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Húsvéti emlékezés az élet örökkévalóságára 

Aemooyik stor>dor .,JeK ad az lsten' c. versgVOjt .... 
ményében van egy .,János evangéhuma" c. vers, 
a~yben a költI! szembeá llftja a negyedik evangéli· 
um ;róJi!t a mA. ik hIIrommal. és a ktlZÖllük levő kO· 
lonbséget abban ;eItIIi meg, hogy amíg az első M
romn"l Jézus mint ember szerepet, addig JAnos 
olyan lermészetl~ön i lényről szól. aki már léta el6n 
is megvon, és aki nem mAs. mint a tesné len Ige. A 
nagy álmodozó - JAnos - azonban avangéliumAban 
néha megfeledkezik AlIII.spontjAról, és Jézusról mint 
emberről sz6l. EZ1 lEi'Szi az alapigéban is. 

A2. alapigét megelőző rész igen sokatmondó. Ami
kor Jézus a mennyei kenyér és ital ielóI szól. nem 
értik mondaniva lóiiI!. és - amint János hja - ,,sokan 
v.sszavonulnak tan ttványai közút, és nem jAmak 
többé Ö\lete-. Erre ligyellól Jézus. és kérdi a tizen· 
kenőlót: ,Vajon. ti is ej akartok menni? Simon Péter 
pedIg így felej: Uram. kihez mehelnénk, örök éleI be· 
széde van tenálad' . 

Husvét az élet örókkévalóságára emlékezés Onne· 
pe. melyal a keresztény hagyomány Jézus leltama· 
dAsával hoz összeWggésbe. Hogy megértsOk húsvét 
és az örökélet összelOggését, elevenItsuk föl az els6 
húsvétkor történteket. AmInt az evangéliumokból is· 
mert, a jézusi tanitások nem kedveznek sem a kora· 
beli zsjdó egyházI tanitAsoknak. sem annak a társa· 
da lml rétegnek, amely a római fennhatóság sejj itsé
gével tartia foon uralmát - ezért életére törnel\. A je· 
ruzsillemi virágvasárnap; bevonulAs után a f6papok 
Jézust a helytartóval halAIra Itéltetik, és az Onnep kü
szöbön léte miatt. aZ Itéletet azonnal végre is hajlat· 
ják. Nagypénteken Jézust keresztre leszillk és ezzel 
- látszólag - véget vetnek az új tanító és tanítása 
állalokozhaló veszedelmeknek. Jézus holttesIét el· 
temetIk, de a tetemet bebalzsamozni akaró asszo
nyok a sirt Oresen talá lják s elte rjed a hir, hogy Jézus 
föltámadon. Lényegében eZ az, ami Jézus f~táma
dására enged következtetni. Azonban ma már aZ 
ünnep arra is figyelmeZ1et, hogya jézusi föltámadás
történetet kritikailag közelftsük meg. és olyan mejjál
Iapitásra jussunk, amely a keresztény értékek kidom· 
boritásához vezet. 

Rákosi Viktor ismert ifjúsági regényében. a • .Kor
hadi lakaresztek"·ban a havat aZ egész országot be· 
borltó halotti lepel nek mondja, s ki jelent., hogya hó 
~Ian is terem v"ág és a halálból is van löHámadás. 
Ugya hazai, m,,"lt a világi'odalomból számos példát 
ismerunk, amely a föltámadásra utal. De ezekben 
soha nem az anyagi löfépitettségO emberi test föltá· 
madasa Jut kifejezésre, hanem a kereszténység dog· 
maalkOló készsége. Ma már tudott, hogya löttama· 
dás nem egyéb, mInt egyike az utolsó ítéletet követö 
lovábbélés előzmény/mek, melyben a hangsú1y az 
emberi igazs.ligszotgáltatáson van. Azonban a dog· 
matokus ke,esztéoység inkább arr61 a tEi'St. löftáma· 
dás,~ beszél, amelyhez az egyház segiti hozzá a ta · 
nltasiu teltétel nélkül e~ogad6 embart. 

Valaki azt mondta , hogy az élet ~rondjAn az 
marad meg gy6ztesnek. aki le tudja gyózni önmagát . 
El a mondas a húsvét kérdésében Igy alakut .nem 
az ke,esztény, aki te~étel nélkUl hISZ, hanem az, aki 
Jézus szellemében cselekszik". Az önmagunk legyő· 

JIÚ>05 6, 68 

zése azt jetentl, hogy eljutottunk embervck ..... knak 
ahhoz a lejlettségi tokához, ahol már öner6nkböf 
tudunk cselekedni. Amikor már n,,"ICS szükségünk 
azokra a segédeszközökre, metyelo: múltbeti lenn. 
maradásunkat segitenék, és inkább azokat keressuk. 
amelyek a jelent átsegitik a jövendöbe. Itt és ebben 
jut kilejezlldésre az emben felelősség ké,(jése. 
Abban, hogy tulajdonképpen "nek is tanjuk magun· 
kat az isten i akaratot teljesileni ktJ.plelen bábok· 
nak-e, vagy olyan emberekne!<, akik Jézus útján jár· 
nak és lsten gyermekének tartják magukat. En úgy 
vélem. hogy az elsó katejjóriába azok tanoznak, aki· 
kel kielégIt az alárendeltség szerepe. Aki az életben 
leUljló eseményekén nem akar lelel6sségal vállalni. 
A negyedik evangélium trójáhw hasonlóan az Almot< 
vilAgában él. s a gonr:lolkwb.s és jövőbelátás adomá· 
nya helyett aZ alá rendettséget válasllja. A gondolko
dó ember lsten gyermekének vallja magát , és igyek
szik e méltós.ilgnak mejjlelel6en cselel<edni. Te'emt. 
alkot, igazgat, ko;mAnyoz, mint olyan ember, aki tel· 
jesl1i lsten akaralát Ez az embe, nem egyoldalú és 
nem szűk lát6körű. Ez az élet pomndjfln gyÖZlesnek 
bizonyuló ember a teSI föltámadását enogadja olyan· 
nak, mint amely aZ elódöl< hitét sejj llette. A2.onban 
lelülemelkedik a múlton.s a jövendöt a Jétek örökké
valóságában szemléli . Igyahusvétban nem Jézus 
test i lóltámadására emlékezik, hanem a jézusi tanltá· 
sokban rejlő igazságok örökkévalóságára, benne az 
egyéni lélek halhatatlanságára, melyet ugyan egy .... 
temesnek tart, de amely aZ isteni akarat megélésé
hez kötött. 

Erre célozva mondja a tanitvAny: ,Uram. kihez 
mehe\nénk, órökéletnek beszéde van tenálad'. A föl· 
támadás dogmai áll itás és va ltási hovatartozást 
jelöl. A hittudomány szennt o<zonysága Jézus terme· 
szetlöJÖIliségének, azaz ejjy lépcsöfoka az örökélet· 
nek. Egy olyan mouanat, ametyet azért iktatnak ba 
az anyag i életet lezáró halá l és az ~el folyamalossa· 
ga közé, hogy érzékelhetö legyen az egyhilzi tanítás· 
ra épülö élet következménye. A tudomány azonban 
az élet örökkévalóságara utal. kiiktatja a halált és a 
fönámadást. és csa~ az élet örökkéva lóságár61 be· 
szél. Arról, hogya zsolláríró emlit",ne 60-70-80 esz
tendö csupAn az életko; meghatarWÓja és semmi
képpen nem vége az örökkétartó életnek. 

AmI örök az térben és időben véglelen. Vannak 
szakaszai, 'hatA.1<öV&<, útjelz6i, de a hangsúly 
nem ezeken hanem az örökkéva lóságon van. A len· 
tiekből adódik a kérdés. hogy van·e aZ örökkévaló, 
ságnak valamilyen velünk kapcsolatban állólellétele. 
A biblia sugalmazAsa szerint van. Éppen János 
evangélista mondja, hogy,.aZ ö~ökél e! az, hogy '!"leg ' 
ismerjenek téged. az egyed041 ogaz ISlent és aU el
küldlél, a Jézus KrisZ1ust" . .A2. örőkélalnek ~szédG 
van nálad' _ mondja Simon Péter Jézusnak, k. euel 
ma is reb. h/vja löl a figyelmet. Istennek arra a leg, 
jobb Mra ak~ a szeretet vezérel, amelv ISTennel< 
benne val6 élését, hozzá hasonlóságat és ~r6kkéva· 
lóság~t ml/tatja. Éppen ezért a húsvétban lullépunk a 
Iöltámadáson. Valljuk, hogy az élet örök, és emléke
zésünk arra ir~nyul, hogy az örök~e\et életOnk mos· 
tani SUlkaszában kiérdemeljuk. 

Ke lem~n 1oI1k1<>-

UNITÁRiUS ÉLET:I 



R~ml."yjk S ándor 

PILATUS 

A pomá vége . Elv4c11ctcU 
WI'H a ke .... szl toviben n ru 
A hclytartóOO" forr n .>éllm duh 
S "10' go .. dolat tépi" má&lkM 

JtonJY ~Iék . ~n "nlak t,t e kel . 
LI"om a vállY3fOk. a hItetek . 
A pap.l",tok nJYOlÓ n ,h""át. 
A _lIu"-c"; ...... úi.oJr.." 
A MI> hevit u .itkOI q: alatt. 
A ug)"YIl pÓkai . buja ",Ineket . 
Éo "",pmal éIO urn"''' I. a .,.,j .. ti rt . 
I\J b,mvá leli il)"!" nl!p feleli . 

J'e • .rl"q ""cg'" " .. oltotl~k ft fülembe. 
Amig unoUall odalökl e", nékik 

S:ecJo!ny bolond ' Pedig c:s.~k lil",odot~. 
c.:. k álmodott egy lét rá ról n igig. 
c.ak álmodot t, de euknil tán ~ ... 
MM lZun,,1 fenn a Koponyák helD"'
Vl\J)On álmodik-e tmg a ke~lZten? 

\'al a m,t pÓlt n~kem az 19auáJt'Ó1. 
AJ.utá ll némán ~érzelt. r8l1)'Ogoll. 
Q,innyal kénfém; az igaulig mIcsoda? 
FeleM: .éli vagyok" 

Bh. tull kicsoda nékem e~ DZ ember?! 

A(~ld~k moro,jlott minI a tenger, 
Én unla"' ... ntam Dmuokat, Ht i •. 
!egy me .. ,.. ..... l lobb ~Dgy keweaebb, 
P,lat .... lelke nem leu nehetebb 
É. kQnn)'ebb lán ez istenverte fóld. 
I,;ntam 3 dolgo\. Odaloktem V'Je. 

~ Jajl .'ajjoll ki .... szállott n v4l-re?'" 

N. alkony megy. a. ""I. DZ ~ leuáll. 
De D hel)"tanó nyugtot nem laUl 

.J>en,U<! meg'" ".vltol\.l!k a füle",be 
FA ""ke", nem volt elég fe l)'YCrern, 
Sem volt elég IlinduállOm odakunn. 
Vqy vallY u .... volt laljn a sz'vem~ 

Eh mit báno", in. a bOk. u! .. "re •. 
B';I matb.. ak . el a uivró1. heu' 

Yesdttd "",gl" üvöltöllék " fllle",be. 
MI kb."m houá? feazítoo!tek hát . 
Te ~~re. ke.ü . • ze"n~1 ee& ... lik. 
Featittd, f"azóttd meC Mt • Meui,.t ' 
ÉI ... . meghal ... , egy marad 81 átok. 
[.ten ... váltja mec ut a világol 
~h kozom houá~ ~'""dlt<!tek hál' 
\'l1Y~k I _ Viltl'k. A kereu!eu holt . 
Kltudp.. la tán miII" klrlJy volt'" 
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eaend moal. oe hallga ' rr>O*t n ~ ~. 
PiI:ltul ",tvarában .. papok. 
.u .. un . mi vélcd clIYel 'IlY nc m ~rtunk, 
AhollYan Irtad. bolránko"o n ~k"nk. 
Re"nek. Uram. caII k 6 mor,dta magát . 
Nem kész'tettoo J61 a Golgothál'" 

Ni. mdytm fu""", !'Ót láng" azetm .. ! 
Im k~ dit a nádnál oly ketmny 

(Odafenn ....,ndbe h311Jal a kereuL) 
Pilatus n6. ahogy beoúlm kew.; 
.A M ..... itistok megmenteni Ultem. 
oe n~gy betűt II kc",oz\jébe v~.lem . 

~; n~gy betü 31 éli becs .. l.,t"m . 
lI:Vótörottsége", utol..s roncsa. 
Hitetl"n hitem. büs.zke m"klIcuágom. 
Egy akarat az akamtlandgon 
E n<!gy betű az ~n beauletem. 
H3~."" "" a ""IlY bel ű manod' 
lia alá k~ne temetnem e Vá~l, 
Mm:!!, az Impemton. magam31: 
E négy belű 3Z én ~.ulelem" 

Pnpok. zsidók, hoz.álok szólok nyíltan. 
lIal ljátok, ami l megírtam. megIrtam." 

Be"n csOnd. de kun n nt"; zsolláro.. kezd 
S áll II ;uooltáT"OS éjben ~ kereut, 



Szabadságharc r------;:;;::--
Dózsa Dániel (1821- 1889) 
Kossuth-lovagok dala 

fol bak a pa"p;!', •• 
fol a halCf •• 101 csatil .... 
voros cs.1I<ónk !OIi! *'II • sz" 1Aán. 
Hato. ~ uMlnk. ~lZt.., '*Y'..-n tm 

OSSN pa!tils .• csatA ••• 
Szep tIeIN. szép Ilal6lra. 
v_z6kon on!se V1k". ~r. 
Ha I\onjnak szetltr JOIierw;lo5! s JÓl akar 

S~! az Mes. meIY vez"",, 
Vi"", bapl" vesatlyel. 
Szen! a CItI. ft sz..,! a nt... IS. meIY alatt 
~1nI. Mini d'iga. kedves gondola! 

• , , 

175 éve született Jókai Mór 

EmJéksorok. 
Napló 1848-49-ból (részlet) 

A kApoIn~i .... ta ~tJln 

<'fO' napon A "rea- """ 
UtbiILtJI"" .,.....,hh·.,tak 
I»b~n~. ~. ol""" 
""'11,1 ....... bo~ un· 
ne~l," thry ,..hl\il>l. 
.. • Ikalm ...... 

~;. unne~11. mInI prlr 
nall elón nyll"' ..... n 

ludva...t .. o hool" .. rri ml~""MdrI<MI. ~dr.u.it"'!r, ..... , 
Kl.<Jp/IIo. GII}<Irt. M ___ Pt-«uI. K .... ~ ft Ikm 

V<o!t.oIr.. r.ldlo1i",nd6k. Lk ... k .. uno] • ",0-11. ,.ndll 
~lo-rnk.,.",-\.o' k<-LlfflO .ltOpdmok. nu'" ke .ubiron 
........ kO-II<IO k""'""td. ............ 1""" 1\10 .... 

" .. ·k kQ ... 1 Kbpk.rr. 1'.«u1 ls 110m ... m ... I<nh.<~. 
_, .. ~nI<m",nd h.<lyokM kuklotdt Gu,.... pflr ""P 
.... _T lit ldó-. [)tb ......... Me"",,,,,, ft K,. hely. 
ben .... ,'\0"',00 ....... aorp" ..... ~1'\<1 hOrIY .lron· 

E. ~t ~ okkor~. '~Ikor ItI>uulh ll .... ru ..... 
.lo-n 6t ........ "" kl a;.,.,~ • . """" I«lJ$n. tr...,. ,· .. \.on 
lSIDÓ'l ti:<IO! Jr..1~"", • _ luv",,- V<o!l m,"""n.,. ha 
.I"",~ '*10' .. m' 

A lu .... """ .... p _len. , ........ ,1. ,,1601. hol Kouu,h 
Iokou. ""KJ'W"'~ kly~""", _tet l.hoV ""'''' ..... ni. 
luk Otlha .. n'lru .. v ........... Ihl .... l ...... 1j'Wn ml .... ~. 
.... ka, -.rIOtha\iók, • • ,k,,(,l .nnylt h~llot",k ~"",I .. i. 
.,ból.nn~;' 1>o .... I"'k >Il< ""'P 

J"u G""",. lu. nilI<. (,rtl". mo"",, .... in ... '~ .""",,1. 
""'''. ~" ... "'n6roo •• "",n~ v<>Il ft\ito. kW'>'! .. tr#<!<!. 

....,k ~kko, i. fel ,,,l. koh-' a jObI.r k~rja a _ ofb mioU. 
mit B""nyi .. kónál kapott, m"lla a b .... nyi .. kói b&o Iuon, 
""" ~i.i-nnel ud,·óWJteték. a t.órnq( ~Ik.~ .. "';~II ~h. 
hin uta. \J;lrru m~nak a vA .... h~. u1"'jAr. IlY ropo.' 
,-lik MJOkokan i •. ahol a ",nigkooozoníkt6l pon~ ah, 
birt ".Iadn'. karjlol ra ffiz~k. lov1r ny.Ura klMt"'k~..,. 
ut. "'oubb bo~keuk . 

K&.lbh JOIt M .... 6 __ Alakja mqa ...tt • _bd ....... 
MOMI. 40:0 rq, 40:0 p"Ullbol lótott jobb ..... I.d ..... mIkor 
pin. _bd. v<'kon.r .... _. mely A.i~ c,".I<pt<- o, 11-
_~"t.. VI.O><>ftÚ. ll.II i.""' .......... ko"onthlt. noU .. 
...tI ...,,, .. ,, ketJ .... n Je.-k-h~n,..... ml'" ..,. ildou .... 
... " ""rtimak_ Senlu orm .,..ruUi kuJ.ool n ........ "~ 
bocY<'Uk.,... _l>Iban nfay _kot •• :r .... ""0,;"" 
A1 • jóUd..t"'1 ch ""1t..t&U>U k<lnrle. "",ly ol,..." __ 
bert SZrOIt.,., ,Iletru. olu ... nk, ... '" ~ul. "" m ....... kr 

A1,.Uin JOl' Kw ü>t6- A r"""", ...... 1Okro ........ ..,.,., 
......"'"-'inű mentfjart-n. _ly o Iegfi."""",bb _nr-
Un"",l ...tt pr ~mt .. ..,. bUnktn ..",.. ... lanot. 0\..,1,... 
~nt ...... PoInyl6. ><>Id ~ d<!1oo ..... ttUkt\<'tt • 
.... 1_ mellett, """.n>eJPUI •. kloI'~hez ~J)' -
uóI.ni •• mt ..... "u • nqr ko""-t, ""ntha ko' .. ""!"" 
""'" bAmulatot. _1 önlu!nyL .... mad, loU."". _
ben_ A1 .... nypasmml.nt ~)'QIdI, ~r1 m.r. IRlndtn I\J 
.... ".1oh.u., ""'. 'l<';UU .... t . "' ..... m lf-hetd. UIk' 
I><II[)I h .... fLO' ,art, De'" le .. hely lU. ollőtly<>tl ..... nyu....ra, 

C, .. k "SY vol. ~ M .,... -~, 
Miti ".'" 'oU o,.,~nbeo , ,Ic •• .!rt ...t ... k, . kik M· 

"'k hoc . ijon_ 



~t"lógiRi mű~dlJ 

. . iI IiitIl UM ji IUh.",h, ... ,,~l kiW' 

-Morus Tamás: UTOPIA (részlet) 

A ... lIoIuigetiel< .... t;,ulrOI 

A va" ..... MI'iCSóIk • SZIQ8I klA6nbo.z6 rész ..... , de 
még az egres városo"b~n IS eIIt<lllk akadnak. akik 
a napol mUOk a ~t ...... lTI.bol<. V,lli"'*YOk 
bo/WóI1tSZIe!* 'S1enk&nt Olyan IS akad. alu valame
lyik _. aki VlIWIa ..... vt- .. d>cs~dgbe<l ki· 
va" tal1~ nemcsak hogy Ist.....,.I<. .. leglóOb IS' 
t~ L"V"I'gyOOtI .. Iegoénelmasebb 'Hzuk 
azonban...,." hisz az I~, hanem 1'gYel1eo. 
osme<atJen. ()fok. végtelen, meg~yar!.that.atlan IS· 
tenségben. aki 'oIu1mul ... nden emben ártelmolt, $ át
JiI.'JiI .. VIlágol, nem anyag SZ8(lnt ter)&dve szél 
benne, de halha álb'll or A1Yluknak I'lIIVfIzil<. Nek. 
tulaJdonft)iok ""ndeo dolog kezdetét. lajl6dé5él.nOve
kedots8t. vá"ozilsát. Y~t. .. nem ,és.zesllenek 
s8lll<> mast Ist .. tlsZ1eletben S ha a tobbiek kulOn
bozó ~b;o vetik ol MVktI. abban mond 
n'IIIgllOyeznek ve/uk. hogy tIlaznek egy legtőbb L .... y· 
tlen. ol tart)6k • wag , ... tm(6)éf\e1< ts gondv1selőJé-
""". es Iwá,.,.. nyelv ..... eg~ ... M)'thl.snak .... 
vez, • . KuIOnbomek tgymaSlól az istenség más ts 
ma, loUOQásabM. dt ul valamenn,..." vallják, 
r.ogy barmol os tanlOll ki·klItgl6bbrlek. m6g1S • nem. 
zelek "O!\'*ét1s.g ugyanazon 1$1.,., , .. ",hat len
~ toAaJdonItjálc • YIIág loIQru h.ltalmat. 

Eg,llQnIlass;on .... u leiesznel< rrwdenl$le babo
nas hIIukr6I. és csak .!;)ban az tlgyetJen VlIlI!sban 
1'IIsznek. amely • IObboI 1a1hal6la.g l'IWId IOIIAmUIJII 
essleriJIIII'I abi K~dglelen. hogy • lóbbo vadU 
.... r ... eltum volna. ha al _ ..... lj'llmUkben 
rnOnCIalI • t:IaI- ....... vd.ilJ\/~ kom... ~" 
lenUI ..,. OkIt. .............. IIII1011ak volna. '*" 
PedOQ az f9b61 ........ kuldQn ... ,~."..., nWrIha al .... 
hagyon ISllnltg i.1II "'*'" bo$sllA al dl".. forral! -o. amom rnegL, ' :rMk I6ILirIk KnIlIus ~, WIl. 
taSaI. IItkoIcsta.nal. CSOd,·I". sok·sok "'rtar>ur'lllk 
"""" '"' •• !bt Qodiollltr. mM6 IolIIírd'\gá!. llUknIk 
onkent ...... '!Q(I ...... alan~N>on.ban .-viI" 
roorpe! "0'''011 KnsnushlYto "oa . ...", .. n.azl'd ...... 
!yoon sz .. "'<5 ~ lMIadI; berrnUIr dr>yábln. 
aU, ls1 ... """" keo;j,Mmtt>6I. akii' _ ,,<5 16val. 
lirsukllo:z rgen 1<O>~flónak 1irtsz0ll. Azt hisz ..... ...", 
eseicllly .... rt~ ilIUOlI ko.zra. hogy Kriszlus .. 
~ I<IrtOlla tanllll'n.,..1 k6z00l tIeI~. ami a """ 
'lI$Z!er.yeI< oga ..... ,astve-r; gyulekaz.,a",,, .... , l\8j)Ig 

(> U~JTARIUS ~LET 

IS u""ásban van. 8á.rrnm lortént IS. bizonyos. l'IC9I' 
$Okan Iének at ""unkre. /ts "'len! vIZlel ie<Tros1<)k bY
neIIteI. Sa""" azonban négyunk kOlOl! (ugvar-!teI 
lrIJ!ársri kal3l<t ulán <;Sak eMyren .... 'adtunk) -. 
sem volt pap. Ezért mondm'''1I vagya.koznak • SZent. 
$6118kre. melyeket nálun!< <;Sak papolc SZolgaJtalt\irl. 
"". kr. noha a tobbibe be vannak allillVll FOHog)ilk 
ér"telml.lkkel és áhlt02nak rajUk. mor" $41","" .... sr •. 
sót ma' arról llitalkOl""k. hogyha nem kirldenek 
nekd< keresztény papol. mag"" kOlr.ll vi.lasztar'lllk kr 
valalot. alo a pap; teendőke1 eIIalj3. Es val6s.,nQ. 
hogy fog""k IS vIrtama .... noha ellJtalaSOr'l'lO\l el 
még nem ,Ortent meg. 

