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ELÕSZÓ 

En nek a könyv nek a ren del te té sét a címe pon to san ki -
fe je zi, KULCS A TEOZÓFIÁHOZ, és csak né hány to -
váb bi ma gya rá zó szó ra van szük ség. Ez nem a te o zó fia
tel jes vagy ki me rí tõ tan köny ve, ha nem csak egy kulcs an -
nak az aj tó nak a ki nyi tá sá hoz, ami a mé lyebb ta nul má nyo -
zás hoz ve zet. Vé gig kö ve ti a Böl cses ség-val lás szé le sebb
körvo na la it, és el ma gya ráz za an nak leg fõbb alap el ve it,
ugyanak kor szem be néz az át la gos nyu ga ti ér dek lõ dõ ál tal
tett el len ve té sek kel, és meg kí sér li be mu tat ni az ed dig is -
me ret len el kép ze lé se ket a le he tõ leg egy sze rûbb for má ban
és leg vi lá go sabb nyel ve zet tel. Azt, hogy si ke rül jön a te o -
zó fi át meg ért he tõ vé ten ni az ol va só ré szé rõl tett men tá lis
erõ fe szí tés nél kül, túl nagy el vá rás len ne, de re mél jük, az
ez után is meg ma ra dó, a gon dol ko dás ból, nem pe dig a
nyelvezetbõl fa ka dó ho má lyos ság a téma mély sé gé nek,
nem pe dig a zûr za var nak kö szön he tõ. A men tá li san lus ták 
vagy tom pák szá má ra a te o zó fi á nak meg kell ma rad nia ta -
lány nak, mert mind a men tá lis, mint a spi ri tu á lis vi lág ban 
min den em ber nek a sa ját erõ fe szí té sei sze rint kell fej lõd -
nie. 

Az író nem gon dol koz hat az ol va só he lyett, és nem is
tud ná sem mi vel sem kü lönb bé ten ni az ol va sót, ha ilyen
he lyet te sí tõ gon dol ko dás le het sé ges len ne. Egy ilyen, a je -
len le gi hez ha son ló is mer te tés szük sé ges sé gét rég óta ér zik
a Te o zó fi ai Tár su lat és an nak mun ká ja iránt ér dek lõ dõk,
és azt re mél jük, hogy tá jé koz ta tást fog adni, a le he tõ sé gek -
hez mér ten szak ki fe je zé sek tõl men te sen azok nak, akik -
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nek az érdeklõdését fel kel tettük, de akik még tanácstala-
nok, és nincsenek meggyõzve.

Pró bál tunk vi gyáz ni, hogy szét vá lasszuk a spi ri tisz ta
ta ní tá sok azon egyes ré sze it, amik iga zak, at tól, amik té ve -
sek, ami a ha lál utá ni éle tet il le tik, és hogy be mu tas suk a
spi ri tisz ta je len sé gek va ló di ter mé sze tét. A ha son ló tí pu sú 
ko ráb bi ma gya rá za tok dü hös tá ma dá so kat von tak a szer zõ 
el kö te le zett fe jé re, mert a spi ri tisz ták – sok más em ber hez
ha son ló an – szí ve seb ben hi szik azt, ami kel le mes, mint
ami igaz, és rend kí vül dü hös sé vál nak bár ki re, aki le rom -
bol egy kel le mes tév esz mét. Az el múlt év ben ugyan is a te -
o zó fia cél pont tá vált a spi ri tiz mus min den mér ge zett nyi la 
szá má ra, mint ha egy fél iga zság bir to ko sa több ki bé kít he -
tet len el len té tet érez ne a tel jes igaz ság bir to ko sai iránt,
mint azok iránt, akik nem osz toz nak büsz ke sé ge tár gyá -
ban.

A szer zõ tisz ta szív bõl jövõ kö szö ne te jár sok teozó-
fusnak, akik el küld ték a ja vas la ta i kat és kér dé se i ket, vagy
más ho gyan hoz zá já rul tak en nek a könyv nek a meg írá sá -
hoz. A mû hasz nál ha tóbb lesz a se gít sé gük nek kö szön he -
tõ en, és ez lesz a leg fõbb ju tal muk.

LONDON, 1889. H.P.B. 
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I.

A TEOZÓFIA 
ÉS A TEOZÓFIAI TÁRSULAT

A  NÉV  JELENTÉSE

Kér dés: A te o zó fi á ról és an nak ta ní tá sa i ról gyak ran úgy be -
szél nek, mint egy újon nan ala pí tott val lás ról. Va ló ban val lás?

Teozófus: Nem az. A te o zó fia is te ni böl cses ség vagy tu -
do mány.

K: Mi a fo ga lom va ló di je len té se?
T: Is te ni böl cses ség, theosophia (èåïóïößá) vagy az is -

te nek böl cses sé ge, aho gyan a teogónia (èåïãïíßá) az is te -
nek ge ne a ló gi á ja, le szár ma zá sa. A èåüò szó gö rö gül egy
is tent je lent, az is te ni te remt mé nyek egyi két, de sem mi
eset re sem az „Is tent” ab ban az ér te lem ben, aho gyan ma
azt hasz nál ják. Ezért nem „az Is ten böl cses sé ge”, aho gyan
egye sek for dít ják, ha nem is te ni böl cses ség, ami az is te nek
bir to ká ban van. A fo ga lom több ezer éves.

K: Hon nan ered a név? 
T: Az ale xand ri ai fi lo zó fu sok tól szár maz tat juk, akik az

igaz ság sze re tõ i nek, philaletheian-oknak ne vez ték ma gu -
kat, a phil (öéë) „sze re tõ” és aletheia (ÜëÝèéá) „igaz ság” sza -
vak össze té te lé vel. A te o zó fia el ne ve zés az i.sz. III. szá zad-
ban szü le tett, Ammonius Saccas-tól és ta nít vá nya i tól
ered, akik az ek lek ti kus te o zó fi ai rend szert meg al kot ták,
és aki ket ne vez tek analogistáknak is. Aho gyan Alex
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Wilder or vos pro fesszor, te o zó fi ai tár su la ti tag a New
Platonism and Alchemy*  címû köny vé ben meg ma gya ráz za,
azért ne vez ték õket így, mert:

a szent le gen dák és el be szé lé sek, a mí to szok és misz -
té ri u mok az ana ló gia és a meg fe le lés elve alap ján tör té -
nõ ér tel me zé sé nek gya kor la ta mi att a kül sõ vi lág ban
meg tör tént nek mon dott ese mé nye ket az em be ri lé lek
bel sõ ta pasz ta lá sai és mû kö dé se ki fe je zõ dé sének te kin -
tet ték.

Ne vez ték õket neoplatonikusoknak is. Bár a te o zó fi át,
vagy az ek lek ti kus te o zó fi ai rend szert ál ta lá ban az i.sz. III. 
év szá zad ra te szik, az ere de te sok kal ko ráb bi, ha hi he tünk
Diogenes Laertius-nak, aki a rend szert egy egyip to mi
pap nak, Pot-Amon-nak tu laj do nít ja, aki a Ptolemaios di -
nasz tia ko rai nap ja i ban élt. Ugyan ez a szer zõ azt mond ja,
hogy a név kopt, és a je len té se „Amon-nak, a Böl cses ség
Is te né nek szen telt em ber”. A te o zó fia ki fe je zés a szanszk -
rit Brah ma-Vidyâ, az Is te ni Böl cses ség meg fe le lõ je.

K: Mi volt en nek a rend szer nek a cél ja?
T: Min de nek elõtt az, hogy a ta nít vá nya i nak és mind -

azok nak, akik „az igaz ság sze re tõi” vol tak, bi zo nyos nagy
er köl csi igaz sá go kat el mé jé be vés sen. In nen szár ma zik a
Te o zó fi ai Tár su lat ál tal el fo ga dott mot tó is: „Nincs ma -
gasz to sabb val lás az igaz ság nál”.

Az ek lek ti kus te o zó fi át há rom tárgy kör be osz tot ták: (1) 
Hit az egyet len ab szo lút, fel fog ha tat lan és leg fõbb Is ten -
ség ben, vagy vég te len lé nyeg ben, amely az egész ter mé -
szet, va gyis min den lát ha tó és lát ha tat lan do log gyö ke re.
(2) Hit az em ber örök ké va ló és hal ha tat lan ter mé sze té ben, 
amely mi vel az Egye te mes Lé lek egyik su ga ra, lény égét te -
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kint ve azo nos vele. (3) A teurgia, vagy „is te ni mun ka”, va -
gyis az is te nek mun ká já nak el vég zé se, a theoi „is te nek” és
ergein „dol goz ni” sza vak ból. 

A fo ga lom na gyon régi, mi vel azon ban a misz té ri u mok
fo ga lom rend sze ré hez tar to zik, ezért nem hasz nál ták ál ta -
lá no san. Ez misz ti kus hit volt – amit a be ava tott adeptu -
sok és pa pok a gya kor lat ban is be bi zo nyí tot tak –, az, hogy
ha az em ber olyan tisz tá vá vá lik, mint a tes tet len lé nyek –
te hát vissza tér ter mé sze té nek õs ere de ti tisz ta sá gá hoz –,
ak kor rá ve he ti az Is te ne ket, hogy át ad ják neki az is te ni
misz té ri u mo kat, és még azt is el ér he ti ná luk, hogy al kal -
man ként akár tár gyi a su lat la nul, akár tár gyi a sul tan lát ha -
tók ká vál ja nak. Ez an nak a transz cen den tá lis for má ja volt, 
amit ma nap ság „spiritiz mus nak” ne vez nek, mi vel azon -
ban a köz nép vissza élt vele és rosszul ér tel mez te, egye sek
ör dön gös ség nek kezd ték tar ta ni, és ál ta lá no san be til tot -
ták. 

Iamblichus teurgiájának ki for ga tott gya kor lá sa egyes
mo dern kabbalisták szer tar tá sos má gi á já ban még min dig
fenn ma radt. A mo dern te o zó fia el ke rü li és el uta sít ja a má -
gi á nak és a va rázs lás nak mind a régi, mind az új for má ját,
mi vel ezek na gyon ve szé lye sek. A valódi is te ni teurgiához
szin te em ber fe let ti tisz ta ság ra és szent élet re van szük ség,
kü lön ben médiumitássá vagy fe ke te má gi á vá zül lik. 

Ammonius Saccas – akit Theodidaktos-nak, Is ten ál tal
ta ní tott nak hív tak – köz vet len ta nít vá nyai, mint Plotinus
és kö vetõje, Porphyrius, ele in te el uta sí tot ták a teurgiát, de 
vé gül meg bé kél tek vele Iamblichus-on ke resz tül, aki De
Mysteriis cí men írt egy köny vet an nak vé del mé ben, sa ját
mes te re, egy Abammon nevû hí res egyip to mi pap ne vé -
ben. 

Ammonius Saccas ke resz tény szülõk gyer me ke volt.
Azon ban kis ko rá tól kezd ve ta szí tot ta a dog ma ti kus spi ri -
tu a lis ta ke resztény ség, és neoplatonikussá vált. Jakob
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Böhme-hez és más nagy lát no kok hoz és misztikusokhoz
ha son ló an róla is azt tar tot ták, hogy az is te ni böl cses ség ál -
mok ban és lá tomások ban nyi lat ko zott meg elõtte. In nen
származik a Theodidaktos neve. El határozta, hogy be mu -
tat va a vallások azo nos ere detét, összeegyezteti valameny-
nyi vallási rend szert, és egy etikán ala puló egye te mes hit -
val lást ala pít meg. Az éle te annyi ra fedd he tet len és tisz ta,
ta ní tá sa olyan mély és át fo gó volt, hogy több egy ház atya
ti tok ban a ta nít vá nya volt. Alexandriai Ke le men na gyon
el is merõleg beszél róla. 

Plotinus, Ammonius „Szt. Já no sa”, szin tén ál ta lá no san
meg be csült és tisz telt, mély tu dá sú és fedd he tet len jel -
lemû em ber volt. Ami kor 39 éves volt, el kí sér te Gordian
ró mai csá szárt és had se reg ét ke let re, hogy Bactria és In dia
böl cse itõl ta nul has son. Rómában volt egy filozófiai isko-
lája. Tanítványa, Porphyrius, egy hellenizált zsidó, aki nek 
a valódi neve Malek volt, összegyûjtötte mestere va la -
mennyi írását. Porphyrius maga is nagy író volt, aki is -
mer tet te Ho mé rosz írá sai egyes ré sze i nek al le go ri kus
ér tel me zé sét. A philaletheianok ál tal gya ko rolt me di tá ci -
ós rend szer az eksz tá zis, az in di ai jó ga-gya kor la tok kal ro -
kon rend szer volt. Mind azt, amit az ek lek ti kus is ko lá ról
tu dunk, Ammonius köz vet len ta nít vá nya i nak, Origenész- 
nek, Longinus-nak és Plotinus-nak kö szön het jük.*

Az ek lek ti kus te o zó fi ai is ko la ala pí tó i nak fõ cél ja az
volt, ami mo dern utód já nak, a Te o zó fi ai Tár su lat nak a há -
rom cél ki tû zé se kö zül a má so dik, va gyis, össze egyez tet ni
va la mennyi val lást, szek tát és né pet egy kö zös, örök igaz -
sá go kon ala pu ló eti kai rend szer be.
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K: Mi vel tud ná be bi zo nyí ta ni azt, hogy ez nem valami le he -
tet len álom, és hogy a vi lág összes val lá sa egy és ugyan azon
igaz sá gon ala pul?

T: A val lá sok össze ha son lí tó ta nul má nyo zá sá val és
elem zé sé vel. A „Böl cses ség-val lás” egy volt az ókor ban, és
az õs ere de ti val lá si fi lo zó fi ák azo nos sá gát bi zo nyít ják a
misz té ri u mok ban, az egy kor ál ta lá no san el ter jedt in téz -
mé nyek ben a be ava tot tak nak ta ní tott egy más sal meg egye -
zõ tan té te lek. Aho gyan Dr. Wilder mond ja:

Az összes régi val lás jel zi egy õket meg elõ zõ, egyet -
len te o zó fia lé te zé sét. A kulcs nak, amely az egyi ket
megnyit ja, meg kell nyit nia az összest, kü lön ben nem
le het az iga zi kulcs.

A  TEOZÓFIAI  TÁRSULAT  IRÁNYVONALA

K: Ammonius ide jé ben szá mos nagy õsi val lás lé te zett, sõt,
csak Egyip tom ban és Pa lesz ti ná ban több szek ta is volt. Ho gyan
tud ta eze ket össze egyez tet ni?

T: Úgy, ahogy mi pró bál juk meg most össze egyez tet ni
azo kat. A neoplatonikusok nagy em ber tö me get je len tet -
tek, amely nek tag jai kü lön bö zõ val lá sos fi lo zó fi ák hoz tar -
toz tak. Ugyan ez igaz a teozófusainkra is.

Philadelphus alatt tör tént, hogy a judaizmus le te le pe -
dett Ale xand ri á ban, és et tõl kezd ve a hel lén ta ní tók ve sze -
del mes ve tély tár sak ká vál tak a ba bi lo ni rab bi kol lé gi um
szá má ra. Aho gyan a New Platonism szer zõ je na gyon ta lá ló -
an meg jegy zi:

A budd his ta, vedântista és má gi kus rend sze re ket a
gö rög fi lo zó fi ák kal pár hu za mo san is mer tet ték. Nem
cso da, hogy a gon dol ko dó em be rek úgy vél ték, a szó csa -
tá kat be kel le ne fe jez ni, és le het sé ges nek tar tot ták, hogy 
a kü lön bö zõ ta ní tá sok ból egyet len har mo ni kus rend -
szert al kos sa nak… Pantænus, Athenagoras és Ke le men 

13

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ



tel je sen kép zet tek vol tak a pla tó ni fi lo zó fi á ban, és meg -
ér tet ték an nak alap ve tõ egy sé gét a ke le ti rend sze rek kel.

Azok ban az idõk ben a zsi dó Aristobulus azt ál lí tot ta,
hogy Arisz to te lész eti ká ja a mó ze si tör vé nyek ezo te ri kus
ta ní tá sa it je le ní ti meg, Philo Judæus meg pró bál ta össze -
egyez tet ni Mó zes Öt Köny vét Pythagoras és Pla tón fi lo zó -
fi á já val, Josephus pe dig be bi zo nyí tot ta, hogy a Carmel-i
esszénusok egy sze rû en csak az egyip to mi therapeuta-k,
va gyis gyó gyí tók má so lói és kö ve tõi vol tak. 

Így van ez nap ja ink ban is. Mi is be tud juk mu tat ni
mind egyik ke resz tény val lás – sõt a leg ki sebb szek ta – le -
ága zá sát is. Utób bi ak csak kis ágacs kák vagy haj tá sok a na -
gyobb ága kon, de a haj tá sok és az ágak ugyan ar ról a
törzs rõl fa kad nak, a Böl cses ség-val lás ból. En nek be bi zo -
nyí tá sa volt Ammonius cél ja, aki meg pró bál ta a po gá nyo -
kat és a ke resz té nye ket, a zsi dó kat és a bál vány imá dó kat
rá ven ni arra, hogy hagy ja nak fel a ve tél ke dés sel és ve sze -
ke dés sel, és lás sák be, hogy mind nyá jan ugyan an nak a kü -
lön bö zõ mez be öl tö zött igaz ság nak a bir to ko sai, és hogy
mind nyá jan egy kö zös anyá nak a gyer me kei. A te o zó fi á -
nak ugyanez a célja.

Mosheim ezt mond ja Ammonius-ról:

Fel is mer ve azt, hogy nem csak a gö rög fi lo zó fu sok,
de min den más bar bár nép fi lo zó fu sai is tö ké le te sen
egyet ér tet tek egy más sal min den lé nye ges pont ban,
[Ammonius] fel ada tá vá tet te, hogy mind ezen kü lön bö -
zõ szek ták ta ní tá sa it fel dol goz va ki mu tas sa, hogy va la -
mennyi egy és ugyan azon for rás ból ered, és ugyan azon
vég cél felé tart.

Ha az Edin burgh Encyclopædia-ban az Ammonius szó -
cik ket író tud ja, hogy mi rõl be szél, ak kor a mai teozó-
fusokat, meg gyõ zõ dé se i ket és mun ká ju kat is mer te ti, mert
ezt mond ja a Theodidaktos-ról:
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Át vet te azo kat az Egyip tom ban ka pott ta ní tá so kat a
Vi lág egye tem rõl és az Is ten ség rõl [ame lyek ezo te ri kus
ré sze In di á ból szár ma zott], amik re úgy te kin tett, hogy
azok egy nagy egé szet ké pez nek a vi lág örök ké va ló sá gát
te kint ve... Fel ál lí tot ta az er köl csi ta ní tá sok rend sze rét
is, amely le he tõ vé tet te az át lag em be rek nek, hogy ha zá -
juk tör vé nyei és a ter mé szet pa ran csai sze rint él je nek,
de a böl csek tõl meg kí ván ta, hogy el mé jü ket kon temp -
lá ci ó val fel emel jék.

K: Mi lyen szak te kin té lyek re tá masz ko dik, ami kor eze ket
mond ja Ale xand ria egy ko ri teozófusairól?

T: Jól is mert írók szin te meg szám lál ha tat lan sora. Az
egyi kük, Mosheim azt mond ja, hogy Ammonius a kö vet -
ke zõt ta ní tot ta:

A tö meg val lá sa kéz a kéz ben ha ladt a fi lo zó fi á val, és
osz to zott a sor sá ban úgy, hogy fok ról fok ra le ron tot ta és 
el ho má lyo sí tot ta az em be ri ön telt ség, a ba bo na és a ha -
zug ság. Ezért vissza kel le ne adni a val lás ere de ti tisz ta -
sá gát a sa lak ki rá zá sá val, és fi lo zó fi ai alap el vek re he-
lyezve kel le ne is mer tet ni. Krisz tus sem akart egye bet,
mint újra vissza ál lí ta ni és ere de ti sér tet len sé gé be he -
lyez ni a ré gi ek böl cses sé gét, kor lá tok közé szo rí ta ni az
ál ta lá no san el ter jedt ba bo na sá gok ural mát, és rész ben
ki ja ví ta ni, rész ben ki küsz öböl ni a kü lön bö zõ té ve dé se -
ket, ame lyek utat ta lál tak az egyes nép sze rû val lá sok -
hoz.

Ez is mét pon to san az, amit a mai mo dern teozófusok
mon da nak. Csak amíg a nagy philaletheian-t ki tû zött cél -
já ban a két egy ház atya, Ke le men és Athenagoras, a zsi na -
gó ga bölcs rab bi jai, az aka dé mia és a li get fi lo zó fu sai
se gí tet ték és tá mo gat ták, és amíg mind nyá juk nak kö zös
ta ní tást adott, ad dig mi, mun ká já nak foly ta tói és kö ve tõi
sem mi el is me rést nem ka punk, ha nem ép pen el len ke zõ -
leg, becs mé rel nek és ül döz nek ben nün ket. Úgy tû nik, az
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1500 év vel ez elõt ti em be rek to le rán sab bak vol tak, mint
azok, akik eb ben a „fel vi lá go sult” szá zad ban él nek.

K: Ammonius-t azért bá to rí tot ta és tá mo gat ta az egy ház,
mert füg get le nül eret nek sé ge i tõl, a ke resz tény ség rõl ta ní tott és
ke resz tény volt?

T: Egy ál ta lán nem. Bár ke resz tény nek szü le tett, so ha -
sem fo gad ta el az egy ház ke resz tény sé gét. Amint dr.
Wilder mond ja róla:

Csu pán is mer tet nie kel lett ta ní tá sa it „Her mész õsi
böl cses sé ge alap ján, ame lyet Pla tón és Pythagoras már
is mer tek, és amely bõl fi lo zó fi á ju kat össze ál lí tot ták.”
Mi vel Já nos evan gé li u má nak elõ sza vá ban ugyan eze ket
ta lál ta, na gyon he lye sen azt fel té te lez te, hogy Jé zus ren -
del te té se a Böl cses ség nagy ta ní tá sá nak õs ere de ti tel jes -
sé gé be való vissza ál lí tá sa volt. A Bib lia el be szé lé se it és
az is te nek rõl szó ló tör té ne te ket az igaz sá got meg vi lá gí -
tó al le gó ri ák nak, egyéb ként pe dig el ve ten dõ me sék nek
te kin tet te.

To váb bá aho gyan az Edin burgh Encyclopædia mond ja:

El is mer te, hogy Jé zus Krisz tus egy nagy sze rû em ber
volt és Is ten ba rát ja, de azt ál lí tot ta, hogy Jé zus nak nem
állt szán dé ká ban tel je sen el tö röl ni a dé mo nok [is te nek]
tisz te le tét, és a cél ja csak az õsi val lás meg tisz tí tá sa volt.

A BÖLCSESSÉG-VALLÁS
 MINDEN KORSZAKBAN EZOTERIKUS

K: Mi vel Ammonius soha nem írt le sem mit, ho gyan le he -
tünk biz to sak, hogy ilye ne ket ta ní tott?

T: Budd ha, Pythagoras, Kon fu ci us, Orpheus, Socrates, 
sõt még Jé zus sem ha gyott hát ra sem mi lyen írást. Vi szont
ezek nagy ré sze tör té nel mi sze mély, akik nek a ta ní tá sai
fenn ma rad tak. Ammonius ta nít vá nyai, köz tük Origenes
és Herennius tanlmányokat ír tak, és azok ban ma gya ráz -
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ták eti ká ját. Ezek a ta nul má nyok leg alább annyi ra tör té -
nel mi ek, ha nem in kább, mint az apos to li írá sok. Ezen-
felül a ta nít vá nyai – Origenes, Plotinus és a hí res Zenobia
ki rály nõ ta ná cso sa, Longinus – fel jegy zé se ket hagy tak
hátra a philaletheiai rend szer rõl – már ami a rend szer
nyilvános hit val lá sát il let te, mert az is ko la exoterikus és
ezo te ri kus ta ní tá sok ra volt fel oszt va.

K: Az utób bi ta ní tá sok ho gyan ju tot tak el nap ja in kig, ha azt 
ál lít ja, hogy amit he lye sen Böl cses ség-val lás nak ne ve zünk, ezo -
te ri kus volt?

T:  A Böl cses ség-val lás örök ké ugyan az volt, és mi vel a
le het sé ges em be ri tu dás leg fel sõ fo kát je len tet te, ezért
gondosan meg õriz ték. Hosszú kor szak ok kal meg elõz te az
ale xand ri ai teozófusok ko rát, el ér te a je len kort, és túl fog
élni min den más val lást és fi lo zó fi át.

K: Kik és hol õriz ték meg így?
T: Min den or szág be ava tott jai és ta nít vá nya ik, az igaz -

ság áll ha ta tos ke re sõi a vi lág nak azo kon a he lye in, ahol az
ilyen kér dé se ket min dig is leg in kább ke res ték és ér té kel -
ték: In di á ban, Kö zép-Ázsi á ban és Per zsi á ban.

K: Tud na né hány bi zo nyí té kot mu tat ni az ezo te ri kus sá gá -
ra?

T: A leg jobb bi zo nyí ték erre az, hogy min den régi val -
lá si, vagy még in kább fi lo zó fi ai kul tusz ezo te ri kus, va gyis
tit kos ta ní tá sok ból és exoterikus, va gyis nyil vá nos is ten -
tisz te let bõl állt. To váb bá az is jól is mert tény, hogy az õsi
misz té ri u mok min den or szág ban a na gyobb (tit kos) és a
ki sebb (nyil vá nos) misz té ri u mok ra ta go zód tak, mint pél -
dá ul Gö rög or szág ban az Eleusiniák-nak ne ve zett hí res
ün nep sé gek. Az egyip to mi Samothrace hierophantjaitól
és a régi In dia be ava tott brah man ja i tól egé szen a ké sõb bi
hé ber rab bi kig fél ve a be mocs ko ló dás tól, min den ki ti tok -
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ban tar tot ta va ló di õszin te hi tét. A zsi dó rab bik vi lá gi val -
lá sos szer tar tá sa i kat Mercavah-nak, va gyis kül sõ test nek,
a „hor do zó esz köz nek” vagy le pel nek ne vez ték, amely a
rej tett lel ket – leg ma ga sabb ren dû tit kos tu dá su kat – fog lal -
ta ma gá ba. 

A régi né pek pap jai so ha sem ad ták ki a tö me gek nek va -
ló di fi lo zó fi ai tit ka i kat. A tö meg csak a tu dás hé ját kap ta.
Az észa ki budd hiz mus nak is meg van a maga Na gyobb
Sze ke re és a Ki sebb Sze ke re, ami ket a Mahâyâna, az ezo te -
ri kus és a Hînayâna, az exoterikus is ko lák ként is me rünk.
Nem is kár hoz tat hat juk õket ezért a tit ko ló dzá sért, hi szen
ki nek jut na eszé be a juh nyá jat fû he lyett bo ta ni kai dok to ri 
disszer tá ci ók kal etet ni? Pythagoras a „lé te zõ dol gok tu dá -
sá nak”, va gyis Þ ãíþóéò ôþí þíôùí-nak ne vez te gnó zi sát,
és ezt a tu dást csak fo ga dal mat tett ta nít vá nya i val osz tot ta
meg, va gyis olya nok kal, akik az ilyen szel le mi táp lá lé kot
tu dás vá gyu kat ki elé gít ve meg tud ták emész te ni, és akik
hall ga tást és ti tok tar tást fo gad tak. 

Az ok kult ábé cék és tit kos írá sok a régi egyip to mi papi
írá sok ból fej lõd tek ki, ame lyek nek tit kát a régi idõk ben
csak a hierogrammaták vagy a be ava tott egyip to mi pa pok
is mer ték. Ammonius Saccas – aho gyan élet rajz írói el -
mond ják – es kü vel kö te lez te ta nít vá nya it, hogy a ma ga sabb 
ren dû ta ní tá sa it nem hoz zák nyil vá nos ság ra, csak olya nok -
nak, akik már elõ ze tes ok ta tás ban ré sze sül tek, és akik
szin tén fo ga dal mat tet tek. 

Vég ered mény ben, nem ugyan ezt lát juk a ko rai ke resz -
tény ség ben, a gnosz ti ku sok kö zött, de még Krisz tus ta ní -
tá sa i ban is? Hi szen a so ka ság hoz Krisz tus is példabeszé-
dekben szólt, ame lyek nek két sze res je len té sük volt, amit
csak a ta nít vá nyok nak ma gya rá zott meg. „Nek tek meg-
ada tott tud ni – mond ja – az Is ten or szá gának tit kát; azok -
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nak pe dig, akik kí vül van nak, min den pél da be szé dek ben
szól.”* A New Platonism szer zõ je pe dig ezt mond ja:

Jú dea és Carmel esszénusai ha son ló meg kü lön böz te té se -
ket tet tek, ami kor kö ve tõ i ket, neo fi ták ra, test vé rek re és a tö -
ké le te sek re [va gyis be ava tot tak ra] osz tot ták.

Ha son ló pél dá kat min den or szág ból fel le het ne hoz ni.

K: El ér het jük-e a „Tit kos Böl cses sé get” egy sze rû en csak ta -
nul má nyo zás sal? Az en cik lo pé di ák leg in kább úgy ha tá roz zák
meg a te o zó fi át, aho gyan a Webster’s Dictionary te szi, va gyis
hogy az „fel té te le zett össze köt te tés Is ten nel és a ma ga sabb ren dû
szellemekkel, és eb bõl kö vet ke zõ en em ber fe let ti tu dás el nye ré se
fi zi kai vagy ké mi ai el já rá sok kal.” Ez így van?

T: Nem gon do lom. Nincs is olyan le xi kon író, aki akár
sa ját ma gá nak, akár má sok nak meg tud ná ma gya ráz ni, ho -
gyan le het sé ges emberfeletti tu dás ra szert ten ni fi zi kai vagy
ké mi ai el já rá sok se gít sé gé vel. Ha a Webster me ta fi zi kai
vagy al kí mi ai el já rá sok ról be szél ne, ak kor a meg ha tá ro zás
meg kö ze lí tõ leg he lyes vol na, de így, ahogy van, kép te len -
ség. Régi és mo dern teozófusok egy aránt azt ál lít ják, hogy
a vég te lent nem is mer he ti meg a vé ges – va gyis nem ér zé -
kel he ti a vé ges én –, ha nem csak a ben nünk rej lõ is te ni lé -
nyeg ké pes kom mu ni kál ni a ma ga sabb szel le mi Én-nel
ex tá zis ál la po tá ban. Az ilyen ál la pot pe dig alig ha el ér he tõ
a hip nó zis hoz ha son ló an „fi zi kai és ké mi ai el já rá sok kal”.

K: Ho gyan ma gya ráz za ezt meg?
T: A va ló di ex tá zist Plotinus úgy ha tá roz ta meg, hogy

az „az elme fel sza ba du lá sa vé ges ön tu da tá ból és a vég te -
len nel való eggyé vá lá sa és azo no su lá sa”. Ez a leg ma ga -
sabb ren dû ál la pot, mond ja Dr. A. Wilder is, de nem
ál lan dó tar ta mú, és csak na gyon-na gyon ke ve sek érik el.
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Tény le ge sen azo nos az zal az ál la pot tal, amit In di á ban
szamâdhi-nak ne vez nek. Utób bit a jó gik gya ko rol ják,
akik ezt fi zi ka i lag az étel tõl és ital tól való leg na gyobb
meg tar tóz ta tás sal, men tá li san pe dig a tisz ta ság utá ni szün -
te len igye ke zet tel és lel ki emel ke dett ség gel te szik le he tõ -
vé. A me di tá ció csen des és ki nem mon dott imád ság, vagy,
aho gyan Pla tón mond ta:

A lé lek szen ve dé lyes Is ten felé for du lá sa, nem azért,
hogy va la mi jót kér jünk [ami az ima ál ta lá nos ér tel me -
zé se], ha nem ma gá ért a jó ért – az egye te mes leg ma gasz -
to sabb Jó ért [amely nek itt a föl dön egy ré sze va gyunk,
és amely nek lé nye gé bõl va la mennyi en kiemelked-
tünk]... Ezért ma rad junk csend ben az isteni lé nyek je len -
lét ében, amíg õk el osz lat ják sze me ink elõl a fel hõket, és
le he tõ vé te szik, hogy a be lõ lük ki ára dó fény nél ne azt
lás suk meg, ami szá munk ra jó nak lát szik, ha nem azt,
ami va ló já ban jó.

Ez az, amit a New Platonism tu dós szer zõ je, Dr. A.
Wilder „szel le mi fény ké pe zés ként” ír le:

A lé lek az a fény ké pe zõ gép, amely ben a té nyek és az
ese mé nyek, a múlt, a je len és a jövõ egy aránt rög zül, az
elme pe dig tu do mást sze rez ró luk. A min den na pi vi lá -
gunk ha tá ra in túl min den egy idõ ben vagy ál la pot ban
van – a je len tar tal maz za a múl tat és a jö võt. [A ha lál az
utol só ex tá zis a föl dön.] Azu tán a lé lek meg sza ba dul, a
test kény sze ré tõl, ne me sebb ré sze egye sül a ma ga sabb
ter mé szet tel, és a fel sõbb lé nyek böl cses sé gé nek és elõ -
re tu dá sá nak részt ve võ jé vé vá lik.

A misz ti ku sok szá má ra a va ló di te o zó fia az az ál la pot,
amit Tyana-i Apollonius így ír le:

Úgy lá tom a je lent és a jö võt, mint egy tisz ta tü kör -
ben. A bölcs nek nem kell meg vár nia a föld bõl ki tö rõ
gõ zö ket és a foj tó le ve gõt, hogy [az ese mé nye ket] elõ re
lás sa... A theoi, va gyis az is te nek lát ják a jö võt, a kö zön -
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sé ges em be rek a je lent, a böl csek pe dig azt, ami rö vi de -
sen be kö vet ke zik.

A böl csek te o zó fi á ját, ami rõl be szél, jól ki fe je zi az a
mon dás, hogy „az Is ten or szá ga ben nünk van.”

K: A te o zó fia te hát nem egy újon nan meg szer kesz tett rend -
szer, aho gyan egye sek gon dol ják?

T: Ezt csak a tu dat la nok gon dol hat ják így. Ne vé tõl el -
te kint ve ta ní tá sa i ban és eti ká já ban olyan régi, mint maga
a vi lág, és mind amel lett a leg át fo góbb és leg egye te me sebb
rend szer.

K: Hogy le het ak kor, hogy a te o zó fia ennyi re is me ret len ma -
radt a nyu ga ti vi lág né pei szá má ra? Mi ért kel lett le pe csé telt
könyv nek len nie a be val lot tan leg kul tu rál tabb és leg fej let tebb
fa jok elõtt?

T: Mi azt tart juk, hogy a régi idõk ben vol tak ugyan -
olyan „kul tu rált” nem ze tek, mint ma, és szel le mi leg biz -
to san „fej let teb bek” is. De en nek a szán dé kos tu dat lan-
ságban ha gyás nak szá mos oka van. Az egyi ket már Szent
Pál is is mer tet te a mû velt athé ni ak nak, – ez pe dig az, hogy
hi ány zott be lõ lük hosszú év szá zad okon ke resz tül a va ló di
szel le mi meg lá tás, sõt, az ér dek lõ dés is, mert túl sá go san
ra gasz kod tak az ér zé ki dol gok hoz, és hosszú ide ig rab jai
vol tak a dog mák és szer tar tá sok holt be tû i nek. De a leg -
fon to sabb ok ab ban a tény ben rej lik, hogy a va ló di te o zó fi -
át min dig is ti tok ban tar tot ták.

K: Bi zo nyí té ko kat ho zott fel arra, hogy ez a ti tok tar tás lé te -
zett és lé te zik, de mi volt en nek a va ló di oka?

T: En nek az okai a kö vet ke zõk: Elõ ször is az át la gos
em be ri ter mé szet rom lott sá ga és ön zé se, amely min dig a
sze mé lyes vá gyak ki elé gí té sé re tö rek szik akár a kö ze li ro ko -
nok és szom szé dok ro vá sá ra is. Az ilyen em be rek re so ha -
sem le he tett is te ni tit ko kat bíz ni. Má sod szor a megbízha-
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tatlanságuk ab ból a szem pont ból, hogy a szent és is te ni tu -
dást tá vol tart sák a meg szent ség te le ní tés tõl. Az utób bi az,
ami a leg ma gasz to sabb igaz sá gok és jel ké pek le zül lesz té -
sé hez és a szel le mi dol gok fo ko za tos ant ro po morf, konk rét 
és dur va ké pek re tör té nõ át ala kí tá sá hoz, más szó val, az is -
ten-esz me le ala cso nyí tá sá hoz és bál vány imá dás hoz ve ze -
tett.

A TEOZÓFIA NEM BUDDHIZMUS

K: Önök rõl gyak ran „ezo te ri kus budd his ták ként” be szél nek. 
Így te hát önök mind Gautama Budd ha kö ve tõi?

T: Ugyan úgy nem, mint aho gyan a ze né szek sem mind
Wag ner-kö ve tõk. Egye sek kö zü lünk budd his ta val lá sú ak,
vi szont sok kal több hin du és brah man van kö zöt tünk,
mint budd his ta, és sok kal több ke resz tény szü le té sû eu ró -
pai és ame ri kai, mint amennyi át tért budd his ta. Ez a té ve -
dés on nan ered, hogy so kan fél re ér tet ték A.P. Sinnett
ki tû nõ mûve, az Esoteric Buddhism cí mé nek a va ló di je len -
té sét. A budd hiz mus szót ugyan is csak egy d-vel kel lett
vol na írni a ket tõ he lyett, mert ak kor a Budhism azt je len -
tet te vol na, ami re szán ták, va gyis „Böl cses ség-val lást” (a
bodha, bodhi je len té se „ér te lem”, „böl cses ség”), a
Buddhism, Gautama val lá si fi lo zó fi á ja he lyett. Aho gyan
már mond tuk, a te o zó fia a Böl cses ség-val lás.

K: Mi a kü lönb ség a budd hiz mus, a Kapilavastu her ce ge ál -
tal ala pí tott val lás és a budhizmus, a te o zó fi á val önök sze rint ro -
kon ér tel mû Böl cses ség-val lás kö zött?

T: Ugyan az a kü lönb ség, mint ami a ké sõb bi egy há zak
és szek ták ál tal gya ko rolt szer tar tá sos és dog ma ti kus te o -
ló gia és „a mennyek ki rály sá ga misz té ri u ma i nak” ne ve -
zett krisz tu si tit kos ta ní tá sok kö zött van. Budd ha je len té-
se a meg ér tés és böl cses ség, azaz Bodha ál tal „meg vi lá go -
so dott”. Ez vált szõ rös tül-bõ rös tül azok ká az ezo te ri kus
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ta ní tá sok ká, ami ket Gautama csak a ki vá lasz tott arhatjai-
nak adott át.

K: Vi szont egyes ori en ta lis ták ta gad ják, hogy Budd ha va la -
ha is adott vol na bár mi lyen tit kos ta ní tá so kat.

T: Ez zel az erõ vel azt is ta gad hat nák, hogy a ter mé szet -
nek nincs sem mi lyen rej tett tit ka a tu dó sok szá má ra. Ezt a
to váb bi ak ban majd Budd ha ta nít vá nyá val, Ânanda-val
foly ta tott be szél ge té sé vel fo gom bi zo nyí ta ni. Az õ ezo te ri -
kus ta ní tá sa egy sze rû en a Gupta-Vidyâ, a régi brah ma nok
tit kos tu dá sa volt, amely nek kul csát mai utó da ik, ke vés ki -
vé tel lel tel je sen el vesz tet ték. Ez a Vidyâ azu tán át he lye zõ -
dött oda, amit ma az észa ki budd hiz mus Mahâyâna isko-
lájának bel sõ ta ní tá sa i ként is me rünk. Azok, akik ezt ta gad -
ják, egy sze rû en az orientalizmus tu dat lan szín le lõi. Aján -
lom, ol vas sák el Edkins tisz te le tes Chinese Buddhism címû
mû vét – kü lö nö sen az exoterikus és ezo te ri kus is ko lák ról és 
ta ní tá sok ról szó ló fe je ze te ket –, és utá na ha son lít sák össze
az egész régi vi lág ta nú ság té tel ét eb ben a té má ban.

K: De a te o zó fia eti ká ja nem azo nos az zal, amit Budd ha ta -
ní tott?

T: Ter mé sze te sen nem, mert ez az eti ka a Böl cses ség-
val lás lel ke, amely egy kor min den or szág be ava tot ta i nak
kö zös tu laj do na volt. De Budd ha volt az elsõ, aki al kal -
maz ta ezt a ma gasz tos eti kát nyil vá nos ta ní tá sa i ban, és aki
nyil vá nos rend sze ré nek alap já vá és lé nye gé vé tet te azt. Ez
az, ami ben rend kí vü li mó don kü lön bö zik az exoterikus
budd hiz mus min den más val lás tól. Ugyan is amíg más val -
lá sok nál a szer tar tá sok és a dog mák áll nak az elsõ és leg -
fon to sabb he lyen, ad dig a budd hiz mus ban az eti ka az,
ami re min dig a leg na gyobb hang súlyt he lye zik. Ez a ma -
gya rá za ta an nak a szin te azo nos sá gig menõ ha son ló ság -
nak, amely a te o zó fia és Budd ha val lá sá nak eti ká ja kö zött
fe dez he tõ fel.
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K: Van nak va la mi lyen na gyobb kü lönb sé gek?
T: Az egyik nagy kü lönb ség a te o zó fia és az exoterikus

budd hiz mus kö zött az, hogy ez utób bi, ame lyet a déli egy -
ház kép vi sel, tel jes ség gel ta gad ja (a) bár mi lyen Is ten ség lé -
te zé sét, és (b) bár mi lyen ha lál utá ni tu da tos éle tet, vagy
akár bár mi lyen ön tu da tos em be ri egyé ni ség fenn ma ra dá -
sát. Leg alább is ezek a szi á mi szek ta ta ní tá sai, ame lyet je -
len leg az exoterikus budd hiz mus leg tisz tább for má já nak
tar ta nak. Ez pe dig va ló ban így van, ha csak Budd ha nyil -
vá nos ta ní tá sa i ra tá masz ko dunk. En nek a szán dé kos el -
hall ga tás nak az okát a ké sõb bi ek ben fo gom is mer tet ni. Az
észa ki budd his ta egy ház is ko lái vi szont, ame lye ket azok -
ban az or szá gok ban ala pí tot tak, aho vá a Mes ter ha lá la
után be ava tott arhatjai vissza vo nul tak, mind azt ta nít ják,
amit most te o zó fi ai ta ní tá sok nak ne ve zünk. Ezek a ta ní tá -
sok ugyan is a be ava tot tak tu dá sá nak egy ré szét ké pe zik.
Ki de rül eb bõl, ho gyan ál doz ta fel az igaz sá got a holt betû
ked vé ért a déli budd hiz mus túl buz gó or to do xi á ja. De mi -
lyen sok kal na gyobb, ne me sebb, fi lo zo fi ku sabb és tu do -
má nyo sabb még a holt be tû i ben is ez a ta ní tás, mint
bár me lyik más val lá sé, vagy egy há zé. Vi szont a te o zó fia
nem budd hiz mus.
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II. 

EXOTERIKUS ÉS EZOTERIKUS
TEOZÓFIA

MI NEM A MODERN TEOZÓFIAI TÁRSULAT?

K: A ta ní tá sa ik te hát nem a budd hiz mus új élet re kel té se, és
nem is a neoplatonikus te o zó fia tel jes má so la ta?

T: Egy ál ta lán nem. Ezek re a kér dé sek re azon ban nem
ad ha tok jobb vá laszt, mint hogy idé zem Dr. J.D. Buck tag -
tár sunk nak a leg utób bi chi ca gói Te o zó fi ai Kong resszu -
son (1889. áp ri lis) „Te o zó fia” cí men tar tott elõ adá sa egy
ré szét. Ma élõ teozófusnál job ban nem ér tet ték meg és fe -
jez ték ki a te o zó fia va ló di lé nye gét, mint nagy ra be csült
ba rá tunk.

A Te o zó fi ai Tár su lat azért ala kult meg, hogy a te o zó -
fi ai ta ní tá so kat hir des se, és hogy elõ se gít se a teozófus
éle tet. A je len le gi Te o zó fi ai Tár su lat nem elsõ ilyen
szer ve zet. Van egy köny vem, amely nek címe: Theoso-
phical Transactions of the Philadelphian Society, ami Lon -
don ban, 1697-ben je lent meg. Ugyan csak Lon don ban
je lent meg 1855-ben egy má sik a kö vet ke zõ cím mel:
Introduction to Theosophy, vagy „Krisz tus misz té ri u má -
nak, va gyis az Is ten ség, a ter mé szet és a te rem tés tu do -
má nya, be le fog lal va az élet va la mennyi má gi kus és
spi ri tu á lis moz ga tó erõ jé nek fi lo zó fi á ját, egy ben gya -
kor la ti út mu ta tás a leg ma gasz to sabb tisz ta ság hoz,
szentéle tû ség hez és evan gé li u mi tö ké le tes ség hez, to -
váb bá út mu ta tás az Is te ni Tu dás el éré sé hez, a szent an -
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gya li mû vé sze tek hez, a rej tett ké pes sé gek hez és a
meg úju lás egyéb fel tét ele i hez”. A könyv aján lá sa a kö -
vet ke zõ kép pen hang zik:

„A ke resz tény ség egye te mei, fõ is ko lái és is ko lái ta -
nu ló i nak, a me ta fi zi kai, me cha ni kai és min den faj ta ter -
mé szet tu do mány ok pro fesszo ra i nak, az alap ve tõ orto-
dox hit min den mû velt fér fi já nak és asszo nyá nak, a de -
is ták nak, az ari á nu sok nak, az uni tá ri u sok nak, a Swe-
denborg-követõknek és más hi á nyos és meg ala po zat lan
hit val lás ok nak, ra ci o na lis ták nak és min den fé le szkep -
ti kus nak. Pár tat lan gon dol ko dá sú és meg vi lá go so dott
mo ha me dá nok nak, zsi dók nak és a ke le ti pát ri ár ka-val -
lá sok kö ve tõ i nek, de kü lö nö sen a bib lia ma gya rá zók nak 
és a misszi o ná ri u sok nak, be szél je nek akár bar bár, akár
mû velt né pek hez, aján lom a leg alá za to sab ban és sze re -
tet tel ezt a be ve ze tést a te o zó fi á ba, va gyis a min den dol -
gok alap já nak és misz té ri u má nak tu do má nyá ba.”

A kö vet ke zõ év ben, 1856-ban, egy újabb köny vet ad -
tak ki nagy for má tum ban, 600 ol da lon, a leg ki sebb be -
tû tí pus sal, Theosophical Miscellanies cím mel. Az utób bi
mû bõl csak 500 pél dány ké szült az egye te mek és könyv -
tá rak kö zött való in gye nes szét osz tás ra. Ezek a ko ráb bi
moz gal mak, ami bõl jó né hány volt, az egy há zon be lül
ke let kez tek, fedd he tet len jel le mû, ko moly és na gyon
val lá sos em be rek hoz ták lét re azo kat. Mind eze ket a
mû ve ket or to dox for má ban ír ták, ke resz tény ki fe je zé se -
ket hasz nál va, és a ki vá ló egy ház fi, William Law írá sa i -
hoz ha son ló an nagy ko moly sá guk és val lá sos sá guk az
át lag ol va só szá má ra is nyil ván va ló. 

Mind ezek egy tõl egyig csak kí sér le tek vol tak arra,
hogy a ke resz tény szent írás ok ere de ti lé nye gét és mé -
lyebb je len té sét le ve zes sék és meg ma gya ráz zák, hogy
meg ér tes sék és fel tár ják a teozófus éle tet. Eze ket a mû -
ve ket gyor san el fe lej tet ték, és most ál ta lá ban is me ret le -
nek. Ezek a pap ság meg re for má lá sá ra és a va ló di
val lá sos ság fel élesz té sé re tö re ked tek, és soha nem fo -
gad ták eze ket szí ve sen. Az az egy szó, hogy „eret nek -
ség”, elég volt arra, hogy min den ilyen utó pia lomtárá-
ba te mes sék. A re for má ció ide jén John Reuchlin tett
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egy ha son ló kí sér le tet ugyan ez zel az ered ménnyel,
noha Lu ther bel sõ és bi zal mas ba rát ja volt. Az or to do -
xia so ha sem kí ván ta, hogy tá jé koz tas sák és fel vi lá go sít -
sák. A re for me rek nek, mint Pál nak Festus, meg mond-
ták, hogy a túl sok tu dás õrült té tet te õket, és hogy ve -
szé lyes len ne to vább ha lad ni uk. Túl lép ve a bõ be szé dû -
sé gen, ami ezek nél az írók nál rész ben szo kás és ne vel-
tetés kér dé se volt, rész ben pe dig a vi lá gi ha tal mon ke -
resz tül gya ko rolt val lá si meg szo rí tás nak tu laj do nít ha -
tunk, ha csak a do log lé nye gét néz zük, ezek az írá sok a
leg szi go rúbb ér tel mük ben teozófiai írá sok vol tak, és ki -
zá ró lag az em ber nek a sa ját ter mé sze té vel és a lé lek ma -
ga sabb éle té vel kap cso la tos is me re tek re vo nat koz tak. A 
je len le gi te o zó fi ai moz ga lom ról néha ki je len tik, hogy
meg pró bál ja át té rí te ni a ke resz tény sé get a budd hiz -
mus ra, ami egy sze rû en azt mu tat ja, hogy az „eret nek -
ség” szó el ve szí tet te rém ural mát, és le mon dott a hatal-
má ról. Az egyes em be rek min den kor ban töb bé-ke vés -
bé vi lá go san fel fog ták a te o zó fi ai ta ní tá so kat, és be le -
dol goz ták azo kat éle tük szö ve dé ké be. Ezek a ta ní tá sok
nem tar toz nak ki zá ró la go san egy val lás hoz sem, és nem
le het õket sem mi fé le tár su lat vagy kor ke re té be be le szo -
rí ta ni. Ezek min den em be ri lel ket szü le té sé vel meg il le -
tõ jo gok. Az olyan dol go kat, mint az igaz hi tû ség,
min den egyén nek ma gá nak kell ki dol goz nia ter mé sze -
té nek, szük ség le te i nek és vál to zó ta pasz ta la ta i nak meg -
fe le lõ en. Ez meg ma gya ráz hat ja azt, hogy azok, akik a
te o zó fi át egy új val lás nak kép ze lik, mi ért ke re sik hi á ba
hit val lá sát és szer tar tá sa it. A hit val lá sa az igaz ság hoz
való hû ség, a szer tar tá sa pe dig „al kal maz va meg be csül -
ni min den igaz sá got”.

Azt, hogy az em be ri ség tö me gei mi lyen ke vés sé ér tik 
meg az egye te mes test vé ri ség nek ezt az alap elv ét, és
hogy mi lyen rit kán is me ri fel transz cen den tá lis fon tos -
sá gát, jól lát ha tó a Te o zó fi ai Tár su lat tal kap cso la tos
sokfé le vé le mény bõl és el kép zelt ma gya rá za tok ból. Ezt
a Tár su la tot erre az egy alap elv re, az em be rek alap ve tõ
test vé ri sé gé re szer vez ték, aho gyan ezt rö vi den, bár tö -
ké let le nül ki fej tet tem. Az zal tá mad ják, hogy budd his ta
és ke resz tény ség el le nes, mint ha ez a ket tõ együtt le het -
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sé ges vol na, ami kor mind a budd hiz mus, mind a ke -
resz tény ség a su gal ma zott ala pí tó ik sze rint a test vé ri-
séget te szi egye dül lé nye ges nek az élet ben és ta ní tás -
ban. A te o zó fi át úgy is te kin tik, mint va la mi új dol got a
nap alatt, vagy leg alább is új név alatt ál ar cot öltõ régi
misz ti ciz must. Mi köz ben igaz, hogy szá mos tár sa sá got
ala pí tot tak kü lön bö zõ ne vek alatt az alap el ve i nek vagy
az alap ve tõ test vé ri ség nek a tá mo ga tá sá ra, az is igaz,
hogy töb bet kö zü lük te o zó fi a i nak ne vez tek, és a je len le -
gi tár su lat hoz ha son ló alap el vek és cél ki tû zé sek alap ján
mû köd tek. Ezek nél a tár su la tok nál az alap ve tõ ta ní tás
ugyan az volt és min den egyéb csak kül sõ ség, bár ez nem 
vál toz tat a té nyen, hogy sok em bert csak a kül sõ sé gek
von za nak, és át sik la nak a lé nye gen, vagy nem akar nak
ar ról tu do mást ven ni.

Ezt a vá laszt egyik leg ko mo lyabb és leg in kább nagy ra
be csült teozófusunk adta, en nél pon to sabb és vi lá go sabb
fe le le tet mi sem ad ha tunk az ön kér dé sé re.

K: Eb ben az eset ben a budd his ta eti kán kí vül mi lyen rend -
szert ré sze sí te nek elõny ben vagy kö vet nek?

T: Egyi ket sem és mind et. Nem tar to zunk sem mi lyen
adott val lás hoz és sem mi lyen adott fi lo zó fi á hoz, ha nem
ki ma zso láz zuk a jót, amit mind egyik ben ta lá lunk. De itt
is mét ki kell je len te nünk, hogy min den õsi rend szer hez
ha son ló an, a te o zó fia is exoterikus és ezo te ri kus rész re ta -
go zó dik.

K: Mi a kü lönb ség a ket tõ kö zött?
T: A Te o zó fi ai Tár su lat tag jai összes sé gé ben sza ba dok

ab ban, hogy olyan val lást vagy fi lo zó fi át kö ves se nek, ami -
lyen ne kik tet szik, vagy egyi ket sem, ha úgy akar ják, fel té -
ve ter mé sze te sen, hogy a Tár su lat hár mas cél ki tû zé sé vel
egyet ér te nek, és azok ból egyet vagy töb bet ma gu ké vá tesz -
nek. A Tár su lat egy fi lant róp és tu do má nyos tes tü let a
test vé ri ség esz mé jé nek nem annyi ra el mé le ti, mint in -
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kább gya kor la ti úton való ter jesz té sé re. A Tár su lat tag jai
le het nek ke resz té nyek vagy mu zul má nok, zsi dók vagy
pár szik, budd his ták vagy brah ma nok, spi ri tisz ták vagy
ma te ri a lis ták – ez mind nem szá mit, de min den tag nak
vagy em ber ba rát nak, vagy tu dós nak, vagy az árja és régi
iro da lom ku ta tó já nak, vagy pszi chi kus ta nu ló nak kell len -
nie. Rö vi den, tõle tel he tõ en se gí te nie kell leg alább egy
cél ki tû zé sünk meg va ló sí tá sát. Kü lön ben nincs ér tel me,
hogy tár su la ti tag le gyen. Az exoterikus tár su lat több sé ge
te hát ilye nek bõl áll, és ezek le het nek „tár sult” vagy „nem
tár sult” ta gok.* Tény le ge sen vál hat nak, vagy nem vál hat -
nak teozófusokká. An nak kö vet kez té ben, hogy csat la koz -
nak a Tár su lat hoz, ta gok, de a Tár su lat nem csi nál hat
teozófust ab ból, aki nek nincs ér zé ke a dol gok is te ni ren -
del te té se iránt, vagy ab ból, aki a te o zó fi át a sa ját szek tá ri us 
– ha ugyan le het ezt a ki fe je zést hasz nál ni – és önzõ mód -
ján ér tel me zi. A „Szép az, aki szé pen él” mon dás ez eset -
ben a kö vet ke zõ kép pen hang za na: „Teozófus az, aki éli a
teozófiát”.

A TEOZÓFUSOK ÉS A TEOZÓFIAI TÁRSULAT
TAGJAI

K : Aho gyan ér tem, ez a vi lá gi ta gok ra vo nat ko zik. De mi
van azok kal, akik a te o zó fia ezo te ri kus ré szét ta nul má nyoz zák,
õk a va ló di teozófusok?

T:  Nem szük ség sze rû en azok, amíg ezt be nem bi zo -
nyí tot ták. Õk be lép tek a bel sõ cso port ba, és el kö te lez ték
ma gu kat, hogy a tõ lük tel he tõ leg szi go rúb ban be tart ják az
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tály). „Nem tár sult” tag az, aki összes sé gé ben a Tár su lat hoz
tar to zik, ren del ke zik dip lo má val a köz pont ból (Adyarból), de nem 
csat la ko zott sem mi lyen nem ze ti tár su lat hoz vagy al osz tály hoz. 



ok kult tes tü let sza bá lya it. Ez ne héz vál la lás, mi vel a leg -
fon to sabb sza bály a sze mé lyi ség rõl való tel jes le mon dás, –
va gyis a fo ga dal mat tett tag nak tö ké le tes alt ru is tá vá kell
vál nia, so ha sem sza bad ma gá ra gon dol nia, és el kell fe lej -
te nie a sa ját hi ú sá gát és büsz ke sé gét, hogy em ber tár sai,
köz tük az ezo te ri kus kör ben levõ tag tár sai ja vá val tö rõd -
jön. Ha az ezo te ri kus ta ní tá sok hasz ná ra vál nak, ak kor
min den té ren ön meg tar tóz ta tás ban, le mon dás ban és szi -
go rú er köl csi ség ben kell él nie, tel je sít ve kö te les sé gét min -
den em ber tár sa iránt. Az a ke vés va ló di teozófus a Teozó-
fiai Tár su lat ban ezek bõl a ta gok ból ke rül ki. Ez azon ban
nem je len ti azt, hogy a Te o zó fi ai Tár su la ton és an nak bel -
sõ kö rén kí vül nin cse nek va ló di teozófusok, mert van nak,
és töb ben van nak, mint ami rõl az em be rek tud nak. Min -
den eset re sok kal töb ben van nak, mint amennyit a Te o zó -
fi ai Tár su lat vi lá gi tag jai kö zött ta lá lunk.

K: Ak kor eb ben  az eset ben mi a jó ab ban, ha csat la ko zunk
az úgy ne ve zett Te o zó fi ai Tár su lat hoz? Mi ösz tö nöz erre?

T: Sem mi, leg fel jebb az a ked ve zõ hely zet, ami az ezo -
te ri kus út mu ta tás ok nak, az ezo te ri kus fi lo zó fia hi te les ta -
ní tá sa i nak meg ka pá sá ból szár ma zik, és ha a va ló di progra- 
mot meg va ló sít ják, sok se gít sé get nyer nek a köl csö nös tá -
mo ga tás ból és össz hang ból. Az egy ség erõt és har mó ni át
je lent, és a he lye sen sza bá lyo zott együt tes erõ fe szí té sek
cso dá kat mû vel nek. Ami ó ta az em be ri ség lé te zik, ez volt
min den egye sü lés nek és kö zös ség nek a tit ka.

K: De egy jól ki egyen sú lyo zott el mé jû és cél tu da tos em ber,
aki ben meg fé kez he tet len ener gia és ki tar tás van, mi ért ne vál -
hat na ok kul tis tá vá, vagy akár adeptussá, ha egye dül dol go zik?

T: Vál hat, de tíz ezer az egy hez, hogy nem fog si ke rül ni. 
Egyik ok a sok kö zül az, hogy nap ja ink ban nem lé tez nek
olyan köny vek az ok kul tiz mus ról vagy a szel lem tu do -
mány ok ról, ame lyek az al kí mia vagy a kö zép ko ri te o zó fia
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tit ka it vi lá gos nyel ven fel fed nék. Az ilyen köny vek mind
szim bó lu mok ban és pél da be szé dek ben van nak meg ír va.
Mi vel pe dig nyu ga ton ezen írá sok kul csa már õs idõk óta
el ve szett, ho gyan ért het nék meg az em be rek mind an nak a
pon tos je len té sét, amit ol vas nak és ta nul má nyoz nak? 

A leg na gyobb ve szély ab ban rej lik, hogy ön tu dat lan fe -
ke te má gi á hoz és te he tet len médiumitáshoz ve zet. Aki nek 
nincs be ava tott mes te re, az job ban te szi, ha bé kén hagy ja a 
ve szé lyes ta nul mányt. 

Néz zünk kö rül, és ve gyük ész re, amíg a „mû velt” tár sa -
da lom két har ma da ki ne ve ti a pusz ta fel te vést, hogy van
bár mi is a te o zó fi á ban, az ok kul tiz mus ban, a spi ri tiz mus -
ban vagy a kab ba lá ban, ad dig a ma ra dék egy har mad a leg -
ve gye sebb és leg el len té te sebb ele mek bõl te võ dik össze.
Egye sek hisz nek a misz ti kus ban, és még a ter mé szet fe let -
ti ben(!) is, de min den ki a sa ját mód ján hisz. 

Má sok be le ve tik ma gu kat a kab ba la, a pszichizmus, a
mesmerizmus, a spi ri tiz mus vagy a misz ti ciz mus egyik
vagy má sik for má já nak ta nul má nyo zá sá ba. Az ered mény:
nincs két em ber, aki egy for mán gon dol koz na vagy meg -
egyez ne va la mi lyen alap ve tõ ok kult alap elv ben, bár so kan
van nak olya nok, akik ki je len tik, hogy rendelkeznek a vég -
sõ tu dás sal, és sze ret nék el hi tet ni a kí vül ál lók kal, hogy õk
kész adeptusok. 

Nem csak hogy nincs nyu ga ton hoz zá fér he tõ tu do má -
nyos és pon tos is me ret az okkultizmusról – de még az iga zi 
aszt ro ló gi á ról sincs, ami pe dig az ok kul tiz mus egye dü li
ága, ahol az exoterikus ta ní tá sok ban ha tá ro zott tör vé nyek
és meg ha tá ro zott rend szer van, de sen ki nek nincs fo gal ma 
ar ról, hogy mit je lent a va ló di ok kul tiz mus. 

Egye sek az õsi böl cses sé get a kab ba lá ra vagy a zsi dó
Zohar-ra kor lá toz zák, amit min den ki a sa ját mód ján ér tel -
mez a rab bik mód sze re i nek holt be tû je sze rint. Má sok
Swedenborg-ot, vagy Böhme-t te kin tik a leg ma ga sabb
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böl cses ség vég sõ meg nyil vá nu lá sá nak, még má sok a
mesmerizmusban ke re sik az õsi má gia nagy tit ka it. De
mind azok, akik az el mé le tü ket a gya kor lat ba ül te tik át, tu -
dat lan sá guk kö vet kez té ben gyor san be le sod ród nak a fe ke -
te má gi á ba. Bol do gok azok, akik meg me ne kül nek et tõl,
mi vel sem teszt jük, sem is mer te tõ jel ük nincs ah hoz, hogy
kü lönb sé get tud ja nak ten ni az igaz és a ha mis kö zött.

K: Úgy kell ezt ér te nünk, hogy a Te o zó fi ai Tár su lat bel sõ
cso port ja azt ta nul ja, ami a va ló di be ava tot tak tól, vagy az ezo -
te ri kus böl cses ség Mes te re i tõl szár ma zik?

T: Nem köz vet le nül. Egy ilyen Mes ter sze mé lyes je len -
lé té re nincs szük ség. Elég az, ha uta sí tá so kat ad nak né -
hány olyan em ber nek, akik az õ ve ze té sük alatt éve kig
ta nul tak és egész éle tü ket az õ szol gá la tuk nak szen tel ték.
Ezek azu tán az így szer zett tu dást to vább tud ják adni má -
sok nak, akik nek nem volt ilyen le he tõ sé gük. A va ló di tu -
do mány nak egy kis ré sze töb bet ér, mint a fél re ér tett és
meg nem emész tett ta nul má nyok tö me ge. Egy un cia arany 
fel ér egy ton na por ral.

K: De hon nan tud hat ja az em ber, hogy az un cia va ló di
arany-e, vagy csak után zat?

T: A fát a gyü möl csé rõl, egy rend szert az ered mé nye i -
rõl is me rünk meg. Ami kor az el len fe le ink be tud ják bi zo -
nyí ta ni ne künk, hogy az ok kul tiz mus bár me lyik egye dül-
ál ló ta nul má nyo zó ja ve ze tõ mes ter nél kül, az idõk fo lya -
mán olyan szent adeptussá vált, mint ami lyen Ammonius
Saccas, vagy akár Plotinus, olyan szel lem tu dós sá mint
Iamblichus, vagy olyan tet te ket vitt vég hez, mint ami lye -
ne ket St. Germain-nek tu laj do ní ta nak – anél kül, hogy
mé di um, ön be csa pó pszi chi kus, vagy sar la tán lett vol na, –
ak kor be fog juk val la ni, hogy té ved tünk. De mind ad dig a
teozófusok in kább kö ve tik a szent tu do mány ha gyo má -
nyá nak bi zo nyí tott ter mé sze ti tör vé nye it. Van nak misz ti -

32

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ



ku sok, akik a ké mi ai és a fi zi kai tu do má nyok ban olyan
nagy fel fe de zé se ket tet tek, ame lyek már az al kí mia és ok -
kul tiz mus ha tá ra it sú rol ják, má sok egye dül láng eszük se -
gít sé gé vel új ból fel fe dez ték a „misz té ri um-nyelv” el ve-
szett abc-jé nek egy ré szét, ha nem az egé szét, és így ké pe -
sek arra, hogy he lye sen ol vas sák a hé ber te ker cse ket. 

Megint má sok tisz tán lá tók lé vén cso dá la tos futó pil lan -
tá so kat tet tek a ter mé szet rej tett tit ka i ba. De õk va la -
mennyi en szak em be rek. Az egyik el mé le ti tu dós, a má sik
hé ber szek tá ri us kabbalista, egy har ma dik az új idõk
Swedenborg-ja, és mind annyi an ta gad ják an nak le he tõ sé -
gét, hogy kü lön le ges tu do má nyu kon vagy val lá su kon kí -
vül más is lé tez het. Egyik sem di cse ked het az zal, hogy
egye te mes, vagy akár nem ze ti jó té te ményt ho zott vol na
lét re, vagy akár sa ját ma gá nak is hasz ná ra volt. El te kint ve
at tól a né hány gyó gyí tó tól – ab ból az osz tály ból, ame lyet
az Or vo sok és Se bé szek Ki rá lyi Aka dé mi á ja ku ruzs lók nak 
hív na –, egyik sem se gí tet te tu do má nyá val az em be ri sé get, 
de még a sa ját kö zös sé gük né hány tag ját sem. 

Hol van nak tõ lük az õsi káldeaiak, akik cso dá la tos gyó -
gyí tá so kat vé gez tek „nem cso da, ha nem gyógy fü vek se gít -
sé gé vel”? Hol van tõ lük egy Tyana-i Apollonius, aki bár-
mi lyen ég haj lat alatt és kö rül mé nyek kö zött meg gyó gyí -
tot ta a be te ge ket, és fel tá masz tot ta a ha lot ta kat? Az elõb bi
cso port ból is me rünk né hány spe ci a lis tát még Eu ró pá ban
is, de az utób bi ból csak Ázsi á ban, ahol a jó gik tit kát, az
„élni a ha lálban”-t még min dig meg õriz ték.

K: A te o zó fia cél ja te hát ilyen gyó gyí tó adeptusok lét re ho zá -
sa?

T: A te o zó fi á nak szá mos cél ja van, de a leg fon to sab bak
azok, ame lyek ilyen vagy olyan for má ban az em be ri nyo -
mo rú ság eny hí té sé re szol gál nak, mind er köl csi leg, mind
fi zi ka i lag. Mi pe dig úgy hisszük, hogy az elõb bi sok kal
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fon to sabb, mint az utób bi. A te o zó fi á nak az eti ká ra kell
ne vel nie, meg kell tisz tí ta nia a lel ket, ha meg könnyeb bü -
lést akar hoz ni a fi zi kai test nek, amely nek a be teg sé gei, a
vé let len bal ese tek tõl el te kint ve mind örök löt tek. Nem az
ok kul tiz mus önzõ cé lok ból tör té nõ ta nul má nyo zá sa, vagy
az em ber sze mé lyes tö rek vé sé nek, büsz ke sé gé nek és hi ú -
sá gá nak ki elé gí té se az, ami vel az em ber va la ha is el ér he ti a
szen ve dõ em be ri sé gen való se gí tés va ló di cél ját. Nem is az
ezo te ri kus fi lo zó fia egy bi zo nyos ágá nak ta nul má nyo zá sa
az, ami vel az em ber ok kul tis tá vá vál hat, ha nem va la -
mennyi ta nul má nyo zá sá val, és még in kább a tel jes el sa já -
tí tá sá val.

K: En nek a leg fon to sabb cél nak el éré sé hez se gít sé get te hát
csak azok kap nak, akik az ezo te ri kus tu do má nyo kat ta nul má -
nyoz zák?

T: Egy ál ta lán nem. Min den vi lá gi tag nak is joga van az
ál ta lá nos ta ní tá sok hoz, amennyi ben kí ván ja. De ke ve sen
akar nak úgy ne ve zett „dol go zó ta gok ká” vál ni, és leg töb -
ben in kább meg ma rad nak a te o zó fia „he ré i nek”. Ért sük
meg, hogy a Te o zó fi ai Tár su lat ban a ma gán ku ta tást bá to -
rít juk, fel té ve, ha az nem lépi át azt a ha tárt, ami az exo-
terikust az ezo te ri kus tól, az ön tu dat lan má gi át a tu da tos
má gi á tól el vá laszt ja.

A TEOZÓFIA ÉS AZ OKKULTIZMUS KÖZÖTTI
KÜLÖNBSÉG

K: Ön te o zó fi á ról és ok kul tiz mus ról be szél. Ezek azo no sak?
T: Sem mi kép pen sem. Egy em ber le het na gyon jó

teozófus, akár a Tár su la ton be lül, akár azon kí vül, anél kül, 
hogy bár mi lyen mó don is ok kul tis ta vol na. De sen ki sem
le het va ló di ok kul tis ta anél kül, hogy ne len ne va ló di
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teozófus, kü lön ben csak vagy tu da tos, vagy ön tu dat lan fe -
ke te má gus.

K: Mit ért ez alatt?
T: Már mond tam, hogy egy iga zi teozófusnak a leg ma -

ga sabb ren dû er köl csi esz ményt kell át ül tet nie a gya kor -
lat ba, tö re ked nie kell, hogy fel is mer je az egy sé gét az egész
em be ri ség gel, és szün te le nül má so kért kell dol goz nia.
Már most ha egy ok kul tis ta nem te szi meg mind ezt, ak kor
sa ját sze mé lyes hasz ná ért, önzõ okok ból cse lek szik, és ha
az át lag em ber nél több gya kor la ti ké pes ség re tett szert, ak -
kor azon nal sok kal ve szé lye sebb el len ség gé vá lik a vi lág és 
a kö rü löt te lé võk szá má ra, mint az át la gos ha lan dó. Ez
nyil ván va ló.

K: Az ok kul tis ta te hát egy sze rû en olyan em ber, aki több ké -
pes ség gel ren del ke zik, mint a töb bi ek?

T: En nél sok kal több – ha ta pasz talt és va ló ban kép zett
ok kul tis ta, és nem csak a ne vé ben az. Az ok kult tu do má -
nyok nem olya nok, mint ami lye nek nek a le xi ko nok le ír -
ják, va gyis „a kö zép kor kép zelt tu do má nyai, ame lyek
ok kult ké pes sé gek vagy ter mé szet fö löt ti erõk fel té te le zett
ha tá sa i val és ered mé nye i vel fog lal koz nak, mint pél dá ul az 
al kí mia, a má gia, az ör dög ûzés és az aszt ro ló gia”, mert
ezek va ló di, tény le ges és na gyon ve szé lyes tu do má nyok. A 
ter mé szet dol ga i nak tit kos erõ it ta nít ják, ki fej lesz tik és ki -
mû ve lik „az em ber ben szunnya dó” rej tett ké pes sé ge ket,
és így ha tal mas elõnyt nyúj ta nak neki a tu dat la nabb ha -
lan dók fö lött. 

A hip no tiz mus, amely mos tan ra ál ta lá nos sá és ko moly,
tu do má nyos vizs gá la tok tár gyá vá lett, jó pél da erre. A hip -
no ti kus ké pes sé ge ket szin te vé let le nül fe dez ték fel, a hoz -
zá ve ze tõ utat a mesmerizmus ké szí tet te elõ. Most pe dig
egy jól kép zett hip no ti zõr szin te bár mit meg te het vele,
kezd ve egy em ber szá má ra ön tu dat lan kény sze rí té sé tõl a
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bo lond ja já ra tá sá ig, bûn cse lek mény el kö vet te té sé ig –
gyak ran a hip no ti zõr meg bí zá sá ból az utób bi hasz ná ra.
Nem ször nyû ké pes ség ez, ha lel ki is me ret len em be rek ke -
zé be ke rül? Azt se fe lejt sük el, hogy ez az ok kul tiz mus nak
csak az egyik ki sebb ága. 

K: De nem a leg mû vel tebb nek és leg ta nul tabb nak te kin tett
em be rek-e azok, akik min den ok kult tu do mányt, má gi át és va -
rázs lást a régi tu dat lan ság és ba bo na ság ma rad vá nya i nak tart -
ják?

T: Em lé kez tet nem kell arra, hogy ez a meg je gye zés két -
élû fegy ver. A „leg mû vel tebb és leg ta nul tabb” em be rek a
ke resz tény sé get és min den más val lást is a tu dat lan ság és
ba bo na ság ma rad vá nya i nak tart ják. Az em be rek most már 
min den eset re kez de nek hin ni a hip no tiz mus ban, né há -
nyan pe dig – ép pen a leg mû vel teb bek – a te o zó fi á ban és
pszi chi kus je len sé gek ben. De kö zü lük kik azok – el te kint -
ve a pré di ká to rok tól és vad fa na ti ku sok tól –, akik be vall -
ják, hogy hisz nek a bib li ai cso dák ban? Ez pe dig az a pont,
ami ben a kü lönb ség van. 

Van nak na gyon jó és tisz ta teozófusok, akik hisz nek a
ter mé szet fö löt ti ben, be le ért ve az is te ni „cso dá kat” is, de
nincs olyan ok kul tis ta, aki így ten ne. Mert az ok kul tis ta a
tu do má nyos te o zó fi át gya ko rol ja, amely a ter mé szet tit kos
te vé keny sé ge i nek pon tos is me re tén ala pul. Az a teozófus
vi szont, aki eze ket az úgy ne ve zett ab nor má lis ké pes sé ge -
ket az ok kul tiz mus fé nye nél kül gya ko rol ja, az egy sze rû en
a médiumitás egyik ve szé lyes mód ja felé kö ze le dik, mert
bár ki tart a te o zó fia és an nak leg ma ga sabb er köl csi tör vé -
nyei mel lett, a gya kor la ta it a sö tét ben, õszin te, de vak hit -
re ala pít va vég zi. 

Bár ki, le gyen az teozófus vagy spi ri tisz ta, aki meg pró -
bál ja mû vel ni az ok kult tu do má nyok va la me lyik ágát –
mint pél dá ul a hip no tiz must, mesmerizmust vagy akár a
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fi zi kai je len sé gek elõ idé zé sé nek tit ka it –, ezek nek a ké pes -
sé gek nek a fi lo zó fi ai alap ja nél kül olyan, mint a vi ha ros
ten ger re víz re bo csá tott kor mány nél kü li csó nak.

 A TEOZÓFIA ÉS A SPIRITIZMUS KÖZÖTTI
KÜLÖNBSÉG

K: Önök te hát nem hisz nek a spi ri tiz mus ban?
T: Ha spi ri tiz mus alatt né hány ab nor má lis je len ség nek 

a spi ri tisz ták ál tal adott ma gya rá za tát ér tik, ak kor ha tá ro -
zot tan nem. Azt tart ják, hogy eze ket a meg nyil vá nu lá so -
kat mind az el hunyt em be rek, ál ta lá ban a ro ko na ik „szel-
lemei” hoz zák lét re, akik vissza tér nek a föld re, hogy azok -
kal kom mu ni kál ja nak, aki ket sze ret tek, vagy akik kel kap -
cso lat ban áll tak. Ezt a né ze tet ha tá ro zot tan el uta sít juk. Mi 
azt ál lít juk, hogy az el huny tak szel le mei nem tud nak
vissza tér ni a föld re, el te kint ve egyes rit ka és ki vé te les ese -
tek tõl, amik rõl majd ké sõbb fo gok be szél ni. Nem is kom -
mu ni kál nak az élõk kel, ki vé ve a tel je sen tár gyi a su lat lan
esz kö zö ket. Az, ami tár gyi a sul tan meg je le nik, csak az egy -
ko ri fi zi kai em ber kí sér te te. De a pszi chi kus, az úgy mond
spi ri tu á lis spi ri tiz mus ban a leg ha tá ro zot tab ban hi szünk.

K: A je len sé ge ket is el uta sít ják?
T: Egyál ta lá ban nem, – ki vé ve a tu da tos csa lás ese te it.

K: Ak kor ho gyan ma gya ráz zák a je len sé geket?
T: Sok fé le mó don. Az ilyen meg nyil vá nu lá sok okai

egy ál ta lán nem olyan egy sze rû ek, mint azt a spi ri tisz ták
hin ni sze ret nék. Min de nek elõtt az úgy ne ve zett „ma te ri a -
li zá ci ók” nem várt ese mé nye ál ta lá ban a mé di um nak vagy
a je len le võk egyi ké nek asztrális tes te, vagy éterikus „test -
má sa”. Ez az asztrális test a lét re ho zó vagy mû köd te tõ erõ
a mé di u mi írás, a „Davenport”-féle meg nyil vá nu lá sok
ese tén, és így to vább.
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K: Ön azt mond ja: „ál ta lá ban”. Ak kor mi hoz za lét re a töb -
bit?

T: Ez a meg nyil vá nu lá sok ter mé sze té tõl függ. Néha az
asztrális ma rad vá nyok, a be lõ lük szét fosz lott ko ráb bi sze -
mé lyi sé gek kâmalokai hé jai, más eset ben elementálok. A
„szel lem” szó nak sok fé le és tág je len té se van. Va ló já ban
nem tu dom, mit ér te nek a spi ri tisz ták ezen a fo gal mon, de
aho gyan ért jük õket, azt ál lít ják, hogy a fi zi kai je len sé ge -
ket a re in kar ná ló dó Én, a szel le mi és hal ha tat lan egyé ni ség
hoz za lét re. Ezt a hi po té zist pe dig mi tel je sen el uta sít juk.
A tes tet le nek tu da tos egyé ni sé ge nem tud ma te ri a li zá lód ni, és
nem is tud vissza tér ni a sa ját devachani men tá lis sík já ról a
tár gyi a sult föl di sík ra.

K: De a „szel le mek tõl” ka pott köz lé sek nem csak ér tel met
mu tat nak, ha nem a mé di um szá má ra is me ret len té nyek rõl is tu -
dó sí ta nak, amik néha még a kér de zõ vagy a je len le võk bár me -
lyi ké nek el mé jé ben sem le het nek tu da to sak.

T: Ez nem bi zo nyít ja szük ség sze rû en azt, hogy ez az
Ön ál tal em lí tett ér te lem és tu dás a szel le mek tõl vagy a tes -
tet len lel kek tõl árad ki. Al va já rók ról tud juk, hogy transz -
ban ze nét sze rez nek, ver se ket ír nak, vagy ma te ma ti kai
prob lé má kat ol da nak meg anél kül, hogy va la ha is ta nul tak 
vol na ze nét vagy ma te ma ti kát. Má sok ér tel me sen fe lel nek
a ne kik fel tett kér dé sek re, sõt, sok eset ben olyan nyel ve -
ken is be szél nek, mint a hé ber és a la tin, ame lye ket éber ál -
la pot ban egy ál ta lán nem is mer nek, – és mind ezt a leg-
mé lyebb álom ál la po tá ban. Azt ál lít ja ta lán, hogy ezt is a
„szel le mek” okoz zák?

K: De hogy ma gya ráz za ezt? 
T: Mi azt ál lít juk, hogy az em ber ben lévõ is te ni szik ra

lé nye gét te kint ve egy és azo nos az Egye te mes Szel lem mel, 
így a „Szel le mi Én-ünk” gya kor la ti lag min den tu dó, csak -
hogy nem ké pes meg nyil vá ní ta ni a tu dá sát az anyag gát jai
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mi att. Nos, mi nél in kább el tá vo lít juk eze ket a gá ta kat,
más szó val mi nél in kább meg bé nít juk a fi zi kai tes tet, már
ami a sa ját füg get len te vé keny sé gét és tu da tát il le ti, mint
pél dá ul mély al vás ban vagy transz ban, vagy mond juk be -
teg ség ben, an nál in kább meg tud nyil vá nul ni a bel sõ Én
ezen a sí kon. Ez a mi ma gya rá za tunk azok ra a ma ga sabb
ren dû, va ló ban cso dá la tos je len sé gek re, ame lyek nél ta gad -
ha tat lan ér te lem és tu dás nyil vá nul meg. Ami pe dig az ala -
cso nyabb ren dû meg nyil vá nu lá so kat, mint a fi zi kai
je len sé ge ket és az át la gos „szel le mek” la pos és min den na -
pi fe cse gé se it il le ti, ezek ma gya rá za ta – még ha csak a té -
má ra vo nat ko zó leg fon to sabb ta ní tá sok ra szo rít ko zunk is
–, sok kal több idõt és he lyet fog lal na el, mint amennyit je -
len leg erre rá szán ha tunk. 

Nem szán dé ko zunk a spi ri tisz ták meg gyõ zõ dé se i be
job ban be le avat koz ni, mint bár mely más hit be. A fe le lõs -
ség nek azok ra kell es nie, akik hisz nek a „szel le mek ben”.
Ma nap ság pe dig, mi köz ben meg gyõ zõ dé sük sze rint a ma -
ga sabb ren dû meg nyil vá nu lá so kat a test nél kü li lel kek
hoz zák lét re, a spi ri tisz ták ve ze tõi és kö zü lük a leg ta nul -
tab bak és leg in tel li gen seb bek az el sõk, akik be vall ják,
hogy nem min den je len sé get szel le mek hoz nak lét re. Fo -
ko za to san el fog nak jut ni a tel jes igaz ság fel is me ré sé hez,
de mind ad dig nem kí ván juk és nincs is jo gunk arra, hogy
a mi né ze te ink re át té rít sük õket. An nál ke vés bé, mi u tán a
tisz tán pszi chi kus és spi ri tu á lis meg nyil vá nu lá sok ese té ben mi 
is hi szünk az élõ em ber szel le mé nek köl csö nös érint ke zé -
sé ben a tes ten kí vü li sze mé lyi sé gek szel le me i vel.

Mi azt mond juk, hogy ilyen ese tek ben, nem az el huny -
tak szel le mei azok, akik le száll nak a föld re, ha nem az élõk
szel le mei azok, akik fel emel ked nek a tisz tán szel le mi lel -
kek hez. Az igaz ság az, hogy nincs sem le szál lás, sem fel -
emel ke dés, ha nem a mé di um tudatállapota vagy körülmé-
nyei vál toz nak meg. Mi vel a mé di um tes te meg bé nul vagy
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transz ba ke rül, szel le mi Én-je meg sza ba dul bék lyó i tól, és
ugyan azon a tu dat sí kon ta lál ja ma gát, mint a tes tet len
szel le mek. Így ha van bár mi lyen szel le mi von zás a ket tõ
kö zött, kom mu ni kál hat nak egy más sal, aho gyan az álom ban 
gyak ran meg is tör té nik. 

A mé di u mi és a nem-szen zi tív ter mé sze tek kö zött az a
kü lönb ség, hogy egy mé di um fel sza ba dult lel ké nek le he -
tõ sé ge és adott sá ga van arra, hogy be fo lyá sol ja a transz ban
lévõ fi zi kai tes té nek passzív szer ve it, és aka ra ta sze rint
cse le ked te ti, be szél te ti vagy írat ja azo kat. Az Én vissz -
hang sze rû en és em be ri nyelven meg tud ja is mé tel tet ni a
tes tet len lé nyek gon do la ta it és el kép ze lé se it, mint aho -
gyan a sa ját ja it is. De egy na gyon ha tá ro zott em ber nem
be fo ga dó, vagy nem szen zi tív szer ve ze tét nem le het így
be fo lyá sol ni. Eb bõl ered, hogy bár alig van olyan em be ri
lény, aki nek Én-je, ami kor a tes te al szik, nem tart fenn
kap cso la tot azok kal, aki ket sze re tett, és aki ket el vesz tett,
vi szont fi zi kai tes te és agya határozottsága és fo gé kony sá -
gá nak hi á nya mi att nem em lé ke zik, vagy csak na gyon kö -
dös, álom sze rû vissza em lé ke zés de reng az em ber agyá ban,
ami kor felébred.

K: Ez azt je len ti, hogy a spi ri tiz mus fi lo zó fi á ját tel jes egé szé -
ben el uta sít ja?

T: Ha a „fi lo zó fi án” a ki dol go zat lan el mé le te it érti, ak -
kor igen. De va ló já ban nincs is fi lo zó fi á ja. A spi ri tiz mus
leg ér tel me sebb és leg ko mo lyabb vé del me zõi mond ják ezt. 
Alap ve tõ és egyet len két ség be von ha tat lan igaz sá gu kat, va -
gyis azt, hogy lát ha tat lan erõk és ér tel mek ál tal irá nyí tott
mé di u mo kon ke resz tül je len sé ge ket ke let kez nek, sen ki
sem akar ja és nem is tud ja ta gad ni, ki vé ve Huxley „nagy
láb ujj” is ko lá já nak leg va dabb ma te ri a lis tá it. A fi lo zó fi á -
juk kal kap cso lat ban azon ban hadd idéz zem azt, amit a
Light fo lyó irat hoz zá ér tõ szer kesz tõ je, aki nél nincs a spi ri -
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tiz mus nak böl csebb és el kö te le zet tebb vé del me zõ je, a spi -
ri tiz mus ról és fi lo zó fi á já ról mond. „M.A. Oxon.”, aki a
na gyon ke vés fi lo zó fus spi ri tisz ta egyi ke, ezt írja a spi ri tiz -
mus szer ve zet len sé gé rõl és vak el fo gult sá gá ról:

Ér de mes ezt a pon tot ala po sab ban meg vizs gál ni,
mert el sõ ren dû fon tos sá gú. Mi olyan ta pasz ta la tok kal
és tu dás sal ren del ke zünk, amely mel lett min den más
tu dás vi szony lag lé nyeg te len. Az át la gos spi ri tisz ta mé -
reg be gu rul, ha bár ki két ség be meri von ni biz tos tu dá -
sát a jö võ rõl, és tel jes bi zo nyos sá gát a ha lál utá ni élet rõl. 
Ahol más em be rek csak a sö tét jö võ ben ta po ga tóz nak
bi zony ta lan ke zek kel, ott õ olyan me ré szen jár, mint
aki nek tér kép van a ke zé ben, és is me ri az utat. Ahol más 
em be rek hir te len meg áll nak egy jám bor tö rek vés nél,
vagy meg elé ged nek egy örö költ hit tel, ott õ az zal di -
csek szik, hogy tud ja azt, ami ben a töb bi ek csak hisz nek, 
és hogy gaz dag tár há zá ból ki tud ja egé szí te ni csu pán re -
mény re épí tett her va tag hi tü ket. Nagy sze rû az em be rek 
leg dé del ge tet tebb el kép ze lé se i nek ke ze lé sé ben. „Ti re -
mény ked tek ab ban – mint ha ezt mon da ná – amit én be
tu dok bi zo nyí ta ni. Ti el fo gad ta tok egy ha gyo má nyos
hi tet, amit én kí sér le ti leg, a leg szi go rúbb tu do má nyos
mód sze rek kel be tu dok bi zo nyí ta ni. A régi hi tek el hal -
vá nyul nak, gyer tek ki be lõ lük, és le gye tek önál lók.
Ezek ugyan annyi ha zug sá got tar tal maz nak, mint
amennyi igaz sá got. Épít ke zé se tek csak ak kor lesz szi -
lárd, ha iga zolt té nyek biz tos alap já ra épül. A kö rü löt te -
tek lévõ régi hi tek le dõl nek. Ke rül jé tek el az össze-
om lást, és hagy já tok ott õket.”

Ami kor az em ber gya kor la ti mó don fog lal koz ni
kezd egy ilyen nagy sze rû sze méllyel, mi az ered mény?
Na gyon kü lö nös és na gyon ki áb rán dí tó. Annyi ra biz tos 
ma gá ban, hogy fá rad sá got sem vesz a má sok ál tal két -
ség be vont té nyek tisz tá zá sá ra. Kor szak ok böl cses sé ge
fog lal ko zott olyan dol gok meg ma gya rá zá sá val, amit õ
jo go san bi zo nyí tott nak te kint, de még csak egy futó pil -
lan tást sem vet ezek re a ku ta tá sok ra. Még csak egyet
sem ért tel je sen spi ri tisz ta test vé re i vel. Úgy van vele,
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mint az öreg skót asszony ság, aki a fér jé vel együtt kü lön 
„egy há zat” ala pí tott. Ki zá ró lag ket tõ jük nek volt meg a
kul csuk a Menny or szág ba, vagy in kább csak neki, mert
„már Jamie-ben sem volt tel je sen biz tos”. 

Ugyan így a vég te len sé gig fel osz tott és to vább osz tott
spi ri tisz ta szek ták is csak ráz zák a fe jü ket, és „nem biz -
to sak” egy más ban. Pe dig az em be ri ség össze gyûj tött ta -
pasz ta la ta szi lárd és ál lan dó ezen a pon ton, hogy az
egy ség erõ, a kü lön vá lás pe dig a gyen ge ség és ku darc
for rá sa. Váll vet ve, gya kor lot tan és fe gyel me zet ten a csõ -
cse lék is had se reg gé vá lik, ahol min den em ber száz gya -
kor lat lan el len fél lel ér fel. A szer ve zett ség az em be ri
mun ka min den faj tá já ban si kert, idõ- és mun ka meg ta -
ka rí tást, hasz not és fej lõ dést je lent. A rend szer te len ség,
a terv-nél kü li ség, az öt let sze rû mun ka, a sze szé lyes
energiakifejtés, a fe gyel me zet len erõ fe szí tés – ezek za -
va ros ku dar cot je len te nek. Az em be ri ség hang ja iga zol -
ja ezt az igaz sá got. 