Akik IIIIm Ilelyeslik a keresnény vallitst, azok sem 
i;eszteoak el tllle senk,t. Nem bántjtk azt. akJ ~fo
g.adla a k8<esnény hItel . bA, egyet a mi g)'loA""'. 
ti;lnkb61 még oWéleml<or tne9tenyltenelt. En az em
bert l18f1\/ég keremelWk meg. /ts <5 tan;ksW ...... 
llé-re t6btl hévvel ........ t okossáll9"1 nyrlvállOS ei6aclt· 
sokat tartott Krisnus vall.lisar6L sót annw. rrekIIuz. 
sedet!. hogy már ne" csak a mr MonkeItartona tobb
re. hanem a többit nYQlTlban mond eIveIena ... hal'\
g.ozta.rta. hogy azok valamennywn I$t~II.(').ll, .. 
hiveik gonoszak es szentségtor6k. amré<t IS ord< tuz· 
lel fognak tICrnhödni. 

Mikor tK 5 s . asan VItaM ezeke!. ellogtik .. VOId a~ 
helyezték. nem azért. mrVeI megsenen. ""lY.,.. hl
lukfll. hanem /TI8I1 loIu:gana a r>epet eI~j/1'" .. SU· 
m(izték ........ &1 leg'égObD 'endRlkel6seUt kOn tanO
zrk.. hogy _ vall;isa mran bantanr '*" nlb,d 
S.hoI krtaty ugyanrs még odaJC'l'l-ele/e -'511 Mkm 
hogy a .kOSS"" szUmere..uJ a valásokról VlIaIkU1l<, 
és ész_en •. hogy a kó2é1e1, VISZitY IT\Ian 1IaU,... 
~rt IS "'lekt.irkra oszolVa harcoltak. Jlyenlcrrmirn al
kalma nyiIon 'a. hogy valamemyrt 1egy6z1e GY6HI-
..... U\;!rn pedig törvény! hozOl!. hogy mr' ...... azt a 
vaIAsC koveu •. a melyrke! akarf".. ka azonban .... SO-
kal a saját Mére akar aMrII ..... csak .myn t~ 
hogy ...... fÓl!l'l ts snrrerry.n észoII""""l baorry,t,a. 
l'I'>aQIiát. de "&lakosan nem tjrrrao:f'rat)ll a toDt>rl ... 
ha 'ábft;zé16 5SeI nem lud gy62no. tart6zloodnoll ...a 
az erőszaktól. II SZIdalmakt61. Ak, koflllr_ ",lilik. 
nt ... ámo1l'eléssel lIagy szolgasaggBI Oilntltlol< 
SeI>OI kr',;ty nem"s'k a l>élcesség ked\./Mrt , .. ~ 
lett "'Y. nemcsak azért. hogy 1';'101 tart ... al 8/IIIndo 
beoMuáJyt. az enge-snelhelll!ler1 gyulolel"'. "'" ... " 



",,~eI ug~ ~Ia. a ~all,lasnak magtlnDk OS .rdeke 
!>og~ Ig~ l\at~,o,zzon • 

Vallás< doiQo+<ban semfM wrn men vakme<6en 
""'9szabnl. mmtl'logy rl8<!'I tlKfta. !>ogy a k .... örlbilz,} 
és \IiI ~ozatos ISlenh!lnelet rl8<!'I épp&n isten ak3,ra' 
l3·e. vaJOn rl8<!'I,} sugal""",,, klAOnléle ernberekneI< 
mist " mht? De szvmt,"-dll"lh .. ostobas.!lg· 
nak lartotta. hogy valakr &r6s.zakl<aI" ten,'. gelHllc
kel kény$Z&r1tse az emt>&reket a.ra. hog~ amo! 9&>' 
nak lan. an mOndeOIU Innak 1;1$111 MerI t..Iána. 
hogy ha .:sak egy 9'lz va!l6$ .... n ... " 16bbo rrWV:I 
hamIS. akko;>' el log ~Zfll az az odótJOfIl. arrókor ,z 
a valIaS al: oga.zság bt',05 er ......... kI&rnI-I"-dik" 
lu1ün1k majd. /öIt/W9. ha éNekkel és , ..... 1,,,,, , 011 ke
z ..... az ugye!. Ha azonban tegyven:aJ szól bele. 
aJ<IoDf a Ieg]obb .. Itgu .... tabb va"$! ..wg • Iegha' 
zugabb holdefmllk " llállérbe UDfJ1I\a1)ll.k. mont a 
tuskes boz61 a vetést, hiszen • legros·nbb lajta 
eo .. ber a legnyakasabb 

Ezt a 00Ig0I tel'ott aIdoo ...... tetlen .... hagyta. és mUl
denko.e .áblzta, !>ogy szabadon higgye. amrl aka. 
Azt azooban ~n es sz~n megMotta, 
hogy bárki 's emben méll6s;!ogál61 elfugaszkodva és 
al ,Slem gondvISelésI megtag<'ldva azt vallja, hogya 
léIeIo a tesIlel egyult tIpuszI ..... és v;'lkt6ban scx!róo:j;k 
a Világ ~ppen ezért a sehoISlogetJek u.ront I 
után a vl!lkel<ért bo.mtetes jár. ;.~;,.~;. 
pedog Jutalom van kohl:!Ve Aki 
nyen van. azt 
lenséges lelket 
nem ""sz'k 
nem tartanfl 
semm,be 
ako a 
/!Ieten I 
a haza 
er6szakkal , 

, .. " .,." 
rá hivata· 
k tunya 
bÜfllet,k 

Vannak azi.llbn esz ... ,oberek, nem IS kevesen , 
akik _....". .. nem akadályQzzák 05ket. toosz .... nem á.· 
lalmasak k megYaMak a megle1e16 trveik - ..... 
I<.ezó hohába ... $UbadOrl vallJtak. hOgy az állalok· 
nak iS van halhatallan lelkuk. jÓilehet rnéllQság dd· 
gIlban a z embe.év .. ossza nem l\a$OOló1l\a16 és nem 
>5 szulelet! hasonló boIdogs.igra. Ugyan" valameny· 
n'j'len biztosra ~,k, hogy az .",b" l\aláta iIUIn 
rMrhetetlenu boldog tesz Ezért csak a beleoek&t 
saJO'llI",k, a haldokl6l<al roem, 1<rVéw. ha olyat ~tnak, 
aki remegllfl .. nehOz szivvel válik meg az ~8tlÖ!. 
En nagyon rosSZ ~na~ veszj~ , .... n1ha telke ....... 
nytl vesztllfl és .oss~ I~u,merott~ """tegy a reá 
vár6 bur"llot" eI6éfzeléb8n télna m 1\a1~H61 Még IIrra 

ia gOf>Clojook. OOQY aligha I&sz islen ek5n § 
"!'Nes anNlk a lelel<nel< a )<>Velele. aki a '1.oIioIlel 
l'I,vás.a ro&m Ölomest Siet eléje. hanem .fIlId1I 
csak akarata eRenéfe /os vonakoctva von· 
sZol",1c oda. Akik ilyen halál lan'" voilaI<. OIIborucI
nak , s a halol1al ... ornon:.an /os hlo,1Ig;I1a\IOrl Vi!Ilok ko 
kezüket az 'f9IIlmas istenl'lez emelik k ... 6rI. hogy ~ 
csáSSOrl meg neki emben g~. ma", eIIOt· 
delik. ~szont ha valaki Indáman k il> ............ yet 
lelVe Iavozolt, arnoall s«lko sem bánk6c».. !efi'OeItSM 
~ ~Isénl<. lelkel nagy sz&retettel ost...-... ,et •• .....,. 
jak. végOl 1$ testI!! elégetik, nem afVl)'lf' t,jdaIom-
mal. mont inIdIbb tisztelettel. k azoo . hel, .... " ' 4610· 
oszlopot a llitanak az elhlWl)r'l elmert bekIvá ... Han· 
téNe. uokása,rólés lelleoro5l beszélnek. és tIeI ...... 
egyetlen mozzanatáról sem kerlil gyakiabban vagy 
nag)'Obb szerelenel SZÓ. mont boldog heWiról Az1 
lan)io.k. hogy II derék élet emlil;ezOlle a Ieghelha\Óo 
sabban ÖSZ1őnZJ &rényre az éIo5ket. k a l'IOItak eI05n • 
legkedves ebb IS_ $zenntúk II halottak jDIen .... nnak a 
róluk lOIY6 besll!loell!sel<r.él . 0'I0ha 1tlhelaUanoA. 
mvei II tlaland6k látása tompult Nem IS ...ana össz. 
egyeztethel6 II boldogok soniIvDl. lia nem v<*>a 
szabad nekik odamenfll, ahová a karnak. az meg 
to5luk volna valósagos hálaltans;!og , he elvetnék ma· 
guktól II klYánsilgot, hogy meglátOlt3ssák baral3rk.al . 
akOkkel életúl\ben a kólcsönös szeretet és vonzalom 
k6tötle öket egybe. Úgy lartják. hogy II nemes IeIkll 
.mbeoben a többi erényhez hasool6an II szeretet iS 
inkábC nő a halála utan. nemhogy csökl<enne H,sz· 
nek tehát abban, hogy az elhun)r'lak az él6IO icÖZÖ!l 
lorgoJódnak, látlák. mil mondanak és cselekszenelc. 
s az élők annál Ilivebben lálják el teend60ke1. mert 
ÓfZŐ szellemek közeli élnek. Viszonl alrtkos beC$te· 
lenséglől is elret!ent, öket al a megg~zödés. hOgy 
i5s. ,k körUlöllGk vannak. 

A madArj6slást. valam,nt a jÖVendOIés egyéb 
hafTU$ /os babonás tajart, metyel<et mAs népek na· 
gyon bacsGlnek. ök egyenesen megveti. és konev. 
I, k. A csodilkat azonban. melyek a !ermésze! tON. 
nyeon kivul jönnek lét.e . toszteletben tartják. mont az 
l$19flség jDlenlétének jeiét és eredményél. AzI MI~· 
jtll<. hogy ella)1a csodilk Milik gyakran fordulnak tIo5. 
súlyos és veszélyes l'Ie/ylelekben biztO$ hOtI_ nyotva· 
nos k6nyörgésben kérik és asedeUlek 6r1uk. 

Hituk szennt istennel< te\5Z05 \lSzteletadb. ha • ter· 
rMs:zet ~életébe és csodálatába /IImenIIOeIL Dl' 
otyanok IS sokan vaM31<. akik vallási OkOkbOI ...... 
nyagoIj;!.k a lo.JdorrI,1ny'1. osmeretek,e nem toreI<.edf1II,. 
s B -.no gabitd szellemo odóIoItÍlsnek nem szen*'< 
magukat, és lelr.uk ~ csak dOIgO$ 6IetIeI .. ..". 
bert.irsaik "anI, JÓ cselekedetekkel kIYin,lák mo.W<á!' 
no így hál egyesek be1",et ápolnal<. mAsok utakat 
,avflanal<.. árl<.okal bSZHlanak. hodakat IatafOln.a1<. 
gyepet 160". 101. homoko! lapátolnak. kÖYe! t8JI. 
neI<. tákal döntögetnek és IUrésZetnek: tál. leorro"'i~ 
ket és egyéb I'IoInlIkat l\Naroznak a városol<b!! Nem' 
csak a kozOs.seg számA.a dolgoznak, ""nem~' 
nosoknak is szolgálatába állnak. s még arabazol · 
;álmál 's t6bbet .oboIoInak. Mert ami durVa. neh6Z 
ils poszkos munka csak akad. meiyekl61 ma$Clb1 
\I1sszariaszt a vet. já.r6 m80".o5/I.e!ÍIS. • 16Ie való 
undor $ a vet .. szemben ilrzen t_!etJMI.eg, 61<. 
.... 00 5zlvesen. &Ől oenlsen v~l lal",k, M~soknIIk po ' 
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ezol<e1 a hazlll lönn1art6 ........ 6$ ... Idl_ .... eke! 
~tPIékenY 65 fogékony Ilye' ........ lelkekbe rTWIdi'n 
Ic •• detbeol bel E : .0p<Ig!e\!>I. Ha eg)'llz'" azUlbn be\e. 
vel~ek a llyermeke1<be. al!u*,k 6I<eI ..mkonA<b.an 
l egtsz ...... ukbefI. es az ..... "., tonnlarU!t.Üban I'\agy 
a>:l!<epeI jM$Zana~. men ell csak I biln()It tudjálr. !fil
IIOrTIIasZ1ano. amelye!< az e<1<oIcst~ tIe!lOlllJlllrrsbOl 
Qjelk.znek. 

A papok a Ieglwalóbb asszonyOkat v,szlk I ...... · 
tirsul Akadnak azonban n!k3bban papn6lc IS. II<rkeI 
ez ozve.gyek es ellesebbek 1<özUl v;\lDsztan.ak. mert 
nem zI!r,jÚk kl a női ........e1 ebbOl a nrvDtalb6l. flo. se
hoISZrgetiel<nél egyetlen t'ratWg sem részes ... na· 
gyobb t,szteltUben, S ebben odArg mennek . hogy lia 
valami büm köveinek el, nem All ltrák ko.zöns6ges 
lorvenyszék elé. hanem Isterue es 00Il0l\ lel",srne
re1ukre blzzAk ölle!. Ugy vélik, nem 1~ lk , hogy 
ember eme/J8 rlrrjuk a kezét, aká,m,lyen bilnÖ$ellls. 
nWVeI reodIrfvuli módon . .... ntegy átok sulya ala~ va". 
nak I$lennek sze<>telve. E:z:'I a szokásukat könnyen 
gyakorolhatJák. hrsze<> csak kevés .. rgen nagy 
gonddal krv!laszIott papjUk van." nem egykor"',',n 
IOrténok meg, hogy romlottI! és bünösst lajUlpn ez. 
a .. I jók k<Uul IS a legjObb '10/1:. s akr! ekkOl'8 b$Z1. 

ség'e egyedul erényet m&a11 emellek. Ha pedig az 
CIn'Iben IVImészet vMozandó,ága mIiIn mtgl5 mag-
1Onénnék. az államnak nem kell ~. hogy ebbOl 
nagyobb vész háramlik rea. mrI/&l kevesen vannak. 
.. sermTIl hatalmuk nIncs nagy megbeesu~etl!$ukön 
kf~. Ilye<' kevesen pedig éppen azért vannak. ne
hogy a pap! rend jelenleg akkora t,sZ1&le~&l ŐVele" 
méllósAga nagy számuk kövelkeztében veszendőbe 
menien. lJgy vélik. nehéz sok krvAIö embert talainI, 
akIk e meH6ságra érdemesek, men v,selesthez nem 
kIS erényei< szOl<ségesel<.. 

Papjaik a küllbldi nemzeteknél ugyanakkora liszte' 
letnek örvendenek. mrnt onhoo Ennek magya"lata 
és oka valOszinllleg egy és ugyal\aZ Amig a ha=
sok a csatát vlvják, ők lél.ehilz6dva. de r'I4II'I'I me:sz
&ze, pap kőntösl.4cber'l térdre hullva .. 'ar. talfOCl 
k'zzel rrnadkoznak. MindenekeI6n ~ kónyólOI!' 
nek. Azután övéik gy6zelmé&rl . de hogy ez a QY6z'" 
tem egO,Ok lél számá'a se legyen véres, Ha öYerk 
;y6znek, a csatarozök ko:.ze ve!lk magukat." meog
akadályozzák a menel<lilök m8sz'rláS<'ll Il)llflkor 
egy szerencsétlen embernek &l'a, ha csak megllitja 
6ke!, es ho.zzajuk krM, maris életben hag)lJák; ha 
ptdi\l leng6 palástjUkat illeti . akkO' vagyon!lt is meg' 
menti mindenléle MborUs IOQllpr!lst6L Ezen oI<nál 
!ogve minden nép annyi,a tIszteli őket , szern6lytlket 
annyi igazi lenség (Wezl, hogy gyakran nem keve
sabb védelme! I"lerrte<>ek poIgértil,saJK számára az 
eIIenHO\IeI szemben ..... nt a...-nny.t az eUe<'lség 
számára óve<kkeI szllfTlberl. Is...-eles, hOgy egy
s.ze • . amkor a sehclslrgetlek csatarendJ8 már megm
goct , ts 61< kétséglewve h .... sban kerestek rMI"lell8 
ket, az ellen! 19 pedrg már kezdte m6u'/OlnI" kt
tosztanr 6ke!. a papok közbe/tc ás"'. megszUnt az 
~lh, a csapatok szé!váltak ... megtSrgyallak. 
valamont miltányos lóllételekk&l mag is kOIOIlék a 
~. Mindeddig nem akad! olyan vad, kegyelfllfl K 
barbár nép, amely ne IMOIla volna 61<111 SZen1nek és 
IlÍf1t1eletlennek. 



UNITÁRIUS ELŐOEINKRŐL. .. 
Xantus János (1825--1894) 

A lerm Idezel JUI ""Inkbe. " m kor 3mll .. 
""ilY unrtánus el6dr61 .. ' .... e l,s zllnk. aki .,Amenka 
~esz ~ t&rUierének ilnat-, növ .... Y' /1$ ásványvilá
g/n elsónel< lána lej a wméuetlvc:l<:l<Mny szamár. 
J.lpiln dél, partvidékér61 els6ne+< ké1;z!len lérl<1!peT a 
térl<éptReI o:our6pa, elv .. s zenn!, alapvet/! ietadalo
kat vég2et1 Del· és Delkelet·ÁzSla svgelVi/ágilnak 
kulat.:lsaban. hazal31 pedog I buda( e~i AIlalkemel 
... Magyar NépraJV Muzeummal gazdallitotta· 

Sá. ft tudomanyos wag tI6It ,ol l$ITM!rt Xantus 
Ja,- neve. kevesen tud,ak, hogy a katQlikusna!c 
s.zulelet1 tudÓ$''''l;igutazo 1886. ","lis hónapban az 
.... Uitrus egyllál hiveinek láboo!lhoz csatlakozot! , és 
~te utolS<l .... YOIC évében mnt al "",01;;,,1,1$ egyház 
tag,a vesz részt a BOO3peS[' Egyhhközség rendez
-...ny.'" " a Koháry utca, templomban tartotl isten
r,szle<9tel<en. 

A cs.klapolca, el6nevet '"1816 Xantus Jánosra bár 
rn.iJ loIfogyel sÚzada tl.ldorninya. ke16 méltalá5ával 
csak ha~1a. ..u.n logla!kozNlk. 1895-ben Mocsary 
sandor akadémia, emlékbesHdében méltalj<l életut
,at és Iudom;i.n)OS éidllmeol Aztán az 1920-as évek 
wepén a FOIdraJZl KOzIeményekbero (1925) ChoI· 
nOIO Jeno5 8i1'llé1,eztet Xamus $iti"" és a Nemz(lli 
UF&8g (1925) mutalja be ,.XanIusI az utazor A2 
'950-" évek elején Va;cla Wi$Z1ó .}Ilagy magyar 
Ulató" és az Ethnograpll,ában Sándo( Istvan szól 
.,Etso népfaJZ' kiállításunk H Xantus János' címen a 
kOfabtlo tudományos élet me06zÖlt, ele nagy egyem· 
sége teI6I, EmIéki!! Gy6rben a VárOSI Muzeum nev&
ytj. Budapes! a XIV ke<i.llelben Ulca.néwel és az V. 
1<er~ ,$kolilnéw91 Ofól"tette meg A Duna TV 
IlI'96-ban (JUlius 6.) dok_t"""." .. , mutalp be 8-
1TIIK1'" leIIedezo út}'.!l. ~ UnotanLe Elei 1998-ban 
(mllrcoUl-épnhsj WA szaba~f(: ha,om UManus 
resztvev6je" c.men szol ;ll l848-as szabadsaghare
ban valQ rhlvétele teI6I. 

Xanws J;inQS eIödeo,öI keves ludással 'endeika
zunk A XVt században a család egyik tagja Erdély. 
be keru!, anal é,deme, eI,smerésekéN nemességet 
kap xa.n1us János apj3 Igoo.: (1788-1849) má, a 
Dunanlulon. a Szecl\el1yi-cs.alád otta", pglanác:sosa· 
kent miikodolo, AnYJól. Wund&rtoch Tetéz (1807-1877) 
• Festetocs-<:satad bérbaltaván ga.zdóltlSZl,eneto. mol
veszel es "OdaIOm 'rant t<de11lód6 IAnya, snn!án a 
Dunan1uI szuIotte 1823 no,errobeo 2s-6n )"C,tnal, ha· 
u",," 

Xant .. elem oskola, tanulmánya,t Csokonyan. k6-
l6poak ..... , I3nulrnanya,t P~ " Gy&ben v6gz,. 
tog, tanutmanya,t Pécs&n 1845·ben Te,ezi be, kózélel, 
pa.lyaMosat Kaposvaron m,nt megy .. all"llYZö kazd<, 
1847·t>en Pesten tesz kó:l- é, vlittóUrJyvé<I' ",zsg.i! , 
.. HeIlIIf JAnos toblao u;rv'd meIIeI1 sajáUtja el a 
)Og1uCIOI'I'Wly gyaltQt\ah alk.a"""z~dt . A szabaoiság · 
han; krtOfHekOf Csckooyan áM be az onkéNes ...... 
zetOrOl< 1<Oz •• maJd .W .. ,$tOI a Ban:snal eiu ........ 
a.n ''''II~ után Pe$len MaCI< JOzoel !UZM lesz. 
RMlI -.z a pakozdo Cta!atlatl, K .. 5bb Kom;\.,cm
ben szolgai a gyalogs6g "6 zaul6altiban IMi 
'-btua, 8-án Erseku,..a,niol1~. __ A világolt 
~_ ..u.n po" n ~ kolleg6nylo.ént "",~. 

zák be a 35 sz . KhIlV9f\l!UIle< Maid, n'ed 4 úsz
IóaIJ1lba. ! 850 augusztusában - any ... kózbenjiuasá_ 
'a - megszabadul a kénysze,,) katonbkodástill de 
POlSonytlan újra beso,ozz6k előbb, eZ 'edI!be a~on_ 
nt! megszökik. E16btl Londonba megy. ma;o:! 'másl~ 
6vi ott tart6zkodás utlin Amankába hajózik. (1851 
májOn. 8.) , 

NewnyOO<ba lio1<ez6 Xan
IIZ ott p'Opagano:!akőnnat 

lajossal . k,neI\ aJánlóleY~éveI kezd; 
~ .. , palyalU1ásá1. EIs6 UI ... Wash'ngtonba 

~,;,,: ~ egy vasUlIipM tá'saság szolgálatába 
.Uva 5aln1 Louis-Kal~orno.·, oA$l'akasz tforrajZoIo
JBként nyer alkalmazast. A munk!latolo rT .. "sza~otása 
moan lIZ állAs nélkü mar.ldó XaNLe New Orleans 
álam egyetemén nye< latIII. spanyol és néme1 n)/lllv
t;IIl\án állást. Az egyeternta 1854 IaVas.zoo va~ meg. 
ft hajón ",sszater Sa,"! Loursblo. hogy a lete lepect la 
vág~óI hajTVa , ,. M issOSSiPPO .. a Mi.$soun VICIéIoen 
Ievó Iowa 61lam Uj Buda nevet VlSeIÓ magya' !elepu
lésén, honTi- és so<slá=k kbzon próbál)OO uJ lis ta,
t6a O1thoora lel"' . Kétévo SIkertelen p<6bálkwás uli," 
ISmét Samt Louosba megy. ahol 1855, SZep1emb<t<. 
ben - )obb lehetőség hlján - zlOk1o$~en! lép be 82 
amenka' ha<tseregbe, 

E..., szolgála~ helye Fort Rdeg ..odjeben ....... 
ahol az ondiánok meghgyIIIS ...... kcjzt .. ·I!to aka· 
CWYOk elhárftás3va1 ., utak tpllWWel tea ka· 
tona, szolgahla_ A v31t~a!M'bb _re vágyr:) xar>
t .. i1I ketUI kapcsolatba az er6d segédon'OSakent 
szolgál6. de ugyanakkor termkzll!tudományo mon· 
kassagot 1$ kileltó WilIosm ~xand8f Hammonddal. 
akihez C$8tlakOZ'k gyCiJ1i). .. TekIoIgo;z6 munkassa· 
~ban Ez .... önkén! vAla k munkaJáert 1857 j3nUll'
.anan eI6iiopte1ik II kórlW ápoIÓfWIak, majd egész5&
~.,., gondnokának. 