El fo gad ja-e a spi ri tisz ta ezt az íté le tet, és cse lek szik-e 
an nak meg fe le lõ en? Bi zony, hogy nem. El uta sít ja a
szer ve zést. Ön ma ga szá má ra õ a tör vény, és szál ka a
szom széd ja sze mé ben.*

K: Én úgy hal lot tam, hogy a Te o zó fi ai Tár su la tot ere de ti leg
azért ala pí tot ták, hogy dön tõ csa pást mér jen a spi ri tiz mus ra és
az em ber egyé ni sé gé nek a túl élé sé ben való hit re.

T: Önt fél re in for mál ták. Meg gyõ zõ dé se ink mind az
em ber hal ha tat lan egyé ni sé gén ala pul nak. Ön azon ban
sok más em ber hez ha son ló an, össze té vesz ti a sze mé lyi sé get
az egyé ni ség gel. Úgy tû nik, a nyu ga ti pszi cho ló gu sok nem
tesz nek a ket tõ kö zött vi lá gos kü lönb sé get. Vi szont pon to -
san ez a kü lönb ség az, ami meg ad ja a kul csot a ke le ti fi lo -
zó fia meg ér té sé hez, és ez az, ami a te o zó fi ai és a spi ri tisz ta
ta ní tá sok el té ré sé nek gyö ke ré nél hú zó dik. Bár le het sé ges,
hogy is mét ma gam ra vo nom né hány spi ri tisz ta el len sé ges -
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ke dé sét, még is azt kell ál lí ta nom, hogy a te o zó fia az, ami
az igaz és tisz ta spi ri tiz mus, míg a nap ja ink ban ezen a né -
ven is mert, és a tö me gek ál tal gya ko rolt spi ri tiz mus egy -
sze rû en transz cen den tá lis ma te ri a liz mus.

K: Ké rem, ma gya ráz za meg ezt vi lá go sab ban.
T: Azt ér tem ez alatt, hogy bár a ta ní tá sa ink ban ra gasz -

ko dunk a szel lem és az anyag azo nos sá gá hoz, és bár azt
mond juk, hogy a szel lem po ten ci á lis anyag, az anyag pe -
dig egy sze rû en meg kris tá lyo so dott szel lem, aho gyan a jég
meg szi lár dult gõz, vi szont mi vel a MINDEN ere de ti és
örök ál la po ta nem szel lem, ha nem úgy mond „szel lem-fö -
löt ti” – mi vel a lát ha tó és szi lárd anyag egy sze rû en a szel -
lem pe ri o di kus meg nyil vá nu lá sa –, azt tart juk, hogy a
„szel lem” fo gal mat csak a va ló di egyé ni ség re le het al kal maz -
ni.

K: De mi a kü lönb ség az „va ló di egyé ni ség” és a tu da tos
„Én” vagy „Ego” kö zött?

T: Mi e lõtt erre vá la szol ni tud nék, tisz táz nunk kell, mit 
ért ön „Én” vagy „Ego” alatt. Mi meg kü lön böz tet jük az
egy sze rû ön tu da ti ál la po tot, az „én va gyok Én” ér zé sét at -
tól a bo nyo lult gon do lat tól, hogy „én Ko vács úr vagy Bar -
na asszony va gyok”. Mi vel mi ugyan an nak az Én-nek a
több szö ri meg szü le té sé ben, va gyis a re in kar ná ci ó ban hi -
szünk, ez a kü lönb ség-té tel az egész el kép ze lés alap ve tõ
pil lé re. Be lát hat ja, hogy a „Ko vács úr” va ló já ban a min -
den na pi ta pasz ta la tok nak az em lé ke zet ál tal össze fû zött
hosszú so ro za tát je len ti, és ala kít ja ki azt, amit „Ko vács
úr” „ön ma gá nak” ne vez. De ezek nek a „ta pasz ta la tok nak” 
egyi ke sem je len ti va ló já ban az „Én-t” vagy az „Ego-t”, és
nem is ad ják meg „Ko vács úr nak” azt az ér zést, hogy õ ön -
ma ga, mert a min den na pi ta pasz ta la ta i nak nagy ré szét el -
fe lej ti, és ezek csak ad dig okoz zák az „én-ség” ér ze tét, amíg
tar ta nak. 

43

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ



Mi, teozófusok ezért kü lönb sé get te szünk a ta pasz ta la -
tok ezen összes sé ge, amit ál-sze mé lyi ség nek ne ve zünk (mi -
vel olyan vé ges és mu lan dó), és az em ber azon al ko tó ele me 
kö zött, ami nek az „én va gyok Én” ér zé se kö szön he tõ. Ezt
az „én va gyok Én” az, amit a va ló di egyé ni ség nek ne ve zünk,
és azt mond juk, hogy ez az Én vagy egyé ni ség olyan, mint
egy szí nész, aki kü lön bö zõ sze re pe ket ját szik az élet szín -
pa dán.* 

Gon dol juk azt, hogy az Én min den egyes éle te a föl dön
egy es té nek fe lel meg szín ház szín pa dán. Az egyik este a
szí nész, va gyis az Én Mac beth ként je le nik meg, a kö vet ke -
zõ este Shylock-ként, a har ma di kon Ró me ó ként, a ne gye -
di ken Ham let ként vagy Lear ki rály ként, és így to vább,
amíg az in kar ná ci ók tel jes cik lu sán ke resz tül nem ment.
Az Én élet-za rán dok la tát egy ter mé szet szel lem ként, egy
Arielként vagy Puck-ként kez di meg, azu tán „néma sze re -
pe ket” kap, mint egy szol ga, egy ka to na, vagy a kó rus
egyik tag ja, ké sõbb már „be szé lõ sze re pe ket” kap, fõ sze re -
pe ket ját szik, köz be ik tat va né hány je len ték te len sze re pet,
vé gül pe dig Prospero-ként, a má gus ként vo nul vissza a
szín pad tól.

K: Ér tem. Te hát ön azt mond ja, hogy ez az iga zi Én nem
tud vissza tér ni a föld re a ha lál után. De hi szen a szí nész nek
sza bad sá gá ban áll, hogy ha úgy akar ja, vissza tér jen ko ráb bi
sze re pe i nek szín pa dá ra, ha csak ugyan meg tar tot ta egyé ni sé gét?

T: Mi azt mond juk, hogy nem, egy sze rû en azért, mert
egy ilyen vissza té rés a föld re össze egyez tet he tet len vol na a 
ha lál utá ni tisz ta üd vös ség ál la po tá val, aho gyan ezt be fo -
gom bi zo nyí ta ni. Mi azt mond juk, hogy az em ber annyi
meg nem ér de melt nyo mo rú sá gon megy ke resz tül éle té -
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ben, és annyit szen ved má sok hi bá já ból, akik kel kap cso -
lat ban áll, vagy a kör nye ze te mi att, hogy tö ké le tes nyuga-
lom ra és pi he nés re, sõt üd vös ség re for mál hat jo got, mi e -
lõtt újra fel ve szi az élet ter hét. Ezt a kér dést egyéb ként a
ké sõb bi ek ben rész le te sen meg vizs gál juk.

MIÉRT FOGADJUK EL A TEOZÓFIÁT?

K: Bi zo nyos mér té kig ér tem, de úgy lá tom, hogy az önök ta -
ní tá sai sok kal bo nyo lul tab bak és metafizikaibbak, mint akár a
spi ri tiz mus, akár a je len le gi val lá sos gon dol ko dás. Meg tud ná
mon da ni ak kor, hogy mi okoz ta azt a nagy ér dek lõ dést és
ugyanak kor azt az erõs el len szen vet, amit az önök ál tal tá mo ga -
tott te o zó fi ai rend szer má sok ban ki vál tott?

T: Azt hi szem, en nek sok fé le oka van. Töb bek kö zött a
meg em lít he tõ okok: 

(1) A tu do má nyos ta ní tók kö zött nap ja ink ban ural ko dó 
dur va ma te ri a lis ta el mé le tek erõs vissza ha tá sa. 

(2) A kü lön bö zõ ke resz tény egy há zak és a nap ról-nap ra
nö vek võ és egy más sal szem ben ál ló szek ták mes ter sé ges
te o ló gi á já val szem be ni ál ta lá nos elé ge det len ség. 

(3) An nak a tény nek a fo lya ma to san nö vek võ fel fo gá sa,
hogy azok a hit val lás ok, ame lyek egy más nak és önma guk -
nak is olyan nyil ván va ló an el lent mon da nak, nem le het nek
iga zak, és hogy az iga zol ha tat lan ál lí tá sok nem le hetnek
va ló sak. A ha gyo má nyos val lá sok iránt ér zett ter mé sze tes
bi zal mat lan sá got csak job ban meg erõ sí ti az, hogy tel jes
ku dar cot val lot tak az er köl csök meg õr zé sé ben és a tár sa -
da lom és a tö me gek meg tisz tí tá sá ban. 

(4) So kak nak az a meg gyõ zõ dé se és a ke ve sek nek az a
tu dá sa, hogy kell len nie va la hol egy olyan fi lo zó fi ai és val -
lá si rend szer nek, amely tu do má nyos ala pon áll, nem pe dig 
pusz tán fel te vé sek re ala pul. 
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(5) Vé gül ta lán az a hit, hogy ilyen rend szert a mo dern
val lá sok nál sok kal ko ráb bi tanítások ban kell ke res ni.

K: De mi ért ép pen most hoz ták nyil vá nos ság ra ezt a rend -
szert?

T: Azért, mert ki de rült, hogy az idõ már meg érett erre.
Ezt a tényt mu tat ja sok ko moly ta nul má nyo zó meg ha tá ro -
zott erõ fe szí té se az igaz ság el éré sé re, akár hol is le gyen az
el rejt ve, és bár mi be is ke rül jön. Ezt lát va a tu dás õr zõi
meg en ged ték, hogy en nek az igaz ság nak leg alább egy ré -
sze nyil vá nos ság ra ke rül jön. Ha a Te o zó fi ai Tár su lat meg -
ala ku lá sa pár évet ké sett vol na, ak kor a ci vi li zált nem ze tek 
fele mára tel je sen ma te ri a lis tá vá, a má sik fele pe dig
antropomorfistává és je len sé gek ben va kon hí võk ké vált
vol na.

K: Úgy kell-e te kin te nünk a te o zó fi át, mint va la mi fé le ki -
nyi lat koz ta tást?

T: Sem mi kép pen sem, de még olyan ér te lem ben sem,
hogy a te o zó fia egy új és köz vet len ki nyi lat koz ta tás né -
hány ma ga sabb, ter mé szet fö löt ti, vagy leg alább is em ber fö -
löt ti lény tõl, ha nem csak ab ban az ér te lem ben, hogy régi,
na gyon régi igaz sá gok fel fe dé se olyan em be rek elõtt, akik
ed dig még nem is tud tak sem mi lyen õsi tu dás lé te zé sé rõl
és fenn ma ra dá sá ról.

Kü lö nö sen az utób bi idõ ben di vat tá vált ki gú nyol ni azt 
a né ze tet, hogy a nagy ci vi li zált né pek misz té ri u ma i ban,
mint ami lye nek az egyip to mi ak, a gö rö gök és a ró ma i ak
vol tak, más is volt, mint papi szél há mos ság. Még a ró zsa -
ke resz te sek sem vol tak job bak fé lig esze lõ sek nél, fé lig gaz -
fic kók nál. Szá mos köny vet ír tak ró luk, és olyan kez dõk,
akik né hány éve a hí rét is alig hal lot ták, mély re ha tó kri ti -
ku sok ként és a téma is me rõ i ként ron ta nak neki az al kí mi -
á nak, a tûz fi lo zó fu sok nak és ál ta lá ban a misz ti ku sok nak.
Vi szont az egyip to mi, in di ai, kaldeai és ará bi ai fõ pap ok
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hosszú sora, a leg na gyobb gö rög és nyu ga ti böl csek kel és
fi lo zó fu sok kal együtt min den tu dást a böl cses ség és is te ni
tu do má nyok közé so rol tak, mert az tar tot ták, hogy min -
den mû vé szet nek és tu do mány nak az ere de te és alap ja lé -
nye gi leg is te ni. 

Pla tón a leg szen teb bek nek tar tot ta a misz té ri u mo kat,
Ale xand ri ai Ke le men pe dig – akit az eleuziszi misz té ri u -
mok ba is be avat tak – ki je len tet te, hogy „az ott ta ní tott
böl cses ség min den em be ri tu dás ha tá rát tar tal maz za”. Kí -
ván csi va gyok, va jon Pla tón és Ke le men két bo lond vagy
két gazfickó volt, vagy mindkettõ? 

K: Ön az „el len szenv rõl” be szélt. Ha az igaz ság az, aho -
gyan a te o zó fia be mu tat ja, ak kor mi ért ta lál ko zik ilyen el len ke -
zés sel, nem pe dig ál ta lá nos el fo ga dás sal?

T: Is mét csak sok és kü lön bö zõ ok mi att. Ezek egyi ke
pél dá ul az a gyû lö let, amit az em be rek az úgy ne ve zett „in -
no vá ci ók” iránt érez nek. Az ön zés alap ve tõ en kon zer va -
tív, és dü hös, ha meg za var ják. Job ban sze ret egy kényel-
mes, de igény te len ha zug sá got, mint a leg na gyobb igazsá-
got, ha az utób bi hoz akár a leg ki sebb ké nyel mé nek fel adá -
sa szük sé ges. A men tá lis lus ta ság nak óri á si ha tal ma van
min den ben, ami nem ígér azon na li hasz not és ju tal mat. A
mi ko runk min de nek fö lött anya gi as, és a kéz zel fog ha tó té -
nyek ben hisz. 

Meg van továbbá a te o zó fi ai ta ní tá sok nak a szo kat lan
jel le ge, a mé lyen el rej tett ér tel mû tan té te lek, amik nek egy
ré sze ke re ken el lent mond a szek tá ri u sok ál tal dé del ge tett
em be ri áb rán dok nak, ame lyek tel je sen beet ték ma gu kat a
népi el kép ze lé sek leg mé lyé be. Ha eh hez hoz zátesszük azt
a sze mé lyes erõ fe szí tést és nagy élet tisz ta sá got, amit a bel -
sõ kör be je lent ke zõ ta nít vá nyok tól meg kí ván nak, és azok
na gyon kor lá to zott szá mát, aki ket a tel je sen ön zet len sza -
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bály zat vonz, ak kor könnyen be lát ja, mi ért van a te o zó fia
ilyen las sú, fel fe lé ka pasz ko dó mun ká ra ítél ve. 

A te o zó fia lé nye gé ben azok nak a fi lo zó fi á ja, akik szen -
ved nek, és akik el vesz tet ték min den re mé nyü ket arra,
hogy az élet mo csa rá ból más mó don ki emel ked hes se nek.
Kü lön ben is, bár mely újon nan be ve ze tett és ide gen ta laj -
ba el ve tett hit- vagy er köl csi rend szer nek a tör té ne te azt
mu tat ja, hogy kez det ben min den olyan aka dállyal el gán -
csol ták, ami lyet a tu dat lan ság és az ön zés csak ki tu dott ta -
lál ni. 

„Az újí tó ko ro ná ja va ló ban tö vis ko ro na”! Hi szen sem -
mi fé le öreg, szú et te épü le tet nem le het ve szély nél kül le -
rom bol ni.

K: Az ed dig el mon dot tak in kább a te o zó fia eti ká já ra és fi lo -
zó fi á já ra vo nat koz nak. Sze ret nék va la mi ál ta lá nos is mer te tést
kap ni a Te o zó fi ai Tár su lat ról, a Tár su lat cél ja i ról és sza bály za -
tá ról.

T: Eze ket so ha sem tar tot tuk ti tok ban. Kér dez zen, és
pon tos vá la szo kat fog kap ni.

K: De azt hal lot tam, hogy fo ga da lom té tel re van nak kö te lez -
ve.

T: Csak a Tár su lat bel sõ vagy ezo te ri kus cso port já ban.

K: Azt is hal lot tam, hogy né hány tag ki lé pé se után már nem
te kin tet te kö te le zõ nek fo ga dal ma meg tar tá sát. Iga zuk van az
ilye nek nek?

T: Ez azt mu tat ja, hogy hely te len el kép ze lé sük van a
be csü let rõl. Ho gyan le het ne iga zuk? Na gyon jól mond ja
egy ilyen eset tel fog lal koz va a The Path nevû New-Yor ki
te o zó fi ai köz löny: „Te gyük fel, hogy egy ka to nát es kü sze -
gés ért és fe gye lem sér tés ért el ítél nek, és a szol gá lat ból el -
bo csá ta nak. A bí ró sá gi íté let mi at ti dü hé ben, ame lyet
pe dig õ maga hí vott ki maga el len, és amely nek kö vet kez -
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mé nye i re elõ re fi gyel mez tet ték, a ka to na ek kor az el len -
ség hez for dul fél re ve ze tõ in for má ciókkal. Mint kém és
áru ló akar ja ma gát elõ zõ fõ nö kén meg bosszul ni, és azt ál -
lít ja, hogy az el szen ve dett bün te tés fel men tet te õt a hû ség -
es kü je alól.” Gon dol ja, hogy iga za van? Nem gon dol ja,
hogy meg ér dem li, hogy becs te len nek, gyá vá nak ne vez -
zék?

K: Azt hi szem igen, de egye sek más ként gon dol ják.
T: An nál rosszabb ne kik. De er rõl a té má ról majd ké -

sõbb fo gunk be szél ni, ha meg en ge di.
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III. 

A  TEOZÓFIAI  TÁRSULAT 
TEVÉKENYSÉGÉNEK  RENDSZERE

A  TÁRSULAT  CÉLKITÛZÉSEI

K: Mik a Te o zó fi ai Tár su lat cél ki tû zé sei?
T: Há rom van, és ez így van kez det tõl fog va. 
(1) Meg al kot ni az em be ri ség egye te mes test vé ri ség ének 

egyik mag ját faj ra, bõr szín re, nem re, kaszt ra vagy val lás ra
való te kin tet nél kül. 

(2) Az árja és más szent írás ok, a vi lág val lá sai és tu do -
má nyai ta nul má nyo zá sá nak tá mo ga tá sa és a régi ázsi ai
iro da lom, va la mint a brah ma ni, budd his ta és zoroaszteri
fi lo zó fi ák fon tos sá gá nak iga zo lá sa. 

(3) A ter mé szet rej tett, min den le het sé ges meg nyil vá -
nu lá sá ban meg je le nõ misz té ri u ma i nak és kü lö nö sen az
em ber ben rej tõ zõ pszi chi kus és szel le mi ké pes sé gek ku ta -
tá sa. 

Ál ta lá no san meg fo gal maz va, ez a há rom a Te o zó fi ai
Tár su lat fõ cél ki tû zé se.

K: Tud na adni ezek rõl ki csit több és rész le te sebb tá jé koz ta -
tást?

T: Mind há rom cél ki tû zést olyan sok ma gya rá zó cik -
kely re oszt hat juk, amennyi re csak szük ség le het.

K: Ak kor kezd jük az el sõ vel. Mi lyen esz kö zö ket vesz nek
igény be ah hoz, hogy a test vé ri ség ér zé sét ter jesszék olyan fa jok
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kö zött, akik rõl tud juk, hogy a leg vál to za to sabb val lá sú ak, szo -
ká sú ak, hi tû ek és gon dol ko dás mó dú ak?

T: En ged je meg, hogy ki egé szít sem az zal, amit ön lát -
ha tó an nem haj lan dó ki fe jez ni. Ter mé sze te sen tud juk,
hogy a fa jok két ma ra dé ká nak – a pár szik nak és a zsi dók -
nak – a ki vé te lé vel min den nép meg osz tott, nem csu pán
más né pek kel szem ben, de ön ma gán be lül is. Ezt a leg fel -
tû nõb ben az úgy ne ve zett ci vi li zált ke resz tény nem ze tek
kö zött lát hat juk. Eb bõl ered az ön cso dál ko zá sa, és az ok,
ami ért az ön szá má ra az elsõ cél ki tû zés utó pi á nak tû nik.
Nem így van?

K: Nos, igen. De mit tud ez zel szem ben ön mon da ni?
T: Ez zel a ténnyel szem ben sem mit, vi szont so kat an -

nak szük sé ges sé gé rõl, hogy szün tes sük meg az oko kat,
amik az egye te mes test vé ri sé get je len leg utó pi á vá te szik.

K: Ön sze rint mik ezek az okok?
T: Elõ ször és min de nek elõtt az em be ri ter mé szet ter -

mé sze tes ön zõ sé ge. Ezt az ön zõ sé get ahe lyett, hogy meg -
sem mi sül ne, na pon ta erõ sí ti és sar kall ja ke gyet len és
el lenáll ha tat lan ér zés sé a je len le gi val lá sos ok ta tás, ami
nem csak bá to rít ja, de ki fe je zet ten iga zol ja is azt. Az em -
be rek el kép ze lé sei a jó ról és a rossz ról tel je sen el tor zul tak
az ál tal, hogy szó sze rint fo gad ják el a zsi dó Bib li át. 

Jé zus em ber ba rá ti ta ní tá sa i nak min den ön zet len sé ge
pusz tán el mé le ti té má vá lett a szó szék rõl pré di ká lók szá -
má ra, mi köz ben a mó ze si Bib li á ban ta ní tott gya kor la ti
ön zés elõ írá sai, amik el len Jé zus tel je sen hi á ba pré di kált,
be le vé sõdött a nyu ga ti né pek leg bel sõbb éle té be. „Sze met
sze mért, és fo gat fo gért” – ez vált az önök tör vé nyé nek el -
sõd le ges irány elv évé. Most nyíl tan és fé le lem nél kül ki je -
len tem, hogy en nek a dokt rí ná nak és sok más nak a
rom lott sá gát egye dül a te o zó fia tud ja meg sem mi sí te ni.
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AZ  EMBERISÉG KÖZÖS  EREDETE 

K: Ho gyan?
T: Egy sze rû en lo gi kai, fi lo zó fi ai, me ta fi zi kai és még

tu do má nyos ala po kon is be bi zo nyít va, hogy: 
(a) Min den em ber nek szel le mi leg és fi zi ka i lag ugyan az

az ere de te, ami a te o zó fia alap ve tõ ta ní tá sa. 
(b) Mi vel az em be ri ség alap ve tõ en egy és ugyan azon lé -

nye gû, és ez a lé nyeg egy – vég te len, nem te rem tett és
örök ké va ló, akár Is ten nek, akár ter mé szet nek ne vez zük –,
ezért sem mi sem tud úgy hat ni az egyik nép re vagy az
egyik em ber re, hogy ne has son az összes töb bi nép re és az
összes töb bi em ber re. Ez olyan biz tos és nyil ván va ló, mint 
aho gyan egy ta vacs ká ba be le do bott kõ elõbb vagy utóbb
moz gás ba fog ja hoz ni a ben ne levõ min den egyes víz csep -
pet.

K: De ez nem Krisz tus ta ní tá sa, sok kal in kább egy pan te is ta
el kép ze lés.

T: Ez az, ami ben az önök té ve dé se meg hú zó dik. Ez
tisz tán ke resz tény, bár nem zsi dó, ezért pe dig ta lán az önök 
bib li ai né pei sze ret nek meg fe led kez ni róla.

K: Ez egy nagy ará nyú és igaz ság ta lan vád. Hol van nak a
bi zo nyí té kai egy ilyen ál lí tás hoz?

T: Ké szen van nak a ke zünk ügyé ben. Krisz tus ál lí tó lag 
ezt mond ta: „Sze res sé tek egy mást” és „Sze res sé tek el len -
sé ge i te ket”. Mert „ha (csak) azo kat sze re ti tek, akik ti te ket
sze ret nek, ak kor mi a ju tal ma tok (vagy ér de me tek)? Nem
ugyan ilye nek még a vám sze dõk is? 

{Azok ban az idõk ben a vám sze dõ ket a tol va jok kal és 
zseb tol vaj ok kal te kin tet ték egyen ran gú ak nak. A zsi dók 
kö zött a vám sze dõ név és fog lal ko zás a leg utá la to sabb
do log volt a vi lá gon. Ne kik nem volt sza bad be lép ni a
temp lom ba, Máté (18:17) pe dig ar ról be szél, hogy egy
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po gány és egy vám sze dõ ugyan az. Vi szont csak a ró mai
adó sze dõk vol tak, akik ugyan azt a po zí ci ót fog lal ták el,
mint a brit hi va tal no kok In di á ban és más gyarmati or -
szág ban.}*

Ha pe dig csak kö szön ti tek em ber tár sa i to kat, mennyi -
vel tesz tek töb bet má sok nál? Nem te szik ezt meg még a
vám sze dõk is?” Ezek Krisz tus sza vai. 

Mó zes I. Köny ve (9:25) vi szont ezt mond ja: „Át ko zott
Ká na án! Szol gák szol gá ja le gyen aty ja fi ai közt”. Ezért pe -
dig nem a ke resz té nyek, ha nem a bib li ai né pek ked ve lik
job ban Mó zes tör vé nye it Krisz tus sze re tet-tör vé nyé nél.
Az Ószö vet ség az, ami ki szol gál ja min den szen ve dé lyü ket,
ami ala pul szol gál tör vé nye ik nek a hó dí tás ról, a be ke be le -
zés rõl és a más fa jo kon való zsar no kos ko dás ról, aki ket
„ala cso nyabb ren dû ek nek” ne vez nek. 

Ar ról, hogy mi cso da bûn tet te ket kö vet tek el Mó zes I.
Köny vé ben levõ e rész let ere jé vel – ha a holt be tûs je len té sét 
vesszük –, ar ról csak a tör té ne lem nyújt hat el kép ze lést,
bár mennyi re is hi á nyos az.

{„A kö zép kor vé gé re er köl csi erõk ha tal má nál fog va
a rab szol ga ság nagy részt el tûnt Eu ró pá ban. Azon ban
tör tént két je len tõs ese mény, amik át gá zol tak az eu ró -
pai tár sa dal mak ban mû kö dõ er köl csi sza bá lyo kon, és
olyan át kok ra ját sza ba dí tot ták rá a föld re, amik rõl az
em be rek úgy szól ván nem is tud tak. Az egyik ilyen ese -
mény az elsõ ten ge ri utak vol tak la kott és bar bár par -
tok ra, ahol az em be ri lé nyek gya ko ri ke res ke del mi áru-
cik kek vol tak. A má sik pe dig egy új vi lág fel fe de zé se
volt, ahol tün dök lõ gaz dag sá gú bá nyá kat nyi tot tak, fel -
té ve, ha ott dol go zó mun ka erõt tud tak oda szál lí ta ni.
Négy száz éven ke resz tül fér fi a kat, nõ ket és gye re ke ket
sza kí tot tak el mind azok tól, aki ket is mer tek és sze ret -
tek, és ad tak el Af ri ka part ja in kül föl di ke res ke dõk nek.
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Össze lán col ták õket a fe dél ze tek alatt – gyak ran az élõ -
ket a hol tak kal – a ször nyû sé ges „kö zép-át ke lés” so rán,
és Bancroft, egy pár tat lan tör té nész sze rint a há rom és
ne gyed mil li ó ból 250 ez ret ha jí tot tak bele a ten ger be
azon a vég ze tes át ke lé sen, míg a meg ma ra dó kat el küld -
ték a bá nyák ban levõ le ír ha tat lan szen ve dés be, vagy a
cu kor nád és rizs föl dek kor bács üté sei alá. En nek a ha -
tal mas bûn tény nek a vét ke a ke resz tény egy ház ra ne he -
ze dik. ’A Leg szen tebb Há rom ság ne vé ben’ a spa nyol
kor mány zat több mint tíz szer zõ dést kö tött, amik fel ha -
tal maz tak öt száz ezer em be ri lény el adá sá ra. 1562-ben
Sir John Hawkins az zal a sá tá ni kül de tés sel ha jó zott ki,
hogy ve gyen rab szol gá kat Af ri ká ban, és adja el õket a
Nyu gat-In di á kon, egy olyan ha jón, ami Jé zus szent ne -
vét vi sel te. Míg Er zsé bet, a pro tes táns ki rály nõ az zal
tün tet te ki õt az an go lok ezen elsõ ilyen em ber te len
adás vé te li vál lal ko zá sá ért, hogy meg en ged te neki, hogy
cí mer pajzs ként vi sel jen ’egy kö tél lel meg kö tö zött meg -
fe le lõ szí nû sze re csent’, vagy más sza vak kal egy meg bi -
lin cselt né ger rab szol gát.” – Conquest of the Cross, idéz ve
az Agnostic Jo ur nal-ból.}*

 K: Azt hal lot tam, ön azt mond ja, hogy a fi zi kai szár ma zá -
sunk azo nos sá gát a tu do mány bi zo nyít ja, a szel le mi szár ma zá -
sun két pe dig a Böl cses ség-val lás. Vi szont nem ta lá lunk olyan
dar wi nis tá kat, akik nagy test vé ri sze re tet rõl ten né nek ta nú bi -
zony sá got.

T: Pon to san így van. Ez is olyan, ami mu tat ja a ma te ri -
a lis ta rend sze rek hi á nyos sá gát, és azt bi zo nyít ja, hogy ne -
künk, teozófusoknak van iga zunk. A fi zi kai ere de tünk
azo nos sá ga nem vo nat ko zik a ma ga sabb és mé lyebb ér zé -
se ink re. Az anyag, meg foszt va a lel ké tõl és szel le mé tõl, va -
gyis is te ni lé nye gé tõl, nem tud ja meg szó lí ta ni az em be ri
szí vet. De a va ló di, hal ha tat lan em ber lel ké nek és szel le -
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mé nek azo nos sá ga – aho gyan a te o zó fia ta nít ja ne künk –
ha egy szer bi zo nyí tást nyer, és el kezd a szí vünk ben mé -
lyen gyö ke rez ni, ak kor messzi re fog ben nün ket ve zet ni a
va ló di jó té kony ság és test vé ri jó aka rat ös vé nyén.

K: De ho gyan ma gya ráz za a te o zó fia az em be ri ség kö zös
ere de tét?

T: Azt ta nít ja, hogy az egész tár gyi a sult és tár gyi a su lat -
lan ter mé szet, és min den más a lát ha tó és a lát ha tat lan
Uni ver zum ban egyet len ab szo lút esszen cia volt, van és
örök ké lesz, amely bõl min den el kez dõ dik, és amely be
minden vissza tér. Ez árja fi lo zó fia, amit tel jes sé gé ben csak 
a vedânta és a budd his ta rend szer je le nít meg. Ezt szem
elõtt tart va min den teozófus kö te les sé ge min den gya kor -
la ti mó don és min den or szág ban elõ se gí te ni a nem-szek tás 
ok ta tás el ter jesz té sét. 

K: Mi egye bet kell ten ni ezen kí vül? Úgy ér tem, a fi zi kai sí -
kon.

T: A Tár su lat szer ve zé sét, amit Edward Bellamy nagy -
sze rû mû vé ben, a Looking Backward-ban vá zolt fel, amely
cso dá la to san je le ní ti meg a te o zó fi ai el kép ze lést, hogy mi -
nek kell len nie az elsõ nagy lé pés nek az egye te mes test vé -
ri ség tel jes meg va ló sí tá sa felé. A dol gok ál la po ta, amit
fel vá zol, messze nem tö ké le tes, mert az ön zés még lé te zik
és mû kö dik az em be rek szí vé ben. De min dent össze vé ve
az ön zést és az in di vi du a liz must le gyõ zi a szo li da ri tás és a
köl csö nös test vé ri ség ér zé se, az ott le írt élet terv csök ken ti
az oko kat, és ön zés lét re jöt tét és táp lá lá sát mi ni má lis
szint re csök ken ti.

K: Ak kor teozófusként önök részt fog nak ven ni egy ilyen esz -
me meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló erõ fe szí tés ben?

T: Fel tét le nül, és ezt be is bi zo nyí tot tuk a te vé keny sé -
günk kel. Nem hal lott a Na ci o na lis ta párt ról és klu bok ról,
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ame lyek Bellamy köny vé nek ki adá sa óta ter jed tek el Ame -
ri ká ban? Ezek most ke rül nek szem be tû nõ en elõ tér be, és
egy re töb bet fog nak ten ni, aho gyan az idõ ha lad elõ re. 

Nos, ezt a pár tot és eze ket a klu bo kat leg elõ ször teozó-
fusok in dí tot ták út juk ra. Az egyik leg el sõ nek, a Nationa-
list Club of Bos ton, Mass.-nak teozófus el nö ke és tit ká ra
van, a tiszt ség vi se lõ i nek nagy ré sze pe dig a Te o zó fi ai Tár -
su lat hoz tar to zik. Va la mennyi klub juk és a párt lét re ho zá -
sá ban a te o zó fia és a Tár su lat ha tá sa vi lá gos, mert azok
mind alap juk nak, elsõ és alap ve tõ prin cí pi u muk nak te -
kin tik az em be ri ség test vé ri ség ét, aho gyan azt a te o zó fia
ta nít ja. Az alap el ve ik nyi lat ko za tá ban ki je len tik: „Az em -
be ri ség test vé ri ség ének alap el ve az örök ké va ló igaz sá gok
egyi ke, ami olyan irány ba ve ze ti a vi lág fej lõ dé sét, ami
meg kü lön böz te ti az em be ri ter mé sze tet az ál la ti ter mé -
szet tõl”. Mi le het en nél teozófusabb? De ez nem elég.
Ami re szin tén szük ség van, an nak az el gon do lás nak a
meg ér te té se az em be rek kel, hogy ha az em be ri ség nek egy
gyö ke re van, ak kor kell len nie egy igaz ság nak is, ami ki fe -
je zés re jut min den kü lön bö zõ val lás ban – ki vé ve a zsi dót,
mi vel nem ta lál juk meg azt ki fe je zõd ve még a kab ba lá ban
sem.

K: Ez a val lá sok kö zös ere de té re utal, és eb ben le het, hogy
iga za van. De ho gyan vo nat ko zik ez a gya kor la ti test vé ri ség re a
fi zi kai sí kon?

T: Elõ ször is, mi vel az, ami igaz a me ta fi zi kai sí kon, an -
nak igaz nak kell len nie a fizikain is. Má sod szor, mert
nincs a gyû lö let nek és a vi szály nak ter mé ke nyebb for rá sa,
mint a val lá si kü lönb sé gek. Ami kor az egyik vagy má sik
cso port az ab szo lút igaz ság egye dü li bir to ko sá nak gon dol -
ja ma gát, ak kor tel je sen ter mé sze tes, hogy a szom széd já ról 
nyil ván va ló an az kell gon dol nia, hogy a té ve dé sek vagy az
„ör dög” kar mai közé ke rült. Amint azon ban az em ber
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meg ér ti, hogy egyi kük sem ren del ke zik a tel jes igaz ság gal,
ha nem köl csö nö sen ki egé szí tik egy mást, hogy a tel jes
igaz ság csak va la mennyi egye sí tett vizs gá la tá ban ta lál ha tó 
meg, ami után a té ve dés mind egyik bõl ki ros tál ha tó, ak kor 
a val lá sok ban is meg ala poz zuk az iga zi test vé ri sé get.
Ugyanez vo nat ko zik a fi zi kai vi lág ra is.

K: Ké rem, ma gya ráz za ezt to vább. 
T: Ve gyünk egy pél dát. Egy nö vény gyö kér bõl, szár ból, 

sok haj tás ból és le vél bõl áll. Aho gyan az em be ri ség, mint
egész, a szár, ami a szel le mi gyö kér bõl nõ, úgy a szár a nö -
vény egy sé ge. Se bez zük meg a szá rat, és nyil ván va ló, hogy
min den haj tás és le vél meg szen ve di ezt. Ugyan így van az
em be ri ség gel.

K: Igen, de ha megsebezünk egy haj tást vagy egy le ve let, az -
zal nem se bez zük meg az egész nö vényt.

T: Ezért az tán azt gon dol ja, hogy egyet len em ber meg se -
be zé sé vel nem se bez zük meg az em be ri sé get? De hon nan
tud ja ezt? Tu da tá ban van an nak, hogy még a ma te ri a lis ta
tu do mány is azt ta nít ja, hogy egy nö vény bár mi lyen meg -
se be zé se, akár mi lyen ki csi is, be fo lyá sol ni fog ja jö ven dõ
nö ve ke dé sé nek és fej lõ dé sé nek tel jes sza ka szát? Ezért ön
té ved, és az ana ló gia tö ké le tes. Ha azon ban el fe led ke zik
ar ról a tény rõl, hogy egy ujj meg vá gá sá tól gyak ran az egész 
test szen ved, és az egész ideg rend szer vá la szol rá, ak kor
an nál in kább em lé kez te tem arra, hogy na gyon is le het nek
más szel le mi tör vé nyek, amik a nö vé nye ken, az ál la to kon
és az em be ren is mû köd nek, noha – mi vel ön nem is me ri
fel te vé keny sé gü ket a nö vé nye ken és az ál la to kon – eset leg 
ta gad ja azok lé te zé sét. 

K: Mi lyen tör vé nyek re gon dol?
T: Mi karmikus tör vé nyek nek ne vez zük eze ket, de ön

nem ért he ti meg ezek tel jes je len té sét, ha csak nem ta nul -
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má nyoz za az ok kul tiz must. Az ér ve lé sem azon ban nem
ezek nek a tör vé nyek nek a fel té te le zé sén nyug szik, ha nem
tény le ge sen a nö vény ana ló gi á ján. Ter jesszük ki az el kép -
ze lést, te gyük át egye te mes al kal ma zás ba, és ha ma ro san
azt fog juk ta lál ni, hogy a va ló di fi lo zó fi á ban min den fi zi -
kai te vé keny ség nek meg van a maga er köl csi és örök ké va ló 
ha tá sa. 

Se bez zünk meg egy em bert fi zi kai sé rü lést okoz va
neki, és azt gon dol hat ják, hogy a fáj dal ma és szen ve dé se
sem mi eset re sem ter jed het át a szom széd ja i ra, még ke vés -
bé más nem ze tek em be re i re. Mi azt ál lít juk, hogy át fog, a
meg fe le lõ idõ ben. Ezért azt mond juk, hogy ha csak min den
em ber meg nem érti, és el nem fo gad ja axi ó más igaz ság -
ként, hogy rosszat téve egy em ber nek, nem csak ma gunk -
nak te szünk rosszat, ha nem hosszú tá von az egész
em be ri ség nek, és ad dig sem mi lyen test vé ri ér zés – aho -
gyan min den nagy re for mer, min de nek elõtt Budd ha és Jé -
zus ta ní tot ta – nem le het sé ges a föl dön.

A  TÖBBI  CÉLKITÛZÉSÜNK

K: El ma gya ráz ná azo kat a mód sze re ket, amik kel meg
akar ják va ló sí ta ni a má so dik cél ki tû zést?

T: Össze gyûj tünk az Adyar-i köz pont könyv tá ra szá -
má ra, a nem ze ti tár su la tok tag jai pe dig sa ját könyv tá ra ik
szá má ra min den jó mû vet a vi lág val lá sa i ról, amit csak tu -
dunk. Írott for má ban je len tet jük meg a pon tos in for má ci -
ót a kü lön bö zõ õsi fi lo zó fi ák ról, ha gyo má nyok ról és
legendák ról, és eze ket szé les kör ben ter jeszt jük az ere de ti
ér té kes mû vek for dí tá sa i ként és ki ad vá nya i ként, ki vo na -
tol juk a ve lük kap cso la tos ma gya rá za to kat, vagy szó be li
ta ní tá so kat az adott te rü le ten jár tas sze mé lyek tõl.
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K: És mit tud mon da ni a har ma dik cél ki tû zés rõl, az em ber -
ben rej lõ szel le mi és pszi chi kus ké pes sé gek ki fej lesz té sé rõl?

T: Ezt ugyan csak pub li ká ci ók se gít sé gé vel kell el ér ni
azo kon a he lye ken, ahol nem le het sé ge sek elõ adá sok és
sze mé lyes ta ní tá sok. A kö te les sé günk élet ben tar ta ni a
szel le mi in tu í ci ó kat az em ber ben. Szem be száll ni és meg -
aka dá lyoz ni – esz te len ter mé sze té nek ala pos meg vizs gá lá -
sa és bi zo nyí tá sa után – a bi gott ság min den for má já val,
le gyen az val lá si, tu do má nyos vagy tár sa dal mi, de min de -
nek fe lett az ál szen tes ke dés sel, akár an nak val lá si szek tás -
ság, akár a cso dák ban vagy bár mi lyen ter mé szet fö löt ti ben
való hit for má já ban. Amit ten nünk kell az, hogy ke res sük
a le he tõ sé get, hogy is mer jük meg a ter mé szet va la mennyi
tör vé nyét, és ter jesszük azo kat. Bá to rít suk ezek nek a tör -
vé nyek nek a ta nul má nyo zá sát, hogy a mai em be rek leg -
alább meg ért sék az úgy ne ve zett ok kult tu do má nyo kat,
amik a ter mé szet va ló di is me re tén ala pul nak ahe lyett,
hogy – aho gyan ma nap ság is – vak hi ten és te kin té lyen ala -
pu ló ba bo nás hi e del me ken alapulnának. A nép sze rû nép -
ha gyo mány ok bár mi lyen fan tá zia szül ték is le gye nek
idõn ként, ami kor át ros tál juk azo kat, el ve zet het nek a ter -
mé szet rég el ve szett, de fon tos tit ka i nak fel fe de zé sé hez.
Ezért a Tár su lat tá mo gat ja a ku ta tás nak ezt az irány vo na -
lát is ab ban a re mény ben, hogy ki szé le sít het jük a tu do má -
nyos és fi lo zó fi ai meg fi gye lés te rü le tét.

A FOGADALOMTÉTEL  SZENTSÉGÉRÕL

K: Van bár mi lyen eti kai rend sze rük, amit al kal maz nak a
Tár su lat ban?

T: Az eti ka ott van, ké szen és elég vi lá go san bár ki szá -
má ra, aki haj lan dó kö vet ni. Ez a vi lág eti ká já nak esszen ci -
á ja és krém je, amit a vi lág min den nagy re for me ré nek ta-
nításaiból gyûj töt tek össze. Ezért meg ta lál ja ben ne kép vi -
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sel ve Kon fu ci ust és Zoroasztert, Lao-ce-t és a Bhagavad
Gîtâ-t, Gautama Budd ha és a Ná zá re ti Jé zus, Hillel és is -
ko lá ja, va la mint Pythagoras, Szók ra tész, Pla tón és is ko lá -
ik elõ írá sa it. 

K: A Tár su lat tag jai be tart ják eze ket az elõ írá so kat? Azt
hal lot tam, hogy nagy né zet el té ré sek és ve sze ke dé sek van nak kö -
zöt tük.

T: Tel je sen ter mé sze tes, mi vel bár a re for mot le het ne -
vez ni a je len le gi for má já ban új nak, a meg re for má lan dó
fér fi ak és nõk ugyan azok az em be rek, ugyan olyan bû nös
ter mé sze tû ek, mint a ré gi ek. Aho gyan már mond tam, a
ko mo lyan dol go zó ta gok ke ve sen van nak, de so kan van nak
az õszin te és jó in du la tú sze mé lyek, akik meg pró bál ják a
tõ lük tel he tõt, hogy meg fe lel je nek a Tár su lat és sa ját esz -
mé ik nek. A mi kö te les sé günk bá to rí ta ni és se gí te ni az
egyé ni ta go kat az ér tel mi, er köl csi és szel le mi ön fej lesz tés -
ben, nem pe dig hi báz tat ni és meg bé lye gez ni azo kat, akik
nem jár nak si ker rel. Szi go rú an szól va, nincs jo gunk, hogy
el uta sít suk bár ki be lé pé sét – kü lö nö sen a Tár su lat Bel sõ
Is ko lá já ba, amely ben „aki be lép, egy újon nan szü le tett”.
Vi szont ha bár mely tag, be csü let sza vá ra és hal ha tat lan
Én-jének tett szent fo ga dal ma el le né re azt vá laszt ja, hogy
„új meg szü le té se” után az új em ber rel a régi éle té nek vét -
ke i vel és hi bá i val foly tat ja, és en ged azok nak még a Tár su -
lat ban is, ak kor ter mé sze te sen több mint va ló szí nû, hogy
meg kér jük a ki lé pés re és tá vo zás ra, vagy ha erre nem haj -
lan dó, ki fog juk zár ni. A leg szi go rúbb sza bá lya ink van nak 
az ilyen kény szer hely ze tek re.

K: Le het ezek kö zül né há nyat em lí te ni?
T: Le het. Kezd jük az zal, hogy nincs olyan tag a Tár su -

lat ban, akár exoterikus, akár ezo te ri kus, aki nek joga len ne
rá erõl tet ni sze mé lyes vé le mé nyét egy má sik tag társ ra. Ez
az egyik bûn cse lek mény a Tár su lat ban, ál ta lá nos ság ban.
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Ami a Bel sõ Is ko lát il le ti, a kö vet ke zõ sza bá lyo kat fek tet -
tük le és al kal maz tuk egé szen 1880-ig. „Egyet len tag sem
hasz nál hat önzõ mó don sem mi lyen tu dást, amit az elsõ
cso port [most: egy ma ga sabb „szin tû”] bár mely tag ja át -
adott neki. A sza bály meg sér tõ jét ki zá rás sal bün tet jük”.
Most azon ban, mi e lõtt bár mely ilyen tu dást át le het ne
adni, a je lölt nek ün ne pé lyes es kü vel kö te lez nie kell ma -
gát, hogy nem hasz nál ja azt önzõ cé lok ra, és nem is fed fel
be lõ lük sem mit, csak kü lön en ge déllyel.