! 857 ~j3ban XantLet aMlzán~ a ,*".kaIo
TOmIII, Fort TIljOO 1If6clJe. al'KNa kfI _ lel hOnaP """"ll _ a 10klofsz ~ - tI1<eZll< meg 
1ft 186i1 ,anuang _ tund6kal ~z Az CI • 
valtozatM _ Ulan vagyo Xa_ oli ..., ujat!b 
tudon\Aflros ..... eIe_ .... BaIl1l 1.Ir1ja ....... WiIIram 
A. Ha ..... noood....,." ketOIl .... :r.5 ....rgn)tla ln ... 
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...... PrépOSt Istvan (lÓ G~ l<uIdotIleveIe, alli v'" 
llllkozok X.ntus ha.zairl I .. II.,' II, nl"lVanos~ra too. 
zaut. 1858-ban""'ll IS '.1 ...... h ..... '. ne': gyü.e ...... 
"VM "'-<!asa ,.)(anI ....... _ ..... '. !:uak-_' 
bOI'" c,~. amely xanl ... '9'>"'1 ..... OSm/II elhag",," 
""za~r. 1oIdtI",. Kap-soIetba ltp - ....... uttan - a 
piIIIIl ~, Nernali Mw ....... ogazlJ31OjáYa1, Kubt
nl" Apoe • .......aI. klnek IQt<-'eI tesz I mwel.m ..... 
ma,~ v~encIó gyU~"". Ez,," fgéfet l&<mész",," 
~evntnyekén1 Xanll4 ~Iban mond lObbal 
rogla.lkozok JZ elhagyo!l otthonnal Lassan megMe!6· 
dok ~ne az elhatároz':'s II hIIzaléfesr •• de ennek 
.oe,. csak 1861 -ben kovelkez>k el 

A mos1 má. Pe$II Magva' Nemzeti Muzeunv>ak 1$ 
gW)(anlus 1859 JIInuilr 2:5.'" les.zerel. San Fro",· 
CO. E ..... megy. ahol ".iUst kap a Szent LukáC$ 
tol< ~IÓ áII ... ,li1ul\ilk IfIIazeoelésertl és...
UlitséIe A komyez6 s.z.ogeIeIt felkut.ttása utan 1859 
..,..os 4-en én el II Szent l'''''.cl lokOI. A reá bizOII 
kutalOm\lnka mellett. hogy leI)t$:tse a Magya. Nem
let. MUla","""k lelt Igéretét. h;!.\;Ilmas gyUjT6mLWlk!1 
OS v9Z- Munlt.issága,a bszlOOloSen hat. hogy Pes
t80 megjelenok .urazás Kahlom ... ~I részében· e. 
kOnyve. és hogya Magyar Tudom~nyos Akadémia 
IonenehTIl os.zlalya - távollétében - '859 december 
I g-en ~lezö tagjiÍvA válaS2I)3. 

A lenloek hatá,..;", xantus 1861 oldóber 25·'" 
New-YOfkban haJÓfa s.zál." november la.an Győ<' 
be .... eZlk rég láIon szef9!teohez. GyOot>6I Budala 
"""Jf. ahol UnnePéIYeS Iog.ad\;1ol05ban Jés.zeslliL lU. 
..... 1efllts azonban annak a XantU$ Ji",osnak szól, 
akr !lZ .,tIgyOk elSO tecskektnl I" haza. s ak, il távoli 
IItIagIWben sem ese..éI! sem sz/vet. sem hazál". 

Inl'lOn Xanlus az elözÖle<;l haza.k(ildott gyú~emeny 
,endezésével tötti idejét. teE2 JlInuá, 27·im megtart· 
ji .Adatok a tenge. lefmes.zenan, lördoratahoz" eimen 
aka~", székfoglaló beszédét Movel al itthono VI· 
szonyok moatt még nem jU\ha1 n'IeIl1elelő alláshoz. 
1862 JUIIIUS 23-an \/1$szallajÓlll( Amenkába. 

iti el6s.z6r Was/'unglonban. a tengerésze\! ITUUSZ' 
Ienumba.n toh be Inkán állást lTIiljCI konevezik NYIl
t~="x0k6 Mauz,anilo neVCl várodba al EgyesUlt 

konzul,ának. E uSZldl/t II I",nera csapatok 
meKokó. megsz;illásavlII ér véget A rrondegyre haza· 
vag)'Ó Xant\iS éI1e$Itésl kap, r.ogy rr1l!~JV;iIaSZlottak 
PlSten a lervezett Állatkert igazgalójának Hogy 
ezen boztosnak látszó megélhetési nyllftó allast el· 
loglalhasaa. a végle<;les hazatérés lelÖl 00n1. 

Xantvs 1664 JÚnIUS 2·án .ndoJ ,smét haza. Hollan· 
dIaban ten utazasa, ulán ",,"us t 6-1i.n éo1<eZlk meg 
G~. ahol a GózhaJÓ Ta,s.,~g lT.egbaasaból 
tIObb íOtOkorsz;igba utaZIk. majd lIIInden efl!)ének 
\oItbII velMéveI honalog az Álalkeft léIesAés Ihez. 

Xantus 18S8 nya"'n .. Mag)'ll orvosok és T""" 
UeIVIT"llil6k egn ""!MIyúlbtn ~ Do
lescl'.al G;!obor ON()$ mINHzhatlam';' leányával. aki
vel öl tN m(Ava háUlssáQot köt . de mAr t874 de· 
cembe, 14-én el 's valik. Közben ,észt vesz aZ ún. 
k&let·tzs'a • .Navarra expedlc,ó" munktojában. A Kul" 
l..wnon.szténum megbízáS$b61 g)IŰ~ömunl<át végez 
BoI'*'bJ,n. Klnában .. Japánban. Itthon a gyUMtI 
anyagból ~ltáSl rendez, maJd az anyag~ bemutat· 
lik a bICSr YilAgluállltbson (1813.) Az. ottani SIkerek 
.. iidr''''~1 Xanlust a N""" .. Muzeum NépraJZi 
0UIf01ya Ofánel< _zik ko 

1886-ban a 60. /Ilet .... beto/tö )(aNus ~ 
mevM:rM>dík. Feleség'JI YftZI a Ról<us·k6rház_ 
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St.-n Ilonát 
&gyuri - III 

A 'entI doohéJla foglak rs~et·";';;. """ nem IS kOVe\l 
aprolé'lOSan a bemurala$fa szánt ~utat. osztOf\l&
SUI uotg.iltla.l a rendelkezésre iIIIO ron ..... nyag áM' 
nutmányozására. A f...,.ásmunki1<b61 kIde<r.iI az IS. 
hogy XantU$ hatalmas g)IŰ~ó-" teIdoIgnz6 muflkas· 
'ig;n lut, hasonló mér_ú .. odal"" munkassíg<lll$ 
folytat. Silndc< IsMn XanlU$ tleltI !OJId<:>Igozo kony
.... 243 megjelent és 36 haza, lapban kouélell irasal 
SOtolra tol K&IIyeres ~nes .Magya' ÉletrajU LeXl' 
kooa " (1967) nyolc nagyobb mllnkájtlr61 lesz emti· 
lésl. A mosl megjelenI Un,Urnus K'sleXlkon Sl(mnt 
(t999) Idegen nyelvu munká,nak száma 33 AITU 
QYÚ~ésének számAI illet" 127 OOO darabot tesz ko. 24 
alla!~ és 2 növénYt neveZle!< el róla 

t.4éttaIÓl SZeMI Xan!us életllbeo nem res.zesull 
keII6 t<t~. Moes'n sZemi bar nem lett v>
taglaszól6 leI!edezesel<el. csllal edeIeI rga.zolJik 
r •• ",csak nagysagal, hanem hazauere\ete\ IS. Siln
dOf IsMn azt Itra, hogy XantU$1 mar életében kellett 
volna keMen métt.:inyolm, mert a ~ralZludomanYt 
6 kapcsoIra kutti/nini< életébe. koAII,llIs, anyagával 
pedig Sl,lArd alapo! adotl agy tudományuak fejlődé· 
Hnek. Sándor Jal"KlS azl Brtékell Xanlusban, hogy 
ers&<ent ,aIOII ko el 'pant)Wflzet' Mlizeum. gyú~&
mény alapJAI. A Nemzetl UJSfIg XantU$ 501sat val6do 
magyal $()f$sat azonos'tra, meot $ok mrnden1 loIfede
zen. de a hivatalos világ ól SCIha nem fede'tl fol 
Ct-.OInOIU Jen6 nem tartra Xantust nagy tudósnak. de 
1IIISmen. hogy töbtief te!! a ludomiInyért, fIIInl sok 
.,sukképzan" tudóstársa A nemzeti ili;aszuletes ko· 
magasló alakral lalp benne. lunek m ..... kaere)8.l\aza· 
eos tudományszerelete példaértékü. Vajda LasV<l 
Sl~es ké\rii míivelt&égét. tudományos IlIjékozonsa· 
gát és lörfedelés.e,t értéket •. Amint m<'t, föntebb eml,· 
tHI nyert. Xantus csupán ~elének utol$Ó 8 évében 
azonosk)il magát annak az Unrt'"US Egyháznak ta" 
n~s.ával, amely e korabeli Magya'orszagon az 
1848 XX. 'c. alaplÍln nver ~ultállOl. Hogy Xan· ,us katolikuskénl hogyan vrszonyut el6zö vaUasallOZ. 
annak életraJZ' .rodarma.ban norw;s n)'OlTl'l. Mover a 
Habsburg egyh<izpolilika az unrtanzmus leljes meg. 
MmfIIIsltés • .-e IÖfekszik. lellélelelhel6, hogy a sza· 
~s-AJSleretet ""atl Xanlus lOIfigyelt az egyh3.z mol
~ re. Teszi ez! aMál ,nkábtl, mert a BtJÓ"pesl, 
Egyházközség. é1.., O"15i Károllyal. ebben al rdö
ben éri el azokat a sikereket, melyekkel utal n)'llOn a 
magyarOfllzág. unitanzmll9 f~lOndulésének. lU. öre
ged6 .. ~ megtört XamU$ szIvesen hallgatja 
DerzSi Károly kD<S.Zenl e<;IytWi t>eszédert, s fIIInI ako 
t9éSZ tlettwel hazájanak tudomanyos életét szol· 
gi!JII. kOnny8l'l azonosul azzal avaltenl, amet)' kar
~ halad a t<orszenllOOom/lny<>kl<al 

A Kerepeso teme1óben helyeZI'" OtOk nyug<l'\lOfa_ 
Kele_n Mild60 
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A mUI,')'ur mágikus világlátás és az ókori Kelet 
A V~ ........ iiÓI<Og !tózponb ..... epeI 

,'!I1SZon al...-oHg ~uIlUl'1Aban WIlg,,, '*" Ibrl 
<roOóOl' • Kj;,pá! fIIId8nc:e, az ÓI<On S.kl\lll ts 
~Au.. ...... ' ... mts.l ...... allbfOk •• <:$lIlIogM 
maga. SZI'I70MgU r.agyom6nyM 1IlakllOllAk lu. Ha
gyan gor.doIkoI:Iak "I.,. II V~yelernrOl7 Mo a 
lUIOnt slg ........... II tillos kOzon? Mlyen ... _ '* ,alSZOl! • V,li~yelem II Uon...,.., • ~U$Ok VI· 
1agL1" 'Mn? üekl" D kédllelu. v.lllm kel ka· ...,... 

Ipolyi ArI'\Old .• magy;o, motológll lOIS6 ujkori ostn9I. 
NK",. sz..,.,1 JJ mo!~ • "-,ldankor - • mOSZWtUS 
vallUok I116nI kor - ..ep"nel: !.iI"';oz oslen, ..... ~. 
ld' ugy ~1OfdI;o1nink leNlol. hogy az &;valIU a ..... 
laQIan ts ISItntan. ~-'UdaI .. osrerHudal Az .. 
1I'I3!1Yl1' nwloI6gIa. az 6sllldbs. a ~n kOzpoo!J ls· 
1",*,11, ...... ·OZ ... a Magy;o,o!< 1&1_ Ebbe<1 DZ 
... .. z_ben a magya • ....-nlal, '" oslen< ... ~ 
nek .. II magya,aag ó&s.z ... rlO'Zi,u,na··.·='C ... :='" lej8-
zMk ki Az II ludaI . hogy a magy;o' ,. 
népei a Terrnkz .. eról h<mfIk iéire. a 
magya, nemzalel II T","'"e1 SZ8f' 
vezőeoe/8 sz9lVene meg " élleli. 
IMp lenn A lTI!lgy;o, .... g 6sval13st1· 
ban az 1&100 elsősorban a Magya,o!< 
Istene. akI II magya,,u,g nemzel, lel· 
adalanak képvlsel6te Ma, szavakkal 
mvglooalll'l3zvll. Il magya'sill o nem· 
zel koxbsségl ludalme.e)é:nek képvl· 
$816)11 TeMt nem vala"..llIle mlsnl· 
kus. leHoghalallan 1$1811. hanem valÓr 
$ágos. legJObb ~y6zO<lé";nk, 
legbelsőbb tucUJsunk eg)'$éges éI6 
szGNezené az9<Vez~ OIy;on 
os!".,. akloek I .. méazele l~n\'O' 

~uIlurAJUI< ,,",én lud1.1ok. hogy a ~p egy éltlt"'y. 
amely ~ kapc$oIalb<ln tn ;oz .... megszule-
ll1Hve1. uJ)Ioszulelásével. és egy benti .... élt v.l/)ú-
gos, eIemO 8fejO ! .. FI .. . "" lényeZ6lt6n1 elo nénk ...... 
Iyebb .. erél ..... A Magyarok Ist_ .. II Naposran 
Tlhn a nlaovar&.ig wa.gtAlásllban nagy az .. 1IJ4t 
p1UJk a M>ndeo S ~9 Ura. II Hadur. a Har' S'*'. akinek 
lakóhalye il Tejút A Te,.Aal agy C!IOdálatos éltll 'f' 
ként JogIuk tel. egy CSOdaszaNDsI<8ont. aII"4IY DIP'" 
csároak csfrsa", a I 'agok 4V"pllanlJ !Jf\*Iak"" . 
Mao ludományos bllddllll")st .. " azt Ugy mondhat. 
~ a GalaXIs éI6 I.dsl •. Nemcsak a Napol. 
haran a TejUlal os éI6Iényl<énl .... ékaltuk ts JogIuk 
lel eIménkben_ Ezt lel"zl ko a csodaszarvas -. ko.z. 
mdtus VIlágOt meg1es1esftö 6sJ8lkép I'II;ódnal ...... 
SOfa. és olyan sokez&ftves magy;or n/lpb811.dtk 
...,1 a .JÚha szép le;iny" lanloskodnak ... 61 .... 

"",. 
. Ama· 

S.:\fI. a. éfle!tm IÓNén ..... alapJán log· l~~-=-=-=::"'=-::"::"'::.J 
ha!6 lal ogaún Megalapozol! I$len. a 
"""részet ts D mDlIY;OrNg Ö$$.lekap' 
csoI6dIisa ~1eI8 gén",nkben ~ az 

egy. az az8rve· 
. a Tudatnél magasabb az •• · ... " .... P •• .,.111_1«>11 ... 1\o1"t. 

Ih .... k.1y J .. 'ik"- 006_ , 
egy eg~tge, huI!i/TWl("wa hangoll:sigblln. el· ménkben" az egydgll H6kr~9/ber1." a ma· 
gy;or "z~. ban. nye/vunkben .. gondoII\od6. 
II.01kb<In meglesI'*" Ezeluln az alapokon ~ lel 
DZ egYS'gn ~f.b, a kuIIun\nkblln ""'IJn1Os\"ó 
lWnZe\I Mllll/llás. D le!teonl<bton megvalósuló Hékl. 
lelei .... tn:6svüg ......... gorQoIIoodll&unk. ezekben él 
II M.gyarok !sIene A megyatúg egy egystgnll1· 
mtszet, az_Ztl. egy óNos 6oI<!ltnV. II T .. m6ReI 
Iegben$óbb arQnak krIejII~'M A mallyal"Sig a 
milOtkus voIioglbÚlS. DZ élet 1 ........ zet, 9'1"'~l\3k 
hordoz6,a •• azolllJ éIeIll .... et. , magyar .... "us. az 
tlelliIgbens6bb ......... )Il ...... '41( IMÓIII .. kép: 
C'57le~_ 

,., ,égi ""'Uy;orOll YIIIIglbUlsIIban "IIynncaak k6.z· 
ponto . ... ep« ro)lSZO\l monden .... IMrehoz6ja. el· 
m6nI< !én·I~".I, leI'agyogt;:lI6ra. WMéklu.zUnlc tgi lont· 
sa, a Napll len A napiStl1\h,1 az o.; embe.-,Itg 6011 ... 
dásllnaIc 1u!8,1&z&lése A ,bgielc mtg tet/Mobb 4111" 
1lelési.Jkli.8I. mogasabb. II lechnlkai IeI~, eg)lOdu' 
ralma helyen. T.r ...... zet meg,smeré"'. ;,-~n)'\116 

I~ UN ITÁIIl! TS R I.J::T 

• t I , 

az II . 
I ,,,,,",,,ló láflls eIÖtI ragyog 
H/It éIe!íinl< van, "..."den tenunknel< r.éI jell1l1ése. 
mert az eme"'tes mesella;6 ITIInden .. "ele!én loIya. 
matoltat indr! el. és ezel<ben 1K1.1",.:(\(I,k. 



A miglku. vlligr'lis 

A magya.ug &O, rMillkUS VllágJAlása U ..-;. 
SIg kliturtort6ne4é".r, fennmarad! • ,,.It. az ... ,nr u 
• ,ot>e~ &o ~sI<liturájlll ,...,.eI!. A magya< 
Mtx-UIWaga. a KárpAl·rr.ed.rocérl kW ""'''b'on 
rogta/l3k n.z Okon SzkiMI, a Kárptol-rnecIeooút61 KI ... 
kekMo h<lUlráog ~ óná$i bItodalrnaI, Kozép-ÁlNr , 
Méd<:l1 Parthl3r, Káldeál , I<hofe~. Az egbz .... 
'Qpa' kliturat>an .... z'edeken ár kOZ~_ voll a 
magu.ok lI.od~dnak magas rrwo/!a. Csak n6hany 
JOiJemz6 uraiaSI hozok 011 most lel Shakespear. a Z 
-""lon,lIS éli KIeopátra"-ban léplen·nyomon a ~" 
rhusok 'ov"$ népére h,vatkozik. Alexand,. Duma! 
ped~ az t800-.s években ln r>épsze,ü kOn1"'1It>4rn 
(A hál)'!lé nyaké-ke, 41. oldal) még köz,sme~ Itny· 
k&nt amIiIi a k!ldeus mágusokal mint a legmagas-ot>b 
lUclas binokosai!. Az. ókori világ úgV tekJntetl T,ójá,a 
mnl a .\/Ilag lukörére', a legmagasabb klllt~'a meg. 
IHteslt"".,e Nem véletlen, hogy a ~óg IÖI1.éntlem 
kulcs .se ...... V- éoppen Trója elloglalásáhc>Z kól6dilc . 
Az eurOpa, köztudatban leMt éveuedektn 'I lenn· 
maradi a migusok Okon magasku1lurájának eméi., 
Raadasul a rtgének a mUl! szazattoan, birodalmak 
egres nyoma,1 15 relledez!ék. Torma zsófia Erd6ty
ben. Mosl(e K!1mán VelemszenIVIdéken (!hd pl. 
Baray Zott.in; UjIlbb adalok a KflrpAt·medenc. 
bronlkon kor>ászatáról, Turan, Uj IL évfolyam, 2. 
szam. tm ápnh$·má)us). A mUl! század Nlgy ~ 
sZe. Rawlinson, ako személyesoo v.n részi az ókori 
Nlgy kozép·á15.a, bi,odalmak leltá,ásaban, kön~ 
ben még 0\ )elentös kőzé-p·ázs,ai bi,odalmat emlH ' 
ez.k Médea, Pár!ttia. Elám, Asszi,ia é$ Kflldea 
Eze1\b61 pe~ze csak Asszína maradt meg a k6tépi$' 
kolaltankönl"'akben, és ma má, Sumér létél 'S kez' 
d,k tagadru A huszadik század voll talán az első az 
embens6g történelmében, amely szem eI6I tévesz
lene, a kortudatbOla pe'emre slorltolla az ókori ma· 
I18s1<o.AIu'a tudáSSZlnlJének osmeretél_ 

,"",yanis nem tel1éll&niit a t~j"., Rokésos OIémIok. 
ban r'i'I8fi.OlneI< ki, ahogy 3.ll a mai nyugau CfI/Ililk06 
oly erótel)l/'S9<1 suga~1'I Ha """"'" ~dó t ..... 
ken)'d"" ;!obi OsszekaPCSOl6dil< t 1116 .. klDO ",.., • 
9""1<. tudattartalmaink tel! le .. , 0ed01el~ ~t nwlIlIgf 
mag~o\j cse'ekedni, levéloero\'l<edni kezd."et~ meg_ 
~ k~e55 tgünk, ér2kYiltgunk nwlIegy "",a
zsúlés,. gazdltgooh kezd. be<lé\:l1I1II. iTMIgI.itroso
dk Ha ez! megteszi. olyan ~ toonokéba,.. 
a ....... 1o valOdo te<mé-szetébe ava\jllk bt, eg,'l4li41,e' 
gUVé t8$2,k a világgal, és ahogy e 'IIIáger6 s zabadon 
képes luteljesad"';, megval6soA"" úgy ~yenko< a ..... 
~glényeggel agg)'/! váM emberi léle!<. az et .... lile", 
kozm'kus töltést nye,. 

Ha egy tu1ónak összekÖlOz'k a lában, nam 14I$Z 
képe$ különlegesen gyor$ lut;lsra. Ha viazont I!\IY 
futó lába" ," hinelen I .... áglu!< a kOlést, vis$unyen 
termésZeIadta képességét, $licj.ál láb,t,ra 6I!va ~ 
lesz olyan telJl!$ílményeiue, ameJyekr64 egy 6sszeko
tőzon lábakkal élő tu1ó csak áImIo,ban áb<ándozhal_ 
A megtá~""""""is t.rrnkzet.adla 1tht16Mg, mondanI'" 
nyounk számám elérhető,. do9ok t.""R~'''' 
lendjében adon, iTIII'ldannyoan káp I.ek vagyunk ana, 
hogy mágikus módon baaval6djunk saját éIeIilnk ~t
kaoba. És az az élet akarat.a. nem pedig • t~ 
vegetálás. mef/dtliorodh. Ha az élei ri kIbOma
kozn.ak, megeIeVenadnek. montegy maguldól CIIIle 
kodno kezdenek . rátalálnak $liciti tórvtnyedue, Öfltör· 
vtn)'Üeklté válNIk. Ez a maga·magától való m(iltö
<!ts, ez a esodasleru krteljl!$&OH az. amiWn a VilAg 
6smagra megnyi!vánul, al a koz ... kUl s Z.Nez6s<ö, 
amely a Világegyeteme! lél'.horta. amely létrehMa 
a káp,ázalosan pompás élővilágot és QZ ennek 
téo)'46 gyll~6pontjául hivatott tudatot Nem a dOIgOII 
f.lszlni tulajdonsaga,nak vizsgálatai. való az emben 
elme, h<lnem a dolgok éfleImi ret'4diéneJ'C megI.~éW
re, ji világ éfleImének megfe#é$6r. é$ megvalós,tá
~'a_ Az erri>eri elme pedig ald<or lud ~n kobon
tako;zno, ha oem a dolgok telszinét. lIaneIn Ity'oe
Iy.bb értelmét kutat/3 Az i'4T4btrl értelem .... yege a 
lli\agtotyamat éftelrroér'.eI, Idtel".tt .... , .'~1 to
vábbv~ele. Ha pedig a dolgok érl" ' "" ker1tssuk, 
akkor a t"'emtő és alakhó erőt, a al_zöe<óI kell 
lenen /nnilnk. A lIiIiIg akkOf felethtl mIOQ caaru. ón
maga lényegének, ha az ambtri érlelem $!IQils&
gével viltag l!J;I meg és valósit)il meg a ~g oHIelmél. 
A ",lág szerveződése adja a ",lág léov-g/ll A Világ· 
egyetem sz.Nez6e,e)e egV hatlllmas totyam. amely 
ahogy hul~mz,k, habokat wt. úgy jÖIlne+< létre látha' 
tó, kollsó érzékszeNekl<el érzék~I\e!6 megnyiMln ... 
Illsal. A réQ>ek lIIIlg a láthatÓ V,IáQGgyerem,öI beszé!· 
te+<. nem az elvont. anyag' Vitágegyetemr61 

A '&gOeI< számára a IálhlllŐ ~ .. az 61<81 
mozgató lényegi <!fŐ lIgY$ége! alkollak. mondenben 
tné!tellék az öket h<ljló. mozlJ'dó ... óI. U.1den Iáte
zöben a megnyitvitli,-'ó lelszln mÓgOIl 011 él a mély. 
am a kllszínt teuehozz.a. ou ok, alflllfy ou oIooz..wt 
kivé~1'I A lé!,eJOVeShez haj1Óe<Ó .... , •• z a iéi,. 
halló e<6 a tálható Wagdg'fllem m6gon egy onas to
tyamktnt érzék_6. Ez a sz_z""'" IoO.ZU Ié!fe 
a C"h ...... loal, amelyek a k/ioprllUl!~ kozmokUl sze<
.... z6er6 sZIkrá,. gyuta<:sa', DmeI', . t ben ol! ~ éli 
mozog az egé:s.z Világegyer_ léI,ettozó d, ez 
,.~i magában az! a magol. amely az .,.,-' iéire-
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Al . ... ső· kozmogónlák 

ták .. ,..~e!tk el). mont 1III<&bb csak ~""'8 hom1 
A ~_ 6nkényea. l\atnII ktC>aI .......-.g.ari kOZV8I' 
len koz ... r.,Ul. I6tLil~ ..... _ YOII • T ...... !>l" .... "'0&< ........ bOOIS6 .~ .......... 8 val6l: !alta ..... 
OODzat A gondola' .. az flz" t8rrnésletszal'ŰIIfl egy 
voll Az ""es megswletHet kovene meg~lma' 
zódása, a gondola, Az érZh pedig II uervezetun· 
kel ltnntanó, kava,aO s.uIV816e<5 valósAOOS les,e 
A gondola' az é<zések eIamO ..-e",~ AlhaNa I""'" h 
tlSZl ..... ;", gyu~ó erókénl ""'ol1ona be az _ es 
az "'. voI&gat Amig al: ember VrIaga nam tordull 
s.zembe a lennésze!, ""ággal. IImIg lll' erm. nam 
""é",euene egy 1""'élZetsHenas SlIWTIIl!1l lliM
~""g6I, az e"'ba< bOOIS6 et6i zavartalanul bonta· 
kozhanak kl, Ir.!; az évmIllIókon A' (lásd Grandptetre 
K. Endre, t992) óriás,. I9lmérhetetlen tudilsklOCSel 
ha lmoZlak lel. 

MlndelII ludás. az &mt>e<1$6g ós-tudása, ar8ÓOla· 
r6l eI$Ó "zből szerzen ludots legnagyobbrészt ....... 
szan. e IOrténelem er6r barbllr m6óorl elsuII;eszI .. · 
télt. le~tIék, klutOll!ik, Ir.!; II"""' szi.ol<séguk volt. 

azt Ieledl~, eha~etlél<. és ami meg. 
marad!, barbl!lmak áHilották be Ha el· 
képzel unk egy c&Illádot, amel)'tlen ez 
édesapa és al /Kfesanya meg ludta 
válaszol'" gyermekeInek. hogy non· 
nan szarmatnak, 1<Jl< IS s.z\,llelk, nagy' 
sz"'k, esal~Juk. nemzeluk. akkor 
felmérhet....... hogy ml magunk mont 
nemze!, mont emberiség. -,-, Ismer
jük sa,at s.zUlernkel. sorsunkat toné· 
nelmunket. Olyanok vagyunk, mint az 
az ember. akII elrabolta k és ,njekclók· 
kal k~orolték emlékezetét. annwa. 
hogy multtából semmire sem a-mlél<. 
s:t.ok. lMetét a mUlŐ<lsztaMI uam'ljól. 
ahol le1nónen Ielébradl. Ma:klrg lá· 
lunk VISsza? Az ókon gorQDOk>g? 
Néha MezopotálTlláog, Eg)'lplonug? 
És nonnan mmllJuk a sa)<it lonénel
munket - .... mllliók óta, vagy kétezar 

EIIe.,edl ~IadBt8m II n~b kullllf· 
kort>en. hogy III eIS6 VIlágkép, amely 
• Y1Iag kelelkezésé<e vonalkozó lu· 
d.)s! lelveletle, az 61<.00 gorógokhol 
tUlőd1k. Ez a hoedelem meglehelÖ$&/1 
ogaZlalan. ma<1 a lObbO kullu,k& vilAg· 
ké9-a~01o eredmén)'ll11 mitsodlagos, 
J6'enlöséQ1.iI'lIIk ~éll &rb;\., módorl 
ali a viagl<épel • megtagadja. amon 
to maga felemelkadetl. Azonban ez a 
..eze! valollan. alaptalan. KImutatható 
ugy&1l1$. hogy az okon görög g0ndol
kodók IMI s.zemmel IS legnagysze
nibb gondolataI löbbnY',e más ma· 
g.ukulturákb6f. ,ls6sorban az ókon 
KeIeIról szilrmaztak. Kutassuk lel e 
nagyszerii QOOdOLato4<at Ir.!; fomisalkatl 

I\"' ..... ..,~; _k"rik~..,.iII.~ ... év 61a? Az IndiAnok tObbet tudnak 
,'ilqr •. ÓIo .. önl,·tny eredetukrOl, eredeti kuHimiJukr6l . InInt 

nség keletkezW"'h korszakAbóI, az ,,,,berré válils 
koraból erednek Az embetiség maga a Természel 
'Hla, a Természet alkotó tevéllenysége r ....... tejló
don kl. Az embe"lég ta~eil5dé-sében munkálkodó 
lermészetJ. biológIaI .. 6 az embenéválbkQ< olyan 
elem erőként nyI"'ánufl meg. amaIy kIgyujtotta al 
emben 6ntuclal ""v« az él6vlligban. Ahogy egy 
óoóta nem 'II'/eh$·,k $umbehefyez"-dnl $Spi élet&
r8~, ugy az ",,~,1Ség sem ",~ezen szembe
k..-iIIni a Termllazetlel. és a Természet sem a Vilag· 
egyetemmet Igy, billIÓ. otthonos vlSlonyban é~ aZ 
ember a Természet, a Vi lilgegyetem lényegi te,mé· 
szetével. és az a termésleti közvellanseg s.z"'le mon· "." 11!_ luóótávil tette Az ernbarlség köZ\letlen 
ktPIt aIkOtOt1 a T ......... etr61 . a V~;ígegyetam eo-ed&
~. annak e t l l 6 .. (Inek hatásAra, emely a V..ag· 
egyetemet 1$ "'re/1ozta A ludást ebben a mágilws 
!tor1:>an nem a"nylrea l<a<esnr kelell (még nem ,abol· 
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e J&l'Ié< embe('! Az lr1doánok kulturá,at nem "KenAI 
olyan tökéletesen kurta"'. 1r1Ir11 a rrvénke! EI" Ugy. 
ahogy wul az if1(Ünok 16rténelmével foglall<oz6 Illo 
domány. m(lvésZet. da nem 61 a ml el6datnk kultur';'· 
J&, 10ft"""'" a mai COVIhzáoóban. Ha Olthon ekal'jUk 
magunkat é,azni ebben a mostoha. 'onénelmunket. 
V1 IAgltó eszmé,nk ... 1 aNe$ztett világban, ujra kali gon. 
doIJuk a tór1énelmet. é, lelszinra kell hoznunk, ami 
me.g menthet6. 

A mlletoui gOrOg bólc.elö k 

Az elS<5 gorög fiIozóIusok. e mdétOSZl ThaIH.z fl. e. 
624 546). Ana><rmandrON (i .• 610----547). Anax,ma
nesz (I. 8. 588-524) érdekes és mlOdmáog nem elég· 
gé tudlltosltot! módon a ZI vaUonlik, hogy m,nden ,Jő. 
Nézeta1ket 'wen ezért .,nÜlozOlstA"·nak neveZ,k. az 
ógörOg .)lCllé", anyag ... .z"'". ~el szavak """""n 
HuIozo:zmus az a let1ogb. amely élel81IUlaJdotlR az 
anyagnak. Fog,"ela" ... "a"ó. hogy WágsZ&rl'll6I'tuk_ 
ban mondan l6tez6 eg~ ~I"y. és rrw>dan letez6 
I41lelLlcel iS rano:leli<ezrk, 0/)'8" 1éIel<kaI. a mely SZIntén 

, 
, 
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anyag; (az anyagi ekJ<OI még r.em jellI<l1ene. 
f>ogy élenelen) t9ffT)éIZOI(l. Hor>nan e,ed a I\(iIoZO<Z' 
mus? Muftosz az i. e 12. su,zlIdbDn K'WSla nYI" ""fl p.artvoo:lt!c ..... r.em ~ .. Ine TtOJát6! jon létfa. 
éppen TI'Ója buk3sa után MillIosz jO ket_edetfTII 
I<apc$Olafol<at fallon lenn II t6n1oloiakl<al • ...agyit a 
rOmal tOtlér',elamb6! Otnl&I1 ponokkaI. KaI1htlQÓ nép&. 
vel. A l<all~k pedig. ~ulluraJUk f.lIn~ szennt. 
napll'l'lád6 kMlsné9 voIl"k. 

Természet ... hOgy II Tetmészlll u .. 7II'letében a 
kozporlll !enyeze II NapISten. Illszen a N;sp telkelt6-
nek hatasa az ~Iig ~~envM1/8<9 SZ"''"' 
[lII'I0. akárcsak az Mwkok .... ~akozása az éI6oI1Iág 
ellHr;rldUSa.ua. A \/I~ tg4Isz_ 112 tilt! onhor\a. ITIII'I
den! .1113' az élei szervtz6dMe. ft r.ei'nC$ak kJvuIröI. 
hanem egybefl blllulröI IS A beIS6 szervez6r:Ié$ ~ 
menye tetm/l$Ze!SZen.M!n v_ZIII • l6IeI< USZ!eletéf_ A 
létek!lsztelelbef1 az tie! akaratának kóYetese "" Iute
,ezw. A Nap, az tg, II ««ago!<. • ~, • tűz. a 
szél. a Tennts.zlll 8fÓlneI< kullusza az tn'IbeRSég ler· 
meszel .. SZ(!!1'IIále\módJ3 Et nWeI II Természe! 112 
6si szemléletben II esilIiIgl/llágl' IS MerJed, ezéll az 
élei. a ~ az egesz .... !ágat athalJ3 a te~lIIes 
\/Ilágszemléletben. Ezt a teflMszeles szemléletet 
vá"oIIa lel páraz81 éVe egy megloghauulan, árzé-
~eI<kel. értelemmel megko.zehthet811en ,st""ogalom. 
a m'$Z1l~\IS isten logalma. Az i<:I6$zám,tAsunl< eIótIi 
e-rozled valláSllárl<&pe mág tel(8sen elutot! a ma~6I. 
Kozép.AzsoAban Malános volt II terl'l'lészlll mIlg,kus 
ef6rnek ,smerete és kultusza, a zoroaszt"zmus, maJd 
a manoeheizmU$. Ebben a kornyezelben IÓIt létra MI' 
létosz városa,;. e 12 szbzadban. Halszbt é'J lelt el, 
amig megszulelet! moléto$li Thalés~. aki maga is be· 
valloM. hogy 'SmGrete<nek jórésze a Keletről szár· 
maz,~. A lonlc,aiaktOl és az eg~ptomia~t61 ~ette AI 
rm.1em:t1,l<a'. CSlllag-iszali és geometllllllsmereteinek 
alapli" t. A göróg !iIoz6I'a . kullura Sllnte fTllnOen jelen· 
lOO al~k)a )áll IIZ ókOIl Kelet ... - például Szolón. 
Phefe~udész. Puthagorász, Platón és DémoknlOS-l 

• 
A rnoIétosz, gondoIkod6l< utml61111ében a létezők 

tobb kalegónára oszlottak. e szellemmel é1)á1l I&
nyelIre, az él6vrlagrll és az anyagI llliágra. Ahogy 
Turgonyo ZoItán..A t,IozOlia alapl3" c. könyvében IrJ3 ' 

\ 

am'g az ujkon mat&rl;'lllSllIk llltalAban az alsóbb iéi· 
tonnak sajátossága'1 /l1ta~nosnlirk , ter,eszt,k lu a 
tals~ , 1,,& IS (P!. IIZ.iI<íI'I v6tadékanak" tartva a gon
doIalO!. vagy mer;tI;'InIkus gépe~8!nek az éIo!lényt). 
aCIdOg a mdétOSZI gondoIIodóI<. áppen s',rrkez6Ieg. 
a rn;ogasabb .endIllélezOk voNIS8It Iuteft&SZllk Jele
iii". II legparao.,.tob l1li&:6 IS részesedrk az tie! és a 
lélek elvéb61 Anaxomenész m&g1oga1mazAsablln 
.,mrkl!nt lel!<unIr. - a~ nem más."..". te>eg6 - ha· 
talmába" tan t>ennunk8l . ~y az egéR VrI/IO&
gyeternet IS a "lagz" ts • leveg6 togll' /It." 

Nem SQkI<a\ két:.tA) XIf'CIlhan6sz (i. e 582 'fIS?) 
tej8lett lu hasonló ~tolUI! ~ ~z Kozmosz! 
gond<:lbt,tag mozgatb Ié1ezo5nak tallI3 . mer1 Igy l>&
szá! r6la .,Fi.adozás nátkul faZ fTII.-.;I&r~ ~Iá· 
val" (Mafoesl<6 ,lózsel lordilba.) 

POZ athé."aI< 'ftalAnosan ~alIOll nap,sl ... hil/)nek III· 
mény$zerGséQllr. jlhmz6. hogy amikor An8xago
,hZ (i. 8 . S4Cl-47S) 3Z1 II gO!'dotolO! kezdte h"delni. 
II<IQY a Nap nam il t_to. Ilanem ClrJP./In ,nó (frcte> 

me<;j , pe<be ' OOlAk. lOrdek .... lImOII megludno. hogyan 
zajlott Je II per. milyen érvek hang~OIlak el pf O és 
konua. ez "'?' is tanulságos lenne Varon hOgyan 
I&I'reI bi~ony~ékO! szere",i arról. hogy a Nap 
nem é!6Iény, ?á!kúlóz fTllnó&ntéle tIeI~? 
Hogyan lehel k,s&rIlHiIeO lumutatni egy anyag; testtel 
biró lélezör6l. hOgy éI6 vagy 6lette\8n? A ma, tudo
mAny eszk6zeivel. úgy tUnik. megc/ltDlam AAal<8gO
fászt. és csiltagaszab kuta.tásaom az Okon all'*ual<al 
igazoltak (!Asel G. A.: Hogyan miill6dik a~? .... Nap 
mtI')'énelt bIkal. Harmadik Szem. 1~. IZap( 2 
rész 11192 október és 1999 jutna). 

PIaI6n<óI (i. e. 427-347) sok mm •• -.oe.""" lSn'I&feles 
még ma IS. De az talAn ke,;ésbé. hogy 61S panll!lSta 
voll. azaz II Vügegyetemet egyetlen M6 IZ_ZIII· 
nel< gondolta el. amety saját l6IekkeI rendelkezik és 
e~ a Világ-lélek. 

AnsztO!elész (i. e. 384-322) sz8fTtoehalyezkli;lan 
a hülozOOSlák magas szervez6dhl ,l'O'ldenbarl ta .. 
keI6 ~ével. és egysz8JÜ8<1 az "'obeot tene 
meg II {oldi \/lIág legmagasabb rendrJ u'.'~$ltaroedoli· 
nak. igy megbomlott a világrend egyensútya. A VIUog· 
rend IIddig &Zi egyensúlyál. amig benne.......wo ilii· 
szlnt eM egyenl~ élvez Ha klemelJuk az "ilVOk 
létsZ,ntet. azzal alárendelJUk a 16bbot Ez az alár ... · 
delés akkor a ~károsabb. M a IegaI3QQnyabb ren· 
dUt rendellúlr a legmagasabbrendil !öIt. ahogy azt a 
malerializmus teszi. 

Éróekss. hogy a követ kező ~enlős görög iskola. a 
sztoikusoké. ISmét \I1sszakanyafodlk a panleozm..s· 
hoz. A szto,kus 1ilozo!'a alapílója a kll'orr, Zér'lOn (I. a. 
33&-2641). A viilIget a sztcikusok is egyet len é1ő
lénynek talljllk, ame1yet a benne é-I6 és csel(I/<WI V,· 
!ág lélek é"et. A VilálIlelek pedig nam mIls. m,nt a 
mlndanflV'unkban !akoz6 Er1~em. Sz~lem, amely 
maga is igen f inom anyag,stoggal rendelkelik a szlo
ikusok feUogástoban. A korai sz1oikusok csaknem 
rrondegyike Sziriaból. az akkori pállus borodalom 
egyok lallomllnyából származott. Tarn (HelenlSbC Q' 

\/IlIsal'on. 287. o.) káldeUS haWI gyanlt a $lIooo;oZ' 

musban. A sZ101kusol< ",tent ugy hata,oztt,k meg 
fTIIfII a világ l ilzbéiJ álló elméjét. 

A ~övetkez6 l ilozófiai oskola. az uplalOOllfT'lUl a 
gör6g.fÓm31 vüg utolsó nagy .endszere. 5 egYDen a 
kés6i ókor ~népszerilbb !iIozófiáJil. Ennek kóZpont' 
fogalma az J:II'I'. Ebt>6t a (fTIISlI,kus. cs;tlc lag;odQ 
lu)Blan1ések~eI ,.uemelhet6) J:il'I'-b6I el6szor ou 
IOlIeIem árad ki , majd a ViLagIéItII< és az Bg',eslfllkek. 
végul az anyag. Az egesz anyagi VIlag 1eI<. a Vilag' 
lélek. nerncs;>k az álla1<>lu1.lk és II ,,1).é~yekneIc van 
lelkük, de egyes szerz6k szarrn az éle\telen lecte'<· 
nek. is,ványoknak IS. és ezén nem IS noMIzhel6k lel 
jesen éteneleneknek. 

Tu.gon\" Zoltán kOr'>YVet>en telvel', hOgY ~ • 
húlozoizmus és a viIág~."" szolgálhal egy,Jrrlq' 
k..s vdágltét:>- filozófiaI ""'II'l1apOlbsak6rt. A mtog .. 
1én)1898 UO)'an<S (erró! Gr~re Ko Endre CIkke 
m8IYebb megk6ze!il/!Sb8f1 If) az. !>Ogy egymillst6l ltl 
veli. !3.1sz6lag Ossze nem tUO\lÓ dOIOOk. telan ll ~&rk 
kö,ott kapcsolatO! tade. tet. egymillssal ceszhallg' 
ban levőnek. pámuzamosan mü'lCJd6nel< Ieiuni 
Ezon úgy lléti. !>Ogy aZ egyikberI v~ tolya 
malok a rn,;sik szárn,;'3 's é<'>éJ<elllel6k (gond<>ll ..... k 
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peida.,. a magva' ~asében • ..w.~ ""2""6-· ... 
arne/ybt az eo)'mblól ....atr 1.11.',,,,, _',,+.1 
alurtal<, ..... al agyik l<ISIV<tr !>.''',kor v6raueo 
kezd} En az .... zeItsl ~aI6a" aIlolima$Zl",. 
"'" an gor>doI,... hogy a VIlág egyeIloIn tIOl;ny 
JesI", -,z"""z"'-, amelyben az eoymb$lóI lal· 
szól"ll tavol' r'sz"" ,a OSS!8fuggl>8tnell eoymAssal, 
a _leo az ösaz&l'-9\jést még az ia 8f6althefi, hogy 
az egyes eIemeMeIC eo.,....as./loz IlasonlO, ossz"""n· 
goItan rnUI<OdŐ _81 vannak. 1TI8ft ezelc ugvanannak 
a ~ r ....... Et_es ,n /TI8g/8g.,..ueo. hogy 
a rn;)g,kus VlIagI8I» • /'I'Ia9Y'" fIéPC E"td ..... I ... a 
szI<.bknaI, hunoknáI. páflusol<N\l, MIdIInél. kaJdoo
_nal. al Okon KtirpéHnedencet>en "Kózép-Azso
al>3n f'lódot! pIlraEtan !I'I.lgaS·kllilunivá, JÓVal a 
"brog Idczcl,,, klata~uIása 9161!. 

Ez a !>ulcz,,"!la, j)anteosztikos, panpszlChlkus "'. r 
tagtat.:ls a mágO$Ol< k"""'~J3nak csak egy t6redéke, MlI.,..., termésletQ 1&IIet a "'lAglétez6l< egyWges 
IIII'Iom<ityosult vállalil . al_el, eg)'lap loIeJ8zöd"se a alapja, a VllAgegyetem? L~-e,hogy a waglttaz6l< 
le.-mésl8ll népei' alWTllZfTltlSa. amely ~./lIJb IS let· bá'-~', a tudat, a méIyIudat. az anyag, ez """ 
bukkan a nyo..ogall Q'M:z!v-w\t>;o.n , pil#uI 5pono.lánAI az ~ség. a nemze! ne taflOlZOO1 a V~ 
vagy Letbnrtz ..... ma,tCI a Vlta~zmusban (~sd pl. G, 1..,.. ... z?.6.ZI hiszem. a vdégIMez6l< !élének I...,.,.. a 
A. Az agy" erólere, az elme. IegtObb ember sámara ""'. 
Harmadik Szem, H197, au- IJO$, M.lIsképp II~ a 1\eIyl81 a 
gusnus). 811fml.,..., "",kacsol transzc&rldens. vdAgon ki""h 
's ~entkezett e pánpsztehoz· .isten" fogalmával. A transz· 
mus a nyugab kU1Ura kél évez· cenderls lsten an6t lrans.zcen· 
reCI8 alan, tlWideg kW rekedt a dent . hogy nem a V'Iigeg.,... 
gondoIl<odios ló éramán. lelte- 18flberl, Ilanem rafUo kw'" lar-
ertve, félremagyarizva tózkodok. De gondoljuk ""'II 

Nézz"" meg ezé<! most. ... alaposabban. nem ellentmon-
a kulóobség a llulOlorzmus. ~SO$·e egy ilyen Ilanszcen· 
panteizmus, pimpszocllizmus OOns. VlI~glf!lenl világlétez6 II)-
kozolt? A Ilulozorzmus an a gal!l'l.l, Ha "Ilyanis valami l<bI· 
nézetet leJOlZl ko, hogy l1IInden c$ÓM81 a ViJá.gegyelemmel, 
IétezÓl athaI" tIeIl!Ive. vaia· akko< a Vllágeg)'el.mlMtz kell 
mo5yen sz",len .. z_ az egy- IaflOZNa. hiszen rTIO'lden, a ... 
séges ""3gs'_:6. életadó vetunk kdcoonhal. a ... ....... 
tényezOnelc . A pánps;zlChozfTIUS s... .. upi_n _ föld .. _ •• """"iá""'" gunkhoz kapcsof6dík. A ViIég· 
... .-.den !élezón&k ~ .. , 1f!/kJ. 1l.~Uo~I.~ """*'1\)"" .... t.'" iI360418O) ~~tem VISZont - logalmának 
séget tulaJdonIt A pantE"zmus ~lwQl ~)'$OébC5I adódóan - monden 
ped.g mtnden lélezi5ben érzék9li az iSlenség8l. Az Iélez~ magába loglal Ami teMt léteZik, legyen az 
tlel. il lélek es az ,sten három kutÖfl togalom. tehat a bámullIle lermészeW, isten vagy ördög, ha JÉltezik. 
hulOlorzmus. a pánpSZlduzmus es a panteozmus 1$ nem le-het a világon .I\IIlI Még kevésbé ~ az 
harom lWI.On ,,;n)'lat KWÖ5 jelfemzCltuk azonban. Isten msztikus létező. aZaz az errben IirIllelM'Oll 
hogy tt1IndannyIan ~y l'llyeterTte$ sz_:6eIv!élét léHoghaiallan. megkózelitllelellen. AlI. hogy Ilyen !é-
valljólk. A Ilulozorvnus ell a sz_zóelvel bIOI6- tezó ", .. hel. elószŐ< IS be ktne btzOf'l)'lIa ..... oIyany-
11"" élete/vntlc t-","" . amely a Ilttez6l< éIetIo.nkco6n: n)'lra sz60eS eHenlélben én a meg'Srr ..... t~ 
taflp fenn. A pánp$z;en,zmus az l'llye1_ szerve- szet"'*" De a bllOO1Vflas maga csakos az ""elemra 
zÓ8lvet érzésekl<eI lel~ennek. érzések álta l ha~on· éplilhel. EIv'leg nem JÉItelhel lehAI az érlelem sd.· 
nak letetezl, A panteizmus (amennyiben a t,anszcen· ""ra megkózelllhet8l len JÉltez6. még kevésb41 Világ· 
dens osIentellogllst vallja). il w!g kozmikos szerve- létez6, 
zöd!.éI egy természet ... kMoli. trans:<:enderls, enól 
a IétSllntr6f ltI10ghatatlan tényezó inal vez~k ..... 