K: De ha egy em bert ki zár tak vagy ki lé pett a Bel sõ Is ko lá -
ból, sza ba don fel fed het bár mit, amit eset leg ta nult, vagy meg -
szeg he ti az ál ta la tett fo ga da lom bár mely ki kö té sét?

T: Ter mé sze te sen nem. A ki zá rá sa vagy ki lé pé se csak a
ta ní tó já nak való en ge del mes ség kö te le zett sé ge és az alól
men te sí ti, hogy ak tív sze re pet vál lal jon a Tár su lat mun ká -
já ban, de nyil ván va ló an a ti tok tar tás szent fo ga dal ma alól
nem.

K: De ez el fo gad ha tó és jo gos?
T: Min den vi tán felül. Bár mely fér fi és nõ szá má ra, aki

a leg ki sebb be csü let ér zé sé vel is ren del ke zik a tit kos sá gi
fo ga da lom iránt, amit az em ber be csü let sza vá ra, de még
in kább a fel sõ Én-jének – a ben ne levõ Is ten nek – tett, az
ha lá lig köti. És bár el hagy hat ja az Is ko lát és a Tár su la tot,
nincs olyan tisz tes sé ges fér fi vagy nõ, aki nek eszé be jut
meg tá mad ni vagy meg sér te ni egy olyan tes tü le tet, ami nek 
ilyen fo ga dal mat tett. 

K: Nem fel té te lez túl so kat?
T: Ta lán igen, a mai idõk és er köl csök ala csony szín vo -

na la mi att. De ha egy fo ga da lom nem kö te lez sem mi re, ak -
kor egy ál ta lán mi ér tel me van? Hogy vár hat ja el bár ki is,
hogy tit kos tu dás ra ta nít sák, ha tet szé se sze rint meg sza ba -
dul hat min den fé le ál ta la vál lalt kö te le zett ség tõl, ami kor
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csak jól esik neki? Mi lyen biz ton ság, bi za lom vagy hit le -
het ne az em be rek kö zött, ha az ilyen fo ga dal mak nak egy -
ál ta lán nem len ne meg kö tõ ere je? Higgye el, a bün te tés és
ju tal ma zás tör vé nye (kar ma) na gyon gyor san utol ér né azt,
aki meg szeg te fo ga dal mát, ta lán még ha ma rabb is, és itt, a
fi zi kai sí kon, mint aho gyan min den be csü le tes em ber le -
né zé se utol éri. Na gyon jól fe je zi ki ezt a The Path 1889. jú -
li u si szá ma, ahon nan a kér dést érin tõ idé ze tet vet tük:

Egy va la mi ko ri fo ga da lom té tel örök re meg köt mind 
az er köl csi, mind az ok kult vi lág ban. Ha egy szer meg -
szeg jük azt, és bün te tést ka punk érte, az nem jo go sít fel
arra, hogy újra meg szeg jük, és mind ad dig, amíg ezt
meg tesszük, a tör vény [a kar ma] ha tal mas keze le fog
súj ta ni ránk.
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IV. 

A  TEOZÓFIAI  TÁRSULAT  VISZONYA
A  TEOZÓFIÁHOZ

AZ  ÖNFEJLESZTÉSRÕL

K: Ak kor az er köl csi fel emel ke dés az alap ve tõ do log, ami hez 
ra gasz kod nak a Tár su lat ban?

T: Két ség te le nül! An nak, aki iga zi teozófus sze ret ne
len ni, teozófusként is kell él nie.

K: Ha így van, ak kor – aho gyan ko ráb ban meg je gyez tem –
egyes ta gok vi sel ke dé se kü lö nös kép pen cá fol ja ezt az alap ve tõ
sza bályt.

T: Va ló ban ez a hely zet. De ez el ke rül he tet len kö zöt -
tünk ugyan úgy, mint azok kö zött, akik ke resz tény nek ne -
ve zik ma gu kat, és ör dö gi en go no szak ként cse le ked nek. Ez 
nem a sza bály za tunk és az elõ írá sa ink hi bá ja, ha nem az
em be ri ter mé sze té. Még egyes exoterikus, nyil vá nos cso -
por tok ban is a ta gok fo ga dal mat tesz nek a fel sõbb Én-
jüknek, hogy a te o zó fia ál tal elõ írt éle tet élik. Elõ kell hoz -
ni uk is te ni Én-jüket, hogy az ve zes se min den gon do la tu -
kat és cse le ke de tü ket, éle tük min den nap ján és min den
pil la na tá ban. Egy iga zi teozófusnak „be csü le te sen kell
cse le ked nie, és sze ré nyen vi sel ked nie”.

K: Mit ért ezen?
T: Csu pán ennyit: Az egy Én-nek el kell fe led kez nie

ma gá ról a sok én ked vé ért. Hadd vá la szol ja egy iga zi
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philaleteiánus, egy tár su la ti tag sza va i val, aki cso dá la to san 
fe jez te ki ezt a Theosophist-ban:

Ami re min den em ber nek elõ ször is szük sé ge van az,
hogy meg ta lál ja ön ma gát, utá na pe dig ké szít sen egy
õszin te lel tárt sa ját tár gyi a su lat lan va gyo ná ról, és le het
az nem meg fe le lõ vagy csõd kö ze li, nem le he tet len a
hely re ho zá sa, ha ko mo lyan mun ká ba ál lít juk.

De há nyan te szik ezt? Min den ki a sa ját fej lõ dé sé ért és
elõ re ha la dá sá ért akar dol goz ni, na gyon ke ve sen van nak,
akik a má so ké ért. Is mét ugyan ezt a szer zõt idéz zük:

Elég so ká ig be csap ták és rá szed ték az em be re ket.
Össze kell tör ni ük a bál vá nya i kat, fél re kell ten ni ük a
szín le lé se i ket, és el kell in dul ni uk önma gu kért dol goz -
ni – azaz de hogy, itt egy szó val több van a kel le té nél,
mert az, aki ön ma gá ért dol go zik, jobb, ha nem csi nál
sem mit; in kább dol goz zon má so kért, min den ki ért.
Mert a sze re tet és a jó in du lat min den vi rá gá val, amit a
szom széd ja kert jé ben ül tet el, egy un do rí tó dud va tû nik 
el a sa ját já ból, és így az is te nek – az em be ri ség – kert je
ró zsa ként fog vi rá goz ni. Min den Bib li á ban, min den
val lás ban ezt vi lá go san meg fo gal maz zák, de a szá mí tó
em be rek elõ ször fél re ér tel mez ték, vé gül pe dig ki he rél -
ték, ma te ri a li zál ták, el tom pí tot ták azo kat. Nincs szük -
ség új ki nyi lat koz ta tás ra. Le gyen min den em ber  ki-
nyi lat koz ta tás ön ma ga szá má ra. Egy szer az em ber hal -
ha tat lan szel le me ve gye bir to ká ba tes té nek temp lo mát,
ûzze ki a pénz vál tó kat és min den tisz tá ta lan dol got, és
sa ját is te ni em ber sé ge fog ja õt hely re hoz ni, mert ami -
kor így eggyé vá lik ön ma gá val, meg is me ri „a Temp lom
épí tõ jét”.

K: El is me rem, ez tisz ta alt ru iz mus.
T: Igen, az. És ha tíz bõl csak egy tár su la ti tag is gya ko -

rol ná ezt, a mi énk len ne tény le ge sen a leg jobb szer ve zet.
Van nak azon ban olya nok a kí vül ál lók kö zött, akik soha
nem haj lan dók meg ér te ni az alap ve tõ kü lönb sé get a te o zó -
fia és a Te o zó fi ai Tár su lat kö zött, az esz me és an nak tö ké -
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let len meg tes te sü lé se kö zött. Ilye nek csap nak le a hor do zó 
esz köz, az em be ri test min den vét ké re és hi á nyos sá gá ra, a
tisz ta szel lem re, ami rá ve tí ti is te ni fé nyét az elõb bi re. Jo -
gos ez akár me lyik ese té ben is? Kö ve ket do bál nak egy
olyan szer ve zet re, amely meg pró bál ja fo ko za to san meg va -
ló sí ta ni és el ter jesz te ni esz mé jét a leg ször nyûbb esély te -
len ség kö ze pet te. 

Egye sek csak azért gya láz zák a Te o zó fi ai Tár su la tot,
mert meg me ré sze li pró bál ni azt meg ten ni, ami ben más
rend sze rek – min de nek elõtt az egy ház és az ál la mi ke resz -
tény ség – min den kép ze le tet fe lül mú ló an ku dar cot val lot -
tak. Má sok azért, mert szí ves örö mest fenn tar ta nák a
dol gok je len le gi ál la po tát, a fa ri ze u sok és a szadduceusok
Mó zes trón ján, az adó sze dõk és a gaz em be rek, akik ma gas
he lye ken szó ra koz nak, aho gyan a Ró mai Bi ro da lom ban
tör tént an nak ha nyat lá sa ide jén. 

Leg alább az el fo gu lat lan em be rek nek eszé be kel le ne
jut nia, hogy az az em ber, aki meg te szi azt, amit tud,
ugyan olyan so kat tesz, mint az, aki a leg töb bet érte el a vi -
szony la gos le he tõ sé gek vi lá gá ban. Ez egy egy sze rû köz -
hely sze rû igaz ság, olyan axi ó ma, amit az Evan gé li u mok-
ban hí võk a tálentumokról szó ló pél da be széd del iga zol -
nak, ami ket a Mes te rük adott. Az a szol ga, aki meg dup láz -
ta a két tálentumát, ugyan ak ko ra ju tal mat ka pott, mint a
szol ga tár sa, aki ötöt ka pott. „Min den em ber nek „õt meg il -
le tõ ké pes sé gei sze rint” ada tik. 

K: Vi szont meg le he tõ sen ne héz meg húz ni az el vá lasz tó vo -
na lat az el vont és a konk rét kö zött eb ben az eset ben, mi vel csak
az utób bi áll ren del ke zé sünk re, ami alap ján íté le tet al ko tunk.

T: Ak kor mi ért tesz nek ki vé telt a Tár su lat ese té ben? A
pár tat lan ság nak, aho gyan a jó in du lat nak is, ott hon kel le -
ne kez dõd nie. Fog ja ön gya láz ni és gú nyol ni a he gyi be -
szé det, mert a tár sa dal mi, po li ti kai, sõt, a val lá si törvé-
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nyeinek az el ve it nem si ke rült vég re haj ta ni azok szel le mi -
sé gé ben, sõt, holt be tûs ér tel mük ben sem? 

Tö röl jük el a bí ró sá go kon, a par la ment ben, a had se reg -
ben és bár hol tett es kü ket, és csi nál juk azt, ami a kvé ke rek
tesz nek, ha tény leg ke resz tény nek ne vez zük ma gun kat. 

Tö röl jük el ma gu kat a bí ró sá go kat, mert ha sze ret nénk
kö vet ni Krisz tus pa ran cso la ta it, át kell ad nunk a kö pö -
nye gün ket an nak, aki el ve szi tõ lünk a ka bá tun kat, és oda
kell tar ta nunk a bal ar cun kat a ve re ke dõ nek, aki jobb ról
po fon vág. „Ne állj el len a go nosz nak, sze resd el len sé ge i -
det, áldd meg azo kat, akik té ged át koz nak, te gyél jót azok -
kal, akik té ged gyû löl nek”, mert „Va la ki azért csak egyet
is meg ront e leg ki sebb pa ran cso la tok kö zül és úgy ta nít ja
az em be re ket, a mennyeknek or szá gá ban a leg ki sebb lé-
szen”, és „a ki pe dig ezt mond ja: Bo lond, mél tó a gye hen -
na tü zé re”. 

És mi ért kell önök nek ítél kez ni, ha önök rõl nem sza -
bad íté le tet mon da ni? Ra gasz kod jon ah hoz, hogy a te o zó -
fia és a Te o zó fi ai Tár su lat kö zött nincs kü lönb ség, és ha la- 
déktalanul il les se ugyan azok kal a vá dak kal a ke resz tény -
sé get és an nak va ló di lé nye gét, csak ép pen ko mo lyabb for -
má ban.

K: Mi ért ko mo lyabb?
T: Azért, mert amíg a te o zó fi ai moz ga lom ve ze tõi tel je -

sen fel is mer ve a hi á nyos sá ga i kat, min den tõ lük tel he tõt
meg pró bál nak, hogy jobb útra tér je nek, és gyö ke res tõl ki -
tép jék a Tár su lat ban lé te zõ rosszat, és mi köz ben sza bá lya -
i kat és ren de le te i ket a te o zó fia szel le me fog lal ja ke ret be,
ad dig a né pek és or szá gok tör vény ho zói és egy há zai, ame -
lyek ke resz tény nek ne ve zik ma gu kat, az el len ke zõ jét csi -
nál ják. A mi tag ja ink, még a leg rosszab bak is kö zöt tünk,
nem rosszab bak, mint egy át la gos ke resz tény. To váb bá, ha 
a nyu ga ti teozófusok na gyon sok ne héz sé get ta pasz tal nak,
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mi köz ben va ló di te o zó fi ai éle tet pró bál nak élni, ez azért
van, mert va la mennyi en ge ne rá ci ó juk gyer me kei. Mind -
annyi an ke resz té nyek vol tak, egy há zuk, an nak tár sa dal mi
szo ká sai, sõt, pa ra dox tör vé nyei kö zött szü let tek és ne vel -
ked tek. Ezek vol tak, mi e lõtt teozófussá vál tak, va gyis in -
kább a Te o zó fi ai Tár su lat tag já vá, mi vel nem le het elég-
szer el is mé tel ni, hogy az el vont esz me és an nak hor do zó -
esz kö ze kö zött rend kí vül lé nye ges kü lönb ség van.

AZ  ELVONT  ÉS  A  KONKRÉT

K: Ké rem, vi lá gít sa meg ki csit job ban ezt a kü lönb sé get.
T: A Tár su lat fér fi ak és nõk nagy szer ve ze te, amely a

leg he te ro gé nebb ele mek bõl áll. A te o zó fia an nak el vont
je len té sé ben az Is te ni Böl cses ség, vagy an nak a tu dás nak
és böl cses ség nek az összes sé ge, ami az Uni ver zum alap ját
ké pe zi – az örök ké va ló Is ten ho mo ge ni tá sa. Konk rét je -
len té sé ben pe dig ugyan en nek a vég össze ge, amennyit a
ter mé szet rá bí zott az em ber re ezen a föl dön, és nem több.
Egyes ta gok ko mo lyan tö re ked nek arra, hogy fel is mer jék,
és úgy mond tár gyi a sít sák a te o zó fi át az éle tük ben, míg
má sok csak arra vágy nak, hogy meg is mer jék, de nem gya -
ko rol ják, és olya nok is van nak, akik le het, hogy pusz tán
kí ván csi ság ból csat la koz tak a Tár su lat hoz, vagy múló ér -
dek lõ dés bõl, vagy ta lán azért, mert a ba rá ta ik már be lép -
tek. Ak kor ho gyan le het meg ítél ni a rend szert azok
mér té ke sze rint, akik csak fel té te le zés sel él nek az el ne ve -
zés rõl, de sem mi lyen jo guk nincs ítél kez ni? 

Va jon a köl té sze tet vagy an nak mú zsá ját azok kal kell
mér ni, akik nek az ál lí tó la gos ver sei kí noz zák a fü lün ket?
A Tár su la tot a te o zó fia meg tes te sü lé se ként csak an nak el -
vont alap gon do la ta i ban le het te kin te ni. Soha nem en ged -
he ti meg ma gá nak, hogy a te o zó fia konk rét hordozóeszkö- 
zének ne vez ze ma gát mind ad dig, amíg az em be ri tö ké let -
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len sé gek és gyen ge sé gek mind meg je len nek a szer ve ze té -
ben, kü lön ben a Tár su lat csak meg is mé tel né az úgy-
ne ve zett Krisz tus Egy há za ha tal mas hi bá it és túl ára dó
szent ség tö ré se it. Ha meg en ged egy ke le ti ha son la tot, a te -
o zó fia az egye te mes igaz ság, sze re tet és böl cses ség part ta -
lan óce án ja, míg a Te o zó fi ai Tár su lat csak egy lát ha tó
bu bo rék an nak vissza tük rö zõ dé sén. A te o zó fia a lát ha tó és 
lát ha tat lan is te ni ter mé szet, a Tár su la ta pe dig az em be ri
ter mé szet, amely meg pró bál fel emel ked ni is te ni szü lõ jé -
hez. Vé gül, a te o zó fia az álló, örök ké va ló Nap, a Tár su la ta
pe dig a to va tû nõ üs tö kös, amely meg pró bál pá lyá ra áll ni,
és egy boly gó vá vál ni, örök ké ke ring ve az igaz ság nap já -
nak von zá sá ban. Azért jött lét re, hogy se gít sen meg mu tat -
ni az em be rek nek, hogy lé te zik olyan do log, hogy te o zó fia, 
és se gít sen neki fel emel ked ni az zal, hogy ta nul má nyoz zák 
és be fo gad ják örök igaz sá ga it.

K: Jól ér tem, azt mond ja, hogy nin cse nek sa ját tan té te le ik és
ta ní tá sa ik?

T: Nin cse nek bi zony! A Tár su lat nak nincs sa ját böl -
cses sé ge, amit ter jesz te ne vagy ta ní ta na. Egy sze rû en csak
mind azon igaz sá gok tár há za, ami ket a tör té nel mi, sõt, tör -
té ne lem elõt ti ko rok nagy böl csei, be ava tot tai, pró fé tái el -
mond tak, leg alább is annyié, amennyit meg tud sze rez ni.
Ezért csu pán egy csa tor na, amin ke resz tül több-ke ve sebb
igaz ság, ami az em be ri ség leg na gyobb ta ní tó i nak ta ní tá sa -
i ban fel hal mo zó dott, ki árad a vi lág ba.

K: De az ilyen igaz ság el ér he tet len a Tár su la ton kí vül? Nem 
min den egy ház ugyan ezt hir de ti?

T: Egy ál ta lán nem. A nagy be ava tot tak – a va ló di „Is -
ten Fiai” – ta gad ha tat lan lé te zé se mu tat ja, hogy az ilyen
böl cses sé get gyak ran el szi ge telt sze mé lyek ér ték el, azon -
ban soha nem elõ ször egy ta ní tó irá nyí tá sa nél kül. De a
leg több ilyen kö ve tõ, ami kor maga is ta ní tó vá lett, ezek -
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nek a ta ní tá sok nak a ka to li ciz mu sát sa ját szek tás dog má -
juk szûk sab lon já ba pré sel te bele. Egy vá lasz tott ta ní tó
pa ran cso la ta it csak is min den más ki zá rá sá val al kal maz ták 
és kö vet ték– már ha egy ál ta lán kö vet ték (ve gyük ész re),
mint aho gyan a He gyi Be széd ese té ben is tör tént. Így min -
den val lás az is te ni igaz ság egy da rab ká ja, amit az em be ri
kép ze let ha tal mas pa no rá má já ra össz pon to sít tat nak, ami -
rõl azt ál lít ják, hogy azt az igaz sá got je le ní ti meg.

K: Ön azon ban azt mond ja, hogy a te o zó fia nem val lás,
ugye?

T: A leg ha tá ro zot tab ban nem, mi vel az min den val lás
és az ab szo lút igaz ság esszen ci á ja, egy csepp, ami csak
min den hit mö gött ott van. Hadd fo lya mod jak is mét egy
ha son lat hoz: a te o zó fia a föl dön olyan, mint a szín kép fe -
hér fé nye, az egyes val lá sok pe dig olya nok, mint a hét szi -
vár vány-szín egyi ke. Fi gyel men kí vül hagy va az összes
töb bit, és ki át koz va azo kat ha mis ként, min den egye di
szín su gár nem csak el sõ sé get kö ve tel ma gá nak, de ma gát a
fe hér fény ként ál lít ja be, és egy há zi átok kal sújt ja még a sa -
ját vi lá go sabb vagy sö té tebb szín ár nya la ta it is, mint eret -
ne ke ket. Vi szont aho gyan az igaz ság nap ja egy re ma ga-
sabbra emel ke dik az em be ri fel fo gó ké pes ség ho ri zont ján,
és min den szí nes su gár fo ko za to san el hal vá nyul, amíg vé -
gül vissza tér for rá sá hoz, ami kor rá ke rül a sor, az em be ri sé -
get vé gül már nem fog ják ki át koz ni mes ter sé ges
po la ri zá ci ó val, ha nem csak fü röd ni fog az örök igaz ság
tisz ta, szín te len nap fény ében. Ez pe dig a te o zó fia lesz.

K: Ön te hát azt ál lít ja, hogy va la mennyi nagy val lás a te o -
zó fi á ból szár ma zik, és hogy azt ma gá ba old va a vi lág vé gül
meg me ne kül ha tal mas il lú zi ói és té ve dé sei át ká tól?

T: Pon to san így van. Te gyük hoz zá azt is, hogy a mi
Te o zó fi ai Tár su la tunk a sze rény mag, amit ha ön tö zünk és 
él te tünk, ak kor vé gül fel ne ve li a Jó és a Rossz Tu dá sá nak
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Fá ját, ami bele van olt va az Örök Élet Fá já ba. Mert csak is
az em be ri ség nagy val lá sa i nak és fi lo zó fi á i nak ta nul má -
nyo zá sa, azok össze ha son lí tá sa szen ve dély men te sen és el -
fo gult ság nél kü li el mé vel az, ami az em ber nek re ményt
ad hat arra, hogy el ér ke zik az igaz ság hoz. Kü lö nö sen a kü -
lön bö zõ egye zé si pont ja ik fel fe de zé se és meg ér té se az,
amin ke resz tül el ju tunk eh hez az ered mény hez. Mert mi -
helyt el ér ke zünk – akár ta nul má nyo zás sal, akár úgy, hogy
olyan va la ki ta nít, aki már tud – ezek bel sõ je len té sé hez,
azt ta lál juk szin te min den eset ben, hogy a ter mé szet va la -
mely nagy igaz sá gát fe je zik ki.

K: Hal lot tunk egy Arany kor ról, ami lé te zett, és Ön ír egy le -
en dõ Arany kor ról, ami va la mi kor a jö võ ben fog meg va ló sul ni.
Mi kor lesz ez?

T: Nem ha ma rabb, mint ami kor az em be ri ség, mint
egész a szük sé gét fog ja érez ni. Egy szál ló ige a per zsa
Javidan Khirad-ban ezt mond ja: „Az igaz ság nak két faj tá ja 
van – az egyik két ség be von ha tat lan és ma gá tól ér te tõ dõ, a
má sik ál lan dó an szem lél te tést és bi zo nyí té ko kat igé nyel”.
Csak ak kor, ami kor az utób bi tí pu sú igaz ság egye te me sen
olyan nyil ván va ló vá vá lik, mint ami lyen ho má lyos most,
és ezért haj la mos arra, hogy az ál okos ko dás és a szõr szál -
ha so ga tás el tor zít sa, csak ak kor, ami kor a két tí pus is mét
eggyé fog vál ni, csak ak kor fog ja min den em ber egy for má -
nak lát ni.

K: De biz tos van nak olya nok, akik szük sé gét ér zik, hogy
ilyen igaz sá gok mel lett el kell kö te le zõd ni ük, hogy hi hes se nek
va la mi meg ha tá ro zott ban, ugye? Azt mond ja, hogy a Tár su lat -
nak nin cse nek sa ját ta ní tá sai, min den em ber ab ban hi het, és azt
fo gad hat ja el, ami neki tet szik. Úgy lát szik, mint ha a Te o zó fi ai
Tár su lat azon len ne, hogy új ra élessze az egy ko ri Bá bel tor nya
nyel ve i nek és hi te i nek zûr za va rát. Egy ál ta lán nincs kö zös hi -
tük?
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T: Az, hogy a Tár su lat nak nin cse nek sa ját tan té te lei
vagy ta ní tá sai, azt je len ti, hogy nin cse nek olyan egye di ta -
ní tá sok vagy hi tek, amik kö te le zõ ek len né nek a tag ja i ra, de
ter mé sze te sen ez csak a szer ve zet re, mint egész re vo nat ko -
zik. A Tár su lat – aho gyan már mond tam – egy kül sõ és egy 
bel sõ szer ve zet re osz lik. Azok nak, akik az utób bi hoz tar -
toz nak, ter mé sze te sen meg van a sa ját fi lo zó fi á juk, vagy –
ha ön nek job ba tet szik – egy val lá si rend sze rük.

K: El mond hat ja, mi ez?
T: Nem csi ná lunk be lõ le tit kot. Né hány év vel ez elõtt

kör vo na laz tuk a The Theosophist-ban és az Esoteric
Buddhism-ban, és még ki dol go zot tab ban meg ta lál ha tó a
Tit kos Ta ní tás-ban. A vi lág leg ré gibb fi lo zó fi á ján ala pul,
amit a Böl cses ség-val lás nak vagy az Õsi Ta ní tás nak ne vez -
nek. Ha sze ret né, te het fel kér dé se ket, és meg kap ja rá juk a
ma gya rá za tot.
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V.

A  TEOZÓFIA  ALAPVETÕ  TANÍTÁSAI

ISTENRÕL  ÉS  AZ  IMÁDSÁGRÓL

K: Hisz nek önök Is ten ben?
T: At tól függ, mit ért ön ezen a fo gal mon.

K: A ke resz té nyek Is te né re gon do lok, Jé zus Aty já ra és a Te -
rem tõ re, Mó zes bib li ai Is te né re, rö vi den.

T: Ilyen Is ten ben nem hi szünk. El uta sít juk egy sze mé -
lyes vagy egy koz mo szon kí vü li és ant ro po morf Is ten el -
kép ze lé sét, aki csu pán az em ber óri á si ár nyé ka, még ha
nem is em ber, a leg jobb eset ben. A te o ló gia Is te ne – azt
mond juk, és bi zo nyít juk is – el lent mon dás ok hal ma za, és
lo gi kai le he tet len ség. Ezért sem mi kö zünk nincs hoz zá.

K: Meg kér he tem, hogy mond ja el az ér ve it?
T: Sok van, és nem tu dom mind re fel hív ni a fi gyel met.

De né hány ra igen. Ezt az Is tent az imá dói vég te len nek és
ab szo lút nak ne ve zik, ugye?

K: Úgy hi szem, az is.
T: Ak kor, ha vég te len – te hát ha tár ta lan – és kü lö nö -

sen, ha ab szo lút, ho gyan le het alak ja, és bár mi nek a te rem -
tõ je? A for ma kor lá to zást je lent, va la mint kez de tet és
vé get is, ah hoz pe dig, hogy te remt sen, egy lény nek gon -
dol kod nia és ter vez nie kell. Ho gyan le het az Ab szo lút ról
fel té te lez ni, hogy gon dol ko dik – va gyis, hogy bár mi lyen
vi szony ban van akár mi vel, ami kor lá to zott, vé ges és fel té -
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tel hez kö tött? Ez egy fi lo zó fi ai és lo gi kai kép te len ség. Még 
a zsi dó kab ba la is el uta sít egy ilyen el kép ze lést, és ezért az
egyet len és Ab szo lút Is te ni Prin cí pi um ból egy vég te len
Egy sé get csi nál, amit Ain Soph-nak ne vez. 

{Ain Soph, ñåó àéï = ôü ðÜí = Üðåéñïí, a Vég te len,
vagy Ha tár ta lan a ter mé szet ben, a Nem-lé te zõ, ami
VAN, de nem egy Lény.}*

Ah hoz, hogy te remt sen, a Te rem tõ nek cse lek võ vé kell
vál nia, és ez le he tet len az Ab szo lút szá má ra, a vég te len
prin cí pi u mot úgy kel lett be mu tat ni, hogy köz ve tett mó -
don a fej lõ dés (nem a te rem tés) oká vá lett – va gyis a
Sephiroth ön ma gá ból való ki árasz tá sán ke resz tül (egy má -
sik kép te len ség, ezt most a kab ba la for dí tó i nak kö szön het -
jük).

{Ho gyan tud na egy nem ak tív, örök ké va ló prin cí pi -
um ki árasz ta ni vagy kibocsájtani? A vedântisták
Parabrahman-ja sem mi ilyes mit nem tesz, mint aho -
gyan a kaldeai kab ba la Ain Soph-ja sem. Egy örök és
periodikus tör vény az, ami azt ered mé nye zi, hogy egy
ak tív és te rem tõ erõ (a Logosz) ki árad az örök ké rej tett
és felfog ha tat lan egyet len prin cí pi um ból min den
Mahâ-manvantara vagy új élet cik lus kez de tén.}

K: Mi van azok kal a kabbalistákkal, akik mi köz ben ilye -
nek, to vább ra is hisz nek Jehovah-ban vagy a Tetragrammaton-
ban?

T: Sza ba don hi het nek azt, ami ne kik tet szik, a hi tük
vagy hi tet len sé gük alig ha be fo lyá sol ja a ma gá tól ér te tõ dõ
té nye ket. A je zsu i ták azt mond ják, hogy ket tõ meg ket tõ
nem min dig biz tos, hogy négy, mi vel Is ten aka ra tá tól
függ, hogy 2x2=5 le gyen. Fo gad juk el az ál okos ko dá su kat
min den rõl?
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K: Ak kor önök ate is ták?
T: Aho gyan tud juk, nem, ha csak az „ate is ta” fo gal mat

nem kell mind azok ra hasz nál ni, akik nem hisz nek egy
ant ro po morf Is ten ben. Hi szünk egy Egye te mes Is te ni
Prin cí pi um ban, minden nek a gyö ke ré ben, ami bõl min -
den ki árad, és ami be min den vissza ol dó dik a lé te zés nagy
cik lu sá nak a vé gén. 

K: Ez a pan te iz mus ré ges-ré gi ál lí tá sa. Ha önök pan te is ták,
nem le het nek is ten hí võk, ha pe dig nem is ten hí võk, ak kor el kell
fo gad ni uk az ate is ta el ne ve zést.

T: Nem szük ség sze rû en. A „pan te is ta” fo ga lom is egyi -
ket a sok hely te le nül hasz nált fo ga lom nak, ami nek a va ló -
di és ere de ti je len té sét el tor zí tot ta a vak elõ í té let és az
egy ol da lú szem lé let mód. Ha el fo gad ja en nek az össze tett
szó nak a ke resz tény eti mo ló gi á ját, és a pan (ðÜí) „min -
den” és a theos (èåüò) „is ten” sza vak ból kép zi, és ha azt kép -
ze li, és ta nít ja, hogy ez azt je len ti, min den kõ, min den fa a
ter mé szet ben egy is ten, vagy az Egy Is ten, ak kor ter mé sze -
te sen iga za lesz, és a pan te is ták ból bál vány imá dó kat csi nál 
a jo gos el ne ve zé sü kön kí vül. Vi szont alig ha lesz olyan si -
ke res, hogy a pan te iz mus szót ezo te ri ku san szár maz tat ja,
aho gyan mi tesszük.

K: Ak kor mi az önök de fi ní ci ó ja?
T: Hadd te gyek fel most én egy kér dést ön nek: Mit ért

Pan, a ter mé szet alatt?

K: Úgy gon do lom, a ter mé szet a kö rü löt tünk lé te zõ dol gok
összes sé ge, az anyag vi lá gá ban, a te rem tett ség ben vagy az uni -
ver zum ban az okok és oko za tok együt te se.

T: Eb bõl ered az is mert okok és oko za tok összes sé ge és
rend je, min den vé ges köz ve tí tõ és erõ együt te se, amint tel -
je sen el vál nak egy ér tel mes Te rem tõ tõl vagy Te rem tõk tõl, 
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és ta lán „egy egye di és el kü lö nült erõ ként fog ha tók fel” –
aho gyan az en cik lo pé di á ik ban sze re pel?

K: Igen, így hi szem.
T: Nos, mi nem is vesszük fi gye lem be ezt a tár gyi a sult

és anya gi ter mé sze tet, amit szer te fosz ló il lú zi ó nak ne ve -
zünk, és nem is ezt ért jük a Pan – a ter mé szet alatt ab ban
az el fo ga dott ér te lem ben, aho gyan a la tin natura-t, „va la -
mi vé vá lást” a nasci-ból, „meg szü le ten dõ”-bõl szár maz tat -
ják. Ami kor az Is ten ség rõl be szé lünk, és azo nos sá, ezért
egyen ran gú vá tesszük a ter mé szet tel, ak kor az örök ké va ló
és nem te rem tett ter mé szet re gon do lunk, nem pe dig az ön
to va tû nõ ár nyé ka i nak összes sé gé re és vé ges va lót lan sá ga i -
ra. Meg hagy juk ezt a him nusz írók nak, hogy a lát ha tó eget
vagy mennyet Is ten trón já nak, a sár go lyón kat pe dig a láb -
tar tó zsá mo lyá nak nevezzék. 

A mi Is ten sé günk nem egyfajta pa ra di csom ban van,
nem is egy kü lön le ges fán, épü let ben vagy he gyen, ha nem
ott van min den hol, a lát ha tó és a lát ha tat lan koz mosz min -
den atom já ban, min den lát ha tat lan atom ban és fel oszt ha -
tó mo le ku lá ban, azok fö lött és kö rül, mert AZ a fej lõ dés és
ki bon ta ko zás misz ti kus erõ je, a min den hol je len levõ, a
min den ha tó és még a min den tu dó te rem tõ le het sé ges ség.

K: Állj! A min den tu dás olyan va la mi nek a ki vált sá ga, ami
gon dol ko dik, ön pe dig meg ta gad ja az önök Ab szo lút já tól a gon -
dol ko dás ké pes sé gét.

T: Meg ta gad juk azt az Ab szo lút tól, mi vel a gon dol ko -
dás az va la mi kor lá to zott és fel té tel hez kö tött do log. Vi -
szont ön nyil ván va ló an el fe lej ti, hogy a fi lo zó fi á ban az
abszolút ön tu dat lan az ab szo lút tu da tos, mert kü lön ben
nem le het ne ab szo lút.
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K: Ak kor az önök Ab szo lút ja gon dol ko dik?
T: Nem, AZ nem, azon egy sze rû ok ból, hogy maga az

Ab szo lút Gon do lat. Ugyan ezen ok ból nem is lé te zik, mi -
vel maga az ab szo lút lé te zés, és „Lé te zõ ség”, nem pe dig
egy Lé te zõ. Ol vas sa el Solomon Ben Yehudah Ibn Gebriol 
cso dá la tos kabbalista ver sét a Kether Malchuth-ban, és meg
fog ja ér te ni:

Te egy vagy, min den szám gyö ke re, de nem vagy al -
ko tó ele me a szám rend szer nek, mert az egy ség nem en -
ge di meg a sok szo ro zást, vál to zást vagy for mát. 

Te egy vagy, és a te tit kos egy sé ged ben a leg böl csebb
em ber is el vész, mert nem is me rik azt. 

Te egy vagy, és a te egy sé ged soha nem csök ken, soha 
nem ter jed ki, és nem le het meg vál toz tat ni. 

Te egy vagy, és az én gon do la tom nem tud kor lá tot
rád húz ni, vagy té ged meg ha tá roz ni. 

Te VAGY, de nem egyfajta lé te zõ ként, mert az ér te -
lem és az er köl csök lá to má sa nem ér he ti el a Te lé te zé -
se det, és nem is ha tá roz hat ja meg Ná lad, hogy hol,
ho gyan és mi ért.

Rö vi den, a mi Is ten sé günk az örök ké va ló, szün te le nül
ki bon ta ko zó, nem te remtõ, az uni ver zum építõje, amely
uni ver zum saját esszenciájából tárul fel, nem pe dig ké szül. 
Ez egy gömb ke rü let nél kül, a maga jel kép rend sze ré ben,
ami nek csu pán egy örök ké tevékeny jellemzõje van, ami
felölel min den más létezõ vagy el gon dol ható jellemzõt –
önmagát. Ez az egy törvény, ami beindítja a megnyilvá-
nult, örök és megváltoztathatatlan tör vé nye ket, a soha
meg nem nyil vá nu ló – mert ab szo lút – Tör vé nyen be lül,
ami a megnyil vá nu lá si idõszakában az Örök Valamivé
Válás.
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K: Egy szer hal lot tam az egyik tag ju kat meg je gyez ni, hogy
mi vel az Egye te mes Is ten ség min den hol ott van, je len van a
becs te len dol gok ban, aho gyan a be csü le te sek ben is, ezért pe dig
je len van a ci ga ret tám ha mu já nak min den atom já ban! Nem is -
ten ká rom lás ez?

T: Nem gon do lom, mi vel egy szerûen annyi ra lo gi kus,
hogy alig ha te kint hetõ istenkáromlásnak. Ha ki zár nánk a
Min de nütt Je len va ló Prin cí pi u mot az uni ver zum egyet-
len ma te ma ti kai pont já ról is, vagy az anyag egyet len ré-
szecskéjébõl, ami bármilyen felfog ható te ret fog lal el, ak -
kor még min dig tekinthetnénk végtelennek?

SZÜKSÉGES-E  IMÁDKOZNI?

K: Hisz nek önök az imád ság ban, és szok tak-e va la mi kor is
imád koz ni?

T: Mi nem. A be széd he lyett in kább cse lek szünk.

K: Nem szok tak imád sá got aján la ni még az Ab szo lút Prin -
cí pi um nak sem?

T: Mi ért kel le ne? El fog lalt em be rek ként nem iga zán
en ged het jük meg ma gunk nak, hogy az zal vesz te ges sük az
idõn ket, hogy szó be li imád sá gok kal szó lí tunk meg egy
tisz ta abszt rak ci ót. A Meg is mer he tet len egy más kö zöt ti
kap cso lat ra csak ré sze i ben ké pes, vi szont nem lé te zõ, ami
bár mi lyen vé ges vi szonyt il let. A lát ha tó uni ver zum lé te-
zésében és je len sé ge i ben a köl csö nö sen cse lek võ for má i tól 
és azok tör vé nye i tõl függ, nem pe dig imád ság tól vagy
imád sá gok tól.

K: Nem is hisz nek egy ál ta lán az imád ság ha tá sos sá gá ban?
T: Olyan imád ság ban nem, amit olyan sok szó val ta ní -

ta nak, és ki fe lé ismételgetnek, ha imád sá gon ön ki fe lé irá -
nyu ló kö nyör gést ért egy is me ret len Is tent meg szó lít va.
Ezt a zsi dók ve zet ték be, és a fa ri ze u sok ter jesz tet ték el.
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K: Van más faj ta imád ság is?
T: A leg ha tá ro zot tab ban van, mi azt aka rat-imá nak ne -

vez zük, és in kább bel sõ pa rancs, mint kö nyör gés.

K: Ak kor ki hez imád koz nak, ami kor így tesz nek?
T: A „Mennyei Atyánk hoz” – ezo te ri kus ér tel mé ben.

K: Kü lön bö zik ez a te o ló gia ál tal meg adot tól? 
T: Tel je sen. Egy ok kul tis ta vagy egy teozófus az imá já -

ba az „Aty ját” szó lít ja meg, aki ti tok ban van (ol vas sa el, és
pró bál ja meg ér te ni Máté 6:6-ot), nem pe dig egy koz mo -
szon kí vü li, ezért vé ges Is tent, és ez az „Atya” ma gá ban az
em ber ben van.

K: Ak kor önök egy Is tent csi nál nak az em ber bõl?
T: Ké rem, mond jon „Is tent”, nem pe dig „egy Is tent”.

A mi fel fo gá sunk sze rint a belsõ em ber az egyedüli Is ten,
akit meg tu dunk is mer ni. Ho gyan le het ne ez másként?
En ged je meg a ki in dulási feltételünket, hogy Is ten egy
egye te me sen szétáradó, végtelen princípium, ak kor az em -
ber ho gyan me ne kül het ne el at tól, hogy át itas sa és ma gá ba 
ölel je az Is ten ség? A mi „Mennyei Atyánk nak” azt az is te -
ni lé nye get ne vez zük, ami tu da tos ben nünk, a szí vünk ben
és a szel le mi tu da tunk ban, és ami nek sem mi köze ah hoz
az antropomorf el kép ze lés hez, amit ki ala kít ha tunk róla a
fi zi kai agyunk ban, vagy an nak képzele té ben. „Nem tud já -
tok, hogy Is ten temp lo ma vagy tok, és hogy [az ab szo lút]
Is ten szelleme la ko zik ben ne tek?” 

{Az em ber gyak ran ta lál a te o zó fi ai írá sok ban az em -
ber ben levõ Krisz tus-prin cí pi um mal kap cso la tos el -
lent mon dá sos ki je len té se ket. Egye sek ezt a ha to dik
prin cí pi um nak (buddhi) ne ve zik, má sok a he te dik nek
(Âtman). Ha a ke resz tény teozófusok ilyen ki fe je zé se -
ket akar nak hasz nál ni, te gyék ezt fi lo zó fi a i lag he lye sen, 
a régi Böl cses ség-val lás jel ké pe i nek a kö vet ke zõ ana ló -
gi á já val. Azt mond juk, hogy Krisz tus nem csak a há rom 
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leg fel sõbb prin cí pi um egyi ke, ha nem mind há rom, a
Szent há rom ság ra való te kin tet tel. Ez a Szent há rom ság
je len ti a Szent lel ket, az Atyát és a Fiút, amik pe dig az
abszt rakt szel lem nek, a meg kü lön bö zõ dött szel lem nek
és a meg tes te sült szel lem nek fe lel nek meg. Krishna és
Krisz tus fi lo zó fi ai ér te lem ben ugyan az a prin cí pi um a
meg nyil vá nu lás há rom szo ros as pek tu sa alatt. A Bhaga-
vad Gîtâ-ban azt ta lál juk, hogy Krishna sem le ge sen ne -
ve zi ma gát Âtman-nak, az Ab szo lút Szel lem nek,
Kshetrajna-nak, a fel sõbb vagy re in kar ná ló dó Én-nek,
és az Egye te mes ÉN-nek, és va la mennyi név, ami kor át -
visszük az uni ver zum ról az em ber re, meg fe lel az âtmâ,
buddhi és manasznak. Az Anugîtâ tele van ugyan ez zel a
ta ní tás sal.}*

Vi szont az em ber ne ant ro po mor fi zál ja a ben nünk levõ
prin cí pi u mot. A teozófus, ha sze ret né az is te ni, nem pe dig
az em be ri igaz sá got val la ni, ne mond ja, hogy ez a „ti tok -
ban levõ Is ten” hall gat akár a vé ges em ber re, akár a vég te -
len esszen ci á ra, vagy kü lön bö zik azok tól, mert mind egyik 
egy. Aho gyan már mond tuk, ne le gyen az ima kö nyör gés
sem. Ez in kább egy misz té ri um, egy ok kult fo lya mat,
amely so rán a vé ges és fel té te lek hez kö tött gon do la tok és
vá gyak – ami ket nem tud ma gá ba ol vasz ta ni az ab szo lút
szel lem, ami fel té tel nél kü li – át ala kul nak szel le mi aka rat -
tá. Az ilyen fo lya ma tot ne ve zik „szel le mi transzmutáció-
nak”. He ves tö rek vé se ink erõs sé ge vál toz tat ja át az imád -
sá got a „böl csek kö vé vé”, vagy azzá, ami az ól mot tisz ta
arannyá ala kít ja. Az egyed üli ho mo gén esszen cia, az „aka -
rat-imánk” az ak tív vagy te rem tõ erõ vé vá lik, ami lét re -
hoz za a kí ván sá gunk nak meg fe le lõ ha tá so kat.

K: Azt akar ja mon da ni, hogy az imád ko zás valamilyen ok -
kult fo lya mat, ami fi zi kai ered mé nye ket idéz elõ?
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* A {...} kö zöt ti rész az ere de ti ki adás ban láb jegy zet ben volt. – A
szerk.



T: Igen. Az aka rat-erõ egy faj ta élõ erõ vé vá lik. De jaj
azok nak az ok kul tis ták nak és teozófusoknak, akik ahe -
lyett, hogy le gyûr nék az al sóbb sze mé lyes én vagy fi zi kai
em ber vá gya it, és azt mon da nák – meg szó lít va sa ját fel sõ
szel le mi Én-jüket, amely be le me rül az âtma-buddhikus
fény be – „Le gyen meg a Te aka ra tod, nem az enyém”, az
aka rat-erõ hul lá ma it önzõ vagy szent ség te len cé lo kért
kül dik fel! Ez ugyan is fe ke te má gia, un do rí tó do log és
szel le mi va rázs lás. Saj nos, ez a ke resz tény po li ti ku sok és
had ve zé rek ked venc el fog lalt sá ga, kü lö nö sen ak kor, ami -
kor az utób bi ak el in dí ta nak két had se re get, hogy egy mást
gyil kol ják. A had mû ve let elõtt mind ket ten el szok tak vé -
gez ni egy olyan va rázs la tot, ami ben kü lön-kü lön imád -
koz nak a Se re gek ugyan azon Is te né hez, hogy nyújt son
se gít sé get az el len sé ge tor ká nak el vá gá sá hoz.