A világ modellek magi' 

Osszetogialvl: az ókori Keletr6!. a ""g",,", kultú· 
,á,.bólliIV9I1 81811' l ' :&1 rroutanam lu • nyugati crvihza· 
CIÓ alapp",", lSrT>8f1 gOoOg fiIozóllában Ezek az ete· 
mek il tunoozmus. mnden anyag ""111 llllitanse-
~t( elve, • pénpsZ>ChtZlnos ................ ~ lélek-
kel teI~~ ....... 6& a pa"' .......... """"*' !é-
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Mefyok ~ leg;itfogcibb, le/IetGégeS .... liglll!az6? Az 
eOY'k a VUgegyetem-rrwtI·togész. amely ekkOf "' .. 
z .... ha a ViJá.gegyel8f'lVlek léteZtk egységes $%_ 
zödlse. amely ... nd&n "emét ósszekapcsoljll a v,· 
lageg)'eloovnel. Azonban b:&Iiitható (G A A V.tág· 
""rodenség rrundn,.AJunkal ",ntO. megle~8Ilen lat!· 
nyal, KAPU, 199813). hogya Vi lágegyetem log<llma 
eteve 19I1éle!eZl eIemetnek ~yetemes koIcsonhaUi 
lát. " Világegyetem. mont egesz. tehát olyan eo""''' 
..... IIfIigllt",ó. amety egy kozmokus sz-.zOdlC 
hOrlIOZÓt;I. A rnaS!~ Ieg6tfOll6l>t> vtigrecazOI bIIIS6 " 
lágt.oIkben taléljUk mag. A DeISÖ Vllágfolyarnalll"'" 

• 
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b<I<, alkOl08,1l hOfóOZÓfII. /III M ez aZ DI~otÓ<tl'Il ~ 
n."..g. uj megI<l'I_'" II jelftnti, .. IZ szuks(lgee' 
oe!< IM ... ,~. al<kOl DZ a ~ ...... ~tolyamnl WI' ..... yeo 
UI og.U~D kfpn kt!lllegye<l rnagtllól elJUt .... v"IIY'S 
'-'amibe<. ~ ~eIer\ l<fII legyen Az 6Has 
VIIaOlétoz/l kbzul D beIS6 ""~gtol)'.lTIIIl teM! D Iegtll' 
1OjIObb. lU .-gyedol' ~eIen 

T"IIyuk ,.. ..... , • k.,dilsl ~a~lk .. /I beI$6 
~11 n VoIAVGg)'GIlll1'lbt? Kbt~W aZ tk). 
lénye!<, al'....tl<I< 1\ v,~ern "".U IIlkoI~k." 
IgV biol.., waguk .. a V~~'f'II'''' ,tea o. okl<ol 
II belSO ~loIy'''TI.:n .. a VoI:Igeg')'t1ern IMl' kel .... 
Ilyen' A V~.,_Iet>.\1 ~.~ ... ,I"-eI:6nl ... · 
ba IogIaIr'll -sw vtglele<l .... l.1gIélen't1 SOl. DZ 6H.le. 
lobbo waglolelOl .. n1o.logt\t),1 hldJil rogIalnol A b8'a6 "' . 
lagIoIy3mIIl VISZon!. II'W1I 'légleIen 1lii<0i0 e<6. ,... 
ba kel toglal)ll a ViUgegytHemeI .. morl(l8rl mb VI' 
lagléCez/ll allhoz. hogy moroOen 16nvell' YI~. 
go! megl:a1N'UM Ha n~,...... hOgy az 6I6Y!. 
lag. az eo~Hg lM'Iden 1;>gt1l ,endtll<ez. bels6..." 
twl. akko< mond m,"lg.1b3n Ioobl)ll a b~'t6 yd3g1o
lyam:llot .• fa~a ke<tsZIuI 1\ V~)'8IemeI .. III 
OssZ" Ilili\gft'!tezOl SOl . D".-.... y>btr1 a Vd<\geg)'lllem 
Illó lermés.le1U. m,ndon csoll:lg. bolygó mag.~ " ,en
d&l1o.c:,k bDI$Ó volAggal. I Igv l'Nnd.:lnnl"lm maguk " 
magukba loglJI,..,k II beI&6 YI~lItQlYllm:lIOl és a V,IIIg· 
lIO~emel Az eltlnk boukknn6 yd~II·ltIlk~: mondoo 
YII~glé1ez6 ",,,,doo yol:'lIi(1tllz& mIIgilban tog lal. a 
vég1ok!n bel$Ó Y1ll1glolyll"",n:.1 egyultl Ezáltal ""n
den léI.z6 egyben eg)'ln~a pa,,a ls IIlöbbi vrl6glélo
zOn"", 1.~p,t6s, er.. egymilsb.,log laI6. hasonlOOn a 
tobb<ek6hoz 

Mindez"" uUn nz a ktlp 611 .lénk, hogy egy,k ~,Iilg
leIezo sem hagyhnt6 az~mll6$on "\IIlI. még .. 1TIInde
gl"k .... lilglél.z6 ugyanaztllz egymA$ba l\gY;O ZOIl és !I 
lléglGleosége( Iilltalmaz6 tel/!jlllésl eI'IeI hordozza 
TeMl nem annyo,a maguk (\ végső YlI.:'lgl8tezök, mont 
' ....... ibb kap(""1atalk IId~ik II .... Iilglényeget A IIII:Ig16-
n)'eg pedog az ö&s.zet~ elve. II m.ooe'Hn.odo9n
,....05$Zetugg WllIII"W. II veglelenul g<lZdag ÓMZ.
konmenMg .... Ha \I1S.Zont a YlIII{;lé«Izök mindeg)/!
ke ~OIenUI gazd...g OsUeI<6IleléSben 1111 ~,
sal, akkO! azIleht1 noodalM, hogy a VoIagegyel..,.... 
mont-egéN jtI(In van mlnd.n loIdllélezOben. rnonden 
roklo léIez6 let'" loIya~losan álhat", Az 9y nyert 
1aL,)sm6d ntm II panteozmus mert III l\InC$ IolO VlliI, 
gon k'v,.,ta<III, Iordotva, YlIIig'uz6ló .... l.:'lg~. 
kOIIetettsegr6I VIIn 1ol6. p.)n·ko.z ...... ..,. .... tagrilt.i$l61 
Ez • pan-ko.zmoI<' 'log ... "tuul pin-vd.lhzrnussal 
I'~ pOg uóval l'uJOl.OlZlnp"''), mert fIVIderi 
toldi léIuOl ugyanugy- 6thal az élet kozmok..,.1!WOb 
SOl. ~ u •• , J6«lz(\l alMI e tud.11osAg" II 
leIIOMg (e "*YIud.1t. g.root .. ..,. ludat) •. tehat pIon. 
pszdlok ... k''PC1lObl'~ kOI, _ .... p ~ """
den I' ,11M M.nd .. r8.etl............,6tMlegy~eIen 
alIo.olOerO. a bll14 vobglolymmllt. tlll'ltotlg)' "'n·k'N
Uvlt .. t • !alun" II p'n.kOlmlkl.l'''II. pton_vlt.nr_ 
ml.ll .. plin,pUl<:hl.mu. m .Ialt 

Er az eredmtroy bizony nem ft malO11/1hS1D egysiku 
lal~sm6d!, ""ret. ""nem egy olyan l_yeZ~ "'. 
!&grenduerre. emet)'be!l minden télem kovnokUl. 
vtg1eten ler..".6er&.et, tI.n~ . nele • ...-ne! .. léIDI< 
ket '4On<Iel1<tI1Ik - .. etlr51 miII ll! ra vee>tl pIon . vllQ~ 
UlRI.OdO. 1o.6.~ il'!1eg(H A p/ln-.um'6Iet mon· 

dig OllY lényez6 umlmáél ,elenli a lObbi telelt A pA,n. 
SZCKnlélel CSlIk a g6rögOi<r. VQIt 1el1emz6. akik egy 
SZGf'. csak egy .... láglélelOOen goodoIkodlak. vagy 
az egl"kben. vagyo mIls,lIban A~óI ~ egy VlI$\1 
sz_élei. hogy csak "IlY emelelet lát Aitól "'-. 
hogy pAn. Altóllapos. sel<6Iyft. telsz,..-. hoOVegy· 
.... yelÓS. egy-UgyU. ..monoazt>kus-, E. Dltól I'Ng:Is 
egy w:\gszernlélel. hogy OgénYI<. 1",8IdgGI. e ma 
II"sbl amel. 9gys;zen. tóbtl eol.lelet .. ~ togye. 
!embe 1tOIVIl. A t,*""z,nt';. eonelelOS 'lll6gl!1.M • 
szkIta magaskullur. sa""t"". A t6bbwntO ~I;\s a 
\llIilgOI egy eoneleles -llehal6nak ~1 .... "IlY csoda., 
több sl,nten éI6. hét~li éI6IénYnek. A~_ 
.... m<t9ji1 .ehát . zekben • ko.zmlkus .'"",81\1Iben 

'etI·k• 
A nyugat, CMIlz,kiÓ modmflng e&akos ogy '!lU ...... 

YIIIÓdan és telsz ines .... et. az éleltel ; Itg IIg)"tt
nyez6& alaPeIVél ven. ItomQ/y;In A ,tg; gOr4gok. 
akik tud.:'lS .... k!ogjilllát az 6kon KeIeI rlépert6l. D szkl1a 
kákleusoklól •• médekt6l. II lönlcoaraktól. az l.93.~,. 
lIkltol. valamónt az eg)IIPIomoaklól veti/!!( lll. .. ezek
ból alakllOlt.ik kl - ezek k!ognagyobb e,$doIrér;''''lI'lel, 
eII\.:lgy.'lsá.val _ a nyugall CMliz;\oó szamllilI szalon
képes élettekJnség·~allas 16 e!emeot MégiS kultu,á
JUlIban ill-Olt tobbsz6r IS leltiln.k az II 1Z1011II .... 1tIgl.'l
IlIs. Ilme1y II villlgot ....... mIlgl'U$ IIISMI"d~ 
él6 "dllglótezők rend)E!kéf1t 'ogIa 'el lit III id/I. hogy. 
Nyugat 's 'elleden. a többezer év .. ogazl<lgokal A 
materoahzmus leglel)E!bb egy specialis .sme'elsze'Zé
si módként allh3t~~ mE!\l helyOl Az az ókoo néZel, 
amely a klIlde1..1sokt61 jutott a g6rÖ\lökl\ö.z, az 
ARKHE. az 6SeIV keresése , a mai ~.IA\lban a .lf\.110-
Mhsta ,edukcionizmus",- szQkOn le. A redUkC>O!1IZ
mus ugyanis ~'sszavez oIé-s1 jelenI Ha a ,edukC>Oflll
mus m:ltenahzmussal pa,osul. akko.- II V1SSZDlleZOIéIi 
vtgs6 sz,ntJét esakos :tny",," lbI.zök Jelenthol,k 
Ennek tartMlollansága pedrg on IllkOzli< ki. IIm1kor 
1 .. lsme'J .... , hogy már löbb l"I'IOOl Solllz ..... be/.)O.Zonyo
sodott, hogy.z anyagr létezők ~ elvek,. soI\Iial 
Iok/Ibb ~.sszavezethelÖk. mint végső anyaI!' ,10,."(1'· 
re, Mal4>f!1luos mil. 1747-ber1 megfogalmazta hl,. 
eIv8t. ameryet azlan Euler. la\Imnge ts Ha!!llllon let 
teszten torr.tbb A lizrka t...:lomanya minden télez6 ... 
sefkedésél • legkisebb (olt kNél"" -'ekben leg 
nagyo;obb) hatas elvére (mar tudományosl<lll\l(\l .,ac' 
IlOn prinl;ople1 vezeti -.za A k!ogkos E bb hat.i. Mlu
perturs./éIe ..aoáo<lo$ eCWro ...eZeI! \/OSSZ:! a hllka a 
meg~":lIl:i .. tÖtYényel<et ameI',el' kolOIf szerepel
nek az l)g)lMYeZet"l mozg;.Sl.I\I,erllollek" e. on tu· 
IaJdonképpen a megmarnda" eg~ .. lIelak ~ 
tartalma? Nem sokl<al több \'a9Y k .. 2 I . bb, nWlI • 
Rul:lik.kocke kiJlönt>O.l6 Absa, kozOtt. EI ehDgY egy
t3JL~ technika, látás kali • Rtlbok-kocke klYllnl aElaI
ba I~Z. ugyanugv a """,,1.1lada" Kw· 
...... yekb6I egy adott hl.ob, loIyamIIt lei,bal\Ol 
nollCS szul<$ég ""iSi •. mont az adott hely:1I kOIuI,ra
""a. a kezo:leti éli e MtMIlIIIllelek megadbara ... 
innen a retadal mil, csak 11ICI>n"'1\I. ez ......., .... 1 .. 
"""',ka' módszerei< seg~SI~wt "II)'6r1 .......... a_ 
DZ UI a megoküsl!OZ A ,aláth u, ami ez "IonkIrma 
C1ÓI 'oI$.ln,. tlOUa Az UI t.zokilJ JMIdig!!lll1d>g a kal ' 
dOU éli MIa_lit ..... megMaSll J8IInlI ~ppeo'l8Z~ 
~ ~l.kn atapatv .. aZ _eler ' ég e~. n Iegi<o' 
SItbb ImlMnnk e!lQOdItI..-k&cléli ....... 
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A hztlUlra \/>UZa"..,' .... ~I'" az ~II-"év 
tlen ogyeoUol< teImuI~l'" a V>IIIg I6nvegoMoé! Ez 
pe.:!1II nl"lV""",,lOan MfYIIII 101el. A matonaloala tudO-
"""ny .~ ...... va ló lwal ' QJ:U pedog _ 10h_ 
z_. ca ...... la~~., marupu!4aó, A m,"", .. "'t;> ludO-
"""ny ",,)'3"'" aM' "",1"",,105111. hogy az Ot$let"llllé
SeI<ef ~~ leNnI'- a .... h" 180 CSaIC 
• Mn~rtlen IOgadtIaIó al ... a""ira. ""yaroa~kor 51' 
..... padog ..-.'od mégllCI;1k ogy $llki' aI:IPeIV 
,""""",z.'lsanak k(la.zOt,-"loI< - még ha ez az ai3p
eh ILl _ .... lég "" ........ _ Igy, mal ... absla tll
~ ceak .-z1Ml<l m:I_bsta ..... _ I"",""" 
hel)nobb IlUt;In btnr. hogy .«IIe 1efl".y6b$r 
egy ,131' .... ~ovet"On.l, ko8>:OI , ... 61<. A gooógók /IS 
lo1<lmI ILl 0keI m8~ II~N $lkrt:a m.lO.1Skull .. "k DmY" 
twl ~ect BI IIOIbk a m:l1tl31. hogy ...asia"" atap. 
eIVeIr IéIM ol osmeriGl< 

Az ogoIlO m;ogy;vaut ~. az ogazsagkUlat/l 
$.le .. Aelel e«n '11~s6 eIVeI\ IeIIbtásira rrbnyU 
Az ~ ...... h8IYen 011 az ~ ....... ts milli 
011 a 1eIeI< ........ az rhteiem ........ ArvIytb.'ln lel&!' 
tebb a mar CMIolaaó D gato
goo.MéI. hogy - D;I, a 'IIIa~ 
10000 31;1pe1V$1/i1 eIIaoolodolt 

bOIcnlQl ~ $.l,nle nem il létezolr . nem lI,art, men 
POfiy". bölcsek lerV>éneI< D Irz ol<usok. 100d,"". mart. 
Terméne! altogo6 ö&s.r.etUOgl!u lt egYle ir""hW Irll 
t;lIJó'lk fl. loIfya$ZlOo 1~l$DdalOn't>an . le"""Ze1l)wSr 
toga'''''' ,s ,.kor'rIegy a drvatból". "Ily rag IeIUI'II kor 
mOUJ alak~k tuntet,k tet a beloir08O(\()C sz....,., 
lel eIIobllllezen _)'851160 E~er"'k II logyeln ... a til' 
lIOOrNnY e<edeI, r_U'óI. a Termasul 'O',-agl1, 
(1.110gb. az embe<! os tna;l6ba foglaló meo' ..... r6M<OI 
Ha az emberel< nem s.z8fl~6trk /l110g0an • ~. ke· 
\Ikbé IUr'lrk .... eor*'" az éIeI1el."dg at&( 11;" 81' 
s.zuk kónl_ve." Igy a maler ... loz ...... télll(od,t;I· 
sa lo1y1;1l6dha1 Csakhogy az oWeIIallnag 'tar 11\4 
melleI! lélezik az élet alapel\le. a Bauer ...... amrt 
Bauer EMn német, orOSZ " magya, r.'/'eI'o_ ol ~ 
W<toft - de a diada~n eI:tpCISO'"IO. 'Ol"e onkabb s 
s.zuldátókon:os~ tUmerUI6 modem .Judomanyoa
s.zerl~l!let ell mapnem tökélete& 6«1e1r.IIIB· tWl' 
Iogadta Azzal. hogy a V~em .",mftlllléntl<. 
a TermLszeI lényegének klJial/lsit ~tOkban 1'l'IegI<I' 
gacltll a modem .Judotn.lny". feladta az 1I11ogO. la· 

nyago mego.sme<és ctIt1tt ... 
e:zelleglérl',8gnllbb aIafolll 
ban vall IlJdomanytalanna. 
rroler ... ll$ta babonav3. Sllio'Il 
1I~~pan/l$itnak filelemtagad/l, 
mechanlk\l$. g/!j)IeS alkalma· 
ZÓllwi\. 

<ll '-"CIyok alapelve!. ~ 
III eklttolenség al3pet ...... 
m()ds.za.-~. matema.t,ka· 
I tormliban .. kH:IoIgolb Ez a 
CMlllácoo teMt kétségtelenul 
tejell. de ""yanr~y kiMségte 
lenul egyofdal", is. csonka ft 
torz. és klrnondolllln ember-o 
elet-. es érlelemellenos 
Akkor lasz 'íl3z!ln le~en II CI' 
Vli lzac.6nk. ha az élet /!os az 
8f1eiem elvél le(Ialább ILl ... 
mult kéteze, éV ÖMzesltltlt . 
rotes.z"éselnel< meglefol6en 
IodolQoua - ~1eIve. 1\;1 II "'. 

Sn'k" ly n~l<)·k~I'" ( ' . l kknd.h" nII. 

A rég, ~örogOk annyol még 
lel10gtak Hellasz 6slakOr. ~ 
pelazp é$ a k6.zép·l!.zsoa, 
k~ ldeusók rro~sk",ltu,álll' 

ból. hogy e "oI/lgol n&gy Illa· 
peN korm.iny<)Zza· oz élene· 
len ""ágot megelwenlto .,ek , 
sz'sz- (l/!1ezés). o n6Yér1yek 
"iI/lgát megel8Y8f'll1ó JU!J$.l
(tetmé-szet). az a~atok ""!lgal 
megeleven,to .pSZlCh/!- (Iéfl hA,Alo<\I (dk,'If, N.p ihld . .. ni'p; .. ~"",k·"".", 

IiIglélezók sza.-vezóe/Velt b$SZellangohan do9OZza 
kl E~y összehangol! kUllll.aS egysze<re lenne /IIéI. 
pan'. embefpall'. ft érlelempillr. $lemben a ma' 
VIlág ernbeIeller". ""ellenn. érlelemellenes Láta
sav31 I(r kell dCIIgoZI"O II eIméIIIII I,ZIka melIeIIIIZ e!. 
meIeb kol~·tanl. al ",,411111' tIeHant az elmélet, 
erletem--tant UI csdlllg.is.zat kIalaklUoúroak 1ehe16sé-
ge ti.rulle1. amelybton ... erepetlllt$.ltk al emb8flség. 
az ~.'I;,g kolos umt, tlfÓlere _, A YllIig ~ZI szer · 
~zOer6r az eI&6 .t.fek. a Yégs6 .......... az élleiem. az 
eIe1 aI3ll11v .. 

Erdei ... dl I vtogs6 alapet>. ...... -Ihogy a kOze· 
Iebbo .... ~lat ell 1um ..... \jII - mIIr osmer1é1< a régi gó
rogok '" A mar YII.gMn atyannyora 'Ha~nOtI II szel· 
Iem beslukUlHe. hogy II 1egt0bb !~ Mm wmoI 
azzal. hogy az tlenel" II~. II hloka alapetveob6[ nem 
.... ze1h816 le a;c ..... :u éfleIetn léIo " VI$8II<ed6-
.. fl. IermhzellUOOmánv o ..... mrhték.ben besz(l
kuli. Amig a '6gi gOf~ a l,z,ka joeIenIette a ter
mis.zettOOomllnyt" a lerrnkllllbölculallll 'OyUtt .. 
&en ...... nden ~z6 "';H1kedbé,e ka.-esett magya' 
rázalOl. adCIOg ma IbbI:>eI< kOl!OII Heisenberg, E,nSllHO 
lk Hawlllns azl a ~tófit ter,oszt,k, hogy DZ 
en'()er I6nvegében élettelen anyag. Ilme1ynok "';$84' 
iredése hamaro.an koIzllmQlt\<llo !elz. fl. természet· 
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lek) és az embB,ek világát ,r-egale,<enllo./lOUSZ- ("-' 
telem) alapelvei (Erdrnaron. 1896). ez a I .... me-re. al 
évezredek távolából VlIág_tta meg a mal nyugalo kul· 
tura aLxsony szellem s.zrnljél A ktlldeus·szklla ..... 
l3glátásban az embe< léflyege al filelem Addog 
ember az embet-. amig képes Látl"O. mol C'lel.'(S!Jk 
"akon az embe< bábuYit. anyaliJg.i "ahk. ~epes Iee$ro 
egyetlen lépc$6!okon 's. as O$SZe1orl"O rrog:.t, lia be
kötik Slem/!l.. ha kodbe veze1rk Az ElIelem aZ 
Embe< a lapelve, nem az élettelen anyag, nem a 
pénz. sem a kÖCI)e b\IrkoIó.zó m$ZfIkLJI ISlen. se 
se ... r. más. Az ~rleIem az Ernbef kOlmil".J$ at.troelr 
megvalósOJlh3. 

A reg; götögök a KOlITIO$ZI a léIe:ók orl>ilmenll>" 
mának. legtöbb él<ességének. d,szénel< leluntellek A 
Kozmosz aliln 3 Világegyetem érlel ... rend,!él, II V· 
lIIgegyetem '1itftwsa,t itán)lftó éltMn81 a<te!Iek. El 
p Ktnmosz ·lellogás IS a s zklIa miId·p3l1hLJI·kt!1deuI 
"""93sJ<uU':'-ák hatllsal tUkr6.z, er~. rrOI)WO 
m/!I)lSégal be ",lanthatunk be, ha a magyar _""ig
nÓ jelentését megvtzso:iljUk. A .",l:a~- II m:ogyaJl)4n 
a cselel<v6 lény logalrro . Az o Iliny, IlmeIY clllak 
szik. Yi!lig. "'Iágot ve!. ",111011. vdá "", Mi Ol . omo a mo 
embe,i Yil:agunkot OOyedlJl képes meo .... l.~g.I~"'? 
Semmi mlis. mont oz éflelem Az ész "IIyl1n'l. Mr 



I 
I 

\ 

~" .. , 
szelt! kIbOnIjI I l. ' ''1<- nW>II .... 
~~ ~JIII"," 

De ntU"." " ....... mI9 ..... léIe VIIIIgI'Ik,al' 
...... Zl8 .... Zf~ ezel6n a SZI<lI.J, YIl~ egyGOl 
kullurltOrlloll 

A n1~V" "1I ö.1 kullú,kö,6nek v.llb.' 
ti ViI' gmindcn.ég,öl 
A MfOd!UIliJt.1J$ ko.lmológlS 

Kél vaUSI >'1zsg.!Ilok ""I,l. ft ZOIOIISJ:tnzmOSI .. II 
manochelzmvsl M"'dkeMO. rnagy;:u$bg osl kllllUf" 
kOlpor1tll'tban lo_6dO(1 Ili . EJOszOl bGmUlDlok egy 
,0VId ,",Iq1e1 8 1000ll$zt".mVl Izent konyvéb6l . a 
Zen<! AVHztébOl, nogy az~t&ll$8lll annOk a vol~ · 
1~W.SMk koz'lellen bens6séQG$s6go81. 10 1 ''liII'zdagS~' 
~t, emben e<ményaze,i!séogét ami IIMY'!l1 h'llnyz,k 
a ma' V8116~ 

,EleICm ~méIység6scbb I"~II. ól> 6fI JS/Doom. 
hOQY n>ltldlm /ltlfu6nek /:IeMd lit/elme 
Til ;r,ID)', 
hOQY ~ezdel .. ",Z8/. 
ti 'O'lI.1g lelele 
I)s 00n$6 va/41 
mo1d re b"~'5d valól 
HOQY • ....ug IItIlltrlolnel< 
~ubb ponc:IOOI.! 
re ""0'. 
~ futk"llmelc a ~~, 
IIIIIlf6Io: Iotnlsa 
• ~ iId v$g~ d'jMJI< • 

(~.'" • ZIInd· ... vesz\.MX:II. bill F ... oc Ion:If\U.io. 

"" I 
A ZOfOUlIrIZ/1'lW az Id6uAmll,bunk eIO!\l eISlI ... 

8z,ecIlerl 1'/5OOn kl é.,. ... P .. '1'!\ban. amely • 
m6d. ~,It" ... khcHezmo kullur1o.Or 8<61 belolyba alatt 
11111 fl 100oa, ZlnzlTlu. • ~liIOk beIoIyWI ellNII II 
tW6z0. I'>ogy ZoIOIIme< 1e<,II0Ilb \.lIlIIván.,. •• Mi\QU' 
solo kor ... !<Mul! I<i cn. Erqoctopedo" 04 RI'~, 
eclon·d'IoeI M EI..".,. MxMIIan , Nvw VOIk , 1987) 
Zar.th .. s,.,..a .. U "IIsha"·YlII ,Qf"odeU'4I,/lk (ez kap. 
C$OIalt>ln ~I a. IU""'dkOIl .IA··~aI JSII. por ts 
lIam\l YOgyrt\\M" AOOlok léI.znek al osa .,t6tIbn 
1é\eIC" ~()I,~ l4MIC"' ....,1 ..... vonal~O.tóan , 

Ihd F\olczOi Gyoo-OY Al 611 ""'OY'" ~8!l'" l6I9ktIiI 
_,,"I n l'Iakllli e.e.ztdbon ~.OI l u lom 
lW2\ .. 1"", .~ .. , "''' ...... 1 blu' .. ' • • am~ .. i 
e . IlI ... all"poI~ban ,.,,~.O(lnOk, Imely ~IInPOlOl 

.,mooa"·nak I'l4lVilziI<. Ebben a. aOapo!ben IoapCKolal 
be léPrtCI< a jöI/I4o.ony halhM.o.lla,\()Io'J .. 1 

A 'OI"" ... lnlun 
~ oldal. van' 
zib, 

." ..... 

A m.:Il1ICI\(M; ~~ 

M3n "41 216-ban szule1en I .... ~ "". 
ll>us p<0Y1I'ICIában. AsoftSlan v'ru I r tw'l , a r'O'_ kf
let, parIpn. A pArt .... OIiIfIgboroóaiom I rOma ..... 1 
oovenraogil ha.Ullornk&nl 500 éven 61 , .. t...." , .• 
256 4MöI I<ezd6d6en. Babllónoa III uomsz~ ,.,. 
IQ<\""O!nya, .. " pMus t.rod;alomho.z Ulrlollll • . Ma ..... • 
men. Zot""SZ!er larla~ , aMak a MAgusoi< 'Kol tel · 
vOlt tormá(i\t Anótllene Turlan a!ldig buddI\I6Ia od· 
l)'Ól a manod'leus oéle1elu •. Kóz/lp·Az .... bOI tenn· 
ma'adlak uJOu, marucheU$ sz6veOek III ~nus 1/H.· 
déliek is 

Mnni an tonll(3 . hogy a hre-deimekl61. MbéI<" ha 
gyomi\n~ teklnlélyel<löl az ervelé$ ere",,~ ~ 
rI'I8'öIsl-iIbadulni A tudA~ rn&gll1lt1gltO ere;e lGS10 kIM
lOve. hogv az embu. mGQÓflse Sjl,j.'ll l l11mMlel t'- az 
unrvGfz~. az embur lk a v~~em _lill It 
ludá~ binosilh81J<1. l'Iogy meg!udluk. 11* vao~, 
/>QnnjIn fÖ!lunk és IIOW megyUnk. M;1no tana, .. ...-o! 
csak a tudAs veze!hGI az oavo.rUléstltz, III""'" "". 
voltunk k.Jle1Wul1séhel. Eg)'E1le<1 tudorTlény IMelI • • 
de el /111001'1 a teoi6glflt. a kozmoIóOoIlt, ant,opoI/oOI 
t I és az es.zkarQlr'oool!t. Az kl 6\l:l1hat , .... ">dere . .lu 
e mberrl&k nem suba<! vakon hinnie.""" ha ~I 
u ......... megogyózódoH a ké<dhM vala"" ~61" 

A LegI(5bb Lény: a F6ny. amely a I-)lon, ' g.t'I ,. 
1en1r. A /erlfS,lubSzt.ltl(:g "II)I3nuoY lt\.rICII'IbbZI • 
SI! Jn, "' , mon! aZ anyaoJ sz...t>fzl;lrc/lló1 A ..... yboIO
dilIlO" Ulnvtoldb6l .. lényérert>Ol éli lU .;' 7' ...... 
bofodd _n az OSI I'lég lesi" ~/Ip>M4IIo . lS!4In togtlTt 
tllW Ma .. nWI1 ől hayltkal _ZI ""'II' 

8talam -Go'och'''odk 
MI'klQ I'ia ,-Gondol"'" csak el ma, tsaztol. 11OQY' b4IfIn<ri. .", 

,SIQftt Obi:MIn az ~ ~ \,11;\1,... ""'II' €z UI*' 
nam v~la"" "81 8taszéd , 8Utol lényleg ~-ovt$
~etlŐl8 ;ut .. , ha haszrolllJUl< ..,. .... 81 , .",b8~ ,.,.,.. _. 
MeIOl)Q!~n'IO) a caoIl.:IlI>mII~t onol • . A I.!o""'" 

vilAo~ lu1a~ mogllll_~ az 
EN! E nelOm A Nap " a I~ egy kO.t""kUl SI!.-I<. 
zGl. O :l>7é<a alkotÓl"zel El" u r ... vr."' .. ....,..· 
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hasonhthatÓ. relmeregeh a rényreszecslrél<el a HallJ. 
hoz és It Naphoz. A hónap első lefét>en a megmen
l"tI Ién)'fészecskélr rényoszlopban emelkednek lel a 
Holdhoz EZI a D<cs6ség Oszlopának nevezrk. A 
H<>d r"le lesz lényekl<et megduzzad és Telit>okldá 
lesz A lényoszlopr~ aikoIon elképzelés. mely a 
FoIdröl egészen aZ éQ'9 emeIkedl~ . és reIszaIló lény
részecskél<b6I áll. nem mil •. MInt régr elképz.,!és It 
T&IWéM. mery haloltak 1e1~.éb6I áll. melyek szunt&
lenul az an6csdlagok szr"raraba emelkedne!< ~ 
anyagban megl",,6 lén)'fész('CSkék részben a no
v"")MIagbJn. mÍlsresZl az rvar"!Jlekben található!<. 
Az emberi tér1r ",ars&~ egyb&<> Tuz-szubsztallCla. es 
ebben megr>gyelrk a Nappal . a Holddal és a cSIUa-

gokl<al. . . 
r rdemErs óssz"""tni a magyar mrtologla Ipol)'! Af

nord altal <smeneletr vil:lgtátjsár a naprsrenhlt emlé
k"""eI a manocheus és a lorooszrn~us kozmológl:l
val k mrndeZl a mar tudomány rsmer",,,,vel. a logi
kai v,zsgálat erOOményelvel . Megdöllbe"'ö. tenyegi 
hasonJ6ságok ugranak elö! MmOOgy,k az .értel"m 
megvllagirö. emben er61 adó kepesség", alllll" a "'
laglátás kOzéppoot.aba. Talán ezert Mm ,smerjÜ!< 
manaps3g a régl"k IlÍlirglátásat 
Annyr lfIIágosan látsz,k. hogya 
tvd3s alapI3,nak megzavarodá
saval párhuzamosan csól<ken a 
kaldeus. pánh"". méd. és kOk). 
ni>sen a szkita kuttLtra társadal
mr sZlnta Ismertség" az utóObl 
évezredekben. Ma már az évez· 
redes kaldeus. szkita megneve
zést oS '9yel<eznek szalonképte
lenné tenJll. kNonnt a Icrgalom
ból. A mLitt évezredben a ger
miln krónikák a magyarokal 
még gyakran párthusok néven "mlitették (a kérdés 
ataposabb 1örténelml megvilágit~sát lásd Grand
poerr" K. Endre mOv~ben), 

Érdemes iti megJ"gyezni, hogy az étet elméletI tu' 
Oornanyana~ megalapozásában. úgy tan,k. a husza
dik slázadban 's a magyaroké a főSzerep a világban. 
Az. elmélet, biolOg.a megalapozói közé tartoZIk Bauer 
EMn (1968). aZ élete-lv matemat,ka, etméletének ki
dolgozÓja. 8ertalanffy LaIQS I' 968), al elméleti bioI6-
9'a milsik jeles alakja, aki a renósz"relmétet filo:zóliai 
",inyzatát lS megalapltona. amit azóta vitágszerte 
kiJton tudom.itnyáogké'" tanítanak az egyetemeken 
Ide tartozik Szent-Gi'Órgyi Albert (1960) szub-moIe
~uli ... s boolOglá", . Polány, Míháty (HI38) biolOglai és 
hloz6lia, munkássaga, Lásztó Ervin tudománytiloz6Ii-
8j(1. Bomemisza tstvan (1954). Angyal András (1941 ) 
filozóhaj3. GrandpIerre K. Endre (1992. 1997. 2000) 
togll<a'·Okn)'QlnOZó. őStMénet, és tudatfilozóliai kuta
tása, és soII-sok más magyar kutató életkozpontu te
véllenysége. Horv;,th i<bor. a "Végső Vatóság és Ér
telem" (Utt,mate Reality and Meanrng) c. n"mz"'kőzi 
tudomilny-l ilozófiai loIyóirat és társaság megalapitó-
13, eZ! a szemé!ykozpontLt. él",kölpontú világfelfo
gást a hl.lS.Zadlk századi l iloz6lia magyar jellegl'" 
1es$égének tartja, Valo 003Z, hogy egyre fájÓbb é. 
surg<l1öbb az étet ooazságanak visszaaltMsa a mai 
tarsadatom emberteten, ét...reltenes, anyagi érdekek 
uralmára épllió szemlélete helyére. Úgy tűni k. a múlt 

'lO UNITARIUS É:U';T 

Sl;'ladi PelŐCZ M,Mlyon (1638) ál egy .... em.
des éIetlirtas wel III a szklia méd·pártnvs-kátdeus 
mUv&t!ségtöl . a régi gÖ/6gó!< egy hagyornány6rz6 va
natán át a huszad,k század magyarságávat lényego 
azonosságot mutatva. 

A m(lgyar kunLtra minden vonaloo rOOIyebt> meg
ar&pozo«ságu. mi'" a nyugat, klJlturltö/ népe"'. El 
megmutatkozik It magyar nyelv 6l;,ségét>en. Iog kájá
ban. a magyar IIttamalkot6 képességben, az OIlSI l!1'

v,,"ődés log,kájában. az OS; magyar jogrendben. tS· 

koorend'Szerben. al ósmagyar vallás képzeterben, 
A magyar ösátlam minden te4 szer,nt a KárpáHne

dencébe-n jótt létre, még aZ Atttla és N,mród előtt, /)s
időben. Erre utal ,il magyarság egység'*l jog,end~' 
a nernzetgyOIés, az uralkodó taollcsadóo testulete, a 
nép<. Mm,etség' és törzsi nemzergyiilése\<. az ős< 
terliteri I",ézmények. a kÓ"'ég' tanácsok, lalunagyok 
ősrégI intézményrendszere" (lásd Grandp",rre K. 
Endre : ÓShazakutatás. Ist"n szava a magyar nép 
szava. Az 6si magyar népfelségJO9 viragzása és ha
nyatlása, 1996). Országos ügyekben tötvényileg k6-
tetező volt m'nden felnőn, legyverlogható magyar 
részvétel" . Kézai S,mon Gesta Hungarorumitban 

(1283) találj"" erre vonatkozóan 
az egyrk legb"tosabb nyomot, 
Kézai a Lex Scythrcá1. a Sl~lta 
törvényt hozza lel b'zonyságul: 
.Akl pedig a felhi~:isna~ r"\efTl 

ten eleget. s n"m tudta meg. 
o!<otn,. hogy mrért, a,t a sz~ita 
t&vény értelmében felkoncol
ták. vagy törvényen klvul he
Iy"zték. vagy egyetemleges 
szolgaságra v"'ették: Eles et
I"ntétben áll ez a mal nyugati 
jogrendd"l. Prób:lIJOI1 meg ma 

bárki személyesen részt vennt aZ orszaggyiilésen' 
Fegyveres őrök, a hatalom akadályozza meg. A nyu
gat-európai jogrend a hatalom népleleltlségére épúl, 
a magyar a nép lelségJogaora. A hatalom népfeletti
sége az értelem néf,lfeleniségét is igénylI A hatalm, 
visszaélés csak addIg élh"t vissza a lehetöségekkel, 
amig al érte1ernle nem teplezi. Ez al oka aZ értelem 
évezred"s tr6nlosztásának. Az "urópar J09rend a ha
talmaso!< érdekeinek kiszolgálásat szolgálja, al ere
deli magyar jog",nd ITIfnden magyar közvl!tien rész 
vételével a nép közvetlen részvételév,,1 k,a lak,tott 
döntései< vég rehaJtását 

Ugyanez a szembe6!1ő kUlönbség értunő tenen al 
iskolar"ndszer k,alakulásában, A nyugat-európai ,s
kolarendsz"r aZ államvallássá tett kereszténység ér
dekeinek kiszolgálásra létrehozon sz",,-zetesrende
ken alapszik. Ennek a nyugati Iskolarendszern"k 
nincs kŐZ\letten elődje, a papság, a klérus hatalma
nak megszilárdítása és k'terjesztése ~oIt a f6 cél. 
Azóta ez a hatalomszolgár&t a papságtól anevődótt a 
polgárság. majd a nagytökések hatalmitnak szolgáta· 
tára. Ezze1 magyarázható a nyugati iskolarendszer 
hihet",len értelemellenessége. embenelen szemléle
te, Hiszen hogyan szabad Jellemezni egy otyan isl<O
la rendszert, aminek alaplelfogása az önáltó gondol' 
kodás megszüotelése, maradékának előirt. szak ke
r",ekbe kényszerl1ése. A gyerekek", Mm gondolkod
ni tan~)ák, han"m mmt robotgépekel programotzak 

< 
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__ "" .... lllIttalll' ~ .. bc<OO)'QII tellu1.,loI. meg' 
okioISII'.. " l» .. mfI~""~, ... ,",~111 ~ ~o&<do .. k 
""'II. mo It<deki 61. .. . mit t_rtIIM~ fanla.t'IIIk. mit .... 
.....,..,... ta",*", hOgya" 1-"81 0l\Il110 gondDIkcd-" "" 
"~t htjlKll.... ,,6II..t IM/y.!II1 .... u.t;vlllk mOt>defWI 
et~. bllIal. n\IIg'OIJ. 0nII11O lIfteImItd k~!iCJIIISi\ 
, .. 1._"" egy *IeIen el Ha ~ t.M!Ial.1I1'I meg
.. 0'0'eI ........ '*"" orQlI(I ~ko<l:\sI. mON II mal .. 
mato.;ltIiln. hl,OUIDlln. C:U~ Il10<11 ..... j ...... ~ok u.ml 
~C'<I>atu Il10<'' ... n~ Ez PeOg ...... m.». 
ITWII II mIri.:IIMfyeJ. a.eI",uI ...... IWdItZlk 
""9 az OdB ~1iIIz60.81. mol 101: .................... ... . 

mt ..,.,"" ...,.1. *"" ehJIuI. 16 ... onteltn ... Im ... ,.,. 
1>aIaI .... 8111"'1 el. amo ~I~ lQ')il II e: 
"'~. ~!Lrualnt .• ta","" I lWItalrrO ~:IIIneI._ 

o. rnI',_, \'ali • magya, IIk-ol.'~' e ........ 
rntg nyDITIll lI ~ltelo. I .. "ta .... ".IINII\1Y ....... 
"Il'M faJI "k3",.",," c.l~,n 1T"'II1atta,.. Magu 
SM<UII en ~he.."","", Fenromanodtl.k nyomok a 
I<.lldeuso/<l nklIdImrol,réI A 1J&'gety)arat II magva' IS

kola''''''' O&PI ~é<OI besl:. Hogyan? N(!pI 
.. edeI<J 0$ WMH ... oD.-oIa~ N8I'IP'~ ,*0001. Nlt;llml 
UM '-'>M 'IUI!I'>olnI ~kat .. hatalmi etOOI<ek 
k.s:oIgalasara'> It mIIg)'llt ..... oIarMdl.l:ItI Ull'l31 lllwol 
IU"'.,OOO ""'" ,.-..g~ .fIIe!! Ieg~ ce nW~"" 
....... elapJlln """"lOdhe1i!U'> 

A3. OIl<oIa U&rVI!lOdése nem kovctlle'!l!I! ml,. mon1 
t .. rTIKl:e1;n (llVao.ct Termtuetes ... trYillodMi ..... 
Pl Dg)' kO.l:OS~ .. ok 1"1'1'\;1$3. kOjll .... l\l ert&
""" n'{llaclol;,U.""" ko.zoeng' eI<I,eg'IMe Ma, SlO' 
0,1, a I>IIIY! k(),l:OU~ CtlUOfVelOOOMl te"n&Re1i15 
al~ ~d n J\I!!lII"'obI~M~ EI el n te<\lhll, SZillVit
:Odé .. &Iv ~O\Iel~ueleSiln W:01 _ a képe$SilOek 
$lenni, oO.lJt.lsl>ol M,nden ~lOlSlgben ...... en.l!d· 
""~ t.ll>.Jemel1o.e«l k~ ... tgU ember&!<, aklk IIlUn II 
nllg)'OOb kOlOAe.gel..ben atOlllll, nemle\$og. itS 
oern:~' ko:OSS~~ k,ernP.odO 1I1",~"",k kol" "iI 
g,. nemz;!!, ""QIá,hol jU1t\alnak _ A 1>.JemeIke«l kt
PIIU~ueI< k ... ",iI.9'tódas.l !Irtan li11nl*Rew:~ 
w:ethet .a "ilY oIy;Jn '.Mt'll Ilho1 ma! m.abb vg~ 
maslot ~\niIk !TW<\ mol' monóen tIId.lll megt;I. 
nuIIak, amo! Dsl or.geIIlot Ia<lullattak .• ta,CuIo. • _, 
r.,,,.W I !WTIZet. tudast tovJbb lIII:dag'lSI\lo. ~..,., 
lanUIOI<. ma' nem CSUpM 111"'*"'> ... ~ aI.oIok, t !;ts 

~abb4 ~OI()Io,. • nep. klll'l ... I.L IOItilambil ~ tOs 
...."bb- • .....:. Igy tehat t~ .... lill el • 
~ ~ .. Il "ilya togIalkollll1 ~ tom> 
u· .to. Ihol ... ..n.OI(IIo. ~st ~ ~"'Ij.l.k 
III ~CIlII1 tletllQt II~OI~\ ~ 
kenyseguUt A nep ISkQla~ kep..:_ 1lt:II1uemW' ... 
dO ~ "p"" u."'" ..,_:.xhot",1. A 
~iII' l ,~ ilOfW'Cl Il_:~ "il)' n>nt r-t rsmet 
oa:. .... f!C""N'wol • t .. nlftl:_. l\lIIY I:eme. 1:8<' 
".WP .1 EI ott _ atyan nyomra ~ 
IMQyatOlllegan ...... '.1 Illi OIOOn Nyugaton ~ III, 
lal ~'",1 f ......... cbk ugya ..... , lll,,'fG 'd, 
1"01, hogy. i'iIgI magye,okn/II '1IIb'". ....... k Iettoztei" 
IP! RiI!jIOI,latvl\ hOW. magya, meg ..... ~ , ....... .,.......0<11 ... A btCSO kfCll'll .... _'Aal1- .. • 
..."., .... b Okill ~ ... ~ ..... t"lllllat',.all"~ 
.... ,.,. k_ ,_~,"'. ~ •• Ilill"Io.ta 
. aIO ~ kOlonUglI \OIVtnV VJiAo tOtt>nl"fI 
.....-. n • • ·, ~ MIl.I.""" !1JIi Hmvaltl ""noe.}l. 
.-.g. mIQVI......."k . ..... "* • erk_ .~ror cc 

miJY_. Csa~ a: .. ~\bt> oó6khe<l jUtotI el az .....op.l 
gondDlM>d.\s ooal\ls hogv ft kIeme!\O._ lehelMgeIoII 
heI)r Il"""t 0$ vgys8gbe . "iIV '-'Ip\llMbe ,, "eIIn II 
"" ...... ",. mII<t iI-l . " 81111, hi~~és\llo.iK IIyero t.IOa . 
I'\'l&lIiouk n)'Omol<l j6tIletr. - Mtaimi uoYal ' • o.:ov· 
jiII Akag)'tifTl\lOlOCl Sz~b:1n 

A ma' l!.1"11)'l'rorszagon ft ""'II)'lIrNg brlulN9:Óo 
CIeSI 1'IIhItit1li1ft ~ UO/ltOclon l'1li1 ... ~ód
temen. Ha ..... """'jUk. hogy ~ tololl CI/int ,,~ 
!T'OfIden eIit1!ontOO!ugo.l~ . ..,. eao."'-.~ ... 
t.tetl'lS<!;ml ons.zerve:t6dft seg ittMil . A magya, ala 
mol D. magya, nIpfl elt • • magya! tIImlllti , ', I0.Il 
mf9S2et\1elt'111 ~ peóg az OnsulVezOcMol az 
utatlbt _,edIolIIllN"llr "<l MgyDtrO. d6nt6 "". 
'BJMK l<eI p !ss1.on 

_ tom: 
~ """'IS 1900 1 Founoio"",," /orI s.:.. ... 1111"-· 

"""":I. TM C;:w'. 'o, .. _ f..-d. New \'00\ . 
Ba _ _ E 1987. e--rtft fIol:9. _"'r. K_. @lu . 

• nt 
B.,atr OW) Lr.lCMlg von. GerWaI s) , ' . fl'rIOOr) 
~, Sty .. ,von.I9S-1,",-I' : IlS r'Eot 

h U .. vant. "'-
EIirIlN M 19M n..E~oIR go " . ~_ 
EiGNI ..... 18911 GnninI dw C _ dw ,.-, - ."". E .... " 21m ~OIW.~ ' • 

1!19Z~. 