K: Dá vid imád ko zott a Se re gek Urá hoz, hogy se gít sen neki
le súj ta ni a filiszteusokra és el pusz tí ta ni a szí ri a i a kat és a
moabitákat, és „az Úr meg óv ta Dá vi dot, akár ho vá is ment”.
Eb ben mi csak azt kö vet jük, amit a Bib li á ban ta lá lunk.

T: Ter mé sze te sen ezt te szik. Mi vel azon ban önök sze -
re tik ma gu kat ke resz té nyek nek ne vez ni, nem pe dig iz ra e -
li ták nak vagy zsi dók nak – már aho gyan én tu dom –, mi ért
nem kö ve tik in kább azt, amit Krisz tus mond? Õ pe dig ha -
tá ro zot tan meg pa ran csol ja, hogy ne kö ves sék „a ré gi e ket”, 
va gyis Mó zes tör vé nye it, ha nem azt pa ran csol ja, hogy te -
gyék azt, amit õ mond, és fi gyel mez te ti azo kat, akik kar dot 
akar nak ra gad ni, hogy õket is kard fog ja el pusz tí ta ni. 

Krisz tus adott önök nek egy imád sá got, ami bõl önök
száj-imát és di csek vést csi nál tak, és amit a va ló di ok kul tis -
tá kon kí vül sen ki nem ért. Eb ben az önök holtbetûs je -
lentésében ezt mondják: „Bocsásd meg a vétkeinket,
aho gyan mi is megbocsájtunk az el lenünk vétkezõknek” –
amit önök soha nem tesz nek meg. 
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To váb bá azt mond ja, hogy sze res sék az el len sé ge i ket,
és te gye nek jó dol go kat azok kal, akik gyûlölik önöket.
Egészen biz to san nem „Názáret szelíd prófétája” volt az,
aki arra tanította önöket, hogy imádkozzanak az „Atyá-
hoz”, hogy gyil kol jon, és segítsen legyõzni az el len sé gei-
ket! Ez az, ami ért el uta sít juk azt, amit önök „imád ko zás -
nak” ne vez nek.

K: De mi vel ma gya ráz za azt az egye te mes tényt, hogy min -
den nem zet és nép egy Is tent vagy is te ne ket imá dott és hoz zá juk
imád ko zott? Egye sek ör dö gö ket és ártó szel le me ket imád tak és
en gesz tel tek, de ez csak bi zo nyít ja az imád ság ha tá sos sá gá ba ve -
tett hit egye te mes sé gét.

T: Ezt az a tény ma gya ráz za meg, hogy az imád ko zás -
nak szá mos más je len té se van azon kí vül, amit a ke resz té -
nyek tu laj do ní ta nak neki. Nem csak es dek lést vagy
kö nyör gést je lent, ha nem a régi idõk ben sok kal in kább in -
vo ká ci ót és rá ol va sást je len tett. A mantrának, va gyis a hin -
duk rit mi ku san kán tált imá já nak pon to san ilyen je len té se
van, mert a brah ma nok azo kat ma ga sabb ra tart ják az át la -
gos déváknál vagy „is te nek nél”. Egy imád ság le het ké rés
vagy rá ol va sás áto kért – aho gyan az egy idõ ben köl csö nös
pusz tu lásért imád ko zó két had se reg ese té ben – de ugyan -
úgy ál dá sért is. Mi vel pe dig az emberek óri á si több sé ge
rend kí vül önzõ, és csak önmagáért imádkozik azt kérve,
hogy kap ja meg a „min den na pi kenyerét” ahe lyett, hogy
meg dol goz na érte, és azért könyörög az Is ten nek, hogy ne
vi gye „a kí sér tés be”, de sza ba dít sa meg õket (de csak a
kérelmezõket) a go nosztól, az eredmény az, hogy az
imádság – aho gyan most ér tik – két sze re sen ár tal mas: (a)
meg gyil kol ja az em ber ben levõ önbizalmat, és (b) ki fej -
leszt ben ne egy an nál is va dabb ön zést és ego iz must, mint
ami vel a ter mé szet fel ru ház ta. 
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Is mét lem, mi hi szünk a „bensõséges kap cso lat ban” és
az ez zel egy ide jû te vé keny ség ben, egy ség ben a „ti tok ban
levõ Atyánkkal”, az el ra gad ta tott üdvösség rit ka pil la na ta -
i ban, felsõbb lelkünk – ami vonzódik ere de te és köz pont ja
felé – össze ke ve re dé sé ben az egye te mes esszen ci á val. Ezt
az állapotot az élet fo lya mán szamâdhi-nak, a ha lál után
nirvâná-nak ne ve zik. El uta sít juk, hogy te rem tett vé ges lé -
nyek hez imád koz zunk, te hát is te nek hez, szen tek hez,
angyalokhoz, stb., mert ezt mi bál vány imá dás nak tart juk. 

Nem tu dunk imád koz ni az Ab szo lút hoz a ko ráb ban el -
ma gya rá zott okok mi att, ezért meg pró bál juk fel vál ta ni a
hi á ba va ló és haszontalan imád ko zást ér dem le ges és jót
ered mé nyezõ tevékenységekkel.

K: A ke resz té nyek ezt büsz ke ség nek és is ten ká rom lás nak ne -
vez nék. Té ved né nek?

T: Tel jes mér ték ben. Ez zel szem ben õk azok, akik sá tá -
ni büsz ke sé get mu tat nak ab ban a hi tük ben, hogy az Ab -
szo lút vagy Vég te len – még ha vol na is olyan do log, mint
bár mi lyen vi szony le het sé ges sé ge a fel té tel nél kü li és a fel -
té tel hez kö tött kö zött – majd le ala cso nyo dik, hogy meg -
hall gas son min den os to ba vagy ego is ta imát. To váb bá
azok is õk, akik gya kor la ti lag is ten ká rom lók ab ban a ta ní -
tás ban, hogy egy Min den tu dó és Min den ha tó Is ten nek
szük sé ge van ki mon dott imák ra, hogy meg tud ja, mit kell
ten nie! Ezt – ezo te ri ku san ért ve – mind Budd ha, mind Jé -
zus meg erõ sí tet ték. 

Az egyik ezt mond ja: „Ne kérj sem mit a te he tet len is te -
nek tõl – ne imád kozz! ha nem in kább cse le kedj, mert a sö -
tét ség nem fog ki fé nye sed ni. Ne kér dezz sem mit a csend-
tõl, mert az nem tud sem be szél ni, sem meg hal la ni”. 

A má sik pe dig – Jé zus – ezt ajánl ja: „És akár mit kér tek
majd az én ne vem ben [már mint Krisz tu sé ban], meg cse -
lek szem azt”. 
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Ter mé sze te sen ez az idé zet, ha szó sze rin ti ér tel mé ben
vesszük, el len té tes az ál lí tá sunk kal. De ha ezo te ri ku san
fo gad juk el, a Krisz tus-fo ga lom je len té sé nek tel jes is me re -
té ben, ami szá munk ra az âtma-buddhi-manaszt, az Én-t
je le ní ti meg, ak kor ezt a je len tést kap juk: 

Az egye dü li Is ten, akit fel kell is me rnünk, és aki hez
imád koz nunk kell, vagy in kább vele egy ség ben cse le ked -
nünk, az Is ten szel le me, ami nek a tes tünk a temp lo ma, és
ami ben la ko zik.

AZ  IMÁDSÁG  MEGGYILKOLJA  AZ 
ÖNBIZALMAT

K: De hát Krisz tus nem imád ko zott maga is, és aján lott
imát?

T: Így ír ták le, de azok az imád sá gok pon to san olyan tí -
pu sú kap cso la tot je len te nek az em ber imént em lí tett „ti -
tok ban levõ Aty já val”. Egyéb ként, ha Jé zust azo no sít juk
az egye te mes is ten ség gel, ak kor va la mi túl sá go san kép te -
le nül lo gi kát lan kö vet kez te tés hez ju tunk, hogy õ, „maga a
va ló di Is ten” ön ma gá hoz imád ko zott, és el vá lasz tot ta an -
nak az Is ten nek az aka ra tát a sa ját já tól!

K: Van még egy érv, rá adá sul olyan érv, amit so kat hasz nál -
nak egyes ke resz té nyek. Azt mond ják: „Úgy ér zem, nem tu dom
le gyõz ni a szen ve dé lye i met és a gyen ge sé ge i met sa ját erõm bõl.
Ami kor azon ban Jé zus Krisz tus hoz imád ko zom, úgy ér zem,
erõt ad ne kem és az õ ere jé vel ké pes va gyok gyõz ni”.

T: Nem cso da. Ha „Jé zus Krisz tus” az Is ten, aki füg get -
len és el kü lö nült at tól, aki imád ko zik, ak kor ter mé sze te -
sen min den le het sé ges, és le het sé ges nek is kell len nie a
„ha tal mas Is ten” szá má ra. De ak kor hol van egy ilyen gyõ -
ze lem ér de me vagy akár igaz sá gos sá ga? Mi ért kell az
ál-gyõz test meg ju tal maz ni olyan va la mi ért, ami neki csak
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imád sá gok ba ke rült? Ad na-e ön, csak egy egy sze rû ha lan -
dó em ber a mun ká sá nak egy egész napi fi ze tést, ha ön vé -
gez né el a mun ka nagy ré szét he lyet te, õ pe dig mind vé gig
egy al ma fa alatt ülne, és ön höz imád koz na, hogy így te -
gyen? 

Ez az el kép ze lés, hogy az em ber egész éle tét er köl csi
sem mit te vés sel tölt se, és a leg ne he zebb mun ká ját és kö te -
le zett sé gét más va la ki vel – akár Is ten nel, akár em ber rel –
vé gez tes se el, szá munk ra a leg vissza ta szí tóbb, mi vel az
em be ri mél tó ság szá má ra a leg meg alá zóbb.

K: Ta lán így van, vi szont ez a sze mé lyes Meg vál tó ban való
bi za ko dás – aki se gít és meg erõ sít az élet csa tá já ban – el kép ze lé -
se az, ami a mo dern ke resz tény ség alap ve tõ el gon do lá sá vá vált.
Afe lõl pe dig nincs két ség, hogy egyé ni leg az ilyen hit ered mé -
nyes, hogy akik hisz nek ben ne, igen is meg se gít ve és meg erõ sít ve
ér zik ma gu kat.

T: Nincs is afe lõl sem mi két ség, hogy a „ke resz té nyek”
és a „men tá lis tu dó sok” is – a nagy „ta ga dók”* – néha gyó -
gyí ta nak, és afe lõl sem, hogy a hip nó zis, a szug ge rá lás, a
pszi cho ló gia, de még a médiumitás is ugyan ilyen gyak ran, 
ha még nem gyak rab ban ha son ló ered mény re ve zet. Ön
egye dül csak a si ke re ket ve szi fi gye lem be és az ér ve it erre a 
fo nal ra fûzi. De mi van a tíz szer ennyi ku darc cal? Ter mé -
sze te sen ön nem meri azt mon da ni, hogy a ku darc is me -
ret len do log még elég gé vak hit tel sem a fa na ti kus keresz-
té nyek kö zött, ugye?
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*  A gyó gyí tók egy új szek tá ja, akik ta gad va bár mi nek a lé te zé sét a
szel le men kí vül, ami nem tud sem szen ved ni, sem be teg len ni, azt
ál lít ják, hogy meg gyó gyí ta nak min den be teg sé get, fel té ve, ha a pá -
ci ens el hi szi, hogy amit ta gad, az nem lé tez het. Az ön hip nó zis egy
új for má ja.



K: De ho gyan tud ja meg ma gya ráz ni azo kat az ese te ket,
amik ben tel jes si ker kö vet ke zik be? Hol ke re si egy teozófus azt
az erõt, ami vel le gyõ zi a szen ve dé lye it és az ön zé sét?

T: A fel sõbb Én-jében, az is te ni szel lem ben vagy a ben -
ne levõ Is ten ben és a kar má já ban. Hány szor kell még újra
és újra el is mé tel nünk, hogy a fát gyü möl csé rõl is mer jük
meg, az ok ter mé sze tét pe dig az oko za ta i ról? Ön a szen ve -
dé lyek le gyõ zé sé rõl és a jóvá vá lás ról be szél Is ten vagy
Krisz tus se gít sé gé vel. Meg kér dez zük, hol ta lál több eré -
nyes, ár tat lan em bert, akik tá vol tart ják ma gu kat a bûn tõl
és bûn té nyek tõl, a ke resz tény ség ben vagy a budd hiz mus -
ban, a ke resz tény or szá gok ban vagy a po gány vi dé ke ken?
A sta tisz ti ku sok meg ad ják a vá laszt, és alá tá maszt ják ál lí -
tá sa in kat. 

A leg utób bi nép szám lá lás sze rint Cey lon ban és In di á -
ban a bûn cse lek mé nyek össze ha son lí tó táb lá za tá ban, ami -
ket ke resz té nyek, mu zul má nok, hin duk, eur ázsia i ak,
budd his ták, stb. kö vet tek el, a né pes ség bõl két mil li ót vet -
tek vé let len sze rû en, és több éven ke resz tül le fed ve a bû nö -
zõ ket, a ke resz té nyek ál tal el kö ve tett bûn cse lek mé nyek
ará nya kb. 15:4-hez a budd his ta né pes ség ál tal el kö ve tet -
tek hez ké pest.* Nincs olyan ori en ta lis ta, nincs olyan ki vá -
ló tör té nész vagy budd his ta or szá gok ban uta zó, kezd ve
Bigandet püs pök tõl és Huc ab bé tól Sir William Hunterig
és min den el fo gu lat lan hi va tal no kig, aki az erény pál má ját 
ne a budd his ták nak adná a ke resz té nyek elõtt. Vi szont az
elõb bi ek – nem a va ló di budd his ta Siamese szek ta – nem
hisz nek sem Is ten ben, sem egy jö ven dõ ju ta lom ban ezen a
föl dön kí vül. Nem imád koz nak, sem a pa pok, sem a vi lá gi
em be rek. „Imád kozz!” – cso dál koz va kiáltanának fel:
„kihez, vagy mihez?”
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K: Ak kor õk iga zá ból ate is ták. 
T: Ta gad ha tat la nul, de ugyan ak kor õk a leg in kább

erény sze re tõ és erény meg tar tó em be rek az egész vi lá gon.
A budd hiz mus azt mond ja: Tisz teld más em be rek val lá -
sát, és ma radj igaz a sa já tod hoz. Az egy há zi ke resz tény ség
azon ban más né pek va la mennyi is te nét ör dög nek nyil vá -
nít va, min den nem-ke resz tényt örök kár ho zat ra ítél ne.

K: A budd his ta pap ság nem ugyan ezt te szi?
T: Soha. Túl sá go san is tisz te lik a Dhammapada-ban ta -

lál ha tó bölcs ta ní tá so kat ah hoz, hogy így te gye nek, mert
tud ják, hogy:

Ha bár mely em ber, akár ta nult, akár nem, olyan
nagy nak tart ja ma gát, hogy le néz ze a töb bi em bert, ak -
kor olyan, mint egy gyer tyát tar tó vak em ber – ön ma ga
vak, és má so kat vi lá gít meg.

AZ  EMBERI  LÉLEK  FORRÁSÁRÓL

K: Ak kor mi nek tu laj do nít ják, hogy az em ber ren del ke zik
szel lem mel és lé lek kel? Hon nan szár maz nak ezek?

T: Az Egye te mes Lélekbõl. Biz to san nem egy sze mé-
lyes Is ten adománya. Hon nan származik a ned ves al -
kotóelem a medúzában? Az azt körülvevõ óceánból, ami -
ben él, lé leg zik, és ami ben lé te zik, és aho vá vissza tér,
ami kor fel osz lik.

K: Te hát el uta sít ják azt a ta ní tást, hogy a lel ket Is ten adja
az em ber nek, vagy le he li bele?

T: Kény te le nek va gyunk. A Mó zes I. Köny vé ben (2:7)
tár gyalt „lé lek” – aho gyan ott ál lít ják – az „élõ lé lek” vagy
nephesh, az él tetõ, állati lélek, ami vel Is ten – mi termé-
szetet és a megváltoztathatatlan törvényt mondunk – fel-
ruházza az em bert, min den állathoz hasonlóan. Ez egy-
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általán nem a gondolkodó lélek vagy elme, még kevésbé a
hal ha tat lan szel lem.

K: Nos, kö ze lít sük meg más hon nan: Is ten-e az, aki
felruházza az em bert egy em be ri ér tel mes lé lek kel és hal ha tat lan
szel lem mel?

T: Aho gyan fel te szi a kér dést, újra csak ki fo gá sol nunk
kell. Mi vel nem hi szünk sze mé lyes Is ten ben, ho gyan hi -
het nénk ab ban, hogy bár mi vel is fel ru ház za az em bert?
De ha a vita ked vé ért el fo ga dunk egy Is tent, aki ma gá ra
vál lal ja a koc ká za tot, hogy új lel ket te remt min den új szü -
lött cse cse mõ számára, ak kor azt mond hat juk, hogy egy
ilyen Istenre alig ha le het úgy te kin te ni, hogy önmagát
felruházta bármilyen bölcsességgel vagy elõrelátással. Bi -
zo nyos más nehézségek és a lehetetlenség, hogy ezt
összeegyeztessük azokkal az ál lí tá sok kal, hogy mind ez an -
nak az Is ten nek a ke gyel mét, igaz sá gos sá gát, mél tá nyos-
ságát és min den tu dá sát jel zi, olyan sok ha lá los zá tonyt je -
len te nek, ami ken ez a teológiai dog ma na pon ta és órán -
ként össze tö rik.

K: Mire gon dol? Mi lyen ne héz sé gek?
T: Egy meg vá la szol ha tat lan érv re gon do lok, amit egy -

szer a je len lé tem ben egy szingaléz budd his ta pap, egy hí -
res pré di ká tor ho zott fel egy ke resz tény misszi o ná ri us nak, 
olyan va la ki nek, akit sem mi kép pen sem le het tu dat lan -
nak vagy fel ké szü let len nek nevezni a nyil vá nos vi ták ban,
amely so rán ezt elõvezették. Ez Co lom bo közelében tör-
tént, és a misszionárius ki hí vást in té zett Megittawatti
pap hoz, hogy mond ja el az oko kat, hogy a ke resz tény Is -
tent mi ért ne fo gad hat nák el a „po gá nyok”. Nos, a misszi -
o ná ri us ab ban az em lé ke ze tes vi tá ból a má so dik he lyet
érte el, aho gyan len ni szo kott.
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K: Bol dog len nék, ha meg tud hat nám, hogy ho gyan.
T: Egy szerûen így: 
A budd his ta pap be ve zetésként megkérdezte az atyát,

hogy az õ Is te ne va jon azért adott-e pa ran cso la to kat Mó -
zes nek, hogy az em be rek csak tart sák be, vi szont maga Is -
ten meg sze gi azo kat. A misszi o ná ri us fel há bo ro dot tan
vissza uta sí tot ta ezt a fel té te le zést. 

Nos – mond ta az el len fe le – ön azt mond ja ne künk,
hogy Is ten nem tesz ki vé telt e sza bály alól, és hogy egyet -
len lé lek sem szü let het meg az õ aka ra ta nélkül. Tehát Is -
ten többek között meg tilt ja a házasságtörést is, és ön
ugyanaz zal a levegõvétellel azt is mond ja, hogy õ az, aki
min den újszülöttet meg te remt, és õ az, aki felruházza õket
lélekkel. Ak kor úgy kell-e értenünk, hogy gyer me kek
milliói, akik bûnténybõl és házasságtörésbõl születnek, az
ön Is te né nek mun ká já ból szár maz nak? Hogy az ön Is te ne
meg tilt ja és bün te ti a tör vé nye i nek meg sze gé sét, mind -
azo nál tal na pon ta és órán ként te remt lelkeket pont ilyen
gye re kek szá má ra? 

A legegyszerûbb lo gi ka sze rint az ön Is te ne bûn társ a
bûncselekményben, mi vel egyet len ilyen paráznaságból
származó gye rek sem szü let het meg az õ segítsége és
beavatkozása nélkül. Hol van ab ban az igaz ság szol gál ta -
tás, hogy nem csak a bûnös szülõk kap nak büntetést, ha -
nem az ártatlan gye rek is olyanért, amit ugyan az az Is ten
követ el, akit ön bármilyen bûnösség alól fel old? 

A misszi o ná ri us ránézett az órá já ra, és hir te len úgy ta -
lál ta, hogy már túl késõ van a további vitára.

K: El fe lej ti, hogy min den ilyen meg ma gya ráz ha tat lan eset
hit ti tok, és hogy a val lá sunk tilt ja, hogy Is ten tit ka it ki für -
késszük.

T: Nem, nem fe lejt jük el, csak egy szerûen elutasítjuk
az ilyen lehetetlenségeket. Nem is akar juk azt, hogy ön azt
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higgye, amit mi. Csupán válaszolunk a kérdésekre, amiket 
fel tesz. Azon ban mi más néven ne vezzük az ön „hit tit ka -
it”

A  FENTIEKKEL  KAPCSOLATOS  BUDDHISTA 
TANÍTÁSOK

K: Mit ta nít a budd hiz mus a lé lek kel kap cso lat ban?
T: At tól függ, hogy az exoterikus, nép sze rû budd hiz -

mus ra gon dol-e, vagy an nak ezo te ri kus ta ní tá sa i ra. Az
elõb bit maga a Buddhist Catechism ma gya ráz za el ilyen
oko san:

A lé lek egy olyan szó, amit a tu dat la nok hasz nál nak
egy hi bás el kép ze lés ki fe je zé sé re. Ha min den do log ki
van téve a vál to zás nak, ak kor ebbe az em ber is be le tar -
to zik, és min den anya gi ré szé nek vál toz nia kell. Az, ami 
ki van téve a vál to zás nak, nem ál lan dó, így nem le het sé -
ges egy vál to zó do log hal ha tat lan fenn ma ra dá sa.

Ez vi lá gos nak és ha tá ro zott nak tûnik. Ami kor azon ban
el ju tunk ah hoz a kérdéshez, hogy az új személyiség min -
den egymás követõ újraszületésben a skandhaknak, va gyis 
a régi sze mé lyi ség jellemzõinek összessége, és megkér dez -
zük, hogy va jon a skandhaknak ez az új összes sé ge szin tén
egy új lény-e, ami ben sem mi nem ma radt a ré gibõl, ak kor
ezt ol vas suk:

Egyik ér tel mé ben ez egy új lény, a má sik ban pe dig
nem. A je len le gi élet fo lya mán a skandhak fo lya ma-
tosan vál toz nak, és mi köz ben a 40 éves X.Y. em ber sze -
mé lyi sé gét te kint ve azo nos a 18 éves fi a tal X.Y.-nal, vi -
szont a tes té nek fo lya ma tos pusz tu lá sa és hely re ál lí tá sa, 
va la mint az elme és a jel lem vál to zá sa mi att õ egy kü -
lönbözõ lény. Mind azo nál tal az idõs em ber igaz sá go san 
arat ja le a ju tal mat vagy szen vedést, ami éle té nek min -
den korábbi állomásáról származó gon do la ta i nak és
cse le ke de te i nek kö vet kez mé nye. Így egy új ra szü le tés új 
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lénye, mi vel ugyan az az egyéniség, mint korábban volt
[de nem ugyan az a sze mé lyi ség], csak meg vál to zott for -
má ban, va gyis a skandhak új összes sé gé ben, jo go san
arat ja le a korábbi lé te zé sé ben meg tör tént te vé keny sé -
gei és gon do la tai kö vet kez mé nye it.

Ez ne he zen ért hetõ me ta fi zi ka, és nyilvánvalóan sem -
mi eset re sem fe jez ki hitetlenséget a lé lek ben.

K: Nem va la mi eh hez ha son lót mond az Esoteric Buddhism
is?

T: De igen, mert ez a ta ní tás hoz zá tar to zik az ezo te ri -
kus budd hiz mus hoz vagy titkos böl cses ség hez és az exote- 
rikus budd hiz mus hoz vagy Gautama Budd ha val lá si fi lo -
zó fi á já hoz is. 

K: De ha tá ro zot tan azt mond ják, hogy a budd his ták több sé -
ge nem hisz a lé lek hal ha tat lan sá gá ban.

T: Aho gyan mi sem, ha lel ken a sze mé lyes én-t, vagy az
élet-lel ket, a nephes-t érti. Vi szont min den mûvelt budd -
his ta hisz az egyéniségben, va gyis az is te ni Én-ben. Azok,
akik nem, té ved nek az íté le tük ben. Ugyan úgy hi báz nak
ezen a pon ton, mint azok a keresztények, akik fél re ér tik a
kár ho zat tal és a po kol tü zé vel kap cso la tos Evan gé li u mok
újabb szer kesztõinek te o ló gi ai át ül te té se it, Jé zus ki je len -
té se it szó sze rint véve. Sem Buddha, sem Krisz tus soha
nem írt le maga sem mit, vi szont mindkettõ allegórákban
és példabeszédekben beszélt, aho gyan min den va ló di be -
ava tott tet te, és fog ja ten ni a jövõben hosszú idõn ke -
resztül.

Mindkét szent írás min den ilyen me ta fi zi kai kérdést
na gyon óvatosan ke zel, és mind a budd his ta, mind a ke -
resz tény fel jegy zé sek bûnt követ nek el a túl sok exo-
teriával, a holtbetûs je lentés messze túllõ a célon mindkét
eset ben.
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K: Azt akar ja su gall ni, hogy sem Budd ha ta ní tá sa it, sem
Krisz tu sét mind ed dig nem ér tel mez ték he lye sen?

T: Pon to san úgy ér tem, aho gyan mond ja. A budd his ta
és a ke resz tény evangéliumokat egy aránt ugyan azt a célt
szem elõtt tart va hirdették. Mindkét re for mer szen -
vedélyes emberszeretõ és gya kor la ti emberbarát volt, akik
a leg ne me sebb és leg emel ke det tebb típusú szo ci a liz must,
az ön fel ál do zást hir det ték a végsõkig. „Hadd hull jon az
egész világ bûne rám, hogy könnyíthessem az em ber
gyötrelmét és szen vedését!” – kiált fel Budd ha. „Nem fo -
gom meg en ged ni sen ki nek, hogy sír jon, akit meg tu dok
men te ni!” – ki ált ja a her ceg-kol dus, a te me té si he lyek
szennyes ron gya i ba öl töz ve. „Jõjjetek én hozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok és meg ter hel tet te tek, és én
meg nyu goszt lak ti te ket” – ezt kéri a „fájdalmak fér fi ja” a
szegényektõl és ki ta ga dot tak tól, akik nek nincs hol le haj -
ta ni uk a fe jü ket. 

Mindkettõ tanításai az em be riség iránti határtalan sze -
re tet, a ke gye lem, a bántás megbocsájtása, az önmagáról
való elfeledkezés, a megtévesz tett tö me gek saj ná la ta.
Mind ket ten ugyan úgy sem mi be ve szik a gaz da go kat, és
nem tesz nek kü lönb sé get az enyém és a tied kö zött. A vá -
gyuk az volt, hogy a be ava tás min den szent misz té ri u má -
nak fel fe dé se nél kül a tu dat la nok nak és a fél re ve ze tet tek-
nek, azok nak, akik nek az élet ben a te her túl ne héz volt,
elegendõ reményt ad ja nak, és megsejtessenek annyi igaz-
ságot, ami elegendõ a támogatásukra a leg ne he zebb órá ik -
ban. De mind két reformer cél jai meg hi ú sul tak, késõbbi
követõi túlságos buzgalmának következtében. Mi vel a
Meste rek sza va it fél re ér tet ték és fél re ér tel mez ték, most
lát hat juk a kö vet kez mé nye ket!
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K: De Budd há nak biz to san ta gad nia kel lett a lé lek hal ha -
tat lan sá gát, ha va la mennyi ori en ta lis ta és a sa ját pap jai is ezt
mond ják!

T: Az arhatok kö vet ni kezd ték Mes te rük el já rá sát, és a
pa pok több sé ge, akik követték õket, nem vol tak be ava tot -
tak, aho gyan a ke reszténységben sem, és így apródonként
a leg na gyobb ezo te ri kus igaz sá gok szin te tel je sen el vesz -
tek. Erre az a bi zo nyí ték, hogy a cey lo ni két lé tezõ
szektából a sziámi a ha lált az egyé ni ség és a sze mé lyi ség
tel jes megszûnésének hi szi, a másik pe dig a Nirvâna-t ma -
gyarázza, aho gyan mi, teozófusok is tesszük.

K: De eb ben az eset ben a budd hiz mus és a ke resz tény ség mi -
ért kép vi se li egy bi zo nyos hit nek a két szem ben ál ló pó lu sát?

T: Mert a fel té te lek, ame lyek kö zött hir det ték eze ket,
nem ugyan azok vol tak. Indiában a brah ma nok, akik fél té -
ke nyek vol tak a felsõbbrendû tudásukra, és kizártak abból 
min den kasz tot a sa ját juk ki vé te lé vel, em be rek mil li ó it te -
rel ték a bál vány imá dás ba és szin te a fé tis iz mus ba. Budd -
há nak ha lá los csa pást kel lett mér nie az egész ség te len
képzelõdés és a fa na ti kus ba bo na ság túl bur ján zá sá ra, ami
ak ko ra tu dat lan sá got ered mé nye zett, ami lyet sem azelõtt,
sem azóta nem láttunk. Jobb egy fi lo zo fi kus ate iz mus,
mint egy ennyire tu dat lan is ten imá dat azok nak, 

Akik ki a bál nak az is te ne ik nek, 
de nem hall ják meg õket, 
Vagy nem fi gyel nek rá juk,

és akik men tá lis két ség beesés ben él nek és hal nak. Min de -
nek elõtt meg kel lett ál lí ta nia a ba bo na ság nak ezt az isza -
pos özö nét, és gyö ke res tõl ki ir ta nia a tév hi te ket, mi e lõtt
át ad hat ta az igaz sá got. És nem tud ta ki ad ni az egé szet
ugyanazon jó ok ból, ami ért Jé zus sem, aki em lé kez te ti a
ta nít vá nya it, hogy a Menny or szág misz té ri u mai nem a tu -
dat lan tö me gek nek va lók, ha nem egye dül csak a ki vá lasz -
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tot tak nak, és ezért az em be rek hez pél dá za tok ban be szélt
(Máté 13:10,11) – így az óva tos sá ga ve zet te Budd hát is,
hogy túl sok min dent el tit kol jon. Még azt sem volt haj lan -
dó el mon da ni Vacchagotta szer ze tes nek, hogy van-e vagy
nincs Én az em ber ben. Ami kor sür get ték, hogy vá la szol -
jon, „az emel ke dett csend ben ma radt”.

Be ava tott ta nít vá nyá nak, Ânanda-nak, aki en nek a
hall ga tás nak az oká ról kér de zõs kö dik, Budd ha vi lá gos és
egy ér tel mû vá laszt ad ab ban a pár be széd ben, amit Olden-
burg for dí tott le a Samymuttaka Nikaya-ból:

Ha én, Ânanda, ami kor az ér dek lõ dõ szer ze tes,
Vacchagotta azt kér dez te tõ lem, hogy „Van-e Én?”, azt
vá la szol tam vol na, hogy „Igen, van Én”, ak kor,
Ânanda, ez meg erõ sí tet te vol na a brah ma nok ta ní tá sát,
akik hisz nek az ál lan dó ság ban. 

Ha én, Ânanda, ami kor az ér dek lõ dõ szer ze tes,
Vacchagotta azt kér dez te tõ lem, hogy „Nincs Én?”, azt
vá la szol tam vol na, hogy „Nem, nincs Én”, ak kor,
Ânanda, ez meg erõ sí tet te vol na azok ta ní tá sát, akik
hisz nek a meg sem mi sü lés ben. 

Ha én, Ânanda, ami kor az ér dek lõ dõ szer ze tes,
Vacchagotta azt kér dez te tõ lem, hogy „Van-e Én?”, azt
vá la szol tam vol na, hogy „Igen, van Én”, szol gál ta vol -
na-e az én cé lo mat, Ânanda, el ül tet te-e vol na ben ne azt
a tu dást, hogy min den lé te zés (dhamma) nem-én? 

Vi szont ha azt vá la szol tam vol na, Ânanda, hogy
„Nem, nincs Én”, ak kor, Ânanda, ez csak azt ered mé -
nyez te vol na az ér dek lõ dõ szer ze tes nél, Vacchagotta-
nál, hogy az egyik za va ro dott ság ból egy má sik ba ta szí -
tom. „Az én Én-em nem lé te zett ko ráb ban? De most
már soha többé nem is létezik!”

Ez bár mi más nál job ban mu tat ja, hogy Gautama Budd -
ha vissza tar tot ta az ilyen nehéz me ta fi zi kai ta ní tá so kat a
tömegektõl azért, hogy ne za var ja õket job ban össze. Ami -
re gon dolt, az a személy, idõle ges én és a felsõbb Én
közötti különbség volt, ami rávetíti a fényét az el pusz tít -
ha tat lan ÉN-re, az em ber szel le mé re.
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K: Ez Gautama-ra vo nat ko zik, de mi lyen mó don érin ti az
Evan gé li u mo kat?

T: Ol vas sa a tör té nel met, és gon dol kod jon el raj ta. Az
Evan gé li u mok ban el be szélt, ál lí tó lag meg tör tént ese mé -
nyek ide jén volt egy ha son ló in tel lek tu á lis er je dés, ami az
egész vi lá gon le zaj lott, csak ép pen el len té tes ered ménnyel
ke le ten és nyu ga ton. A régi is te nek ki hal tak. Mi köz ben a
mûvelt oszályok be le sodródtak a hi tet len szadduceusok
nyomában ma te ri a lis ta alkudozások ba és pusztán holt-
be tûs mózesi vitákba Pa lesz tinában, Rómában pe dig er-
kölcsi züllöttségbe, a leg al sóbb és legszegényebb osztá-
lyok a varázslatok és ide gen is te nek után fu tot tak, vagy ál -
szen tek ké, vagy még rosszab bak ká váltak. Újra el ér ke zett
az idõ egy spirituális re form ra. A zsidók ke gyet len, ant ro -
po morf és féltékeny is tenét a „sze met szemért, fo gat fo -
gért”, a vér on tás nak és ál la tok fel ál do zá sá nak vér szom jas
tör vé nye i vel alá ren delt hely re kel lett számûzni, és fel vál -
ta ni a könyörületes „ti tok ban levõ Atyával”. 

Az utóbbit nem egy koz mo szon túli is ten ként, ha nem a
tes ti em ber meg vál tó ja ként kel lett be mu tat ni, aki a sa ját
szí vé ben és lel ké ben ta lál ha tó, a szegényében ugyan úgy,
mint a gaz da gé ban. Csak úgy, mint In di á ban, itt sem le he -
tett a beava tás tit ka it ki fe cseg ni, ne hogy oda ad ják a leg -
szen teb bet a ku tyá nak, és gyön gyöt szórjanak a disz nók
elé, mert mind a tit kot fel tá rót, mind a fel tárt dol got le ta -
pos nák. 

Így mind Budd ha, mind Jé zus szán dé kos el hall ga tá sa –
az utób bi akár a neki tu laj do ní tott tör té nel mi idõben élt,
akár nem – az egyik eset ben a déli budd hiz mus üres ta ga -
dá sá hoz, a má sik ban pe dig a ke resz tény egy ház há rom el -
térõ formájához és a pro tes táns Ang lia 200 szek tá já hoz
ve ze tett. 
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VI. 

TEOZÓFIAI  TANÍTÁSOK  A 
TERMÉSZETRÕL  ÉS AZ EMBERRÕL

A  MINDEN  EGYSÉGE  A  MINDENBEN

K: Mi u tán el mond ta, mi nem az Is ten, a lé lek és az em ber az 
ön ál lás pont ja sze rint, tá jé koz tat na ar ról, hogy az önök ta ní tá -
sai sze rint mik ezek?

T: Ere de tük ben és az örök ké va ló ság ban a há rom – ha -
son ló an az uni ver zum hoz és min den ben ne le võ ben – egy
az ab szo lút egy ség gel, a meg is mer he tet len is te ni esszen ci -
á val, ami rõl ko ráb ban már be szél tem. Nem a te rem tés ben
hi szünk, ha nem az uni ver zum pe ri o di kus és egy mást kö -
ve tõ meg je le né sé ben a tár gyi a su lat lan ból a lé te zés tár gyi a -
sult sík ján, sza bá lyos idõ köz ön ként, mér he tet len idõtarta- 
mok pe ri ó du sa it le fed ve.

K: Ki tud ná bõ veb ben fej te ni a kér dést?
T: Elsõ ha son lat ként és egy he lye sebb el kép ze lés felé

vivõ se gít ség ként ve gyük a szo lá ris évet, má so dik ként pe -
dig an nak az év nek a két fe lét, ami az Észa ki sar kon egy
hat-hat hó nap hosszú sá gú nap palt és éj sza kát hoz lét re.
Most kép zel jük el – ha tud juk – a 365 na pos szo lá ris év he -
lyett az örök ké va ló sá got. Je lent se a Nap az uni ver zu mot, a
hat hó na pos sar ki nap pa lok és éj sza kák olyan nap pa lo kat
és éj sza ká kat, amik 182 nap he lyett 182 bil lió és tril lió évig 
tar ta nak. Aho gyan a Nap fel kel min den reg gel a tár gyi a -
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sult ho ri zon tun kon a (szá munk ra) tár gyi a su lat lan és túl -
ol da li tér bõl, ugyan így emel ke dik ki pe ri o di ku san az
univerzum a tár gyi a sult ság sík já ra a tár gyi a su lat lan sá gé -
ról – az elõb bi túl ol da lá ról. Ez az „Élet Cik lu sa”. Aho gyan
pe dig a Nap el tû nik a ho ri zon tunk ról, ugyan így el tû nik az 
uni ver zum sza bá lyos idõ köz ön ként, ami kor el jön az
„Egye te mes Éj sza ka”. A hin duk az ilyen vál ta ko zá so kat
„Brahmâ nap pa lá nak és éj sza ká já nak” ne ve zik, vagy pe dig 
manvantara és pralaya (fel bom lás) idõ sza ká nak. A nyu ga ti -
ak hív hat ják eze ket egye te mes nap pa lok nak és éj sza kák -
nak, ha így job ban tet szik. Az utób bi fo lya mán (éj sza ka)
min den a Min den ben van, min den atom vissza ol dó dik az
egy ho mo ge ni tás ba.

AZ  EVOLÚCIÓ  ÉS  AZ  ILLÚZIÓ

K: De ak kor ki az, aki min den al ka lom mal meg te rem ti az
uni ver zu mot?

T: Sen ki nem te rem ti meg. A tu do mány a fo lya ma tot
evo lú ci ó nak ne ve zi, a kereszténység elõtti filozófusok és
az okkultisták kiáradásnak nevezték, mi, okkultisták és
teozófusok csak az egye te mes és örökkévaló valóságot
látjuk ben ne, amely önmaga perodikus tük rözõdését rá-
ve tí ti a végtelen tér mélységeire. Ezt a tükrözõdést, amit
önök a tárgyiasult anya gi uni ver zum nak te kin te nek, mi
egy idõle ges „illúziónak”, és nem egyébnek tart juk. Egye-
dül csak az örökkévaló a valóságos.

K: Eb ben az eset ben ön és én is „il lú zi ók” va gyunk.
T:  Tovatûnõ személyiségként, ma egy személyiség,

hol nap egy másik, igen, azok va gyunk. Ne vez né-e az észa -
ki fény, az aurora borealis hir te len fel vil la ná sa it „va ló ság-
nak”, noha annyi ra va ló sá gos, ami lyen csak le het, mi köz -
ben ön nézi? Nyil ván va ló an nem, az a ha tás, ami lét re hoz -
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za, ha ál lan dó és örök ké va ló, ami az egye dü li va ló ság, míg
a ha tás csu pán egy tovatûnõ illúzió.

K: Mind ez nem ma gya ráz za meg ne kem, hogy ez az „il lú zi -
ó nak” ne ve zett univerzum ho gyan jön lét re, a tu dat ho gyan lesz, 
ho gyan nyil vá nít ja meg ma gát az ön tu dat lan ból, ami van.

T: Ez csak a vé ges tu da tunk szá má ra „ön tu dat lan”. Va -
ló ban idéz het jük Szt. Já nos (1:5) so rát, és el mond hat juk:
„És az [ab szo lút] vi lá gos ság [ami szá munk ra sö tét ség] a
sö tét ség ben [ami kép ze let be li anya gi fény] fény lik, de a
sö tét ség nem fo gad ta be azt.” Ez az ab szo lút fény az ab szo -
lút és meg vál toz tat ha tat lan tör vény is. Akár ki su gár zás sal, 
akár ki ára dás sal – nem kell össze vesz nünk a fo gal ma kon –
az uni ver zum ki lép a ho mo gén tár gyi a su lat lan sá gá ból a
meg nyil vá nu lás elsõ sík já ra – úgy ta nul juk, hogy hét sík ja
van. Min den sí kon egy re sû rûb bé és anya gib bá vá lik, amíg 
el nem éri ezt a mi sí kun kat, ame lyen az egye dü li vi lág,
ami nek a tu do mány meg kö ze lí tõ leg is me ri és érti a fi zi kai
össze té tel ét, a boly gó- vagy nap rend szer, ami rõl azt mond -
ják, hogy egy egye dül ál ló rend szer.

K: Mit ért azon, hogy egye dül ál ló?
T: Arra gon do lok, hogy bár a ter mé szet alap ve tõ tör vé -

nyei és a tör vé nyek egye te mes mû kö dé se egy sé ges, még is a 
nap rend sze rünk – ha son ló an min den más ilyen rend szer -
hez a koz mosz ban levõ mil li ók kö zül –, de még a föl dünk
is a meg nyil vá nu lás sa ját prog ram já val ren del ke zik, ami
kü lön bö zik az összes töb bi meg fe le lõ prog ram já tól. Be szé -
lünk más boly gók la kó i ról, és azt kép zel jük, hogy ha õk
em be rek, va gyis gon dol ko dó lé nyek, ak kor olya nok nak
kell len ni ük, mint mi va gyunk. Köl tõk, fes tõk és szob rá -
szok kép ze le te min dig úgy je le ní ti meg az an gya lo kat,
mint az em ber gyö nyö rû má so la ta it – szár nyak kal ki egé -
szít ve. 
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Mi azt mond juk, hogy ez hiba és té ve dés, mert ha csak
ezen a ki csi föl dön az em ber ek ko ra sok fé le sé get ta lál a nö -
vény ze té ben, az ál lat vi lá gá ban és az em be rek kö zött – a
ten ge ri hí nár tól a li ba no ni céd ru sig, a me dú zá tól az ele -
fán tig, a bus man tól és a né ger tõl a Bel ve derei Apollónig –,
ak kor a koz mi kus és planetáris kö rül mé nyek vál to zá sá nak 
tel je sen kü lön bö zõ nö vény ze tet, ál lat vi lá got és em be ri sé -
get kell ered mé nyez nie. 

Ugyan azok a tör vé nyek a dol gok és lé nyek tel je sen el té -
rõ so ro za tát fog ják ki ala kí ta ni még a mi boly gón kon, il let -
ve rend sze rünk töb bi boly gó ján is. Mennyi re különbö-
zõbbnek kell len nie a kül sõ ter mé szet nek más nap rend -
sze rek ben, és mek ko ra os to ba ság más csil la go kat, vi lá go -
kat és em be ri lé nye ket a sa já tunk alapján meg ítél ni, mint
aho gyan a ter mé szet tu do mány te szi!

K: De mi lyen ada tai van nak erre az ál lí tás ra?
T: Olyan, amit a tu do mány ál ta lá nos ság ban soha nem

fog bi zo nyí ték ként el fo gad ni – böl csek vég te len so rá nak
összeg zett ta nú ság té te le. Szel le mi lá tá suk, a vak test ál tal
nem aka dá lyo zott pszi chi kus és szel le mi ér zé ke i ken ke -
resz tül tett fel fe de zé se ik szisz te ma ti ku san meg vizs gál ták
és össze ha son lí tot ták egy mást és azok át ros tált ter mé sze -
tét. Mind azt el ve tet ték, amit nem erõ sí tett meg egy han gú
és kö zös ta pasz ta lás, és csak azt je gyez ték fel és nyil vá ní -
tot ták igaz ság nak, ami rõl kü lön bö zõ ko rok ban, kü lön bö -
zõ ég haj lat okon és foly to nos meg fi gye lé sek szám ta lan
so ro za tán ke resz tül azt ta lál ták, hogy meg egye zik, és ál -
lan dó to váb bi meg erõ sí tést kap. 

A mi pszi cho -spi ri tu á lis tu do má nyunk tu dó sai és ta -
nul má nyo zói ál tal hasz nált mód sze rek nem kü lön böz nek
azok tól, ami ket a ter mé szet- és fi zi kai tu do má nyok ta nul -
má nyo zói hasz nál nak – mint lát hat ja. Csak a mi ku ta tá si
te rü le te ink két kü lön bö zõ sí kon van nak, az esz kö ze in ket
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pe dig nem em be ri kéz ké szí ti, ami mi att ta lán ezek meg -
bíz ha tób bak. A ké mi ku sok és ter mé szet tu dós ok kém csö -
vei, ak ku mu lá to rai és mik ro szkóp jai el ro mol hat nak, a
táv csö vek és a csil la gá szok idõ mé rõ esz kö zei tönk re me -
het nek, a mi fel jegy zõ esz kö ze in ket azon ban nem befolyá-
solják az idõjárás vagy az elemek.