A_ M nMIl'IIf. _" 
199" r...,,,..._ Aw<M\I:,'" 

1995. "''-11'"'''''' ,'101/.".", pi" 

lO<t •• _ ~illpOnt, t~ 

Ist ....... "" • II'IIGI"I' MI! 
...-..u:asa .. "".,.,...na 

"- 1!MIQ ....."..,..", II> I,,· , .. 
rww ---l .. odDrl 

IL " NO , Sc_ ,.,1 t" 
A t~~ ... ~. 2 ... E_ l"'- r .. 

nw ""_ 'il) _ ,.. 
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Kre",. GJ-..re""k t 

""",,"'dtk h",,·.,. f:IO',."",u k fel hU"'e' ",.ut"""" 
Jc"'" hu,,'''' előt, ""hány ""1'V"1 Jo",,,,,,lombe nwn'. 
~. ,,,,,, YelY"n .. um,..pi i.",,,,ü,,,,,,.I,,,,,,, . M,,'od.~uU 
,·."" k ,,»cr ko>'et6i .. " .. ",I!Pi, Akik p"ln,aag., f .• ,,,~. 
IM "'-'Ak a< "'''''. ~ hQI ~lh~l .dL Aldon,.kI a< u.,.... 
,.fb"" jon' _ ko&wn",,"'k. Jt.", a. """"plö ~;"",gból ~ 
~''''Vlmnl", mt·n'. hO!:Y ot, tn,,{dko~k, A templom "d· ,".nI, ~ •• ~rnoh,t ~ pl'nz,,'IWk ó, g"l~m\>áruook 
M""ték ""'g. Olyan han;;o.'''' k,.bál",k. IArmá,.~k. 
h<IIO' N Jó,,," megbotninkl>ztatta. f:<&t korbA."". T"

I(lO~Qu é. ""j"" a. áru.okJot Al.~" hA • • m ,m~d'14 
ho"". " p«I,g ",blók biorlanl(l"',{ ",.téte k - mond· 
.... E,u,"n tanitarti k,'.d<lL 

f;ko,ben. otp ,-énei ~. a, , ..... tudól<. a kik má" ff.gÓla 
cl a'~rtAk fOilatm a Me""''"'. "jból ",,,, .. k,,,,b' ' a rtot· 
tak •• dha,.", .. á k. Mgy ~j",akft fO\l.lák el Jé,,,,\-, Ami· 
kor .. nki ""m h\lhatja. é. n",wolik. llllóluk;" "~Iaki t a 
tann,-á"y"" kö<~1 aki némi fi",Loég.'rt u<rébe ~'lil~nd6 
""l! .r",,,lni. lh"';'inc " • .,.,pt',,< ""I! •• llrul~. dija 

.J",u •• halála oJótti "wjoó ~st"n egyott l'OJt "'ní.,A
ny"i,'aJ. i>OJO' re"; .zokás .""ri,,, elfogy .... tá k a. onn"pi 
,'a""",á'. Va""" ... ko","'n eU mondta Jé.u", Mondom 
""ktek. kozul~'e~ ogy. aki "!O'ott ... ik ,·elem. el fug 11-
",Ini enge"'. A tanih'ányok dobbenten hallga'ták. éo 
k,'''-''k, árulj" el. kl le .. ~, . M.k",. Júda. i. megk~,.de.te. 
.k.Eu' igy f"le lt: Te I'agy az >i",ló! Jud~. c" halh'a el · 
"~'nt. N"m~ "*,ndben, ke",,"'; énések kJz' trt ,'éget a 
"acsor-• . Jézu.'udta. utoljára ,'an cgy,m tanitvAnj'"i,'al 
Su"'te" "",Jna "I)'an emléket adni "" ' ik. "melyik me;:' 
el'ÖS,li cik ... ER,", ,·et .. a kC"Y"n:t, nl~gto ..... meg-
oldotta ... z.élOSnolta" tanll<'''nyuk köwtl. Majd I'e'''' 
" !><'h."'t. an i. mególrlo'Ut. éo rendre odiUl)"\ijt.o\ta a 
umih'ónyoknak u. is. ValaMnyw>< eU .",Iek>.it<' k. 
rnindi~ lU: én ""Mk • .....,n"·" t<'gyétek - mondv., Még 
I'al~",it bo.zzátott új P'I"",,",oolat.ot adok , h<>tO' egymbt 
owre ..... tek. ';'gy. amint én oure'telek tjlekotl 

• 'oz utoloó y""",,"a uUln a J~rutsálem fclett emel kedö 
Ol'l.if~k h"gy.!re, ~m",k egyik JanU ".bb re""r" a Get
.. ""'". kenbe ment a ~I"."'r "'n("·ány.,,·.1 p,henni . 
• Ié<us itt ell'onuh é. ig)' ,,,,,,dlm_t: AtyAm' Minden le-

IteLoége. Nekedt Vedd el tölem "", a poh,,"'. m,nd ... J· 
",I ne ugy I<lO"'n, ah"fO' fn akarom. """"m am'"' Te 

NemookAca k~to""k~. ,wlgálók .idt"lek mt g ~I"kon 
Jú,U...,1. h"fO' .lfOKi.k Jézust . M Aruló tanitl1iny m"I' 
~"lu J ém.l, iOO' .dván jelt k10ér0t ...... l>Ot<Y klt kcll 
etlOtou A ka<.onllk KaJ.f~. mJ'A~hO;t v"U;k Jo'>u,t. It, 
K}'Űltek "...., • !"iiUo.ruIclt "'Ki";. b~ ("'Ie"'. hnz ... " •• 
Jf.u. fol"tt . Aznl ,ádoJUk. Iws;y Mit""" ", ... -én)"'; ell." 
beodlt li. es<lekedett." "all~si ...,kA""k., ""m t.lrtotta 
~ 

A .. ídóknak ... m 1'01 • .."bad a «im.i hcly\i<rtó bej .. 
Cg)'O.,fse nél ktjl bal 011"" iU;lote' v~gn:h.jtani fgy eh·it· 
\<lk Jhu .. Pilá,u,hO;t , A b~lY"'rtóbo,. A helytartó meg· 
kértl .. ", a főtanáo> I'.,-"t.őit, bOjOI m"..,1 ,·ftdolj.k Jt.~ot 
A>Ok hanm vOd.ka, h"'tak fel eUene: Ugy taW'u k, 
hogy l",it)" né""nke\-' "",gtiltja, hogy adót fi", .. unk ~ 
c"'",.",a k é. m~g,{," ... iJ~k k.rályá""k mondja. Pílá_ 
'u, moga ciii h,,·a.ta Jéz.,Sl. hog)" IohaUgassa.: Te Y">lY a 
uidól< kirolya' Jé.u. MlIg.l<>tt. l'ilitus látta, hog)" M_ 
tatlan. é. mtg Akarta mentoni . SwkolshAn '·olt. hogy 
hÚ"'ét ko< ft Iullylartó eg)" rabot ... kooo" booM,h",. a,t, 
. ki. a nép akart. A má,ik ""b lIaTaWi. voll, egy WOnooz. 
""'ö, De a nép. a rftri..,,,,,,,k, a . i ...... udók lIanobA ..... 
bad""booMtáoA. ko,'o",lU; k. 

Jé,ost a drooon k.i~1l1 ~gy GolWOta nevii hegyen [ .. ,i· 
""U;k ke",,,t,..,. U",I!IÓ !lÓhlljU ... i. , .• 1'01,. Atyám," te 
k • ..,Jbe "" .. m le a. én ldkeme" Je.u. re;' Ibll' Pil.,u. 
nél\)' bet~b61 .lló l.tin r"Jit .... "'''''''''' LN Kl. ,: •• n 
jel,"ti: N~'''"'ti J hus" .. id6k ki .... lyR. 

Jé.us megha lL A vaU'" ",n·~nY" ... m eng .. d .... hogy R 
kj,'égv!\t hol""" ... napnyugt« utAn a kere .. ten marad· 
jon. Amik"r e'leledctt Antrnai JÓZl!er, ft Mgyt.<tnt\co 
"gyik te kinU;lye. tagja engedélyt k i·" l'ilátulOlól. hogy 
cI"'methe .... Jé,,,st. Jó", • ..,.U;t lemostAk, t ... ta I'~· 
""nLa takarva egy köz"li sjrOOltoo ",mették, 

BM Jé"". meg<ilt<'k. 111~g .. m tudták elp"",titani. 
men a. igazság ""nt pu.nitható el. Jétus ",~iU\ .. l .. 
tenról , a. II " ... ágá"'l <.o,·Abh él ta"i,,,~nyaibion ~. kav .. 
tóiben . 

Magyar Millennium 2000 
Ahogy u. f)l6zö ",pUámunI<b.an m&g(~uk. ~yMzunk 

iIÖ mélIc>siIgifltl es ""'e!eladássa l kapcsoIó<Ion t.o a mil-10M""" .......... nVsoro:ta,ba. Milsodtk ilyen reMell/é 
nyOniue - BaIU. FllnMC ~mIIM~SI .$ kt'lrlyvbemutaró c (m
meI - 2000 leb",ár s---.n ke<un sor ugyar'lC$!l~ a budlrpe-s~ 
1<Özp<tnti templomunkban a Szent LiIszIó ~a es a 
PLis~i K6nyv1<iadó klizr&mli ködes.w.t 

22 UNlTÁRIlJS ÉL"'T 

SO,." unil',,"'. lelkész. UlalÓ, mé-sz~öi 8p~ö. gyij1f>kezet· 
sztI!Vezö emlitUt SzabOlcs·Szatmárban 
Vég~1 az es' Mzigazdal" - Kj •• ",,1 Józset - r~ka 

rila<1ással szolga~ , am'k"r tsmedetle az .Alabaste< VtBage 
(AJabástromlatva) c. ' Öletet melynek szerzője az 199O-<ts 
.w_n ell\un)'t Bllázs Ferenc"'; U. ClI,lsllne Fred ... 
riksen. Ebből meg""''; réSlletel<et tCKlhanunk meg az em
beri odaadás és áldozatkészség p.8ldamulató megnyilVá· 
n,"ása~óI. 

Al es' miiso,;,ban közremll kódötl még Pf lr •• ~.ria 
nét>da_kesn6. a ki csángómagya, dallamoka, adol' elO 
lisztan csengő .,lon.ació.al. 

A ,endezvény Sle«ttetvendégségget zaru~, ahol eg)'60 
kia<tvanyok mellett ""'IIvitoJt",lható volt a..Ia .. Fer""" em· 
litett munká~ tartalmazó klin)'Ye, es tmlmiir>l<re még mindig 
IIIt""'6 _ alalak"" Pala l<y E ... lka lesl,.,..,yláállil ..... 

A magy.' _"'um e _il< uManus ,,,ndell/&nye a 
hallo.lallan a..lllzs Fer""" éle!mWe l<6rlt csopo~(t$"ona 
pr<>g ramjO.'. de ogy, hogy a nagyszámú MIaS k6zön
ség "ezhetI" rajla keresnOt. mi/ye<1 ... ell<omi·lell<i éldol. eIt· 
ket bir e u _Onk, amelyet O~k MU."", .,nen /Js 
tOl egyoriof!1 

1) •. !.ö';nu Erni' 

• 
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Christine Morgan: 
Alabaster VilJage (Alabástromfalva) 

Ere/é lyi é veilIk 

Azoka, a konyv.,kr,. amely"k r",,' ..... k ..umom· 
ra. lIkre'''''' ,lg!.' eZhely,,'''' • kOny'l·upol«lmon. 
hoc3' "",oel koulebb ken,u..uek 8 I\on)"·"k Kbny
''''''''l. a B,bhahoL Hallp ..... n d6ttem u6IóIr.a" 
,....,..rbitodott bemoem a ~'óo&k' ... hogy Baláü 
fere .. " kOIlJ"cmek '·~16b.~n ott n hel)~,k" Sibl"lm 
n ... l~tt 

A>: ~n '1U,"m ... :rnnbo." rnC>I' Mm A •• hato' SA· 
Z"n F ....... ""ről beoz"~k. ha,oe", "" h"IY i,o,nel'lu .. 
_m " f"l",~ 61t31 11'1 kbnyvet. A kon)'" k"z;mta 
m,,' lI ... nni"",, k",k ,~ kkze" ,"Olt. Ii<' ar:! 
hoonu ,don k"',. .... uuI ""m I",h"""," kiadn,: ~"". 
utr' mel'l ~I ,,16 ",,,,berek ,,,k;nt"l~-.!,. méllód. .. 
pl _l'Itll'" ,"Ol .... a azabad ... ",n",mben h. 1"leple-
wen rMgfogaln>a.tou munka. mu", ... t. "",1'1 • n>-

m",,,a, politik~i helyut nem "'ngrot .. . 
A CllrulUoe haJ"l" ko'''""ó é,·NII. 1997·ben 

"<'gul II ""'lD"'~nl a l«>I"t .. "",l)""'k CI""" Aloba ... 
I~r Vi//aar. u.u A/ooostromrak ... "Ici"", po-dig 
0... ~ ...... in n..M)·/.'OniD - EnJt/yi tI.""n.l.c 

. \ kun .... tlósz:,,--;:t E ..... lt ~ loTJPn. Cllri.llne 
Morg"n han",,,lik rérj.. Ina. 6k "'l ..... or 1922 .. be" 
,aialkOltak y",lIo'" Spnng ... !>..n 10hio ,mami. u 
Ant_Illa Knl1eg.umb,an. JU1 e.- muh .. ChrutilM! 
..-.ah<\J" olpn ~nJ"i' "ehé~1 ku.d. a"",ly 
mepk.dáJyOl"~ a lialllll:iny tov:lbbtanul:ld'. él 
kol1O%II' kf,1I~'aun,i:o ..... I:ldol eg)' rokonhw:, • ka· 
Itfom ... , ~rl<ele)"be. Itt Chri.I' .... II bok"'ukaron 
fol l"t3!)~ l a II II I "ul.n ya ll. t:l rsadalOllllUdo,ná Ilyokkal 
fogl:o.lkoz,lr,. Baldz.; Ftrel>C'C'el 19!!6-ban tal:ilko.ik. 
Egyr'n;laba ou..,t .... k, ft 1929-bt" lillY donkne". 
hogy {'lIri.mlr roatlakozik "OIegéll,j~hez E.tMly"" 

Anhu • .\Iorpn.""l, " Ydlo .. Spri"",i ~1O'ftcm 
pn"",pal~,",,1 " ~nn3" fel,,'gnel. Lu.<-Y' ... l. 
Chnst,,,,, nHnd"égig IDnJ3 3 hproolatot. A hfim. 
par "'IlY alkalo",,,,,,! lIIel is lti'OfI3!ja a &Ifiu-<atl· 
ladot ,ntl"klli otthon.iban A LII<"}' áhal meg6noU 

\ 

1""'~I~k 11310' I1e'g1toi~t ,.,l~lI1"nek m;lJd Chri.hD
" .. k kOll)",," o .. ...,fillftáoá."'il. 

Ba.J.au F", ... "" ILabla után. 1937·lIO'n. Chn,,"~ 
vl$Uut3:tik .. EIO .... ult AlI31110kb3. "" Wint". 
Parkba" IFlonda állam) telepSZik le. a Rolli". Col .. 
~ban:lX "nWl~~h .. hAoonI6 ntp'",,·pJ6 munk'. 
ugot f"'Jt lu. """U"l " f",ke~k korébo:n. 

1939·ben férjhu mec' Lo"i. W;"",.ho~ ~. Appel· 
tanba lW1 1 koh<JJ.nt>k, ahol ..... ,nuh mhodik ki •. 
laD~'''t Calhy .... í_. 

1981'!>..n. 90 ", ... ..,n. m"ghal 1II:1.!od,k fe".,. E.t 
ko~"t6en Chrutine '·' ...... 1"-' \·ello .. Spring •. 
~Iar tobb mInt iO kM, .m' ..... &\.Jn "'lálkoz,k .. 
'"Ckon t,1"oIyamt~nAl E"",,, MOfF'II-IUII. ak, 
a..-lou pár " .... .,1 u,nt"" "'e.ol"'''g}·uh. H152.ben 
IIC)' do""'""k, haer ~·ntühoz kollk "letuUt. Er-
_ Morgan hálb a ..... ""k a ehri.u .... hat,ll'I,II 
(am, 1996. ,,~", 3·'n ko .. et .... ..,tt !>.. I ehohott IS 
h~1'I r""'h ........ '''''I U ell' .. &n" 

Eo ..-. 1"O~,den m&pról • kon) .... ..n 

Ao. d., r.. .... u . UtaUi~m ' ·" tre _ é lellInk ku .. 
d e te. Chn. ti"" 1929-bell illdul EnWl)"be "- nal)" 
J~b61 ulIYalla., U utat dI3u!)a. anllt &lh. 
~"'re"" ' . "", .. ett. "" a .. ",ly..n a 8c:ió,...." a .krd 
u,/dgof an,lI munk,;jában Ir Japii.oon. KoltAo ft 
O_ooraz.igon kere .. tul j"t ",I l\oIou'·'rig. "'
U!Htári, .. koll~"mmal IlUm!>..n elO' ku ","OltO
~n t3lál mag:l"3k ... >bIot M .... ""p.:u &\.J,."talilko
u. o",'ne .... lyett. a~ul k",1I aum!>...ulo,.,. hoc 
"61ego!nyt! kórh,i2ball van 

M~ ....... ~ik S.""'t·lván)"Í Sándo ..... l. az ak. 
kon kolau,-án lelkh..o:u.l "" annak <aaláotbal u 
amerihi uá""".'.<1 fele"'ggel. Olgául é. 3 ~,·t. 
kul:lnyukkal. É'·á"al. Olg" a'"",,)". "ppen áldott 
állapotban. k"ozul ri ....... u,azru Amerikába. hOCY 
",,;oodik lO'enn~kuket ott uulhe_ ..... g. S:u.n\. 
[>":in); Sándor u. aki !>..m"ta!)" Chri.t;<*t ". ak. 
kori pUlpoluoek, Bo_ GyuflD-nek. A 80_ pue
pokkel v"ló tal:ilko~"-/I. " maia a koIlé.,um t>..s. 
hat:lsl tett CbriJlinre; IU'"nll tr e~ kO")"·Hlell. 
Viazont.agNl",nSl all)}a htlpnak mlllol !>.. .• 
hou:i kuldolI l",'·eleibe". 

Christine 1927·beo .. e .. ll1 el éd ...... n)·p'. 'ID" 
annak l'nytes'dre. 1 .... !>..lIa al., aki anyja h<'I)·el! 
an)ja Inr.. ". ak" ... 1 11:110"011 .... _ ltapt.alatot 
lun f .. "u nl ErdélyNn tollol! é""k alal! II. Mu v,," 
ui "",.IM:la:it. linom "no!ki~ édesa.n.'"li'ó1 01"1>
.... he. aki ... pz6mu ...... Zt'l1 ro;akollit ,~ P:irua
Om. 

A kon) .... maoodik f .. jeut ~"" k ri ..... ' Ala bástrom 
"" $Ilr. 1930. ~pnh. &-án BaIáQ F ..... "" "" (ft<.. 
...~ kikoltoznek Mé,"kóre; a ~hernut6 ablaknból 
kn"'."e, Christme an))a m(h·"".I .. lke\·,,1 oze",I~1i 
az ,",ött" kioon13kozó 13.i"t. amelytt <'gy Comt-k"l>" 
hez ba .... lít .\t~,""zéauk <IZ -"tó!Obbazori 1I>fI' 
hiboi.ood~ .... '·é1l"" B kW tlti ó,." kba "yu!ik. de 
.... m tud e ll",n:illn, a kívána;a.irnak. hoo ,"" .. "'" 
k,n,.., a ",,,,plomo,. paróki"t. gazd'dg! t.,w..tc
ket . 

Mind jobbo .. ""'Fameri a falui. h. .""t kgha. 
"",rnbb mectanul ",,,,yarul a.z a R;"t~ kMZOoH
~k i8 110',116 fonn". " "",Iy"t lU ott ,;16 emberel< 
tly""b"ak mondanIlk tlll:lJ kozá ... tk alkalma,"OJ 
,SI,r "an' BW>IIY .. r". 

A kon)"" ha ... ",d,k fqu.,~!>..n A ",é ... klii 
lCyermc.k"k.ről ir. A D ... nnekhala"dos:lwlk",z,h. 
amely _ abbon az idliben _ ... Ddki,·uI ........ 5 az 
USA.hoz VI .... nyí" .... A kornuult-d foQ'laUoO· 
p", iml 3.t Irj" . hotp" II lIyenndt ... " I". boinn,kar II 
"rk.,.ik. m",dig- felkéazillell .. nul " n u ",>}"áht. AI 
' ........ ul6&1 "10"""" .uo ... y" 'g .... k tal'\iák ...... 
akik t>gyuemo tobi> C" ... k""k aduk életH. M,," 
tI)' gy" ",,"'t " "'. ki lehet "111m a ",erD ... 'tv . .....,. 
a mJ.sjk kezében a fialal a nya a ",unb ...nW! 
larIJ3. de hOtD" .,h"t ki k~t Wreket "'C ...... ..-r u,,:>, 
hogy " .... a kapát UI map,,,,1 , . ..,...~ """",h. 
Tin,,,lel"" AI.u.onynak "lY fi .. ,,1 811)' ..... ~, ,,-
~t. azzal ú,,-a I ... totUnelH, hOtD" ....... 10 • D-' 
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"'bt,,k~, "JÓ I. ' ''n 'Mf(ahoz A6I!lJ3 Chnl.me fej· 
figJ,·1 "rrn. I,ogy oz nUM" u,,161t " gyermeket nem 
,>rog"'''' Nenn' t~"I .• IJ,ik. ho,.., ... nkko r. "mikor 
e'- lOO7·brn. nm,kor '· • ..." .~r u VSA·ba. ""'C· 
ICI"""'~ ' " I"'tt'alja. hogy"U i . "sya,,"" 'an'Wlk o 
gJ~"n("knc"elhi .... 'kku"p-ek 

" ,,,,,·d~.,.f..,:yeJ,,,,,.Mi ,n<\d .... " ,.,...."" ... 10<>
It'"'" ... 01 '''<lJ'' e lfogad,,, ""'f[al.izó"ak k bnn-'· 
1i."aK turtja. hogy" IlYNmekác' ,,,at, fcnyU~u,,1 
' ..... 'e\ll'k Nagyon oook idot tol!~"ek " fnl" 'MIIY" r 
..,. ""'''''' ,yermO'ke,..e' o:gJIuu. ak,ke. kulonbb .... 
J.,,<'kokrn '""!lnn"k 

.. \ ko" .... " .. gyed ik f~jc ... ete n. ~;gy;lt1 " ",,,k ro l· 
k<>tl, .. ri, ..... kapt" Nagy.u-rlIl .. "., ... I"l<'t8 ... UO ez 
'" I-Id "\",,,<1:01 ... ,. "o<'lalia oldabnak SW Hik a. 
olt,,,,, n ..... o",,·ok h,t eró!. k .. lü"bOz6 szokola" ,ról. 
"1e'~on.Io"""y,,,r6I Aztnn korr"upci,k61 .... egven· 
l'""'t~.r6l. "",,,Iy • ..,k ,,,\éz ... o!ny,..,(e"lt ..... gyo"". 
nva ,.,,,, (" éldá,,1 a Iclk ...... k 
o';'m k" IO"3 k "",.képp tizeté.,. h" 
nem O'JJ'eul"k bel .. abb.,. hog)' 
kongn'."Juk 1 .... ·:11 vi ... ati .... k 
k,ilunbo:&6 állo,"" hivatalnokok. 
n"k.1 

De bHzél ,n Chris .",e" ""I"" 
k,·" hu,wil"I" .. "k ~voz:izad<M 
• o ... ·~ny~'r6I. hagyomolnYHirol ia. 
a leJ01OV~lk~zel mCikodtelésér61. 
temploo~pH".r6I. a,,,,loe~ TCnge. 
'eg eOIC.,pát'3 h mél! nagyobb ki · 
L1"".t'3 .-an Huks6, -""rib..n 
"C. 'gazo lan .... lelle"," h'p _ 
~ .. ert lá""~dal",, ide" l .. musunk 
~volt" 

Az o'od,k feje..,t· A tI :í n ia i p i. 
h ~"ó. 

Az 'U mhzkői te,nplono fd~vn . 
13$3.1 ko",,""'n Chn""", ,il .. ~k 
",d,,1 ~I 17 nal> ""ika e~U\ Dán,. 
al>:> Kozben "'''golll Buda"".'''n. 
Benboon. Prig.;.ban. Ikrl",b..n h 
Koppenh:lgib.,,, itI ko~el "ID' eUlend61 lult., m~g. 
uuli koJba gy .. nnekukel. ""ik61. á. vele elO'utt é r. 
ke"k ~luz.o. M6nko~. 1932 o.....mb..ribe .. 

,\ ko",... kovelkezö N' •• c: A he gyek e t m ás>:va. 