K: És ezért önök fenn tar tás nél kül hisz nek ben nük?
T: A hit olyan szó, amit nem ta lál hat meg a te o zó fi ai

szó tá rak ban: mi meg fi gye lé sen és ta pasz ta lá son ala pu ló
tu dás ról be szé lünk. Meg van azon ban az a kü lönb ség, hogy 
amíg a ter mé szet tu do mány meg fi gye lé se és ta pasz ta lá sa
nagy já ból annyi mun ka hi po té zis fel ál lí tá sá hoz ve ze ti a tu -
dó so kat, mint ahány elme dol go zik a ki fej té sü kön, ad dig a
mi tu dá sunk csak azo kat a té nye ket en ge di meg hoz zá ad ni 
a ta na i hoz, amik ta gad ha tat lan ná vál tak, és amik tel je sen
és tö ké le te sen bi zo nyí tot tak. Nincs két meg gyõ zõ dés vagy 
hi po té zis ugyan ab ban a té má ban.

K: Ilyen ada tok alap ján ju tot tak arra, hogy el fo gad ják azo -
kat a fur csa el mé le te ket, ami ket az Esoteric Buddhism-ban ta lá -
lunk?

T: Pon to san. Le het, hogy ezek az el mé le tek né mi leg
pon tat la nok a ki sebb rész le te ik ben, és még té ve sek is, aho -
gyan a vi lá gi ta nu lók ma gya ráz zák, mind azo nál tal a ter -
mé szet ben ta lál ha tó té nyek, és kö ze lebb jár nak az igaz-
sághoz, mint bár mi lyen tu do má nyos hi po té zis.

BOLYGÓNK  HÉTSZERES  FELÉPÍTÉSÉRÕL

K: Jól ér tem, hogy önök a föl dün ket egy föld lánc ré szét ké pe -
zõ ként ír ják le?

T: Igen. De a má sik hat „föld” vagy boly gó a tár gyi a su -
lás nak nem ugyan azon a sík ján van, mint a föl dünk, ezért
nem lát hat juk azo kat. 
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K: A nagy tá vol ság mi att?
T: Egy ál ta lán nem, hi szen pusz ta szem mel nem csak a

boly gó kat lát juk, ha nem a mér he tet le nül na gyobb tá vol -
ság ra levõ csil la go kat is, ha nem an nak kö szön he tõ en,
hogy ez a hat boly gó kí vül esik fi zi kai esz kö ze ink ész le lé si
tar to má nyán vagy a fi zi kai lé te zés sík ján. Nem csak ar ról
van szó, hogy anya gi sû rû sé gük, tö me gük vagy szö ve dé -
kük kü lön bö zik tel je sen a föl di é tõl és a töb bi is mert boly -
gó é tól, ha nem ezek (szá munk ra) a tér tel je sen el té rõ úgy-
mond ré te gé ben van nak, olyan ré teg ben, amit nem le het
ér zé kel ni vagy érez ni a fi zi kai ér zék szer ve ink kel. 

Ami kor pe dig „ré te get” mon dok, ké rem, ne en ged je
meg a fan tá zi á já nak, hogy azt su gall ja, kõ zet ré te gek hez
ha son ló ré te gek rõl van szó, amik egy más ra te le pül tek,
mert ez zel csak egy újabb kép te len tév esz mé hez jut na.
Amit „ré te gen” ér tek, az a vég te len tér nek az a sík ja, amely 
ter mé sze té nél fog va nem tar toz hat a kö zön sé ges éber –
akár men tá lis, akár fi zi kai – ér zé ke lé sünk alá, amely azon -
ban a ter mé szet ben a nor mál men ta li tá sun kon vagy tu da -
tun kon kí vül, a mi há rom di men zi ós te rün kön kí vül és a
mi idõ fel osz tá sun kon kí vül lé te zik. 

A hét alap ve tõ sík vagy ré teg mind egyi ké nek a tér ben –
ter mé sze te sen összes sé gé ben Locke de fi ní ci ó ja sze rin ti
tisz ta tér ben, nem pe dig a mi vég te len te rünk ben – meg -
van a maga tár gyi a sult sá ga és tár gyi a su lat lan sá ga, a maga
tere és idõ je, a maga tu da tos sá ga és ér zé kei. Mind ez azon -
ban alig ha ért he tõ olyan em ber szá má ra, akit a gon dol ko -
dás mo dern mód ján ké pez tek.

K: Mit ért az ér zé kek kü lön bö zõ cso port ján? Van va la mi a
mi em be ri „sí kun kon”, amit fel tud na hoz ni an nak szem lél te té -
sé re, amit mond, csak hogy vi lá go sabb el kép ze lé sem le gyen ar -
ról, hogy mit ért az ér zé kek, te rek és a meg fe le lõ ér zé ke lé sek ilyen 
vál to za tos sá gán?
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T: Sem mi, ki vé ve ta lán az, ami a tu do mány szá má ra
egy ru ha fo gas le het ne, ami re fel akaszt hat egy el len ér vet.
Az ér zé kek el té rõ cso port já val ren del ke zünk az álom éle -
tünk ben, ugye? Ér zünk, be szé lünk, hal lunk, lá tunk, íz le -
lünk, és ál ta lá nos ság ban egy kü lön bö zõ sí kon mû kö dünk.
A tu da tunk ál la po tá nak a vál to zá sát bi zo nyít ja az a tény,
hogy a cse lek mé nyek és éve ket fel öle lõ ese mé nyek egy pil -
la nat alatt át fut nak az el mén ken, ami kor gon dol ko dunk.
Nos, a men tá lis mû kö dé sünk kü lön le ges gyor sa sá ga az ál -
mok ban és az összes töb bi funk ció je len le gi tö ké le tes ter -
mé sze tes sé ge mu tat ja, hogy egy tel je sen más sí kon
va gyunk. Fi lo zó fi ánk azt ta nít ja, hogy hét alap ve tõ erõ
van a ter mé szet ben, és így hét tu dat ál la pot lé te zik, amely -
ben az em ber tud élni, gon dol kod ni, em lé kez ni és lé tez ni.
Eze ket itt fel so rol ni le he tet len ség, és eh hez az em ber nek a
ke le ti me ta fi zi ka ta nul má nyo zá sa felé kell for dul nia. De
eb ben a két ál la pot ban – az éb ren lé ti ben és az álom ban –
min den kö zön sé ges ha lan dó, a mû velt fi lo zó fus tól a sze -
gény, ta nu lat lan vad em be rig ren del ke zik jó bi zo nyí ték kal 
arra, hogy ezek az ál la po tok kü lön böz nek.

K: Önök nem fo gad ják el a bi o ló gia és a pszi cho ló gia jól is -
mert ma gya rá za ta it az álom ál la pot le írá sá ra?

T: Nem. El uta sít juk még az önök pszi cho ló gu sa i nak a
hi po té zi se it is, és a ke le ti böl cses ség ta ní tá sa it ré sze sít jük
elõny ben. Hi szünk a koz mi kus lé te zés és a tu dat ál la po tok
hét sík já ban, az uni ver zum vagy a mak ro koz mosz ese té -
ben pe dig meg ál lunk a ne gye dik sík nál, le he tet len nek ta -
lál va, hogy a bi zo nyos ság leg ki sebb mér té ké vel is azon túl
lép jünk. A mik ro koz mosz, va gyis az em ber ese té ben vi -
szont sza ba don el mél ke dünk a hét ál la po tá ról és prin cí pi -
u má ról.
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K: Ho gyan ma gya ráz za eze ket?
T: Min de nek elõtt két meg kü lön böz tet he tõ lényt ta lá -

lunk az em ber ben: a szel le mit és a fi zi ka it, az em bert, aki
gon dol ko dik és az em bert, aki fel je gyez ezek bõl a gon do la -
tok ból annyit, amennyit csak ké pes ma gá ban fel dol goz ni.
Ezért két el kü lö nít he tõ ter mé szet re oszt juk, a fel sõ vagy a
szel le mi lény re, amely há rom „prin cí pi um ból” vagy as -
pek tus ból áll, és az alsó vagy fi zi kai né gyes ség re, így kap -
juk összes sé gé ben a he tet.

AZ  EMBER  HÉTSZERES  TERMÉSZETE

K: Ez ugyan az az osz tá lyo zás, mint amit mi szel lem nek, lé -
lek nek és a tes ti em ber nek ne ve zünk?

T: Nem. Ez a régi pla tó ni fel osz tás. Pla tón be ava tott
volt, ezért nem me he tett bele a til tott rész le tek be, vi szont
aki meg is mer ke dik az õsi tanítással, megtalálja a he tet a
lélek és a szel lem különbözõ platóni kom binációiban. Õ
úgy te kin tett az em ber re, mint aki két részbõl áll, egy
örökkévalóból, amely ugyanabból az esszenciából kép zõ-
dött, mint az Abszolút, a má sik pe dig ha lan dó és rom lan -
dó, aki nek az összetevõ részei a ki sebb, „teremtett” iste-
nektõl ered nek. Úgy mu tat ja be, hogy az em ber (1) egy
halandó testbõl, (2) egy hal ha tat lan princípiumból és (3)
egy „kü lön ál ló, ha lan dó tí pu sú lélekbõl” tevõdik össze. Ez 
az, amit mi rend re a fi zi kai em ber nek, a szel le mi léleknek
vagy szel lem nek (nous) és az állati léleknek (psyche) ne -
vezünk. 

Ezt a fel osztást al kal maz ta Pál, egy má sik be ava tott is,
aki azt ál lít ja, hogy van egy pszi chi kus test, amely bele van 
ül tet ve a rom lan dó ba (asztrális vagy fi zi kai test be), és egy
szel le mi test, amely ro mol ha tat lan szubsz tan ci á ból áll.
Még Ja kab (3:15) is ugyan ezt erõsíti meg, ami kor azt
mond ja, hogy „Ez nem az a böl cses ség (az al sóbb lel kün -
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ké), a mely fe lül rõl jõ, ha nem föl di, tes ti és ör dö gi”, míg a
má sik az égi böl cses ség. 

Nos, olyan tel je sen vi lá gos, hogy Pla tón, de még Pütha- 
gorasz is, mi köz ben csak há rom prin cí pi um ról be szél, de
hét kü lön ál ló fel ada tot oszt ki rá juk, azok kü lön bö zõ
összeté te le i ben, hogy ha szem be ál lít juk a mi ta ní tá sa ink -
kal, ak kor ez tel je sen egy ér tel mû vé vá lik. Ké szít sünk egy
fe lü le tes át te kin tést er rõl a hét as pek tus ról úgy, hogy raj -
zo lunk egy táb lá za tot (l. a kö vet ke zõ ol da lon)

{Sinnett Esoteric Buddhism-ában a d, az e és az f neve
rend re az ál la ti, az em be ri és a szel le mi lé lek, és ez is
meg fe le lõ. Bár az Esoteric Buddhism-ban levõ prin cí pi u -
mok meg van nak szá moz va, en nek szi go rú an mond va
nincs ér tel me. Egye dül a ket tõs monádról (âtmâ–
buddhi) el fo gad ha tó, hogy a két leg fel sõbb szá mú nak
(6. és 7.) gon dol ják. Ami az összes töb bit il le ti, mi vel
csak azt a prin cí pi u mot, amely ural ko dó az em ber ben,
kell fi gye lem be ven ni el sõ ként és leg fõbb ként, ál ta lá nos 
sza bály az, hogy sor szá mo zás nem le het sé ges. Egyes
em be rek nél a fel sõbb ér te lem (a manasz vagy az 5.) az,
ami ural ja a töb bit, má sok nál az ál la ti lé lek (kâma rûpa)
az, ami a leg fõbb ural ko dó, ami a leg ál la ti a sabb ösz tö -
nö ket mu tat ja fel, stb.}*
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* A {...} kö zöt ti rész az ere de ti ki adás ban láb jegy zet ben volt. – A
szerk.
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Nos, mi az, amit Pla tón ta nít? Be szél a bel sõ em ber rõl,
amely két rész bõl épül fel, az egyik meg vál toz tat ha tat lan
és min dig ugyan az, aki ugyan ab ból a szubsz tan ci á ból áll,
mint az Is ten ség, a má sik pe dig ha lan dó és rom lan dó. Ez a
két rész ta lál ha tó meg táb lá za tunk fel sõ hár mas sá gá ban és
az alsó né gyes sé gé ben. Úgy ma gya ráz za, hogy a lé lek
(psyche) hoz zá kö ti ma gát a nous-hoz (is te ni szel lem hez
vagy szubsz tan ci á hoz*), ak kor min dent jól és he lye sen csi -
nál, más ho gyan van azon ban, ami kor az anoia-hoz (az ok -
ta lan, va gyis ér te lem nél kü li ál la ti lé lek hez) köti ma gát. Itt 
van te hát a manasz, va gyis ál ta lá ban a lé lek a két as pek tu -
sá ban. Ami kor az anoia-hoz (a kâma rûpa-hoz, vagy az „ál -
la ti lé lek hez” az Esoteric Buddhism-ban) kap cso ló dik,
ak kor a tel jes fel bom lás felé ro han, már ami a sze mé lyes
én-t il le ti. Ami kor pe dig a nous-hoz (âtmâ-buddhi) köti
ma gát, ak kor be le ke ve re dik a hal ha tat lan, el pusz tít ha tat -
lan Én-be, és ak kor, ami a sze mé lyes én szel le mi tu da ta
volt, hal ha tat lan ná vá lik.

A  LÉLEK  ÉS  A  SZELLEM  KÖZÖTTI 
KÜLÖNBSÉG

K: Önök tény leg min den sze mé lyi ség meg sem mi sü lé sét ta nít -
ják, ami vel egyes spi ri tisz ták vá dol ják önö ket?

T: Nem. El len fe le ink el kezd tek kép te len vá dak kal il -
let ni, mert ez a du a li tás sal kap cso la tos kér dés – az is te ni
Én egyé ni sé ge és az em be ri ál lat sze mé lyi sé ge – ma gá ba
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*  Pla tón nous-át Pál „szel lem nek” ne ve zi, mi vel azon ban ez a szel -
lem „szubsz tan cia”, így ter mé szetesen a buddhi-t, nem pe dig az
âtmâ-t je len tet te, mi vel az utób bit fi lo zó fi ai ér te lem ben nem le het
„szubsztanciának” ne vez ni sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött. Mi
be le vesszük az âtmâ-t az em be ri „prin cí pi u mok” közé, hogy ne
okoz zunk to váb bi zûr za vart. Va ló já ban ez nem em be ri prin cí pi um,
ha nem az egye te mes ab szo lút prin cí pi um, ami nek a buddhi, a lé -
lek-szel lem a hor do zó ja.



fog lal ja an nak le hetõségét, hogy a valódi hal ha tat lan Én
meg je le nik a szeánsz-szobákban „materializált szel lem -
ként”, amit mi ta ga dunk – aho gyan már el ma gya ráz tam.

K: Az imént ar ról be szélt, hogy a psyche a tel jes meg sem mi -
sü lé se felé ro han, ha az anoia-hoz köti hoz zá ma gát. Mit ér tett
Pla tón, és mit ért ön ezen?

T: Úgy gon do lom, a sze mé lyes tu dat tel jes meg sem mi -
sü lé se ki vé te les és rit ka eset. Az ál ta lá nos és szin te min dig
az a sza bály ér vé nye sül, hogy a sze mé lyes be le ke ve re dik az 
Én egyé ni vagy hal ha tat lan tu da tá ba, egy át ala ku lás vagy
is te ni át vál to zás tör té nik, és a tel jes meg sem mi sü lés csak
az al sóbb né gyes sé get érin ti. El vár ja-e, hogy a test em be re
(va gyis az idõ le ges sze mé lyi ség), az ál la ti ösztönei és még a 
fi zi kai élete is túléljen a szellemi Én-nel, és örökkévalóvá
váljon? Természetesen mind ezek megszûnnek létezni,
akár a tes ti halállal, akár ha ma ro san az után. Idõvel tel je -
sen szétoszlik, és eltûnik szem elõl, mi vel egészként meg -
sem mi sül.

K: Ak kor ta gad ják a test fel tá ma dá sát is?
T: A leg ha tá ro zot tab ban igen! Mi ért fo gad nánk el,

akik hi szünk az õsi ezo te ri kus fi lo zó fi á ban, a késõi ke -
resztény teológia filozófiát nélkülözõ okoskodásait, ami -
ket a gnosz ti ku sok egyip to mi és görög exoterikus rend-
sze re i bõl kölcsönöztek?

K: Az egyip to mi ak tisz tel ték a ter mé szet szel le me ket és még a
hagy má kat is is te ní tet ték, az önök hin dui bál vány imá dók a mai
na pig, a zoroasztriánusok a Na pot imád ták és még min dig
imád ják, a leg jobb gö rög fi lo zó fu sok pe dig vagy ál mo do zók,
vagy ma te ri a lis ták vol tak – ta núk erre Pla tón és Démokritosz.
Lát ja a kü lönb sé get?

T: Le het, hogy így van az önök mo dern te o ló gi ai, sõt,
tu do má nyos ká té i ban, de nem így van az el fo gu lat lan el -
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mék szá má ra. Az egyip to mi ak az „Egy, csak Egyet” Nout-
ként tisz tel ték, és ez az a szó, ami bõl Anaxagorasz meg -
kap ta a nous el ne ve zé sét, vagy, aho gyan õ hív ja, íïûò
ÜíõïêñáõÞò, „az ön ha tal mú elme vagy szel lem”, Üñ÷Þ ôÞò
éíÞóåùò, „a leg fõbb haj tó erõ”, va gyis minden nek a
primum mobile-je. Szá má ra a nous Is ten volt, a logos pe dig 
az em ber volt, az elõb bi ki ára dá sa. A nous a szel lem (akár a
koz mosz ban, akár az em ber ben), a logos pe dig, akár az uni -
ver zum, akár az asztrális test, az elõb bi ki ára dá sa, míg a fi -
zi kai test csu pán az ál la ti össze te võ. 

A kül sõ ké pes sé ge ink a phenomena-t (je len sé ge ket) ér -
zé ke lik, egye dül a nous-unk ké pes fel is mer ni azok nou-
menon-jait. Egye dül a logos vagy a noumenon az, ami túl él,
mert va ló di ter mé sze té ben és lé nye gé ben hal ha tat lan, és
az em ber ben levõ logos az örök ké va ló Én, az, ami re in kar -
ná ló dik, és örök ké fenn ma rad. De a szer te fosz ló vagy kül -
sõ ár nyék, an nak az is te ni ki ára dás nak az át me ne ti
öl tö zé ke, amely vissza tér a for rá sá hoz, ahon nan elõ tört,
ho gyan le het az, ami „a ro mol ha tat lan ság ban emel ke dett
fel”?

K: Még min dig alig ha tud nak ki búj ni a vád alól, hogy az
em ber szel le mi és fi zi kai össze te võ i nek egy új osz tá lyát ve zet ték
be, mert nincs olyan fi lo zó fus, aki ezek rõl be szél ne, noha önök
úgy hi szik, hogy Pla tón be szél.

T: Én pe dig egyet ér tek ez zel a hit tel. Nem csak Pla tón,
ha nem Püthagorasz is ugyan ezt a fel osz tást kö vet te. 

{„Pla tón és Püthagorasz – mond ja Plutarkhosz – a
lel ket két rész re oszt ják, a ra ci o ná lis [ér tel mi] és az ir ra -
ci o ná lis lé lek re [agnoia]. Az em ber lel ké nek az a ré sze,
amely ra ci o ná lis, az örök ké va ló, mert bár nem Is ten, vi -
szont egy örök ké va ló is ten ség ter mé ke, vi szont a lé lek -
nek az a ré sze, amely nem ren del ke zik ér te lem mel [az
agnoia], az meg hal”. Az ag nosz ti kus mo dern fo ga lom az
a-gnosticos-ból ered, ami az agnoia szó val ro kon. Kí ván -
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csi ak va gyunk, hogy Huxley-nak, a szó meg al ko tó já nak 
mi ért kel lett össze kap csol nia re mek in tel lek tu sát az
„ér te lem mel nem ren del ke zõ lé lek kel”? Va jon ez a mo -
dern ma te ri a lis ta túl zás ba vitt sze rény sé ge?}*

Õ úgy írta le a lel ket, mint egy ön mû kö dõ egy sé get
(monas), ami há rom össze te võ bõl áll, a nous-ból (szel lem),
a phren-bõl (elme) és a thumos-ból (élet-le he let, vagy a kab-
balisták nephesh-e), amely há rom meg fe lel a mi Âtma-
buddhi-nknak (fel sõ szel le mi lé lek), a manasznak (az Én)
és a kâmarûpa-nak a manasz al sóbb tük rö zõ dé sé vel együtt.

Amit a régi gö rög fi lo zó fu sok ál ta lá nos ság ban lé lek nek
ne vez tek, azt mi szel lem nek vagy szel le mi lé lek nek hív -
juk, ez a buddhi, ami az âtmâ – a To Agathon, vagy Pla tón
Leg fõbb Is ten sé ge – hor do zó ja. Az a tény, hogy Pütha-
gorasz és má sok azt ál lít ják, hogy a phren-ben és a thumos-
ban osz to zunk az ál la tok kal, azt bi zo nyít ja, hogy eb ben az
eset ben az al sóbb manaszi tük rö zõ dés re (ösz tön re) és a
kâma rûpa-ra (ál la ti as szen ve dé lyek re) gon dol nak. Mi vel
pe dig Szók ra tész és Pla tón el fo gad ták ezt ve zér fo nal ként,
és kö vet ték azt, ak kor, ha eh hez az öt höz, ne ve ze te sen a To
Agathon-hoz (Is ten ség vagy âtmâ), a psyche-hez (a lé lek an -
nak össze fog la ló ér tel mé ben), a nous-hoz (szel lem vagy
elme), a phren-hez (fi zi kai elme) és a thumos-hoz (kâma
rûpa vagy szen ve dé lyek) hoz zá ad juk a misz té ri u mok
eidolon-ját (az ár nyék for ma vagy em be ri test más) és a fi zi -
kai tes tet, ak kor könnyû be lát ni, hogy mind Püthagorasz,
mind Pla tón el kép ze lé sei azo no sak vol tak a mi e ink kel.
Még az egyip to mi ak is tar tot ták ma gu kat a he tes fel osz tás- 
hoz. Azt ta ní tot ták, hogy a lé lek nek (Én-nek) a tá vo zá sa -
kor át kel lett ha lad nia a hét kam rá ján vagy prin cí pi u mán,
azo kon is, ami ket hát ra ha gyott, és azo kon is, ami ket ma -
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gá val vitt. Az egye dü li kü lönb ség az – min dig ész ben tart -
va a misz té ri um-ta ní tá sok fel fe dé sé nek bün te té sét –, ami a 
ha lál lal kap cso la tos, õk a ta ní tást csak nagy vo na lak ban is -
mer tet ték, mi vi szont bõ veb ben ki fejt jük és rész le te sen el -
ma gya ráz zuk. Azon ban, bár mi át adunk a vi lág nak,
amennyi csak tör vé nyes, még a mi ta ní tá sunk ban is né -
hány fon tos rész le tet vissza tar tunk, ami ket csak azok,
akik az ezo te ri kus fi lo zó fi át ta nul má nyoz zák, és hall ga tá si 
fo ga dal mat tet tek, jo go sul tak is mer ni.

A  GÖRÖG  TANÍTÁSOK

K: Van nak nagy sze rû gö rög, la tin, szanszk rit és hé ber tu dó -
sa ink. Ho gyan van az, hogy sem mit sem ta lá lunk a for dí tá sa ik -
ban, amik ve zér fo na lat ad ná nak ah hoz, amit ön mond?

T: Mert az önök for dí tói ki vá ló mûveltségük el lenére a
filozófusokból, különösen a görögökbõl misz ti kus írók
he lyett ködös írókat csináltak. Vegyük példaként Plutar-
khoszt, és ol vas suk el, mit mond az em ber „princípiuma i -
ról”. Amit leírt, azt szó sze rint fogadták el, és me ta fi zi kai
babonaságnak és tudatlanságnak te kin tették. Hadd mu -
tas sak egy pél dát ettõl a szerzõtõl:

Az em ber össze tett, és té ved nek azok, akik úgy gon -
dol ják, hogy csak két részbõl áll. Mert úgy képzelik,
hogy az értelem [agy-értelem] a lélek [felsõ hármasság]
része, de nem ki sebb tévedésben van nak, mint azok,
akik a lel ket a test részévé te szik [tehát azok, akik a hár -
mas sá got a rom lan dó, ha lan dó né gyes ség ré szé vé te -
szik]. Mert az ér te lem [nous] annyi ra meg ha lad ja a
lel ket, amennyi vel a lé lek jobb és is te nibb a test nél. A
lé lek nek [psyche] ez az össze té te le a meg ér tés sel [nous]
együtt adja ki az ér tel met, a test tel [vagy thumos, az ál -
la ti lé lek] együtt a szen ve délyt, amibõl az egyik az öröm
és a fájdalom kez de te vagy ere de te, a másik pe dig az
erényé és a bûné. Ez a három összetevõ össze kap cso -
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lódott és össze tö mö rö dött, a föld adja a tes tet, a hold a
lel ket, a nap pe dig az ér tel met az em ber lét re jöt té hez.

Az utol só mon dat tisz tán al le go ri kus, és csak azok fog -
ják meg ér te ni, akik já ra to sak a meg fe le lé sek ezo te ri kus tu -
do má nyá ban, és tud ják, me lyik boly gó me lyik
princípiumnak fe lel meg. Plutarkhosz a prin cí pi u mo kat
há rom cso port ra oszt ja, és a tes tet a fi zi kai ke ret, az
asztrális ár nyék és a lé leg zet al kot ja, va gyis a há rom szo ros
alsó rész össze té tel évé te szi, amely „a földbõl vétetett, és a
földbe tér vissza. A középsõ princípium és az ösztönös
lélek, a második rész a hold tól szár ma zik, és örök ké an nak
ha tá sa alatt áll,* és csak a ma ga sabb részt, vagy a szel le mi
lel ket (buddhi) a ben ne levõ âtmikus és manaszi al ko tó ele -
mek kel te szi a nap köz vet len ki ára dá sá vá, aki itt a To
Agathon-t, a Leg fõbb Is ten sé get je len ti. Ezt bi zo nyít ja az,
amit ez után mond:

Most pe dig azok ról a ha lá lok ról, ami ket ha lunk, az
egyik az em bert há rom ból ket tõ vé te szi, a má sik ket tõ -
bõl eggyé. Az elõb bi De me ter bi ro dal má ban és fenn ha -
tó sá ga alatt van, ami bõl ere dõ en a misz té ri u mok ban a
õåëåúí ne vet ad ták, ami em lé kez tet a ha lál nak adott név -
re, õåëåõõÜí-ra. Az athé ni ak haj da nán az el huny tat De -
me ter nek szen telt nek ne vez ték.

Itt lát hat ja a mi ta ní tá sun kat, ami az em bert he tes ség -
nek mu tat ja be az élet fo lya mán, ötös ség nek a ha lál után a
kâmalokaban, és hár mas ság nak, Én-nek, szel le mi lé lek -
nek és tu dat nak a devachanban. Ez az el kü lö nü lés, elõ ször
„Ha dész rét je in” – aho gyan Plutarkhosz ne ve zi a
kâmalokat –, majd a devachanban a Szent Misz té ri u mok
szer ves al ko tó ré sze volt az elõ adás so rán, ami kor a be ava -
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tás ra je löl tek el ját szot ták a ha lál tel jes drá má ját és egy
meg di csõ ült szel lem ként való fel tá ma dást, amely né ven
mi a tu da tot ért jük. Ez az, ami re Plutarkhosz gon dol, ami -
kor ezt mond ja:

És aho gyan az egyik nél, a föl di nél, úgy van a má sik,
égi Her mész nél. Ez hir te len és erõ szak kal el sza kít ja a
lel ket a test tõl, Proserpina vi szont gyen gé den és hosszú
idõ re szét vá laszt ja a meg ér tést a lé lek tõl. 

{Proserpina vagy Persephone itt a ha lál utá ni kar mát
je len ti, ami rõl azt mond ják, hogy sza bá lyoz za az al sóbb
„prin cí pi u mok” szét vá lá sát a fel sõb bek tõl: a lel ket,
mint nephesh-t, az ál la ti élet le he le tét, ami egy idõ re a
kâmalokaban ma rad, az Én fel sõbb össze te võ i tõl, amely 
át lép a devachan, va gyis az üd vös ség ál la po tá ba.}*

Emi att ne ve zik monogenes-nek [ivar ta la nul sza po ro -
dó], aki csak fo gan ta tott, vagy in kább ön ma gá tól fo -
gant, mert az em ber jobb ré sze egye dü li vé vá lik, ami kor 
õ szét vá laszt ja. Nos, egyik is, má sik is meg tör té nik így
ter mé szet sze rû en. A vég zet [fá tum vagy kar ma] akar ja
úgy, hogy min den lé lek – akár ér te lem mel [el mé vel],
akár anél kül –, ami kor el hagy ja a tes tet, egy ide ig ba -
ran gol nia kell, bár nem mind ugyan ab ban a ré gi ó ban,
ami a föld és a hold kö zött hú zó dik [kâmaloka].

{Amíg a ma ga sabb, szel le mi "prin cí pi um" el vá lik az
al sóbb prin cí pi u mok tól, amik a kâmalokaban ma rad -
nak a fel bom lá su kig.}

Mert azok, akik igaz ság ta la nok és zül löt tek vol tak,
szen ved nek a bû ne ik nek meg fe le lõ bün te tés tõl, a jó kat
és az eré nye se ket pe dig ott fel tar tóz tat ják, amíg meg -
tisz tul nak, és le ve zek lik mind azo kat a fer tõ zé se ket,
ami ket eset leg el kap tak a test fer tõ zé se i bõl, mint va la -
mi lyen fer tõ zõ be teg tõl. Õk a le ve gõ nek a leg eny hébb
ré szé ben él nek, amit Ha dész me zõ i nek ne vez nek, ahol
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egy bi zo nyos meg ha tá ro zott és ki tû zött ide ig kell ma -
rad ni uk. Utá na pe dig, mint ha vissza tér né nek egy ván -
dor ló za rán dok lat ból vagy hosszú szám ûze tés bõl az
or szá guk ba, mi u tán meg kós tol ták a bol dog ság ízét,
amit el sõ sor ban azok kap nak meg, aki ket be avat tak a
szent misz té ri u mok ba. Ez ke ve re dik össze a bá nat tal, a
cso dá lat tal és min den ki nek a sa já tos és egye di re mé nyé -
vel.

Ez a nirvânai üd vös ség, és nincs olyan teozófus, aki
egy sze rûbb, de azért ezo te ri kus nyel ven le ír hat ná a Deva-
chan men tá lis él ve ze te it, ahol min den em ber nek meg van
maga kö rül a sa ját pa ra di cso ma, amit a tu da ta te rem tett
meg. Fi gyel nünk kell azon ban arra az ál ta lá nos hi bá ra,
ami be túl so kan be le es nek, még a teozófusaink kö zül is.
Ne kép zel jük, hogy csak mert az em bert hív juk he tes ség -
nek, ötös ség nek és hár mas ság nak, ezért hét, öt, vagy há -
rom lény össze té te le vol na, vagy aho gyan az egyik
teozófus író is ki fe jez te, le há mo zan dó hé ja ké, egy hagy ma
hé ja i hoz ha son ló an. A „prin cí pi u mok” – aho gyan már
mond tuk – a test, az élet és az asztrális eidolon, mind azok
ki vé te lé vel, ame lyek szét szó ród nak a ha lál kor, egy sze rû en 
csak a tu dat as pek tu sai és ál la po tai. Csu pán egyet len va ló di
em ber van, aki fenn ma rad az élet cik lu son ke resz tül, és lé -
nye gét te kint ve hal ha tat lan, ha for má já ban nem is, ez pe -
dig a manasz, az el me-em ber, vagy tes tet öl tött tu dat. A
ma te ri a lis ták el len ve té se, akik ta gad ják an nak le he tõ sé -
gét, hogy az elme és a tu dat anyag nél kül cse le ked het, a mi
ese tünk ben szót sem ér de mel. Mi nem uta sít juk el ér ve lé -
sük he lyes sé gét, vi szont egy sze rû en meg kér dez zük az el -
len fe le ink tõl: Is me rik az anyag va la mennyi ál la po tát,
önök, akik ed dig csak hár mat is mer tek? És hon nan tud -
ják, hogy az, ami re Ab szo lút Tu dat ként vagy Is ten ség ként 
hi vat ko zunk, mert örök ké lát ha tat lan és meg is mer he tet -
len, va jon nem az-e – bár örök re ki von ja ma gát az em be ri
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vé ges fel fo gá sunk alól –, ami en nek el le né re az egye te mes
szel lem-anyag, vagy anyag-szel lem a maga ab szo lút vég te -
len sé gé ben? Ak kor ez en nek a szel lem-anyag nak az egyik
leg al sóbb és manvatarai meg nyil vá nu lá sá ban tö re de zett
as pek tu sa, ami a tu da tos Én, amely meg te rem ti a maga pa -
ra di cso mát, egy os to ba pa ra di cso mát, ami még mindig
lehet egy üdvösségi állapot.

K: De mi az a devachan?
T: Szó sze rint „az is te nek föld je”, egy ál la pot, a men tá -

lis üd vös ség egyik ál la po ta. Fi lo zó fi ai ér te lem ben egy
men tá lis ál la pot, ami ana lóg, csak sok kal élén kebb és va ló -
sá go sabb a leg élén kebb álom nál. Ez a leg több ha lan dó ha -
lál utá ni ál la po ta.
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VII.

A  KÜLÖNBÖZÕ  HALÁL  UTÁNI 
ÁLLAPOTOKRÓL

A  FIZIKAI  ÉS  A  SZELLEMI  EMBER

K: Öröm mel hal lom, hogy önök hisz nek a lé lek hal ha tat lan -
sá gá ban.

T: Nem a lé le ké ben, ha nem az is te ni szel le mé ben, vagy 
in kább a re in kar ná ló dó Én hal ha tat lan sá gá ban.

K: Mi a kü lönb ség?
T: A fi lo zó fi ánk ban ha tal mas, de ez túl sá go san ne he -

zen ért he tõ és bo nyo lult kér dés ah hoz, hogy fel szí ne sen
érint sük. Eze ket kü lön kell majd ele mez nünk, utá na pe -
dig egy más sal való kap cso la tuk ban. Kezd het jük a szel -
lem mel.

Azt mond juk, hogy a szel lem – Jé zus „ti tok ban levõ
Aty ja” – va gyis az Âtman egyet len em ber nek sem egyé ni
tu laj don sá ga, ha nem az az is te ni esszen cia, amely nek
nincs tes te, nincs for má ja, amely meg mér he tet len, lát ha -
tat lan, fel oszt ha tat lan, az, ami nem lé te zik, és még is van,
aho gyan a budd his ták mond ják a Nirvâna-ról. Ez csak be -
ár nyé kol ja a ha lan dót, az, ami be lé ha tol és át hat ja az egész
tes tet, mi vel nem más, mint an nak min de nütt je len le võ
su ga ra vagy fé nye, ami a buddhin, a hor do zó esz kö zén és
köz vet len ki ára dá sán ke resz tül su gá roz. Ez szin te min den
régi fi lo zó fus ál lí tá sa i nak tit kos je len té se, ami kor azt
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mond ták, hogy „az em ber lel ké nek az ér tel mes ré sze”* soha
nem lép be tel je sen az em ber be, csu pán töb bé vagy ke vés -
bé be ár nyé kol ja õt az ér te lem nél kü li szel le mi lel ken vagy
buddhin ke resz tül.

{Ér te lem nél kü li ab ban az ér te lem ben, hogy az
Egye te mes Elme tisz ta ki ára dá sa ként nem le het sa ját
egyé ni ér tel me az anyag nak ezen a sík ján, ha nem a
hold hoz ha son ló an, amely a fé nyét a nap tól köl csön zi,
az éle tét pe dig a föld tõl, a buddhi a böl cses sé gé nek fé -
nyét az âtmâ-tól kap ja, az ér tel mi jel lem zõ it pe dig a
manasztól ve szi. Ami azon ban ho mo gén, an nak önma-
gában nin cse nek tu laj don sá gai.}

A {...} kö zöt ti rész az ere de ti ki adás ban láb jegy zet ben volt.
– A szerk.

K: Én ab ban a hit ben él tem, hogy egye dül az „ál la ti lé lek”
az, ami ér te lem nél kü li, nem pe dig az „is te ni lé lek”.

T: Meg kell ta nul nia kü lönb sé get ten ni, ami ne ga tív
mó don vagy passzí van ér te lem nél kü li, mert el kü lö nü let -
len, és ami ak tí van és po zi tív mó don ér te lem nél kü li. Az
em ber szel le mi erõk köl csön ha tá sa, va la mint ké mi ai és fi -
zi kai erõk köl csön ha tá sa, amik azo kon ke resz tül lép nek
mû kö dés be, ami ket „prin cí pi u mok nak” hí vunk.

K: Jó sok min dent ol vas tam er rõl a té má ról, és ne kem úgy tû -
nik, hogy a ré geb bi fi lo zó fu sok el kép ze lé sei ala po san kü lön böz -
nek a kö zép ko ri kabbalistákétól, bár egyes rész le tek ben azért
meg egyez nek.

T: A leg alap ve tõbb kü lönb ség kö zöt tük és kö zöt tünk a
kö vet ke zõ. Amíg mi a neoplatonikusokkal és a ke le ti ta ní -
tá sok kal együtt ab ban hi szünk, hogy a szel lem (âtmâ) soha 
nem száll le hiposztatikusan az élõ em ber be, ha nem csak a
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bel sõ em ber re – az asztrális prin cí pi u mok pszi chi kus és
spi ri tu á lis össze te võ jé re – bo csát ja rá töb bé-ke vés bé a su -
gár zá sát, ad dig a kabbalisták azt ál lít ják, hogy az em be ri
szel lem, el sza kít va ma gát a fény óce án já tól és az egye te mes 
szel lem tõl, be lép az em ber lel ké be, ahol ottmarad az élet
fo lya mán, be bör tö nöz ve az asztrális hü vely ben. Min den
ke resz tény kabbalista még min dig ugyan azt tart ja, mi vel
kép te le nek tel je sen meg sza ba dul ni az ant ro po morf és bib -
li ai ta ní tá sa ik tól.

K: És mit mon da nak önök?
T: Mi azt mond juk, hogy mi csak a szel lem, va gyis az

âtmâ su gár zá sá nak je len lét ét en ged jük meg az asztrális
hü vely ben, már ami azt a szel le mi su gár zást il le ti. Azt
mond juk, hogy az em ber nek és a lé lek nek meg kell hó dí -
ta nia a hal ha tat lan sá got úgy, hogy fel emel ked nek az egy -
ség felé, ami vel – ha si ker rel jár nak – vé gül összekapcso-
lód nak, és ami be vé gül úgy mond be le ol dód nak. Az em ber
egyéniesülése a ha lál után a szel lem tõl függ, nem pe dig a
lel ké tõl vagy a tes té tõl. Bár a „sze mé lyi ség” szó, ab ban az
ér tel mé ben, aho gyan ál ta lá nos ság ban ér tik, egy kép te len -
ség, ha szó sze rint hasz nál ják a hal ha tat lan lé nye günk re,
vi szont az utób bi, mint az egyé ni Én-ünk, egy kü lön ál ló
en ti tás, ön ma ga ál tal hal ha tat lan és örök ké va ló. Csak a fe -
ke te má gu sok és meg rög zött bû nö zõk ese té ben, olyan bû -
nö zõk ese té ben, akik éle tek hosszú so ro za tá ban azok
vol tak – van az, hogy a ra gyo gó fo nal, ami össze kap csol ja a
szel le met a sze mé lyes lé lek kel a gyer mek meg szü le té sé nek 
pil la na tá tól, erõ sza ko san szét sza kad, és a tes tét el vesz tett
en ti tás el vá lik a sze mé lyes lé lek tõl, mi vel az utób bi fel osz -
lik anél kül, hogy a leg ki sebb be nyo mást is ten né ma gá ról
az elõb bi re. Ha ez az egye sü lés az al sóbb vagy sze mé lyes
manasz és az egyé ni, re in kar ná ló dó Én kö zött nem va ló -
sult meg az élet fo lya mán, ak kor az elõb bi re az ma rad,
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hogy osz toz zon az al sóbb ál la ti ré szek sor sá ban, hogy fo -
ko za to san fel ol dód jon az éter ben, és a sze mé lyi sé ge fel -
oszol jon. De még ak kor is a szel le mi Én fenn ma rad kü lön
lény ként. Csu pán el ve szít – azon egye di és eb ben az eset -
ben tény leg ér tel met len élet után – egy devachani ál la po -
tot, amit egyéb ként él vez het ne ide á lis sá vált sze mé lyi ség-
ként, és szin te azon nal re in kar ná ló dik, mi u tán rövid ideig 
élvezte a szabadságát bolygói szellemként.

K: Az Isis Unveiled-ben azt a ki je len tést ta lál juk, hogy az
ilyen boly gói szel le mek vagy an gya lok, „a po gá nyok is te nei vagy 
a ke resz té nyek ark an gya lai” soha nem lesz nek em be rek a mi
boly gón kon.

T: Tel je sen igaz. Azon ban nem az „ilyen boly gói szel le -
mek”, ha nem a ma ga sabb boly gói szel le mek egyes osz tá -
lyai. Õk soha nem lesz nek em be rek ezen a boly gón, mert
õk fel sza ba dult szel le mek egy elõ zõ, ko ráb bi vi lág ból, és
mint ilye nek, nem tud nak is mét em ber ré vál ni ezen a föl -
dön. Vi szont va la mennyi en élni fog nak is mét a kö vet ke zõ
és sok kal ma ga sabb mahâmanvantara-ban, mi u tán vége
lesz en nek a „nagy kor szak nak” és a Brahma-i pralaya-nak
(egy 16 szám je gyû rö vid idõ szak nak). Ön nek ugyan is már
ter mé sze te sen hal la nia kel lett, hogy a ke le ti fi lo zó fia arra
ta nít ben nün ket, hogy az em be ri ség ilyen „szel le mek bõl”
áll, aki ket em be ri tes tek ben bör tö nöz tek be. Az ál la tok és
az em be rek kö zöt ti kü lönb sé get ez je len ti: az elõb bi e ket a
„prin cí pi u mok” po ten ci á li san lel ke sí tik meg, az utób bi a kat 
pe dig tény le ge sen.* Most már érti a kü lönb sé get?
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K: Igen, de ez az el kü lö ní tés min den kor ban a me ta fi zi ku sok 
buk ta tó ja volt.

T: Így van. A budd his ta fi lo zó fia tel jes ezotériája ezen a 
misz ti kus ta ní tá son ala pul, amit annyi ra ke ve sen ér tet tek
meg, és sok rend kí vül mû velt mo dern tu dós olyan tel je sen 
fél re ér tel me zett. Még a me ta fi zi ku sok is haj la mo sak ösz-
szetéveszteni az okot az oko zat tal. Egy Én, aki a hal ha tat -
lan éle tét szel lem ként nyer te el, ugyan az a Bel sõ Én fog
ma rad ni va la mennyi föl di új ra szü le té se so rán, de ez nem
je len ti szük ség sze rû en azt, hogy meg kell ma rad nia akár
Ko vács úr nak vagy Kiss úr nak, aki a föl dön volt, akár el
kel le ne ve szí te nie az egyé ni sé gét. Ezért egy em ber aszt-
rális lel ke és a föl di tes te a más vi lág sö tét jé ben be le ol dód -
hat a szub li mált ele mek koz mi kus óce án já ba, és le het,
hogy nem ér zé ke li to vább az utol só sze mé lyes én-jét (ha az
nem ér de mel te ki, hogy ma ga sabb ra szár nyal jon), vi szont
az is te ni Én-je to vább ra is meg ma rad ugyan az a vál to zat lan 
en ti tás, noha ki ára dá sá nak ez a föl di ta pasz ta lá sa tel je sen
elmodósott, ami kor mél tat lan hor do zó já tól egy pil la nat
alatt el vált.

K: Ha a szel lem, vagy a lé lek is te ni ré sze egy kü lön ál ló lény -
ként az örök ké va ló ság óta lé te zik, aho gyan Origenész, Synesius
és más fé lig ke resz tény és fé lig pla to ni kus fi lo zó fu sok ta ní tot ták,
és ha ez ugyan az és sem mi több, mint a me ta fi zi ka i lag tár gyi a -
sult lé lek, ho gyan le het más mi lyen, mint örök ké va ló? Ami pe dig
egy ilyen eset ben szá mít az, hogy az em ber akár tisz ta, akár ál la -
ti as éle tet él, ha meg te szi, ami tõle te lik, ak kor soha nem ve szít -
he ti el az egyé ni sé gét?

T: Ez a ta ní tás – aho gyan ön idé zi – ép pen olyan ár tal -
mas a kö vet kez mé nye i ben, mint a bûn hõ dés át vál la lá sáé.
Ha az utób bi dog mát az zal a té ves el kép ze lés sel együtt,
hogy mi mind annyi an hal ha tat la nok va gyunk, a vi lág nak
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a va ló di fé nyé ben mu tat nák be, ak kor az em be ri ség már a
ter jesz té sé tõl is job bá vál na.

Hadd is mé tel jem meg újra. Püthagorasz, Pla tón, Loc-
ris-i Timæus és a régi ale xand ri ai is ko la az em ber lel két
vagy ma ga sabb „prin cí pi u ma it” és jel lem zõ it az Egye te -
mes Vi lág lé lek bõl szár maz tat ta. Ez utób bi a ta ní tá suk sze -
rint az Æther (Ze usz Atya). Ezért ezek nek a „princípiu-
moknak” egyi ke sem le het a püthagoraszi monas, vagy a mi 
âtmâ-nk ve gyí tet len esszen ci á ja, mert az anima mundi a
monas-nak csu pán oko za ta, tár gyi a su lat lan ki ára dá sa vagy
in kább ki su gár zá sa. 

Mind az em be ri szel lem, va gyis az egyé ni ség, a re in kar -
ná ló dó szel le mi Én, mind a buddhi, a szel le mi lé lek ko -
ráb ban lé te zõ. Vi szont amíg az elõb bi kü lön ál ló en ti tás-
ként, egy egyé ni ség ként lé te zik, ad dig a lé lek ko ráb ban lé -
te zõ le he let ként, egy ér tel mes egész tu dat lan ré sze ként lé -
te zik. Mind ket tõ az örök ké va ló fény óce án ból kép zõ dött,
de aho gyan a tûz-fi lo zó fu sok, a kö zép ko ri teozófusok
mond ták: a tûz ben van egy lát ha tó, aho gyan egy lát ha tat -
lan szel lem is. Kü lönb sé get tet tek az anima bruta és az
anima divina kö zött. Empedoklesz szi lár dan hitt ab ban,
hogy min den em ber és ál lat két lé lek kel ren del ke zik,
Arisz to te lész nél pe dig azt ta lál juk, hogy az egyi ket a gon -
dol ko dó lé lek nek, íïýò-nek, a má si kat pe dig az ál la ti lé lek -
nek, øõ÷Þ-nek ne ve zi. E fi lo zó fu sok sze rint a gon dol ko dó
lé lek az Egye te mes Lé lek bel se jé bõl jön, a má sik pe dig azon 
kí vül rõl.

K: Ne vez né a lel ket, te hát az em be ri gon dol ko dó lel ket, va -
gyis azt, amit önök Én-nek hív nak – anyag nak?

T: Nem anyag, vi szont két ség te le nül szubsz tan cia, mint
aho gyan az „anyag” szó, ha elé tesszük az „õs ere de ti” mel -
lék ne vet, ke rü len dõ szó vá vá lik. Azt mond juk, hogy ez az
anyag azo no san örök ké va ló a szel lem mel, és ez nem a mi
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lát ha tó, ta pint ha tó, oszt ha tó anya gunk, ha nem an nak vég -
sõ fi no mí tott ál la po ta. A tisz ta szel lem csak egyet len lé -
pés re van a nem-szellemtõl, va gyis az ab szo lút Min den tõl.
Ha csak el nem is me ri, hogy az em ber eb bõl az õs ere de ti
szel lem-anyag ból fej lõ dött ki, és nem kép vi se li a „prin cí -
pi u mok” fej lõ dé si ská lá ját a szel lem fe let ti tõl le, a leg sû -
rûbb anya gig, ak kor ho gyan jut ha tunk el va la ha is ad dig,
hogy a bel sõ em bert hal ha tat lan nak te kint jük, egy szer re
szel le mi lény nek és ha lan dó em ber nek?

K: Ak kor mi ért nem sza bad hin ni ük Is ten ben, mint egy ilyen 
en ti tás ban?

T: Mert az, ami vég te len és fel té te lek hez nem kö tött,
an nak nem le het for má ja, és nem le het lény, leg alább is
egyet len em lí tés re mél tó ke le ti fi lo zó fi á ban sem. „En ti tás -
ként” hal ha tat lan, de csak vég sõ esszen ci á já ban az, nem
pe dig egyé ni for má já ban, ami kor a cik lu sá nak vég sõ pont -
ján be le ol dó dik az õs ere de ti ter mé szet be, és szel lem mé vá -
lik, ami kor is el ve szí ti az en ti tás meg ne ve zé sét.

Hal ha tat lan sá ga for ma ként csak élet cik lu sá ra vagy a
mahâmanvantara-ra kor lá to zó dik, ami után eggyé és azo -
nos sá vá lik az Egye te mes Szel lem mel, és töb bé nem el kü -
lö nült en ti tás. Ami a sze mé lyes lel ket il le ti – amin a
tu dat nak azt a szik rá ját ért jük, ami meg õr zi a szel le mi
Én-ben az el múlt in kar ná ció sze mé lyes én-jének el kép ze -
lé sét –, ez kü lön ál ló ha tá ro zott em lé ke zet ként csak a
devachani idõ szak vé gé ig ma rad fenn, ami után hoz zá adó -
dik az Én töb bi, meg szám lál ha tat lan tes tet öl té sé nek so ro -
za tá hoz, ha son ló an ah hoz, ami kor az év vé gén az egy mást
kö ve tõ na pok egyi ké nek em lé ke ben ne van a me mó ri ánk -
ban. Ön össze kap csol ná az Is te né nek tu laj do ní tott vég te -
len sé get a vé ges ál la po tok kal? Egye dül az, amit el vá laszt-
ha tat la nul össze ce men tál az âtmâ, va gyis a buddhi-
manasz a hal ha tat lan. Az em ber, te hát a sze mé lyi ség lel ke
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ön ma gá ban nem hal ha tat lan, örök, és nem is is te ni. A
Zohar így fogalmaz:

A lé lek, ami kor a föld re kül dik, föl di öl tö zé ket ölt
ma gá ra, hogy meg véd je ma gát itt, és ugyan így, fenn egy
ra gyo gó öl tö zé ket kap, hogy ké pes le gyen sé rü lés nél kül 
be le néz ni a tü kör be, ami nek a fé nye a Fény Urá ból su -
gár zik ki.

To váb bá a Zohar azt ta nít ja, hogy a lé lek nem ér he ti el
az üd vös ség lak hely ét, ha csak meg nem kap ja a „szent csó -
kot”, va gyis a lé lek új ra egye sü lé sét a szubsz tan ci á val, ami -
bõl ki áradt – a szel lem mel. Min den lé lek ket tõs, és mi-
köz ben az utób bi egy nõ ne mû szubsz tan cia, a szel lem
hímne mû. Ami kor be van bör tö nöz ve a test be, az em ber
egy hár mas ság, ha csak a szennye zett sé ge nem olyan fokú,
ami a szel lem tõl való el vá lá sát ered mé nye zi. „Jaj an nak a
lé lek nek, ha elõny be ré sze sí ti is te ni fér jé vel [a szel lem -
mel] szem ben a föl di há zas sá got a föl di tes té vel” – mond ja
a Kul csok Köny vé nek, egy her me ti kus mû nek a szö ve ge.
Tény leg jaj, mert sem mi nem fog meg ma rad ni ab ból a sze -
mé lyi ség bõl, ami fel íród na az Én em lé ke ze té nek el pusz -
tít ha tat lan tábláira.

K: Ho gyan le het sé ges, hogy az, amit bár nem Is ten le hel az
em ber be, vi szont a sa ját be val lá suk sze rint is azo nos szubsz tan -
cia az is te ni vel, még sem hal ha tat lan?

T: Az anyag min den atom ja és da rab ká ja nem csu pán
szubsz tan cia, lé nye gét te kint ve el pusz tít ha tat lan, de nem az 
egyé ni tu da tos sá gá ban. A hal ha tat lan ság nem más, mint az
em ber tö ret len tu da tos sá ga, a sze mé lyi sé gi tu dat pe dig alig -
ha tart hat to vább, mint maga a sze mé lyi ség. Az ilyen tu dat 
pe dig – aho gyan már mond tam – csak a devachan vé gé ig
ma rad fenn, ami után vissza ol dó dik elõ ször az egyé ni, majd 
pe dig az egye te mes tu dat ba. Jobb, ha meg kér de zi a te o ló gu -
sa i kat, ho gyan si ke rült olyan ala po san össze ku szál ni a zsi -
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dó szent írá so kat. Ol vas sa el a Bib li át, ha sze ret ne lát ni egy
jó bi zo nyí té kot arra, hogy Mó zes Öt Köny vé nek, de kü lö nö -
sen a Ge ne zis nek az írói soha nem te kin tet ték a nephesh-t –
azt, amit Is ten be le le hel Ádám ba (Gen, 2:7) – a hal ha tat lan
lé lek nek. 

Lás sunk né hány pél dát: „És teremté Is ten a nagy vízi
ál la to kat, (nephesh) és mind azo kat a csú szó-má szó ál la to -
kat (nephesh), a me lyek nyü zsög nek a vi zek ben az õ nemök 
sze rint, és min den fé le szár nyas rep de sõt (nephesh) az õ
neme sze rint” (Gen, 1:21) ál lat je len tés sel. „Így lõn az em -
ber élõ lé lek ké (nephesh)” (Gen, 2:7), ami azt mu tat ja, hogy
a nephesh szót egy aránt hasz nál ták a hal ha tat lan em ber re és
a ha lan dó ál lat ra. „De a ti vé re te ket, a mely ben van a ti él te -
tek (nepheshim), szá mon ké rem; szá mon ké rem min den ál -
lat tól, azonképen az em ber tõl” (Gen, 9:5). „Mentsd meg a
te éle te det (nephesh)” (Gen, 19:17). „Ne üs sük õt agyon.”
(Gen, 37:21). A hé ber szö veg ben ez áll: „Ne öl jük meg a
nephesh-ét”. „Nephesh-t nephesh-ért” – mond ja Mó zes III.
Köny ve. „Ha va la ki agyon üt va la mely em bert, ha lál lal la -
kol jon” – szó sze rint: „aki agyon üti egy em ber nephesh-ét
(Lev, 24:17). „Ha pe dig bar mot üt agyon va la ki, fi zes se
meg azt: bar mot ba ro mért” (Lev, 24:18), míg az ere de ti
szö veg ben: „nephesh-t nephesh-ért”. 

Ho gyan öl het né meg az em ber, ami hal ha tat lan? Ez
meg ma gya ráz za azt is, mi ért ta gad ták a szadduceusok a lé -
lek hal ha tat lan sá gát, és egy má sik bi zo nyí té kot szol gál tat
arra, mennyi re va ló szí nû, hogy a mó ze si zsi dók – leg alább
is a be ava tat la nok – egy ál ta lán soha nem hit tek a lé lek hal -
ha tat lan sá gá ban.
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AZ  ÖRÖK  JUTALOMRÓL  ÉS BÜNTETÉSRÕL,
ÉS  A  NIRVÁNÁRÓL

K: Fel té te le zem, alig ha szük sé ges meg kér dez nem, hogy hisz -
nek-e a ke resz tény dog mák ban a pa ra di csom ról és a po kol ról,
va gyis a jö ven dõ ju tal mak ban és bün te té sek ben, aho gyan az or -
to dox egy há zak ta nít ják?

T: Aho gyan az önök ka te kiz mu sai le ír ják, azo kat tel je -
sen el uta sít juk, de leg ke vés bé azok örök ké va ló sá gát fo gad -
juk el. Vi szont ha tá ro zot tan hi szünk ab ban, amit az íté let
tör vé nyé nek ne ve zünk, és az ab szo lút igaz sá gos ság ban és
böl cses ség ben, ami ezt a tör vényt, va gyis a kar mát irá nyít -
ja. Ezért ha tá ro zot tan vissza uta sít juk a ke gyet len és fi lo zó -
fia men tes, örök ju ta lom ban vagy örök bün te tés ben való
hit nek az el fo ga dá sát. Mi Horáciusszal együtt ezt mond -
juk:

Rög zít sék a sza bá lyok, hogy a szen ve dé lyünk
meg fé kez he tõ,

És bün tes se a vét sé ge ket ará nyos fáj da lom mal,
De ne nyúz za meg azt, aki csu pán os to ro zást
Szol gált meg a vét ke i vel, ami ket el kö ve tett.

Ez a sza bály min den em ber re vo nat ko zik, és igaz sá gos.
El kell-e hin nünk, hogy Is tent, akit önök a böl cses ség, a
sze re tet és a kö nyö rü let meg tes te sü lé sé vé tesz nek, ke vés bé 
il le tik meg ezek a tu laj don sá gok, mint a ha lan dó em bert?

K: Van bár mi más okuk is, hogy el uta sít sák ezt a dog mát?
T: A fõ ok arra, hogy így te szünk, a re in kar ná ció té nye.

Aho gyan már mond tam, el uta sít juk azt az el kép ze lést,
hogy min den új szü lött cse cse mõ szá má ra egy új lé lek te -
rem tõ dik. Ab ban hi szünk, hogy min den em be ri lény egy
Én hor do zó ja, amely egy ko rú min den más Én-nel, mert
min den Én ugyan ab ból az esszen ci á ból való, és az egy egye -
te mes vég te len ÉN õs ere de ti ki ára dá sá hoz tar to zik. Pla tón 
az utób bit a logos-nak (vagy a má so dik meg nyil vá nult Is -
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ten nek) ne ve zi, mi pe dig, a meg nyil vá nult is te ni prin cí pi -
um nak, amely egy az egye te mes el mé vel vagy lé lek kel,
nem pe dig az ant ro po morf, koz mo szon kí vü li és sze mé -
lyes Is ten nel, amely ben olyan sok is ten hí võ hisz. Kö nyör -
göm, ne té vessze eze ket össze.

K: De mi ért van az zal prob lé ma, ha egy szer el fo gad nak egy
meg nyil vá nult prin cí pi u mot, ab ban híve, hogy min den új ha -
lan dó lel két ez a prin cí pi um te rem ti meg, aho gyan min den lé lek
ez elõtt így lett meg te remt ve?

T: Mert az, ami sze mély te len, alig ha tud te rem te ni, ter -
vez ni és gon dol kod ni ké nye-ked ve sze rint. Mi vel egy
egye te mes tör vény, ami meg vál toz tat ha tat lan a pe ri o di -
kus meg nyil vá nu lá sa i ban, ki su gá roz va és meg nyil vá nít va
sa ját esszen ci á ját az élet min den új cik lu sá nak kez de tén,
nem kép zel jük Róla, hogy em be re ket te remt, ha nem csak
né hány év múl va meg bán ja, hogy meg te rem tet te õket. Ha
egy ál ta lán hin nünk kell egy is te ni prin cí pi um ban, olyan -
nak kell len nie, ami ab szo lút har mó nia, lo gi ka és igaz sá -
gos ság, mint aho gyan ab szo lút sze re tet, böl cses ség és pár-
tatlanság is. Egy Is ten pe dig, aki min den lel ket egy rö vid
arasz nyi élet re te rem te ne, füg get le nül at tól a tény tõl, hogy 
neki kel le ne éle tet ön te nie akár egy gaz dag, bol dog em ber
tes té be, akár egy szen ve dõ sze ren csét le né be, aki szü le té sé -
tõl a ha lá lá ig bol dog ta lan, bár sem mit nem tett, ami vel rá -
szol gált vol na ke gyet len sor sá ra – az in kább egy ér zé ket len 
dé mon, mint Is ten. [Lásd még ké sõbb „Az Én ju tal má ról
és bün te té sé rõl”.]

Még a zsi dó fi lo zó fu sok, a mó ze si Bib li á ban (ter mé sze -
te sen ezo te ri ku san) hí võk sem va jon mi ért nem tet tek ma -
gu ké vá ilyen el kép ze lést? Rá adá sul még a re in kar ná ció-
ban is hit tek, aho gyan mi hi szünk. 
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K: Tud na né hány pél dát mu tat ni en nek bi zo nyí tá sá ra?
T: A leg ha tá ro zot tab ban tu dok. Philo Judæus ezt

mond ja:

A le ve gõ tele van ve lük [a lel kek kel]… azo ké val,
akik a leg kö ze lebb van nak a föld höz, eresz ked ve le fe lé,
hogy hoz zá kö tõd je nek ha lan dó tes tek hez, ðáëéíäñï-
ìïàóéí áàèéò, vissza tér nek más tes tek be, mi vel azokban
óhaj ta nak élni.*

A Zohar-ban a lé lek vé dõ be szé det tart Is ten elõtt a sza -
bad sá gá ról:

Min den ség Ura! Bol dog va gyok eb ben a vi lág ban, és
nem sze ret nék egy má sik vi lág ba men ni, ahol szol gá ló -
lány le szek, és ki le szek téve min den fé le szennye zõ dés -
nek. [Zohar, II. 96.]  

Az el ke rül he tet len szük ség sze rû ség, az örök ké va ló
meg vál toz tat ha tat lan tör vény meg fo gal ma zó dik az Is ten -
ség vá la szá ban:

Újra egy mag zat tá fogsz vál ni, és újra meg fogsz szü -
let ni. [Mishna, Aboth, IV. 29.]

A fény ért he tet len len ne sö tét ség nél kül, ami meg nyil -
vá nít ja azt el len té te ként, a jó nem len ne töb bé jó rossz nél -
kül, hogy meg mu tas sa a jó té te mény fel be csül he tet len
ter mé sze tét, és ugyan így a sze mé lyes erény nem je len te ne
ér de met, ha nem ment vol na át a kí sér tés izzó ke men cé jén. 
Sem mi nem örök ké va ló és meg vál toz tat ha tat lan, ki vé ve a
rej tett Is ten sé get. Sem mi, ami vé ges – akár azért, mert van
kez de te, vagy kell len nie vé gé nek – nem ma rad hat ál lan -
dó. Vagy fej lõd nie kell, vagy ha nyat la nia. Egy lé lek nek,
amely szom ja zik a szel le mé vel való új ra egye sü lés re, egye -
dül ami meg ad hat ja neki a hal ha tat lan sá gát, meg kell tisz -
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tí ta nia ma gát sa ját lé lek ván dor lá sa in ke resz tül az
üd vös ség és örök pi he nés vi lá ga felé, amit a Zohar-ban „a
Sze re tet Pa lo tá já nak”, äáçà ìëéä, a hin du val lás ban
„Moksha-nak”, a gnosz ti ku sok „az Örök Fény Pleróma-
jának”, a budd his ták pe dig „Nirvâna-nak” ne vez nek. Vi -
szont mind ezek az ál la po tok át me ne ti ek, nem pe dig örök -
ké va lók.   

K: Vi szont nem mind egyik ben be szél nek a re in kar ná ci ó ról.
T: Egy lé lek nek, amely vé dõ be szé det mond, hogy ma -

rad has son ott, ahol van, ko ráb ban is kel lett lé tez nie, és
nem csak úgy, al ka lo mad tán ke let ke zett. A Zohar-ban
azon ban van egy még jobb bi zo nyí ték. A re in kar ná ló dó
Én-ekrõl, az ér te lem-lel kek rõl be szél ve, azok ról, akik nek
az utol só sze mé lyi sé ge tel je sen el mo só dott, ezt mond ják:

Min den lé lek, amely nem bûn te len eb ben a vi lág -
ban, már el ide ge ní tet te ma gát a menny ben a Szent Egy -
tõl, le gyen ál dott, be le ve tet te ma gát egy mély ség be
tel jes lé te zé se so rán, és elõ re lát ja az idõt, ami kor (még
egy szer) le kell száll nia a föld re.*

A „Szent Egy” itt ezo te ri ku san az Âtman-t vagy
âtmâ-buddhi-t je len ti.

K: Rá adá sul na gyon fur csa, hogy a Nirvâna-ról úgy be -
szél nek, mint a Mennyek or szá gá nak vagy a Pa ra di csom -
nak a szi no ni má já ról, mi vel min den em lí tés re mél tó
ori en ta lis ta sze rint a Nirvâna a meg sem mi sü lés szi no ni -
má ja!

T: Szó sze rint véve, va la mint a sze mé lyi ség re és az el -
kü lö nült anyag ra néz ve az, de más ho gyan nem. A re in kar -
ná ci ó val és az em be ri hár mas ság ról szó ló el kép ze lé se ket
sok ko rai ke resz tény egy ház atya is val lot ta. Az Új szö vet -
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ség for dí tói és a régi fi lo zó fi ai ér te ke zé sek ál tal a lé lek és a
szel lem kö zött kel tett zûr za var az, ami a sok fél re ér tést
ered mé nyez te. Ez an nak a sok ok nak az egyi ke is, ami ért
Budd hát, Plotinus-t és olyan sok más be ava tot tat most az -
zal vá dol ják, hogy sa ját lel ke ik tel jes meg szün te té sé re vá -
gya koz tak, „az Is ten ség ben való fel ol dó dás ra”, vagy „az
Egye te mes Lé lek kel való újra egye sü lés re”, ami a mo dern
el kép ze lé sek sze rint meg sem mi sü lést je lent. 

A sze mé lyes lé lek nek ter mé sze te sen fel kell bom la nia
ré szecs ké i re, mi e lõtt ké pes len ne össze kap csol ni tisz tább
esszen ci á ját örök re a hal ha tat lan szel lem mel. Azon ban az
Apos to lok cse le ke de te i nek és a Le ve lek nek a for dí tói, akik le -
fek tet ték a Mennyei Ki rály ság alap ja it, va la mint az Igaz sá -
gos ság Ki rály sá gá nak alap já ról szó ló budd his ta szútra
mo dern ma gya rá zói össze ku szál ták a ke resz tény ség nagy
apos to lá nak és In dia nagy re for me ré nek a mon da ni va ló -
ját. Az elõb bi el tom pí tot ta a psychikos (øõ÷éêüò) szót, és így
egyet len ol va só sem kép ze li, hogy bár mi lyen kap cso lat ban 
áll na a lé lek kel, és a lé lek nek és a szel lem nek ez zel az
össze ke ve ré sé vel a Bib lia ol va só i nak csak el fer dült el kép -
ze lé sük lesz bár mi rõl a té má ban. 

Más részt Budd ha ér tel me zõ i nek nem si ke rült meg ér te -
ni ük a Dhyâna budd his ta négy fo ko za tá nak je len té sét és
cél ját. Kér dez zük meg a pithagoreusokat: Le het-e az éle -
tet és moz gást adó, a fény ter mé sze té ben osz to zó szel le met
nem lét té re du kál ni? Va jon még az az ál la tok ban levõ érzõ
szel lem is, amely ren del ke zik em lé ke zet tel, az ér tel mi ké -
pes sé gek egyi ké vel, meg tud hal ni, és sem mi vé vál ni? –
jegy zik meg az ok kul tis ták. 

A budd his ta fi lo zó fi á ban a „meg sem mi sü lés” csak az
anyag szét szó ró dá sát je len ti, le gyen az bár mi lyen for má -
ban vagy kül szín ben, mert min den, ami nek for má ja van,
csak idõ le ges, és ezért va ló já ban egy il lú zió. Az örök ké va -
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ló ság ban ugyan is a leg hosszabb idõ szak ok is csak olya nok, 
mint a szem pil lan tás. 

Ugyan így van a for má val. Mi e lõtt len ne idõnk fel is -
mer ni, hogy lát tuk, el tû nik, mint egy pil la na tig tar tó vil -
lám lás, és örök re el tû nik. Ami kor a szel le mi lény örök re
ki sza ba dul az anyag, szubsz tan cia vagy for ma min den ré -
szecs ké jé bõl, és is mét egy szel le mi lé leg zet té vá lik, ak kor
csu pán be lép az örök ké va ló és meg vál toz tat ha tat lan
Nirvâna-ba, ami ad dig tart, mint ami ó ta az élet cik lus tart
– tény leg egy örök ké va ló ság óta. És utá na az a szel le mi leg
lé te zõ lé leg zet, ami sem mi, mert min den, for ma ként, kül -
szín ként, alak ként tel je sen meg sem mi sül, ab szo lút szel -
lem ként vi szont még min dig van, mert – hogy egy új szót
fab ri kál junk – ma gá vá a lét ség gé vált. Az a ki fe je zés, hogy
„fel ol dó dott az egye te mes esszen ci á ban”, ami kor a lé lek re
szel lem ként hasz nál ják, ak kor a je len té se: „egye sül ve vele”.
Ez soha nem meg sem mi sü lést je lent, mert az örök el kü lö -
nü lést je len te ne.

K: Nem te szi ki ön ma gát an nak a vád nak, hogy meg sem mi -
sü lést hir det az ön ál tal hasz nált nyel ve zet ben? Ép pen most be -
szélt az em ber lel ké rõl, amely vissza tér õs ere de ti al ko tó ele mei-
hez.

T: Vi szont ön el fe lej ti, hogy én már el mond tam a „lé -
lek” szó kü lön bö zõ je len té sei kö zöt ti kü lönb sé ge ket, és
be mu tat tam azt a pon tat lan mó dot, aho gyan a „szel lem”
fo gal mat mind ed dig for dí tot ták. Be szé lünk ál la ti, em be ri
és szel le mi lé lek rõl, és kü lönb sé get te szünk kö zöt tük. Pla -
tón pél dá ul „ér tel mi lé lek nek” ne ve zi azt, amit mi
buddhinak hí vunk, hoz zá té ve azon ban a „szel le mi” mel -
lék ne vet, vi szont amit mi a re in kar ná ló dó Én-nek, ma-
nasznak hí vunk, azt õ szel lem nek, nous-nak, stb. ne ve zi,
míg mi a „szel lem” fo gal mat ak kor hasz nál juk, ami kor
egye dül, min den tu laj don ság nél kül áll, va gyis csak az
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âtmâ-ra. Püthagorasz meg is mét li az õsi ta ní tá sun kat, ami -
kor ki je len ti, hogy az Én (nous) örök az Is ten ség gel együtt,
hogy a lé lek csak kü lön bö zõ szin te ken megy át, hogy el ér -
je is te ni ki vá ló sá gát, míg a thumos vissza tér a föld re, és még 
a phren, az alsó manasz is meg szû nik. To váb bá Pla tón a lel -
ket (buddhit) úgy de fi ni ál ja, mint „a moz gás, ami ké pes
ön ma gát moz gat ni”. „A lé lek – te szi hoz zá (Tör vé nyek, X.)
– a leg õsibb min den do log kö zül, és a moz gás kez de te”, így 
az âtmâ-buddhit lé lek nek, a manaszt pe dig szel lem nek ne -
ve zi, amit mi nem így csi ná lunk.

A lé lek a tes tet meg elõ zõ en jött lét re, a test pe dig utá -
na és má sod la go san, aho gyan a ter mé szet sze rint van,
ami fe lett a lé lek ural ko dik... A lé lek, ami kor má nyoz
min den dol got, ami bár mi lyen mó don mo zog, ha son ló -
kép pen kor má nyoz za a mennye ket. …

A lé lek ve zet te hát min dent a menny ben, a föl dön és
a ten ger ben a moz gá sa i val, amik nek a ne vei: akar ni,
meg fon tol ni, gond ját vi sel ni, ta nács koz ni, igaz és ha -
mis vé le mé nye ket for mál ni, bol dog ság, szo mo rú ság, bi -
za ko dás, fé le lem, gyû lö let, sze re tet ál la po tá ban len ni,
együtt mind azon el sõd le ges moz gá sok kal, amik ezek kel 
tár sul nak... Mi vel õ egy is ten nõ, min dig szö vet ség re lép 
a nous-szal, egy is ten nel, és min den dol got he lye sen és
bol do gan ala kít, ami kor vi szont az anoia-val [nem
nous-szal], ak kor min den bõl az el len ke zõ jét hoz za ki.

Eb ben a nyel ve zet ben – aho gyan a budd his ta szö ve gek -
ben is – a ne ga tí vat alap ve tõ lé te zés ként ke ze lik. A „meg -
sem mi sü lés” ha son ló szö veg ma gya rá zat ha tás kö ré be tar-
tozik. A po zi tív ál la pot alap ve tõ lé te zés, de nincs meg nyil -
vá nu lás, mint olyan. Ami kor a szel lem – budd his ta szó -
hasz ná lat tal – be lép a nirvâna-ba, el ve szí ti tár gyi a sult
lé te zé sét, de meg tart ja tár gyi a su lat lan lé tét. A tár gyi a sult
elme szá má ra ez ab szo lút „sem mi vé” vá lást je lent, a tár -
gyi a su lat lan szá má ra nem-va la mi vé – sem mi vé, amit az ér -
zé kek meg je le ní te nek. Így a nirvâna-juk az egyé ni hal-

129

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ



ha tat lan ság bi zo nyos sá ga szel lem ben, de nem a lé lek ben,
ami bár „min den do log kö zül a leg õsibb”, még is – az
összes töb bi is ten nel együtt – egy vé ges ki ára dás, for mák -
ban és egyé ni ség ben, ha nem is szubsz tan ci á ban.

K: Még min dig nem fo gom fel tel je sen az el kép ze lést, és há -
lás len nék, ha ezt va la mi lyen szem lél te tés sel ma gya ráz ná el.

T: Két ség te len, ezt na gyon ne héz meg ér te ni, kü lö nö -
sen an nak, aki a ke resz tény egy ház ha gyo má nyo san or to -
dox esz méi kö zött nõtt fel. To váb bá egy dol got el kell
mon da nom ön nek, ez pe dig az, hogy ha csak nem ta nul má -
nyoz ta ala po san az el kü lö nült fel ada to kat, ami ket az egyes
em be ri „prin cí pi u mok nak” tu laj do ní tunk, va la mint azok
ha lál utá ni ál la po tát, ak kor ne he zen tud ja fel fog ni a ke le ti
fi lo zó fi án kat.

AZ  EMBERBEN  LÉVÕ  KÜLÖNBÖZÕ 
„PRINCÍPIUMOKRÓL”

K: Elég so kat hal lot tam a „bel sõ em ber” – aho gyan önök ne -
ve zik – fel épí té sé rõl, de soha nem tud tam össze rak ni fej ben az
egé szet.

T: Ez ter mé sze tes, ez a leg ne he zebb, és a leg több fej tö -
rést igény li, hogy he lye sen meg ért sük, és meg kü lön böz -
tes sük a va ló di Én – ál ta lunk „prin cí pi u mok nak” ne ve zett 
– kü lön bö zõ meg nyil vá nu lá sa it. An nál is in kább így van,
mert je len tõs kü lönb ség lé te zik ezek nek a prin cí pi u mok -
nak a szá mo zá sá ban a kü lön bö zõ ke le ti is ko lák ese té ben,
bár alap já ban véve a ta ní tás nak a lé nye ge min den hol
ugyan az.

K: Pél dá ul a vedântistákra gon dol? Az önök hét „prin cí pi u -
mát” õk nem csak ötre oszt ják fel?

T: De igen, és bár nem me ré szel nék vi tá ba száll ni er rõl
a kér dés rõl egy kép zett vedântistával, vi szont sze mé lyes
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vé le mény ként ki je lent he tem, hogy erre nyil ván va ló okuk
van. Ná luk csak az össze tett szel le mi összlet, ami a kü lön -
bö zõ men tá lis as pek tus ból áll, az, amit egy ál ta lán em ber nek
ne vez nek, mi vel né ze tük sze rint a fi zi kai test va la mi meg -
ve tés re mél tó do log, és pusz tán egy il lú zió. Nem is csak a
vedânta az egye dü li fi lo zó fia, amely ilyen mó don vé le ke -
dik. Lao-cse a Tao-te-King-jében csak öt prin cí pi u mot em -
lít, mert a vedântistákhoz ha son ló an el mu laszt két princí-
piumot be ven ni, ne ve ze te sen a szel le met (âtmâ-t) és a fi zi -
kai tes tet, az utób bit rá adá sul „te tem nek” ne ve zik. Azu tán 
van a Târaka Râja Jóga Is ko la. A ta ní tá sa i ban tu laj don-
képpen csak há rom „prin cí pi u mot” is mer nek el, de va ló -
já ban a sthûlopâdhi-juk, va gyis a fi zi kai test éb ren lé ti tu -
dat ál la pot ban, a sûkshmopâdhi-juk, ugyan ez a test svapma-,
va gyis álom ál la pot ban és a kâranopâdhi-juk, va gyis a „ka -
u zá lis test”, az, ami egyik tes tet öl tés rõl a má sik ra lép,
mind du á lis asptektusaikat te kint ve, és így ka punk ha tot.
Te gyük eh hez hoz zá az âtmâ-t, a sze mély te len is te ni prin -
cí pi u mot, va gyis a hal ha tat lan ele met az em ber ben, nem
meg kü lön böz tet ve az Egye te mes Szel lem tõl, és is mét
meg kap juk a he tet.* Sem mi aka dá lya, hogy meg tart sák a
sa ját osz tá lyo zá su kat, mi is meg tart juk a ma gun két.

K: Ak kor úgy tû nik, hogy szin te ugyan ez vo nat ko zik a misz -
ti kus ke resz té nyek fel osz tá sá ra, a test, lé lek, szel lem re is?

T: Pon to san. Könnyen csi nál ha tunk a test bõl a vi tá lis
test más hor do zó ját, az utób bi ból az élet vagy prâna hor do -
zó ját, a kâma rûpá-ból vagy ál la ti lé lek bõl a fel sõbb és az
al sóbb elme hor do zó ját, és ezt a hat prin cí pi u mot, mint
egé szet, meg ko ro náz hat juk az egy hal ha tat lan szel lem mel. 
Az ok kul tiz mus ban min den mi nõ ség jel zõ vál to zás a tu -
dat ál la po tunk ban egy új as pek tust ad az em ber nek, és ha
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az ural ko dó vá és az élõ és cse lek võ Én ré szé vé vá lik, ak kor
egy kü lön le ges ne vet kell kap nia (kap is), hogy meg kü lön -
böz tes sük az ab ban az egye di ál la pot ban levõ em bert at tól,
aki egy má sik ál la pot ba he lyez te ma gát.

K: Ép pen ez az, amit olyan ne héz meg ér te ni.
T: Ép pen el len ke zõ leg, ne kem úgy tû nik, na gyon is

könnyû, ha egy szer meg ért jük a fõ gon do la tot, te hát, hogy
az em ber ezen vagy egy má sik tu da ti sí kon mû kö dik, szo -
ros meg fe le lés ben ér tel mi és szel le mi ál la po tá val. De ilyen 
a kor szak ma te ri a liz mu sa: mi nél töb bet ma gya rá zunk,
úgy tû nik, an nál ke ve sebb em ber ké pes meg ér te ni, amit
mon dunk. 

Osszuk fel az em ber nek ne ve zett föl di lényt, ha úgy tet -
szik, há rom fõ as pek tus ra, és ha csak nem csi ná lunk be lõ le
egy va ló di ál la tot, en nél ke ve seb bet nem tu dunk ten ni.
Ve gyük a tár gyi a sult tes tét, a ben ne levõ gon dol ko dó prin -
cí pi u mot – ami csak ki csit ma ga sabb ren dû, mint az ál lat -
ban levõ ösz tön-al ko tó elem – va gyis a vi tá lis tu da tos lel ket 
és azt, ami mér he tet le nül azon túl és ma ga sabb ra te szi,
mint ahol az ál lat tart, te hát az ér tel mes lel két vagy szel le -
mét. Nos, ha vesszük ezt a há rom cso por tot vagy jel leg ze -
tes en ti tást, és to vább oszt juk õket az ok kult ta ní tás
sze rint, mit ka punk?

Min de nek elõtt a szel le met – az ab szo lút, ezért oszt ha -
tat lan MINDEN ér tel mé ben – va gyis az âtmâ-t. Mi vel ezt
nem le het el he lyez ni sem kor lá toz ni a fi lo zó fi á ban, mi vel
egy sze rû en az, ami az örök ké va ló ság ban van, és ami nem
hi á nyoz hat még az anyag vagy szubsz tan cia uni ver zu má -
nak leg ap róbb geo met ri ai vagy ma te ma ti kai pont já ból
sem, igaz ság sze rint nem le het ne egy ál ta lán „em be ri”
prin cí pi um nak ne vez ni. Leg jobb eset ben is in kább – a
me ta fi zi ká ban – az a pont a tér ben, amit az em be ri Monád
és an nak hor do zó ja, az em ber el fog lal min den élet pe ri ó -
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dus ban. Nos, az a pont ugyan olyan kép ze tes, mint maga az 
em ber, és va ló já ban egy il lú zió, egy mâyâ, de ak kor a mi
szá munk ra – aho gyan más sze mé lyes én-ek szá má ra is –
egy va ló ság va gyunk, amely so rán ezt az il lú zi ót élet nek
ne vez zük, és ak kor is fi gye lem be kell ven nünk ön ma gun -
kat – leg alább is kép ze le tünk ben –, ha sen ki más nem te szi
ezt meg. 

Azért, hogy az em be ri ér te lem szá má ra meg ért he tõb bé
te gye, ami kor az elõ ször pró bál ja az ok kul tiz must ta nul -
má nyoz ni és meg ol da ni az em ber misz té ri u má nak ABC-
jét, az ok kul tiz mus ezt a he te dik prin cí pi u mot a ha to dik
szin té zi sé nek ne ve zi, és hor do zó já nak a szel le mi lel ket, a
Buddhit te szi meg. 

Az utób bi egy misz té ri u mot rejt ma gá ban, amit a
vissza von ha tat lan fo ga dal mat tett chelâ-k vagy azok ki vé -
te lé vel, akik ben leg alább is biz ton ság gal meg le he tett bíz -
ni, soha sen ki nek nem tár tak fel. Ter mé sze te sen ke ve sebb
ka va ro dás len ne a kér dés ben, ha el le het ne mon da ni, mi -
vel azon ban ez köz vet le nül érin ti az em be ri test más tu da -
tos és aka rat la gos ki ve tí té sé nek ké pes sé gét, és mi vel ez az
aján dék, „Gügész gyû rû jé hez”* ha son ló an vég ze tes nek bi -
zo nyul hat az em be rek szá má ra ál ta lá nos ság ban, és külö-
nösen en nek a ké pes ség nek a bir tok ló ja szá má ra, ezért
gon do san õr zik azt. 

Ha lad junk azon ban to vább a „prin cí pi u mok kal”. Ez az
is te ni lé lek, vagy Buddhi te hát a szel lem hor do zó ja. Egye -
sít ve ez a ket tõ egy, sze mély te len és min den jel lem zõ nél -
kü li (ter mé sze te sen ezen a sí kon), de két szel le mi „princí-
piumot” al kot. Ha to vább lé pünk az em be ri lé lek re, a
manaszra vagy mens-re, min den ki egyet fog ér te ni ab ban,
hogy az em ber ér tel me úgy mond leg alább is ket tõs, va gyis
a ma gas ér tel mû em ber alig ha vál hat ala csony ér tel mû vé, a 
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na gyon in tel lek tu á lis és spi ri tu á lis el mé jû em bert egy sza -
ka dék vá laszt ja el a tompa, buta és anyagias, állatias el-
méjû embertõl.

K: De mi ért ne kép vi sel né in kább az em bert két prin cí pi um
vagy két as pek tus?

T: Min den em ber ren del ke zik ez zel a ben ne levõ két
prin cí pi um mal, és az egyik ak tí vabb, mint a má sik, rit kán
pe dig az egyi ket tel je sen úgy mond el sat nyít ja nö ve ke dé sé -
ben, vagy meg bé nít ja a má sik as pek tus ere je és túl sú lya
min den irány ban. Ezek te hát azok, ami ket a manasz két
prin cí pi u má nak vagy as pek tu sá nak ne ve zünk, a fel sõ és az 
alsó. Az elõb bi, a fel sõ manasz, vagy a gon dol ko dó, tu da tos 
Én a szel le mi lé lek (buddhi) felé von zó dik, az utób bit pe -
dig, an nak ösz tö nös prin cí pi u mát a kâma vonz za, az ál la ti
vá gyak és szen ve dé lyek szék he lye az em ber ben. 

Így van négy iga zolt prin cí pi u munk, az utol só há rom
pe dig (1) a test más, ami rõl meg egyez tünk, hogy az ál lan -
dó an vál to zó vagy kép lé keny lé lek nek ne vez zük, a (2) hor -
do zó ja az élet-prin cí pi um és (3) a fi zi kai test. 

Ter mé sze te sen egyet len fi zi o ló gus vagy bi o ló gus sem
fo gad ja el eze ket a prin cí pi u mo kat, és nem is tud ja fej ben
össze rak ni azo kat. Ez az, ami ért mind a mai na pig ta lán
egyi kük sem érti a lép mû kö dé sét, a foly ton vál to zó test -
más fi zi kai hor do zó já ét, vagy az em ber jobb ol da lán ta lál -
ha tó bi zo nyos szer ve két, a fent em lí tett vá gyak szék-
he lye it.

Ugyan így nem tud nak sem mit a to boz mi rigy rõl, ami
egy mi rigy, ami ben egy  kis ho mok van, míg igaz ság sze -
rint ez az em ber ben levõ leg ma ga sabb és leg is te nibb tu dat
tény le ges szék he lye, a min den tu dó, szel le mi és min dent
át öle lõ el mé jéé. Ez mu tat ja ön nek még vi lá go sab ban, hogy 
ezt a hét prin cí pi u mot nem mi ta lál tuk ki, és nem is újak a
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fi lo zó fia vi lá gá ban, aho gyan ezt könnyen be tud juk bi zo -
nyí ta ni.

K: De ak kor mi az, ami hi tük sze rint re in kar ná ló dik?
T: A szel le mi gon dol ko dó Én, az em ber ben levõ ál lan -

dó prin cí pi um, va gyis az, ami a manasz szék he lye. Ez nem
az âtmâ, vagy akár az âtmâ-buddhi, amit a du á lis Monád -
nak te kin te nek, ami az egyé ni vagy is te ni em ber, ha nem a
manasz, mert az Âtman az Egye te mes MINDEN, és az
em ber fel sõbb Én-jévé csak a buddhival, a hor do zó já val
együtt vá lik, amely össze kap csol ja õt az egyé ni ség gel, vagy 
az is te ni em ber rel. Ugyan is a buddhi-manasz – az egye sült 
ötö dik és ha to dik prin cí pi um – az, amit a vedântisták ka u -
zá lis test nek ne vez nek, és ami a tu dat, ami össze kap csol ja
va la mennyi sze mé lyi ség gel, amit csak el fog lal a föl di lé té -
ben. Ezért, mi vel a lé lek egy ál ta lá nos fo ga lom, az em ber -
ben a lé lek há rom as pek tu sa van meg: (1) a föl di vagy
ál la ti, (2) az em be ri lé lek és (3) a szel le mi lé lek – ezek szi -
go rú an fo gal maz va az egy lé lek a há rom as pek tu sá ban. 

Nos, az elsõ as pek tus ból a ha lál után sem mi nem ma -
rad, a má so dik ból, a nous-ból vagy manaszból csak an nak
is te ni esszen ci á ja, ha mo csok ta lan ma radt, ak kor túl él, míg a 
har ma dik, azon túl, hogy hal ha tat lan, tu da to san is te ni vé
vá lik a fel sõ manasz be ol vasz tá sá val. De hogy vi lá gos sá te -
gyük, min de nek elõtt né hány szót szól nunk kell a re in kar -
ná ci ó ról.

K: Ez zel ki húz zák a gyu fát, mi vel ép pen ez a ta ní tás az, ami 
el len az el len sé ge ik a leg bõ szeb ben har col nak.

T: Úgy érti, hogy a spi ri tisz ták? Tu dom, és sok olyan
kép te len el len ve tés van, ami ket fá rad sá go san szõt tek egy -
be új sá ga ik ol da la in. Annyi ra bár gyú és rossz in du la tú né -
há nyuk, hogy sem mit nem fog nak meg ál lí ta ni. Egyi kük
ép pen mos ta ná ban ta lált egy el lent mon dást, amit ko mo -
lyan meg tár gyalt egy Light-nak írt le vél ben. Ezt Sinnett
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elõ adá sa i ból ki emelt két ál lí tás ból vet te. Ezt a ko moly el -
lent mon dást eb ben a két mon dat ban fe de zi fel: „Az idõ
elõt ti vissza té ré sek a föl di élet be, olyan kor, ami kor ez elõ -
for dul, karmikus bo nyo da lom kö vet kez mé nyei le het nek”, 
és „nincs vé let len a fej lõ dést irá nyí tó is te ni igaz sá gos ság
te vé keny sé gé ben”. Az ilyen mé lyen szán tó gon dol ko dás
biz to san el lent mon dást lát na a gra vi tá ció tör vé nyé ben is,
ha egy em ber ki nyúj tott kéz zel meg ál lí ta na egy zu ha nó
kö vet, hogy ne tör je be egy gyer mek fe jét!
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VIII. 

A  REINKARNÁCIÓRÓL  VAGY 
ÚJRASZÜLETÉSRÕL

MI  AZ  EMLÉKEZET  A  TEOZÓFIAI TANÍTÁS 
SZERINT?

K: A leg ne he zebb do log ön nek az lesz, hogy el ma gya ráz za és 
éssze rû en meg ala poz zon egy hi tet. Nincs olyan teozófus, aki nek
va la ha is si ke rült elõ hoz ni egy egy sze rû, meg ala po zott bi zo nyí -
té kot, ami meg in gat ta vol na a szkep ti ciz mu so mat. Elõ ször is a
re in kar ná ció el mé le té vel szem ben ott van az a tény, hogy egyet -
len em bert sem ta lál ni, aki em lé kez ne leg alább arra, hogy élt, és
ki volt az elõ zõ éle té ben.