Ebbeli egyunlo!lnk .... ~wge,r6I. "nyal' helyuo. 
tuk le .... tetl~ .. 11lIapotoinll _ú"",1 be Chri.tone, 
~1indezt "sak .ovllbb keocrít, a románok és O"". 
lO'arok koWl" bo!kétle .. ao/,g. ellentél ~I fet!zullll'g. 
DIn, a a.aládot il .... m qy1I..,r houa k'lZQlgálta. 
\.011 állapotba. A lerda, """,entgyAr dá .. l:r.tI nnazá. 
• u iga~gatója legíWge' ajánl, ám "zI Balb. Fe. 
..e"", onéne", nem lud'" elviseh". ic k_neluol 
VlUZ:lutasllJ~ 

Ugyanebben n ~vb..n . 1!)34.b..". Bal~,.. ~·eren. 
""' n Umlánul ",)"ha% EllIOki Th"-'<N hum"", .. 
I. el""'f" be,d~.i Tordá .... 80 upere.i h,va.alba 
~s ott egy hilVnlló azo\'eRel {."t"nk vele "Iá, "",,: 
..... k belorU"' .. kO\eI~.,k a ..,.badelvll 1e1~1 
~;. IC'" ", .. lik el ~lelukb(;1 IIY0tnlDl." .. I. f. a tOf"
ten",k fiileg Clon.ttne·b.. .. I,"gy" "k mély nyomo
." 

2.1 U:-lITÁRIUS F.I.~::1' 

A kon)'" .. \.OlIlÓ előtti fe}Nele. R het"",k .• M~II 
~.yner dnoel kM I)!.· 1936·ban n It.'ff al"" ' .... 1, 
jel",,~nek ,dr~l.o<:" 1l" lo\u P~",nc . úly ... I.o<:le. 
Cb.n.""" relh ..... ,,'1Ja amenkoi k"pc.ol. ... ,I. hoo 
f~~nek no"nkale""t~ ne"'Z"'n o Th"" 
V,,)ly Öl,kor""j1\y • ..tn nlt"1 Kcl<~tb.." Ilalha 1' •. 
"'tiC emil halla"i ""m "k~ r. de ahogy eg<! .... g; ". 
lap<ot.o elYre JOn,l,k. b..le-e,yezik. hog)' onnakjavD ' 
hb" ~nlek~ben egy ,>á r ~" .... kime'll"nek Monde_ 
""""ba .. ""Ir ne'n keTlllhet oor. mcrt Il"IoI,.. 1'". 
re"" eL&nör o deb""""n, n.nnnlf>nu,nba kerul. n,i, 
feletoége'" lányuk ujból 1I0llond,ába ulunak. JOl' 
, .. ".ba .. Balázs Fe...,,,c vi ... znU\a~Lk Méuk6", . ,nL' 
kQ.ben Chriali"e I..,,,oo .. b.:,,, v.iTj" f~OJe ~rkeu;*" 
Nov"mbe. v~n Balázs ~'eren':"ek 'ow!a: '''md" 
"'"a ,itle .... le. e~" Chrostone "gy ..... I>l.ro., hogy 
""ulol.. k,slányukat el6rukuldi Kalifom,ába II 
"'Dll" vOSGalér ErdI'lybe beleg r~f)e mell~ . 

Tordá .. lelepa~lk le, hOCY kO«'I 
1~lO'en fer~hel. éa ~a"itó, állá.1 
vIIIlal. hiRe" valahogy fen" kell 
I. "" .. i" "",g31 

Bahlu Fc"",," o!lel~"ek ulol..,; 
"apjá t a kow,tke.wK~PI,..n hja l~' 
J,hljua 21~n IY"IOyoril nap volt, 
él ő jól éreZle "",g:\1 Nagy"n 
oookm vol~ ébren. ooka, olvaootl . 
h az utóbb, nnpokhoL vi....,nyl"h'" 
lobbel b..súll. Orvosa UI mondlo 
"'~g három hó,,,,po' is élhet, Este 
tizkor légWli neh~zs<' ... ; tá"'ad· 
tak. bI O"'OIa ",orfiu~ injekcio, 
adott be neki. mondván n,ve jobb 
makodke énlek~ben. Egy félórn 
",ul"a ez mel'amé.lödotl. M 
""ndv!!g'g nem veuílelUO el e"· 
",~Ietét Szólítolt. hogy ""gí\.So'k. 
me" kopn; akar. fs SU",I"" felul. 
ni. de ft n,ás;k pilla .. atban hátra. 
hD"yatlolt és " .. nde .. "... ,'ég." 
volt.." 

A konyv zárófe)ezcte a nyokadlk n!u Az Hel 
ol. habi l. A Mészkő .. ",egtapaszlolt enolékek alnr· 
ján Christon" <'IlY lakodalm; é. elY lenoeto!si ner· 
la .. :bt ", .. lDl b... Ktoilien amil ehnélkM,k. ami a 
kel16 kOZOIl van magáról :o. ~let ról KOl~" megál· 
lapltja: .Feri gyonyöru o!lelének U~ .. kelleti oly 
h""'''r beftjezödnie. m"'el n 6 .karata. k~pzelő
ert'Je él le,·ü .. nylM!ge túld""",,, kel""ny ,"Olt "lY 
Intéke .. y lellhez' ",aJd hozzlitelZl: -"on"", em· 
b..~ voll OS az erdl'ly, magyaroknak Én ~Ie "01· 
Inm munklijában fs len'eiben: er6azak .... ka",WI 
",indig mindenb..n mcgval6aflolt a BoldOfI V"IO"Ok . 
hOCY élele "toloó hón~pjDi. \'ele IlIlthe!!eno' 

Ilyen vonalkod.ba .. Bal.b .. Fe .... nc oll"'agáml 
Ut vallonu; ..ru: vngyok, uki "ngyok: "alO' feunl!. 
lI'i'i ~lelán"n b..leveze" ·e viuonyla""",n gyenge 
IKtbe." 

IMI ezén kelleti ,doel6tt 37 éve",,, meghal . 
nia De ... tllem ... eml~kc él manld"ndó alkolása 
,"('hink van . ..... 1 nink, él ha akaOJuk. lob" !,,'~ 
kenykedhtl minda""yin .. kll<U' 

""",,0,,1 J_r 

• 
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Magyarország 2000 
Egyház <?N tnagyarNág - Esztergom, 2000. jalluár 27- 28. 

• Egy otszllg lélének nemcsak g<lzdasllg; lelléle· 
Iei vaNl8k. A I'I'Ulgyarság egy sajá tos kultúrlltterem· 
tell. mely megvan és tctylon tejJddik, de tovllóbi /é lé· 
nek telIéTete a kWósség. amely h.asznlllja. EzI a k6-
zósségel meglelemlem; e/s6 és f6 kötelessége min· 
denkinek, ak; a I'I'Ulgy.1f Ául/úra és vete a magyarság 
tennmaladiisl1l akarja, mer? enélkiil a kultúra az 
urbe" lebeg. h.asznalatla"ul elsorvad, Ha a magyar· 
sag nem l6rekszik minde" léren az e/érhető I8{;na· 
gyobb müveltségre. e/merúl a népek tengerében. 
Olyan kevesen vagyunk, hogya miiveteltenség luxu· 
sát egy magyar sem engedhet; meg I'I'Ulgának". 

(Kodaly Zoltan) 

MI unitáriusok olyan kevesen vagyunk. hogy 
egyetlen unitariusnak megkereszten testvérünk sem 
Mgedheh meg magának. hogy öseitöl örökóft valll!· 
sát ne gyakorolja ott. ahol éL anélkül. hogy lelkiisme· 
rete ezt egyszer ne kérné számon. tenem hozzá én, 
az esztergomI tanácskozás után. 

A tanács~ozás céljául túzle ki megIsmertetni a tőr' 
t91W1m, körulmények következményeként a Kárpát· 
mede-nOOben kialakult szó<ványvidél< és a Xx. szá· 
zad Vér2lVataral okozta szétsz6ratasunk folytan létre· 
/ou diaszpóra magyar egyMza,na~ életét. tevékeny· 
ségét. sikereit és gondjaIt. A lanácskozas megvilana 
a magya' kisebbségi egyházak. illelve a magyar dio 
aszpóra, magyar egyhazi közösségernek gond)3it és 
lámogatásuk lehetőségeit. Napirenden szerepelt a 
Confessio és natio kérdése: a diaszpóra egyhazai
nak magyarstlgludatot ápolö tevékenysége: aZ öku· 
mené a diaszpórában: az anyaországi egyházak és 
a diaszpóra egyhilzi közösségeinek kapcsola/a. To· 
vilbb, témllk. a lelkészképzés. lelkész-utirnpóllás és 
il miSSZIÓS gyakortat a szórványban ali a Határonlilii 
Magyaro!< Hivalala elnökének. igen trszt~/ Szabó TI
bornak hOZzam mtézen meghivQjában. 

A tanllcskozáson hat történelmllelekezet 15 or-
szagban étö magyar közösségének 19, a hazaI egy' 

I hazak 32 nagyra bl!csillt ké-pvlselöje JEllent meg a 

l 
legtörtéflelmibb magyar va,osban Esztergomban. A 
tanacskozas 2000. ",nwr 27-en du. t4 órakor kez· 
dödotl a Vnéz Janos római Katolikus lŐIskolan, ami· 
kor az elnök, asz/alnlr.! elloglalta ~ye/ Paskai Lász· 
ló bfboros, Tőkés László ref püspök. Németh Zsolt 
a kulugymlnlsZlérrum pohhkai áttaml~l<ára. Szabó 
Tibor a Hal",,,,, túlI Magyaro!< Hivatatának etnőke, 
Várhegyi Attila a Nemzet, Kulturáhs Örökség Mi· 
nlsZlénumlr.nak politika' államtitkára és Mustos ISI· 
van atya, a. Egyeslrn Államokban ~Ó magyar ka/oIi
kusok fólelkésze, Fen!oeI< m.ndegyike _öszön/Ölle a 
lanlr.cskotils ,észtv8VÓOt. 

ti. naporendi pont: Confessio "t natlo. ,-
- Of. Erdő Pele' lk. p<.ispök. 3 PPKE rel<le<a. 

- Or. Harmati Béla 11\13"11éllkus pilspók. 

- Or. Gere-b<jn Ferenc egye/eml docens. 
val L6sszOClológ us, 

- o, Zalalnay István rllt. k' kész • 
a Z Er~y; Gylilekezllllelkészll, 

- Or. Adriány; Gábor egyháztörténész, 
lb Kanonok - Németország. 

A témAhoz 10·en szóltak hozzá. 

II I. napirendi pont 
Magyarségtudatol őrző egyhézak. 
Előadók; 

- Várszegi Asz1rik d r. rI<.. pUspbk. fÖ8.pál 
- Pannonha lma, 

- Velé-si László rel. lelkész - Kolozsvár, 
RomAnia. 

- Molná, 0116 rI<.. ro. pápai p relalus - Pilfi zs, 
Franciaország, 

- Oolinszky Árpád evangélikus szuperintendens 
- Jugoszlávia. 

- Ádllm Józsel SJ lartományfőnök - Sudapest. 

_ Pungur Józsel rel. lelkész - Calgary, Kanada, 

- Sajgó Szabolcs SJ - Dobogókő. 

- SÜlŐ Gyu~ 'et. lelkész - Buenos Aires. 
Argentfna, 

- Or. Szabó Árpád unitarius püspök - Kol ozsvár, 
Románia. 

A tanllcskozás első napja in ért vége\. 

Ezt kövIllően az érseki palotában fogadáson WI· 
tek részt a tanáC$kozlls résztvevői. ahol Balogh Zol
tán min iszterelnöki egyház i fötanácsos felolvasla 
Orbán Viktor min;szterelnök úr a Magya'orszag 
2000. szaktanácskozás résztvevŐIhez intézen üdvóz' 
lő IlI\Ielét, Az üdvözlő levél kiemelte az un itáriusok 
azon világhírű tll\lékenységét. mIszerint t568·ban "'
nuM 6-13 napjain. Tordan. a 432 é\N~ ezlllőn meg. 
tartOIt országgyűlésen kirTlOl1dtak a va llás és IeIkllS' 
mereti szabadsilg, vilagraszolö tÖNéflyét, és azt éle
tOkk,,1 és lférlikkel mindmáIg meg IS tartohiik egyhá. 
zuk és a magyarsag szolgálatában. 

2000. január 28. 09,00-14.00 
A tanácskozás II, ,észe a Vitéz János rI< . fÓlsl<oIán 

Az elnól<ség tagja •. 
Vlirhegyi Attila. Báthori Janos a HTMH alelnoke, 

Erdélyi Géza. Mózes Árpád evangéhkus puspök 
Kolozsvár _ Romanra, és Keresztes Szilárd gör. kat 
püspök. 

A tanácskozás második részé/ megnyrtotta Mózes 
Árpád ev plispők. 

Hozzasz6lások a til. napirendi pon/hoz 24 fö. 

IV, napo'endi pont: otaszpO,a é s ökumené. 

E/6adók 
_ Pá/ka; Fl6ben egyházetnok, nyug. ilii, pvspol< 

- Nagy·Bntann;a, 
_ Burilin Tamás ref. lelkész - Kanada, 
_ GalambOS Ferenc rI<. p/éb.itnos - AUSZln<1, 



- dr BIV''Y ......., • ~-E_ MEg',..' 
NY8I....:l RaIc:om6lus' '''' .... duzó SrnIgat .. ! ~ .... 
nOIOe .,.,...,....,otatull 

'" lemal>O.Z rI}OIc:an ua/lak ho.ua és metl3n<\!< az 
00;Ument u~1H a dla •• ~litban. En koIollo.n a 
"",,,zel6 1In<\kJ !l!IZIel iltvflne Keresztes Szda,d g'. 
kal 1" ....... II IaMcskozh megl<ezdle az V napi
rendi POnI ~..,.t I uél<ldl. "~,,aJl CIm!t A dlau
por. ili"*.'" .. n~eo<SZjg " .. diH.zpóra. 
c_ 
_ smpraluli Istyan - Ausnna. 
_ Or_ CserMri Ferenc - N,meroruág. 
_ Dr. Andr .. Imre SJ - Al,II.ltl ... 

Hozzaszoluok 5 1<'1. 
Kerew. SzrUord gor kar puspok 1eve'1I" .rn6k 

aradja .. uOl Szabo Tbomek. II Határomull Magya
tok HIvatala ~ hogy roglall'l ÖSSZe alllna.cs· 
kozasra YOf\!lIkOZO észrltYél"'ett Ezt kOYe16en f ... • 
kérle Gemel I,,"'n _~oJc.us lelkészr . Rilm6ny 
C .... ba \.rutanus lelkesn. Mol koyi!S Ohid rabbii. 

KaID INIII rlll. '!7 ""n. ár. Simon .<6,..111 II P'pI's
ta 5:0.' 'g ~ .. z.kIó J ...... rtI.. "~I'_. 
""IlY ""''''l'Ik aJ II tankSl<OUS zá_JI! K .... · 
1 .. SzrUord ~zelo!l einek az OrIáIO _ngz .... _ 
megkoe.lCtlle II ,endel~ • tanltc:skCUos hob;o ..... 
kOI: megs."'vezesé1"" laNtcskozást beU.,.. 

'" Hunnusz eIéneI<!éM ut6n az. eInl>I<Mg "'~~ 
kRzIeIlH taotctt. és II tankskoz6srOl sa~6UoJ'k<>zta101 _. 

'" Magyarorszag. Unr\ánus Egyl\a.l.al U,kó letvan 
h. r6pondnclo és R.i.zmány C .. ba 1tIloibz. ~e 

Helyzale1f1mz"lanacskou.S ulnl\efy1o "'OfI EUlf)f _ 
gom. hogy átlarnkozr .. (jjp~, Uont" _,oe a 
megoldas .. varó k"OéHkill, rnWYeI<et a """'*""'" 
all.a"'Mll~ - kof1S1g.e1'" IIII<otIIIez,"dgeo os _ 
megCIdandÓ POIIIOkaO 11IIa1latnak kel hogy taIUnIeen 
Re ... ll. n. hogy a IaWl\oUs Ölome rnndannyounka1 
méQ OnI<!bO alkotele. NV;l1as""'" betonfieta .. a 
magyar~g megtartásil,ra 

TI.IdósMsomal FeJSZés Andrlits néhány ve'n.zaká· 
"" Wom. 

Hogy Egyek legyenek 

Ma ""r nem lárogolnak II ""glylitk. 
N"~" sr II n)'I/Yános MYrtiIk. 
Nem giJ'l)'Olj3k. CSoeP<B<. ragjMt 
EgymaST I"'~ és IéYl!jk. 

Ma, tudnak -Uymias meIe1I ...... 
KrISztusról basz"" szabadon. 
Egymás tut.! t,meIYe, be<aufv1l 
Nem YltUuNi. ó<>gmakon. IUvakcn_ 

sok mor\deo, .... álaszt mfg m:nI!et. 
Beli,.., ,ög:on rtlusok, 
Tanok, l4IIeIeIt JTWlt eIetnke! 
K~y, vastagnyaku v,otUlOk. 

o.-. mar gyakrabban l<eressuk an, 
Am benn\M\ke! eg,es,t, 
Ken.i~. amo .... áIaszt, 
SzembeáIJI .. IIIsz.akll. 

Giordano Bruno nem von keresztény 

p CiC ... C«I-. a utnlévi b, .................. i.,·WW· 
..... "tbra .unn' _ ~be, N6 Cio ..... no 8","0 "'. 
lLabilitJJ ..... r6I ...... n kor.ibban UlYl'n domorlkoo uene· 
tu volt, de ki_4zh.ko< mir "''''1\ nem ",10 k,,,, .. t.'ny. 
Méc • S«nth6ro<n.oq "" .. t.'riumá, ;. .h'flH"'. H nom 
ILlu .. _beri ~lekben .. m C-..I.>"", ~ _ 
1_ bi>" <la,. .. Lk.. ' zc,oou"'!WI -C. ft aU. boi. 
dnCP ... , .. ,lI.O .... ez qybú. Go/oko CaIÚn ~lL 
~ htobkuokot," ...... ___ It .. 1 ..... _' _ .... u · 
domi.<IJ"NI r.1 .. n .. rt .. i mi." .• "",I~Ut nem tartottak 
OO' •••• 'C' .... 'be16nok a bibl,'; ..;I .... l<o!ppel. 

Te", " ... .-n ... habibúJ", kell CiIoi'dano Brunót ;.. 
b,u'1\ .ke~n~& .. lu, ~Ioni I>!!~ ..... , t blt.<k 
_ &.i .. e l tii """ltóNtr = C'.pHp....LL Do ..... 1 
~\ _ ... babíb"""-IL 
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PersH méQ roncs meg az az egység, 
Amléot Knsztus mildkozOl1 
sok bennUnk a ....... 8Y kegyesség 
oe azt mar nem mondjlAt: .,áll<ozOll'· 

A l"'''' -uység mfg mtuw va n, 
Ahogyan azt Ksisrtus k'ota. 
o. m;'or nem álom, mtg'IlIl6$uthat , 
Ha mo is imádkozunk .ota 

A magIIIk MéI mag6nu.., bsnelJUk. 
Bae$u.jUk \I másét. mon! !WIreletbeol hwó tarsél 
!UdO.e\IO IfTIiIdkw:no ~n 
Igy tudunk szóln: agym;bhOJ: __ szépen 

.Ttstv'rem vagy az Úr nevében, 05nuuk meg 
a l",k -uységél il b41ktsségnel<. tukr6Otn, 
S ha ""r ma megfogtuk -uymás ktz4lf, 
Meg .... uiinjOn konunk II Párt>eSZ«I. 

Amerika első szentje 

Mq • Jilbrlewm k -'" ..,.. IOS k"",tnr lIOI<IOIl 
Katha,; .... Marie 0...1<*1 utnlt.' ., .. U&ánL. _lL kl>
OUInbel6on. hov. !>un't.< ., .. IQ; O~k ~ 
""mTftlben ,hmen egy • .:>d~t. mely .. lU 6 iL(l.beTlJ .... • 
oának tullVdonltott.ak. Man' Dreul Pbiladelplutb&n 
_letett IM8-ban. 6 al'p>Wlta ""... az OIt.I.n ... ~ta4 
N6.to<, KAS .,«qM. _ly ""'élLe<l.l:olljl! .. 1 .. AirOfn. 
Uban fM"",..,. á ind;!n k ... , .... ,;op._k ,-.,.... 
& f.j,. ":ol. uofPJta_ E ""Iból Iiona iti .. M ..... Drud 
.. x.. ...... ~ ... """ i .. ahol az ttnikumolo ............ -C' 
ny>lh.otoll • k.tolik ...... U.mol ,,, ... bt>lAnullli. 10""..-
c.<- l~ "",,",u. 3"'" halt '""," Con"""lb 1I."h~·b.n, 
O Ius .1 ~looJ ... "t. . kLl ...... ..at< ... ,'e~"" hp<OlOf 
.. ~It Án .. """"-. ha_ ",t It .. uJ. ..... 

(A 1Wl1iIT ... Ú, E""- ~ .............. ' ... t ~,ItI#tU_ 

r 
l 
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Emlékezés es kiengesztelődés 
Al egyház es a múli hibái 
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FELHivAs 
MagyMOk V. Vi/ágkMgft$$lUsa 

HIRDETÉS 

,., . .... " ... 'HOlI s .... "", 

• • • 

211 UNITÁRIUS ~LET 

Emlékezünk ... 
lmecs Károlyné. született Szabó tlonk8 

S..,n",nl .. ivvE*1 Wall.unk kedve. o",únol 
! ... N~n",k1.61. ak, Japunkn.k il 80 .. 1",,11 •• i . HZ 
" ... dOben ",,,d . ... ..,, uc.-.6je VOlL Szabó 1101Oka 
19~1.b.n KoJouv"rotl ... "le\.eU. an~a, 'stln Si, 
m<!"falv'nlloú.nna>.01I Kukon:! ... " ke",JI 01,,1 .. ,· 
~l a .. d.apeat"' . A !\oh'.,. uteai 8)'Ulck ....... "" .... n 
b" oklal<lara. a konfin"'ci(>". Ke...,kollibor lelkt!u 
k&1/lel\.e fOl, F~~. 1..-. KiTOly, baroti .... """, 
.uti Voll. Ai Ú.,.len b',..oNi",Jun h' '''m r"IIY'!" 
"",kkel 'Idot", me • . 1..-. &.abó Ilonka ... kol, 
dnhl ... rneo ~maf8 voh . kulo""" él'Úke voll a 
",üvN ..,lek imnl , Thbb ver ... ako\e\.e jeleni n"'8 · 
l'ár 6wcl "",,16tt a ko"r,nna"d",..,kat i. "'~8f1.itin, 
do!ko.la megjelenI kokl~ ,vcl 

S EOJncO< az clmult b ckben betcg!lfll"i .. ID' .... nMe
..,t.W leltBr. szánd", U é leleL 

GY'uacnartáoa 2000. fobrwir- 234n voll a 
ri:kotke...,Olltin UJ KOZIE' ..... I6ben , a OlQlplalQl 
Orbókné S..,nl-l.'ny; Ilona fó1"'«)'l6 vÓfelle . 

l me<:' Szabó Ilonka e ml~ke legyen "",kk, ,Idall' 
Bl1ool1záaképP"n lma d ""l v~~ból idé. unk 

.De unyorülj "'U' .. m. Itk ,nlad ({YQ'Mailom. 
Fd<:Jfad L~ Iül, ~m. 
Ww;r du..wllt m. mq-u ófu.jl ~R~"" 
S t~lffUoÓd },fflm. h~ p'lllm-m. 
M • .ul~RI _vc: ha .... m ill b~Mtlt"
Ktmbly ile/ci ' '''' ItL.ft.vBÖ" u;mltltn • 
C .... m,M a j6s6gho;:. hoz.ád jmádko../om• 
S Rem mml /><M."ciáIl6 l.tt n", /lOndo/Iam . 
Fosd .c .... m~. q/IIJ, hoz.ád ,madk_. 
ÁldJJ.od k í«rjot Iqt.q~ .. "'m"".· 

HALOTTAINK 

'"" Nagy Y" elte 77 beo 

id, Szá .... ~· .. "'nc 82 ét._ 

Fodor Ferenc s5 kM 

Egyed Isl d " G'bor 44 ~Yel 

,"'" 
Dane. 1'411 56 é,-" 

G)'<!I'Ó Dhidn' n. ItanU Margit 83 f>'tl 
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