T: Úgy lá tom, az ön ér ve lé se ugyan ar ra a régi el len ve -
tés re épül: az elõ zõ tes tet öl té sünk em lé ké nek el vesz té sé re
mind annyi unk ban. Úgy gon dol ja, hogy ez ér vény te le ní ti
a ta ní tá sun kat? Az én vá la szom az, hogy nem, vagy leg -
alább is egy ilyen el len ve tés nem le het dön tõ.

K:  Sze ret ném hal la ni az ön ér ve it.
T: Van né hány. Vi szont ami kor fi gye lem be ve szi a leg -

jobb mo dern pszi cho ló gu sok tö ké le tes kép te len sé gét,
hogy meg ma gya ráz zák a vi lág nak az elme ter mé sze tét, és a 
tel jes tu dat lan sá gu kat az elme le he tõ sé ge i vel kap cso lat -
ban, ak kor ön nek el kell is mer nie, hogy ez az el len ve tés
egy de duk tív kö vet kez te té sen ala pul, amit leg in kább va ló -
szí nû nek lát szó és a kö rül mé nyek bõl adó dó bi zo nyí ték ból 
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von tak le. Nos, kö nyör göm, mi az em lé ke zet az ön el kép -
ze lé se sze rint?

K: Az, amit az ál ta lá no san el fo ga dott meg ha tá ro zás meg -
ma gya ráz: az el ménk nek az a ké pes sé ge, hogy ko ráb bi gon do la -
tok, cse le ke de tek és ese mé nyek is me re tét meg tart ja és azok ra
em lék szik.

T: Ké rem, te gye még hoz zá, hogy nagy kü lönb ség van
az em lé ke zet há rom el fo ga dott for má ja kö zött. A me mó ri -
án be lül ál ta lá ban van em lé ke zet, vissza em lé ke zés és vissza -
gon do lás, ugye? Ne fe led jük, a me mó ria egy ál ta lá nos
el ne ve zés.

K: Vi szont mind ezek csu pán szi no ni mák.
T: Va ló já ban nem – leg alább is fi lo zó fi a i lag nem. A me -

mó ria egy sze rû en an nak a bel sõ ké pes sé ge a gon dol ko dó
lé nyek ben, de még az ál la tok ban is, hogy a múlt be nyo má -
sa it vissza hív ják gon do lat tár sí tás sal, amit alap ve tõ en tár -
gyi a sult dol gok vagy kül sõ ér zék szer ve ink ál tal ész lelt
egyes te vé keny sé gek su gall nak. A me mó ria olyan ké pes -
ség, ami tel jes ség gel a fi zi kai agyunk töb bé vagy ke vés bé
egész sé ges és nor má lis mû kö dé sé tõl függ, az em lé ke zet és a
vissza em lé ke zés pe dig en nek a me mó ri á nak a tu laj don sá gai
és szol gá lói. A vissza gon do lás azon ban tel je sen más do log.
A vissza gon do lást a mo dern pszi cho ló gu sok úgy de fi ni ál -
ják, mint va la mi köz ben sõ lánc sze met az em lé ke zet és a
vissza em lé ke zés kö zött, vagy:

El múlt ese mé nyek vissza hí vá sá nak tu da tos fo lya -
ma ta, de a konk rét dol gok ra való tel jes és vál to za tos uta lás 
nél kül, ami a vissza em lé ke zést jel lem zi.

Locke, a vissza em lé ke zés rõl és az em lé ke zet rõl be szél -
ve ezt mond ja:

Ami kor egy gon do lat újra vissza tér egy ha son ló
tárgy be ha tá sa nél kül a kül sõ ér zék szer ve ken, ez az em -
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lé ke zet, ha azt az elme ke re si, és meg erõl te tés sel és igye -
ke zet tel meg ta lál ja, és újra elõ hoz za, az a visszaemlé-
kezés.

De még Locke sem ad sem mi lyen vi lá gos de fi ní ci ót a
vissza gon do lás ra, mert az nem a fi zi kai me mó ri ánk tu laj -
don sá ga vagy jel lem zõ je, ha nem egy in tu i tív ér zé ke lés a fi -
zi kai agyun kon kí vül és at tól füg get le nül. Olyan érzé-
ke lés, ami, mi vel szel le mi Én-ünk min dig je len le võ tu dá sa 
hozza mû kö dés be, le fe di mind azo kat a lá to má so kat az em -
ber ben, ame lye ket ab nor má lis nak te kin te nek – kezd ve
azok tól a ké pek tõl, ami ket a láng ész su gall a lá zas vagy
akár õrült fél re be szé lés hez –, és a tu do mány úgy osz tá lyoz -
za, hogy nem lé tez nek a kép ze le tün kön kí vül. 

Az ok kul tiz mus és a te o zó fia azon ban a vissza gon do lást 
tel je sen más meg vi lá gí tás ba he lye zi. Szá munk ra, amíg a
me mó ria fi zi kai és mú lan dó, és az agy fi zi kai kö rül mé nye -
i tõl függ – alap ve tõ té tel min den mnemonika-tanítónál,
akik ren del kez nek a mo dern tu do má nyos pszi cho ló gia
meg tá mo ga tá suk ra vég zett ku ta tá sa i val –, ad dig a vissza -
gon do lás a lé lek em lé ke ze te. És ez az a me mó ria, amely
meg ad ja a biz to sí té kot szin te min den em be ri lény nek,
akár érti, akár nem, hogy élt ko ráb ban, és élni fog is mét.
Tény leg úgy van, aho gyan Wordsworth mondja:

A szü le té sünk csu pán al vás és fe lej tés,
A lé lek, ami ve lünk emel ke dik, az éle tünk csil la ga, 
Amely más hol le nyu go dott, 
Most pe dig fel kelt a tá vol ból.

K: Ha ez az a faj ta me mó ria – köl té szet és ab nor má lis fan tá -
zia az ön be val lá sa sze rint –, ami re a ta ní tá sa i kat ala poz zák,
ak kor at tól tar tok, na gyon ke vés em bert fog nak meg gyõz ni.

T: Nem val lot tam be, hogy fan tá zia len ne. Egy sze rû en
azt mond tam, hogy a pszi cho ló gu sok és a tu dó sok ál ta lá -
nos ság ban az ilyen vissza gon do lá so kat hal lu ci ná ci ók nak
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és fan tá zi á nak te kin tik, ami hez öröm mel fo gad ják a „tu -
dós” kö vet kez te tést. Mi nem ta gad juk azt, hogy a múlt
ilyen lá to má sai és a vissza pil lan tá sok messze az idõ fo lyo -
só in ke resz tül ne len né nek ab nor má li sak, ha a nor má lis
min den na pi ta pasz ta la ta ink hoz és a fi zi kai me mó ri á hoz
ha son lít juk azo kat. Vi szont W. Knight pro fesszor ral
együtt azt ál lít juk, hogy „bár mi lyen te vé keny ség em lé ké -
nek a hi á nya, amit egy elõ zõ ál la pot ban kö vet tek el, nem
le het meg gyõ zõ érv az el len, hogy át is él tük azt”. 

Min den el fo gu lat lan el len zõ nek pe dig el kell fo gad nia
azt, ami Buttler Lectures on Platonic Philosophy-jában hang -
zik el, „hogy a kü lönc ség ér zé sé nek, ami vel az [a ko ráb ban 
lé te zés] hat ránk, meg van a maga tit kos for rá sa az anyag el -
vû vagy fé lig anyag el vû elõ í té le tek ben”. Ezen túl me nõ en
azt ál lít juk, hogy a me mó ria – aho gyan Olympiodorus ne -
vez te – egy sze rû en „fan tá zia”,* és a leg meg bíz ha tat la nabb
do log ben nünk. Ammonius Saccas azt ál lí tot ta, hogy az
em ber ben az egye dü li ké pes ség, ami köz vet le nül szem be -
áll a jö ven dö lés sel, va gyis a jö võ be te kin tés sel, a me mó ria. 

To váb bá ne fe led jük, hogy a me mó ria egy do log, az
elme vagy gon dol ko dás egy má sik, a me mó ria egy fel jegy -
zõ gé pe zet, egy fel ve võ, ami na gyon könnye dén el rom lik,
de a gon do la tok örök ké va lók és ro mol ha tat la nok. Vissza -
uta sí ta ná-e, hogy higgyen bi zo nyos dol gok vagy em be rek
lé te zé sé ben csak azért, mert nem lát ja õket a fi zi kai sze mé -
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ami kor az Is ten ség ins pi rá ló be fo lyá sa fel iz gat ben nün ket, ha a
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és az eksz tá zis el len té te sek egy más sal. Ha meg kér de zik, va jon a lé -
lek ké pes-e be ger jed ni a fan tá zia nél kül, ak kor azt fe lel jük, hogy az 
ál ta lá nos sá gok ész le lé se azt bi zo nyít ja, hogy ké pes. Van nak ész le -
lé sei, ezért füg get len a fan tá zi á tól, ugyan ak kor azon ban a fan tá zia
je len van az ener gi á i ban ép pen úgy, aho gyan egy vi har ül dö zi azt,
aki ha jó zik a ten ge ren.”



vel? Nem je lent-e régi ge ne rá ci ók kö zös ta nú ság té te le ar -
ról, hogy lát ták Julius Ca e sart, ele gen dõ ga ran ci át arra,
hogy egy kor tény leg élt? Mi ért nem ve szik fi gye lem be
pszi chi kus ér zé kek kel ren del ke zõ tö me gek ugyan ilyen ta -
nú ság té tel ét?

K: De nem gon dol ja, hogy ezek túl sá go san fi nom kü lönb ség -
té te lek ah hoz, hogy a ha lan dók több sé ge el fo gad ja?

T: Mond juk in kább az, hogy a ma te ri a lis ták több sé ge.
Ne kik pe dig ezt mond juk: Ve gyék ész re, hogy még a kö -
zön sé ges lé te zés nyúl far knyi idõ tar tam ára is a me mó ria
túl gyen ge ah hoz, hogy rög zít se egy élet min den ese mé -
nyét. Mi lyen gya ko ri eset, hogy még a leg fon to sabb ese -
mé nyek is al sza nak a me mó ri ánk ban, amíg fel nem
éb resz ti azo kat va la mi lyen gon do lat tár sí tás, vagy mû kö -
dés re és te vé keny ség re nem kész te ti va la mi lyen má sik
lánc szem. Ez kü lö nö sen elõ re ha la dott korú em be rek kel
for dul elõ, akik min dig em lé ke zet ki e sés tõl szen ved nek.
Ami kor te hát ész ben tart juk, amit tu dunk az em ber ben
levõ fi zi kai és szel le mi prin cí pi u mok ról, az nem az a hely -
zet, hogy a me mó ri ánk nak nem si ke rült meg je gyez nie elõ -
zõ éle tün ket vagy éle te in ket, amin cso dál koz nunk
kel le ne, ha nem ép pen el len ke zõ leg, azon kel le ne cso dál -
koz ni, ha nem így len ne.

MIÉRT  NEM  EMLÉKEZÜNK  AZ  ELMÚLT 
ÉLETEINKRE?

K: Adott ne kem egy ma dár táv la ti ké pet a hét prin cí pi um ról.
Ho gyan ma gya ráz za meg, hogy tel je sen el ve szí tünk min den em -
lé ket ar ról, hogy ko ráb ban él tünk, an nak a fé nyé ben, amit el -
mon dott ezek kel a prin cí pi u mok kal kap cso lat ban?
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T: Na gyon könnyen. Azok a prin cí pi u mok, ami ket fi -
zi ka i nak ne ve zünk,* fel bom la nak a ha lál után együtt az al -
ko tó ele me ik kel, a me mó ria pe dig az aggyal együtt. Egy
el tû nõ sze mé lyi ség nek ez az el tû nõ me mó ri á ja kö vet ke -
zés kép pen nem em lé ke zik és nem is je gyez fel sem mit az
Én to váb bi tes tet öl té se i ben. 

A re in kar ná ció azt je len ti, hogy az Én fel sze rel ke zik
egy új test tel, egy új aggyal és egy új me mó ri á val. Ezért
ugyan olyan kép te len ség len ne azt vár ni, hogy ez az új me -
mó ria em lé kez zen arra, amit õ soha nem jegy zett fel, mint
mik ro szkóp alatt vizs gál ni egy in get, amit soha nem vi selt
egy gyil kos, és vér ma rad vá nyo kat ke res ni raj ta, ami ket
csak olyan ru ha da ra bon le het meg ta lál ni, ami ket hor dott.
Nem a tisz ta in get kell fag gat nunk, ha nem a bûn cse lek -
mény el kö ve té se kor vi selt ru hát, ha pe dig az utób bi el -
égett és el pusz tult, ho gyan tud nánk hoz zá fér ni?

K: Ez igaz, de ho gyan tud ja bi zony ság gal ki je len te ni, hogy a 
bûn tény egy ál ta lán va la ha is el lett kö vet ve, vagy hogy a tisz ta
ing ben levõ em ber élt va la ha is ko ráb ban?

T: Az tel je sen biz tos, hogy nem fi zi kai fo lya mat út ján,
és nem is an nak a ta nú ság té te lé re tá masz kod va, ami már
nem is lé te zik. Van azon ban egy olyan do log, mint a köz -
ve tett bi zo nyí ték, amit a bölcs tör vé nye ink el fo gad nak, ta -
lán gyak rab ban is, mint kel le ne. Ah hoz, hogy az em ber
meg gyõ zõd jön a re in kar ná ció és az el múlt éle tek tényérõl,
az em ber nek kö ze li és szo ros kap cso lat ba kell lép nie va ló -
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la ti ösz tö nök, va la mint az asztrális eidolon – akár ér zé kel jük eze ket
a gon do la ti- vagy el me-sze münk kel, vagy tár gyi a sul va és el kü lö -
nít ve a fi zi kai test tõl, akár nem –, amely prin cí pi u mo kat Sthûla
Sharîra-nak, Prâna-nak, Kâma Rûpa-nak és Linga Sharîra-nak ne -
vez zük. Ezek egyi két sem ta gad ja a tu do mány, bár más ne ve ken
ne ve zi õket.



di és ál lan dó Én-jével, nem pe dig a mú lan dó me mó ri á já -
val. 

K: De ho gyan hi het nek az em be rek ab ban, amit nem is mer -
nek, soha nem is lát tak, és még ke vés bé lép nek kö ze li és szo ros
kap cso lat ba vele?

T: Ha az em be rek – és a leg ta nul tab bak ról be szé lek –
hisz nek a „gra vi tá ci ó ban”, az „éter ben”, az „erõk ben”, és
ki tud ja, még mi ben a tu do mány ban, abszt rak ci ók ban és
mun ka hi po té zi sek ben, ami ket soha nem lát tak, érin tet -
tek, sza gol tak, hal lot tak, és íz lel tek, ak kor más em be rek
mi ért ne hi het né nek ugyan ezen az alap el ven az ál lan dó
Én-ben, egy sok kal lo gi ku sabb és fon to sabb „mun ka hi po -
té zis ben”, mint bár mi más ban?

K: Vé gül is mi ez a rej té lyes örök ké va ló prin cí pi um? Meg
tud ná ma gya ráz ni en nek a ter mé sze tét, hogy min den ki szá má ra 
ért he tõ vé te gye?

T: Az Én, amely re in kar ná ló dik, az egyé ni ség – nem
pe dig a sze mé lyi ség – hal ha tat lan „Én-je”, rö vi den, az
Âtmâ-buddhikus Monád hor do zó ja, az, ami el nye ri ju tal -
mát a devachanban, a bün te té sét pe dig a föl dön, vé gül pe -
dig az, amely hez min den tes tet öl tés nek csak a skandhai
vagy jel leg ze tes sé gei kap cso lód nak.*

K: Mit ért skandhakon?
T: Aho gyan mond tam: „jel leg ze tes sé gek”, amik kö zött 

ott van a me mó ria. Mind ezek el pusz tul nak, mint egy vi -
rág, és csak egy gyen ge il la tot hagy nak hát ra. Idé zek egy
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*  A budd his ta ta ní tá sok ban öt skandha vagy jel leg ze tes ség van:
„rûpa [for ma vagy test], anya gi mi nõ sé gek; vedana, ér zé ke lés;
sanna, el vont gon do la tok; samkhara, az elme haj la mai; vinnana,
men tá lis ké pes sé gek. Ezek bõl ala ku lunk ki, ál ta luk va gyunk tu da -
tá ban a lé te zés nek, és raj tuk ke resz tül kom mu ni ká lunk a ben nün -
ket kö rül ve võ vi lág gal.”



má sik rész le tet H. S. Olcott ez re des Budd his ta ka te kiz mu -
sá ból,* amely köz vet le nül ez zel a kér dés sel fog lal ko zik:

Az idõs em ber em lék szik fi a tal ko rá nak je len tõs ese -
mé nye i re, an nak el le né re, hogy fi zi ka i lag és men tá li san
meg vál to zott az óta. Ak kor az el múlt éle tek em lé ke ze tét
mi ért nem hoz zuk ma gunk kal a je len le gi élet be?

Mert a me mó ria a skandhak közé tar to zik, a skan-
dha-k pe dig meg vál toz nak az új lé te zés sel, egy me mó -
ria, an nak az adott lé te zés nek a fel jegy zõ je fej lõ dik ki.
Vi szont min den el múlt élet fel jegy zé sé nek vagy tük rö -
zõ dé sé nek túl kell él nie, mert ami kor Sziddhárta her -
ceg Budd há vá lett, ko ráb bi meg szü le té se i nek tel jes
so ro za tát meg lát ta... És bár ki, aki el éri a jhana ál la po tát,
vissza me nõ le ge sen nyo mon tud ja kö vet ni éle tei so rát.

Ez azt bi zo nyít ja ön nek, hogy míg a sze mé lyi ség nem
meg ha ló mi nõ sé gei – mint a sze re tet, jó ság, jó té kony ság,
stb. – hoz zá kap cso lód nak a hal ha tat lan Én-hez, úgy mond
rá fény ké pe zõd nek, a né hai em ber is te ni as pek tu sán egy
ál lan dó ké pet al kot nak, ad dig az anya gi skandhai – azok,
ame lyek a leg fel tû nõbb karmikus ha tá so kat hoz zák lét re –
nem tud ják be fo lyá sol ni az új sze mé lyi ség új agyát. Vi -
szont az, hogy ezt nem si ke rül meg ten ni ük, sem mi kép pen 
sincs ká rá ra a re in kar ná ló dó Én identitásának.

K: Azt akar ja bi zo nyí ta ni, hogy az, ami túl él, csak a lé -
lek-me mó ria, aho gyan ön ne ve zi, hogy a lé lek vagy az Én egy és
ugyan az ma rad, míg a sze mé lyi ség bõl sem mi nem ma rad meg?

T: Nem tel je sen. Min den sze mé lyi ség bõl va la mi nek –
ha csak az utób bi nem volt ab szo lút ma te ri a lis ta, és egy
haj szál re pe dés sem volt a ter mé sze té ben, hogy egy szel le -
mi su gár át ha tol jon raj ta – túl kell él nie, amint raj ta hagy ja
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*  A szer zõ Hen ry S. Olcott, a Te o zó fi ai Tár su lat el nö ke és ala pí tó ja.
A ta ní tás pon tos sá gát H. Sumangala, Sipada és Galle fõ pap ja és a
Co lom bói Widyodaya Parivena (fõ is ko la) igaz ga tó ja úgy szen te sí -
tet te, hogy meg egye zik a déli budd his ta egy ház ká non já val.



örök le nyo ma tát az inkarnálódó ál lan dó Én-en, a szel le mi
Én-en.* A sze mé lyi ség a skandhaival ál lan dó an vál to zik
min den új meg szü le tés sel. Aho gyan ko ráb ban mond tam,
az csak egy sze rep, amit a szí nész, a va ló di Én el ját szik
egyik este. Ez az oka, ami ért nem õriz zük meg a fi zi kai sí -
kon el múlt éle te ink em lé ke it, noha a va ló di Én élte át azo -
kat, és is me ri mind et.  

K: Ak kor ho gyan tör té nik meg, hogy a va ló di vagy szel le mi
em ber nem gya ko rol ha tást az új sze mé lyes „én-jére” ez zel a tu -
dás sal?

T: Hogy van az, hogy egy szol gá ló lány egy sze gény ta -
nya ház ban tu dott hé be rül be szél ni, a má sik he ge dül ni
transz vagy al va já ró ál la pot ban, és egyi kük sem tud ta azt
nor mál ál la po tá ban? Mert, aho gyan a régi is ko la (nem pe -
dig az önök mo dern is ko lá ja) min den va ló di pszi cho ló gu -
sa el fog ja mon da ni ön nek, a szel le mi Én csak ak kor tud
cse le ked ni, ami kor a sze mé lyes én bé nult ál la pot ban van.
Az em ber ben levõ szel le mi Én min den tu dó, és ren del ke -
zik min den ben ne levõ is me ret tel, míg a sze mé lyes én a
kör nye ze té nek te remt mé nye és a fi zi kai me mó ria szol gá ja. 
Ha az elõb bi fo lya ma to san és aka dá lyok nél kül meg tud ná
nyil vá ní ta ni ma gát, ak kor nem len né nek töb bé em be rek a
föl dön, ha nem va la mennyi en is te nek len nénk.

K: Vi szont kel le né nek ki vé te lek, és né há nyak nak em lé kez -
ni ük kel le ne.

T: Van nak is ilye nek. De ki hisz a be szá mo ló ik nak? Az
ilyen ér zé keny em be re ket ál ta lá ban hal lu ci ná ló hisztéri-
kusoknak, ütõ dött fa na ti ku sok nak vagy szél há mos ok nak
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*  A szel le mi, szem ben a sze mé lyes én-nel. A ta nu ló nak nem sza bad
össze té vesz te nie ezt a szel le mi Én-t a FELSÕ ÉN-nel, ami az
Âtmâ, a ben nünk levõ is ten, és ami el vá laszt ha tat lan az Egye te mes 
Szel lem tõl. (Lásd a IX. fe je ze tet, „A ha lál utá ni és a szü le tés utá ni
tu dat ról”-t.



te kin tik a mo dern ma te ri a lis ták. Ol vas sák el azon ban az
er rõl a té má ról szó ló mû ve ket, min de nek elõtt a tár su la ti
tag E. D. Walker: Reincarnation, a Study of Forgotten Truth
címû köny vét, és bi zo nyí té kok tö me gét ta lál ják ben ne,
ami ket a hoz zá ér tõ szer zõ elõ hoz en nek a vi tás kér dés nek
az alá tá masz tá sá ra. Be szél jen né hány em ber rel a lé lek rõl,
és meg fog ják kér dez ni: Mi a lé lek? Be bi zo nyí tot ta va la ha
is a lé te zé sét? 

Ter mé sze te sen ha szon ta lan do log vi tat koz ni a ma te ri a -
lis ták kal. De még ne kik is fel ten ném a kér dést: Em lé kez -
nek, mi lyen volt, vagy mit csi nál tak, ami kor cse cse mõk
vol tak? Meg õriz ték-e a leg ki sebb em lé ket is az éle tük bõl,
gon do la ta ik ból vagy cse le ke de te ik bõl, vagy él tek egy ál ta -
lán a lé te zé sük elsõ 18 hó nap já ban vagy két évé ben? Ak -
kor mi ért nem ta gad ják, hogy va la ha is él tek cse cse mõ-
ként ugyan ezen az ala pon? 

Ami kor mind eh hez hoz zá tesszük, hogy a re in kar ná ló -
dó Én vagy egyé ni ség a devachani idõ szak alatt az el múlt
föl di élet vagy sze mé lyi ség ta pasz ta la tá nak csu pán az
esszen ci á ját õrzi meg, az egész fi zi kai ta pasz ta lás egy le -
het sé ges sé gi ál la pot ba bur ko lóz va át ala kul spi ri tu á lis
min ták ká. 

To váb bá, ami kor ész ben tart juk, hogy két meg szü le tés
kö zöt ti idõ szak ról azt mond ják, hogy 10-15 év szá za dot
ölel fel, amely so rán a fi zi kai tu dat tel je sen és tö ké le te sen
inak tív, mi u tán nem ren del ke zik szer vek kel a gon dol ko -
dás te vé keny sé gé hez, és ezért nem lé te zik, ak kor an nak az
oka, hogy minden emlékezés a tisztán fizikai memóriában
hiányzik, nyilvánvaló.
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AZ  EGYÉNISÉGRÕL  ÉS  A SZEMÉLYISÉGRÕL

K: Mi a kü lönb ség a ket tõ kö zött? Be val lom, még min dig a
sö tét ben ta po ga tó zom.

T: Olcott ez re des a Budd his ta Ka te kiz mu sá ban, amit az
ezo te ri kus fi lo zó fia lo gi ká ja kényszerített ki, kö te les sé gé -
nek érez te, hogy ki ja vít sa a ko ráb bi ori en ta lis ták té ve dé se -
it, akik nem tet tek ilyen kü lönb sé get, és is mer te ti az
ol va só val a ma gya rá za ta it a kö vet ke zõk sze rint:

Az egy mást kö ve tõ meg je le né sek egy vagy több föl -
dön, vagy egy bi zo nyos lény tanhaikusan össze füg gõ ré -
sze i nek (skandhainak) „nem zés be való le szál lá sa” a
sze mé lyi sé gek egy más utá ni sá gát je len tik. A sze mé lyi ség
min den meg szü le tés ben kü lön bö zik at tól, ami lyen az
elõ zõ meg szü le tés ben volt, vagy a kö vet ke zõ ben lesz. A
kar ma, az „is te ni köz be avat ko zás” ál arc alá rej ti (vagy
mond juk azt, hogy vissza tük rö zi?) ma gát most egy
bölcs sze mé lyi sé gé ben, majd egy kéz mû ves ként, és így
to vább, meg szü le té sek hosszú lán co la tán ke resz tül. De
bár a sze mé lyi sé gek örök ké vál toz nak, az egyet len élet -
vo nal, ami re gyöngy sze mek ként fel fû zõd nek, tö ret le -
nül fut elõ re, ál lan dó an azon az egye di vo na lon, és soha
nem má son. Ezért egyé ni, egy egyé ni élet hul lám zás,
amely a Nirvâna-ban kez dõ dik, va gyis a ter mé szet tár -
gyi a su lat lan ol da lán, aho gyan az æther-en ke resz tül a
fény vagy a hõ hul lám zá sa is an nak di na mi kus for rá sá -
nál kez dõ dött. Át vág tat a ter mé szet tár gyi a sult ol da lán
ke resz tül a kar ma ösz tön zé se és a tanha [a lé te zés utá ni
ki elé gí tet len vágy] te rem tõ irá nyí tá sa alatt, és sok cik li -
kus vál to zá son ke resz tül vissza ve zet a Nirvâna-ba.
Rhys-Davids azt, ami sze mé lyi ség rõl sze mé lyi ség re lép
az egyé ni lánc men tén „jel lem nek” vagy „tett nek” ne -
ve zi. Mi vel a „jel lem” nem  pusz ta me ta fi zi kai abszt rak -
ció, ha nem az em ber men tá lis tu laj don sá ga i nak és
er kölcs jel lem zõ i nek összes sé ge, nem se gí te ne el osz lat -
ni azt, amit Rhys-Davids „egy misz té ri um el szánt esz -
kö zé nek” ne vez (Buddhism, 101. ol dal), ha az élet-
hul lám zást egyé ni ség nek te kin te nénk, szü le tés sel tör -
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té nõ meg nyil vá nu lá sa so ro za tá nak min den ele mét pe -
dig kü lön ál ló sze mé lyi ség nek? A tö ké le tes egyén –
budd his ta mó don szól va –, azt kell mon da nom, hogy
egy Budd ha, mert Budd ha az em be ri ség nek csu pán a
rit ka vi rá ga, a leg ki sebb ter mé szet fe let ti ada lék nél kül.
Mi vel pe dig szám ta lan ge ne rá ció („négy asankheyya és
száz ezer cik lus” – Fausböll és Rhys-Davids: Buddhist
Birth-Stories, 13. ol dal) kell ah hoz, hogy egy em ber
Budd há vá fej lõd jön, és a vas aka rat egyet len fo lyam má
vál jon vé ges vé gig az összes egy mást kö ve tõ meg szü le té sen
ke resz tül, hogy ne vez zük azt, ami akar és meg ma rad?
Jel lem? Vagy egyé ni ség, olyan egyé ni ség, ami csak rész -
ben nyil vá nul meg bár me lyik meg szü le tés ben, vi szont
az összes meg szü le tés tö re dé ke i bõl épül fel?

Hosszú ide je pró bá lom suly kol ni az egyé ni ség és a sze -
mé lyi ség kö zöt ti e kü lönb sé get az em be rek fe jé be, de saj -
nos, va la mi vel ne he zebb, mint el ér ni, hogy nagy tisz te-
le tet érez ze nek gye re kes le he tet len sé gek iránt, csak mert
azok ha gyo má nyos dol gok, és mert a ha gyo má nyos ság
tisz te le tet ér de mel. Ah hoz, hogy az el kép ze lést jól meg ért -
se, elõ ször a prin cí pi u mok két fé le tí pu sát kell ta nul má -
nyoz nia: a szel le mit, va gyis azo kat, amik az elpusztítha-
tatlan Én-hez tar toz nak és az anya git, va gyis azo kat a prin -
cí pi u mo kat, amik az ál lan dó an vál to zó tes te ket, vagy az
Én sze mé lyi sé ge i nek a so ro za tát al kot ják. Ad junk ál lan dó
ne ve ket ezek nek, és mond juk azt, hogy:

I. Âtmâ, a fel sõ ÉN, ami nem is az öné, nem is az enyém, 
ha nem a nap fény hez ha son ló an min den re rá süt. Ez az
egye te me sen szét szó ró dott is te ni prin cí pi um, és el vá laszt -
ha tat lan egyet len és ab szo lút szu per-szel le mé tõl, aho gyan
a nap su gár el vá laszt ha tat lan a nap fény tõl.

II: Buddhi, a szel le mi lé lek, csak an nak a hor do zó ja.
Sem az Âtmâ, sem a buddhi kü lön-kü lön, sem együt te sen
sincs job ban hasz ná ra az em ber tes té nek, mint a nap fény
és an nak su ga rai egy föld be el te me tett grá nit tömb szá má -
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ra, ha csak az is te ni pá rost ma gá ba nem ol dot ta és vissza
nem tük röz te va la mi lyen tu dat. Sem az Âtmâ-t, sem a
Buddhit nem éri el soha a kar ma, mert az elõb bi a kar ma
leg ma ga sabb as pek tu sa, ön ma gá nak a mû kö dõ kö ze ge az
egyik as pek tus ban, az utób bi pe dig ön tu dat lan ezen a sí -
kon. Ez a tu dat vagy elme a:

III. Manasz,* az ahamkâra-nak, „az Én mag za tá nak”
vagy az „Én-ségnek” a ter mé ke vissza tük rö zött for má ban.
Ezért, ami kor el vá laszt ha tat la nul egye sül az elsõ ket tõ vel,
a szel le mi Én-nek és taijasa-nak, a su gár zó nak ne ve zik. Ez
a va ló di egyé ni ség, va gyis az is te ni em ber. Ez az Én az,
amely – mi u tán ere de ti leg tes tet öl tött az ér tel met len em -
be ri for má ban, amit a ben ne je len levõ ket tõs monád él te -
te tett, de er rõl nem tu dott, mi vel nem volt tu da ta –
lét re hoz ta a va ló di em ber em ber sze rû for má ját. Ez az Én, ez 
a „ka u zá lis test” az, amely be ár nyé kol min den sze mé lyi sé -
get, ami be a kar ma erõ i nek kell inkarnálódniuk. Ez az Én
az, ame lyet fe le lõs nek tar tunk min den új test ben vagy sze -
mé lyi ség ben – az ele nyé szõ ál arc ban, ami el rej ti a va ló di
egyé ni sé get új ra szü le té sek hosszú so ro za tán ke resz tül – és
az ál tal el kö ve tett min den bû nért.

K: De jo gos ez? Mi ért kell en nek az Én-nek bün te tést kap -
nia azo kért a cse le ke de te kért, ami ket el fe lej tett?

T: Nem fe lej tet te el azo kat. Ugyan úgy is me ri és em lék -
szik a hely te len cse le ke de te i re, mint aho gyan ön em lék -
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*  A Manasz for rá sa a Mahat, vagy az egye te mes elme. Az elõb bit,
mahat-ot, va gyis az el mét az em ber ben, Manaszt, ne ve zik kshet-
rajña, a meg tes te sült szel lem nek, mert a fi lo zó fi ánk nak meg fe le lõ -
en, a mânasa-putra-k, va gyis „az egye te mes elme fiai”, amik meg te -
rem tet ték, vagy in kább lét re hoz ták a gon dol ko dó em bert, manu-t
az zal, hogy a je len le gi kör har ma dik em ber fa já ban tes tet öl töt tek.
Manasz te hát az, ami a va ló di tes tet öltõ és ál lan dó szel le mi Én, az
egyé ni ség, a kü lön bö zõ és szám ta lan sze mé lyi sé günk pe dig csu pán 
an nak kül sõ ál ar cai.



szik arra, hogy mit csi nált teg nap. Azért, mert a „test nek”
ne ve zett fi zi kai össze te võk pak sa mé tá já nak me mó ri á ja
nem em lé ke zik, mit csi nált az elõd je, az a sze mé lyi ség, ami 
volt, úgy kép ze li, hogy a va ló di Én is el fe lej tet te azt? Aho -
gyan jól mond ják, igaz ság ta lan, hogy egy fiún levõ új ka -
bá tot, akit meg fe nyí te nek alma lo pá sá ért, meg kell
bün tet ni azért, ami rõl sem mit nem tud. 

K: De nincs sem mi lyen kom mu ni ká ci ós mód szer a szel le mi
és az em be ri tu dat vagy me mó ria kö zött?

T: Ter mé sze te sen van nak mód sze rek, de eze ket soha
nem is mer ték fel az önök mo dern tu do má nyos pszi cho ló -
gu sai. Mi az, amit önök in tu í ci ó nak, a „tu dat hang já nak”,
elõ ér zet nek, ho má lyos, meg ha tá ro zat lan visszaem lé ke zés -
nek, stb. tu laj do ní ta nak, ha nem ilyen kom mu ni ká ció?
Va jon leg alább is a ta nult em be rek több sé gé nek nem vol -
tak-e Coleridge-féle fi nom spi ri tu á lis ész le lé sei, aki be mu -
tat ja, mi lyen in tu i tív is õ egyes meg jegy zé se i ben. Hall juk,
mit mond az zal a va ló szí nû ség gel kap cso lat ban, hogy
„min den gon do lat ön ma gá ban el pusz tít ha tat lan”.

Ha az ér tel mi ké pes sé get [a me mó ria hir te len „fel éle dé -
sei”] át fo gób ban kel le ne be mu tat ni, ah hoz csak egy el té rõ
és meg fe le lõ szer ve zet, a mennyei test kell a föl di test he lyett,
hogy min den em be ri lé lek hez el jut tas sa az egész el múlt lé te -
zé sé nek kö zös ta pasz ta la tát.

Ez a mennyei test pe dig a mi manaszi Én-ünk.
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AZ  ÉN  JUTALMÁRÓL ÉS  BÜNTETÉSÉRÕL

K: Hal lot tam, ami kor azt mond ta, hogy az Én bár mi lyen
éle tû sze mély ben is öl tött tes tet a föl dön, soha nem szen ved el ha -
lál utá ni bün te tést.

T: Soha, na gyon ki vé te les és rit ka ese tek ki vé te lé vel,
amik rõl itt nem fo gunk be szél ni, mi vel a „bün te tés” ter -
mé sze te sem mi lyen mó don nem kö ze lít a kár ho zat ról al -
ko tott te o ló gi ai el kép ze lé se ik hez.

K: Vi szont, ha az Én bün te tést kap eb ben az élet ben az elõ zõ
éle tek ben el kö ve tett hely te len cse le ke de te kért, ak kor ju tal mat is
kel le ne kap nia akár itt, akár ami kor le ve tet te a tes tét.

T: Így is van. Ha nem fo ga dunk el sem mi lyen bün te -
tést a föl dün kön kí vül, az azért van, mert a szel le mi Én a
ha lál után egye dü li ál la pot ként is mer, az a tisz ta üd vös ség.

K: Ezt hogy érti?
T: Egy sze rû en így: a tár gyi a sult ság sík ján és az anyag vi -

lá gá ban el kö ve tett bûn té nyek és bû nök nem kap hat nak bün te tést 
a tisz ta tár gyi a su lat lan ság sík ján. Ab ban hi szünk, hogy
nincs po kol vagy pa ra di csom mint hely szín, sem tár gyi a -
sult po kol tü zek ben és el nem pusz tu ló fér gek ben, sem
sem mi lyen Je ru zsá lem ben, ami za fí rok kal és gyé mán tok -
kal van ki rak va. Ami ben hi szünk, az egy ha lál utá ni ál la -
pot vagy men tá lis ál la pot, mint ami ben egy élénk álom ban 
va gyunk. Hi szünk az ab szo lút Sze re tet, Igaz sá gos ság és
Ke gye lem meg vál toz tat ha tat lan tör vé nyé ben. Eb ben híve
pe dig azt mond juk: 

Bár mi is volt a bûn, és bár mik is vol tak a most tes tet öl -
tött Én-ek ere de ti karmikus tör vény sze gés ének a ször nyû
ered mé nyei, egyet len em ber – va gyis a szel le mi lény kül sõ
anya gi és pe ri o di kus for má ja – sem tart ha tó az igaz sá gos -
ság sem mi lyen fo kán fe le lõs nek meg szü le té sé nek kö vet -
kez mé nye i ért. 
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{Ez az a tör vény sze gés, ami re a „bu kott an gya lok”
ke gyet len és il lo gi kus dog má ja épül, amit a Tit kos Ta ní -
tás IV. kö te té ben ma gya ráz tunk meg. Va la mennyi Én-
ünk gon dol ko dó és ér tel mes en ti tá sok (mânasa-putra),
akik ko ráb ban vagy em be ri, vagy más for mák ban él tek
a meg elõ zõ élet cik lus ban (manvantara), és akik nek a
kar má ja az volt, hogy eb ben a cik lus ban az em ber ben ölt -
se nek tes tet. A misz té ri u mok ban azt ta ní tot ták, hogy
mi vel kés le ked tek en nek a tör vény nek a vég re haj tá sá -
ban (vagy mi vel „vissza uta sí tot ták, hogy te remt se nek”
– aho gyan a hin du iz mus mond ja a kumâra-król, a ke -
resz tény le gen dák pe dig Michael ark an gyal ról), va gyis
mi vel nem si ke rült tes tet öl te ni ük a meg fe le lõ idõ ben, a 
ne kik szánt tes tek be mocs ko lód tak. In nen szár ma zik az 
ér te lem nél kü li for mák ere den dõ bûne és az Én-ek bün -
te té se. A lá za dó an gya lok po kol ba való le ta szí tá sá nak a
je len té sét egy sze rû en meg ma gya ráz za ezek nek a tisz ta
szel le mek nek vagy Én-eknek a be bör tön zé se tisz tá ta lan 
anyag ból, hús ból álló tes tek be.}*

Nem kéri, hogy meg szü les sen, nem vá laszt hat ja meg
szü le it, akik majd éle tet ad nak neki. Min den szem pont ból 
a kör nye ze té nek az ál do za ta, a kö rül mé nyek gyer me ke,
amik fe lett nincs irá nyí tá sa. 

Ha pe dig min den tör vény sze gés ét tár gyi la go san ki nyo -
moz nánk, azt ta lál nánk, hogy min den tíz eset bõl ki lenc -
ben in kább õ volt, aki el len a bûnt el kö vet ték, mint sem a
bûn el kö ve tõ je. Az élet a leg jobb eset ben egy szív te len já -
ték, egy vi ha ros ten ger, amin át kell kel ni, és egy ne héz te -
her, amit gyak ran túl ne héz hor doz ni. A leg na gyobb
fi lo zó fu sok hi á ba pró bál ták ki pu ha tol ni és ki ta lál ni lé té -
nek cél ját – ki vé ve azo kat, akik ren del kez tek a hoz zá va ló
kulccsal, ne ve ze te sen a ke le ti böl cse ket –, és mind annyi an 
ku dar cot val lot tak. Az élet, aho gyan Shakes peare le ír ja:
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… árny,
Mely jár-kel; egy sze gény ko mé di ás,
Ki egy óra hosszant tom bol és dü höng,
Az zal le lép, s sza va se’ hallatik;
Mese, mit egy bo lond be szél, teli
Han gos da gállyal, – ám ér tel me nincs!*

Sem mi a kü lön ál ló ré sze i ben, vi szont a leg na gyobb
fon tos sá gú az éle tek so ro za tá nak összes sé gé ben. Bár mely
eset ben szin te min den egyé ni élet tel jes ki fej lõ dé sé ben
tele van szo mo rú ság gal. El kell-e hin nünk, hogy ezt a sze -
gény, gyá mol ta lan em bert, mi u tán össze vissza do bá ló dott, 
mint egy kor hadt fa da rab az élet dü hös hul lá ma i ban, ha
túl gyen gé nek bi zo nyul, hogy el len áll jon azok nak, meg
kell bün tet ni örö kös kár ho zat tal, vagy akár csak át me ne ti
bün te tés sel? 

Soha! Akár a ki vá ló, akár az át la gos vét ke zõ, jó vagy
rossz, bû nös vagy ár tat lan, ha egy szer le te szi a fi zi kai élet
ter hét, az el fá radt és el hasz nált manu, vagy „gon dol ko dó
Én” el nye ri a jo got a tö ké le tes pi he nés és üd vösség pe ri ó -
du sá ra. 

Ugyan ez az in kább té ved he tet le nül bölcs és igaz sá gos,
mint sem kö nyö rü le tes tör vény, ami ki ró ja a tes tet öl tött
Én-re a karmikus bün te tést min den bû nért, amit az elõ zõ
föl di éle té ben el kö ve tett, biz to sít ja az ép pen test nél kü li vé
vált en ti tás nak a hosszan tar tó men tá lis pi he nést és min -
den szo mo rú ese mény tel jes el fe lej té sét, egé szen a leg ki -
sebb fáj dal mas gon do la tig, ami meg tör tént a sze mé lyi ség-
ként el töl tött utol só éle té ben. A lé lek-me mó ri á ban sem -
mit nem hagy, csak an nak az em lé ke ze tét, ami üd vös volt,
vagy ami bol dog ság hoz ve ze tett. 

Plotinus, aki azt mond ta, hogy a tes tünk az iga zi
Lethe-folyó, mert „a lel kek, ame lyek be le me rül nek, min -
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dent el fe lej te nek”, több re gon dolt, mint amit ki mon dott.
Mert aho gyan a föl di tes tünk olyan, mint a Lethe, ugyan -
ilyen a mennyei tes tünk a devachan-ban, és még sok kal
több.

K: Ak kor jól ér tem, hogy egy gyil kos nak, az is te ni és em be ri
tör vény min den for má jú meg sér tõ jé nek en ge dé lye zik, hogy bün -
tet le nül meg ússza?

T: Ki mon dott va la ha is ilyet? A fi lo zó fi ánk nak ré sze a
bün te tés rõl szó ló ta ní tás, ami olyan szi go rú, mint a leg me -
re vebb kál vi nis tá ké, csak sok kal fi lo zo fi ku sabb és kö vet-
kezetesebb a tö ké le tes igaz sá gos sá ga mi att. Nincs olyan
cse le ke det, de még bû nös gon do lat sem, amit bün tet le nül
meg le het úsz ni. Tu laj don kép pen az utób bi még na gyobb
bün te tést kap, mint az elõb bi, mi vel a gon do lat sok kal ha -
té ko nyab ban hoz lét re rossz ered mé nye ket, mint a cse le -
ke de tek.* Hi szünk a meg tor lás té ved he tet len tör vé nyé-
ben, amit kar má nak ne vez nek, amely elõ tér be ke rül az
okok és az el ke rül he tet len ered mé nye ik ter mé sze tes lán -
co la tá ban. 

K: Ho gyan vagy hol mû kö dik?
T: Min den mun kás meg ér dem li a fi ze té sét, mond ja az

Evan gé li um böl cses sé ge, min den te vé keny ség – jó vagy
rossz – ter mé keny szü lõ, mond ja a kor szak ok böl cses sé ge.
Te gyük a ket tõt egy be, és meg fog juk ta lál ni a „mi ér tet”.
Azu tán, hogy a lé lek ki me ne kült a sze mé lyes élet gyöt rel -
me i bõl, és en ge dély kap ele gen dõ, sõt, száz szo ros kár pót -
lás ra, a kar ma, a skandhai se re gé vel ott vá ra ko zik a deva-
chan kü szö bén, ahon nan az Én ki emel ke dik, hogy új tes -
tet ölt sön ma gá ra. Ez az a pil la nat, ami kor az ép pen pi he nõ 
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Én el jö ven dõ sor sa ott re meg a mél tó bün te tés mér le gén,
mi vel is mét az ak tív karmikus tör vény irá nyí tá sa alá ke -
rül. Ez az az új ra szü le tés – ami ké szen áll szá má ra, olyan
új ra szü le tés, amit ez a misz ti kus, kér lel he tet len, de ha tá -
ro za ta i nak igaz sá gos sá gá ban és böl cses sé gé ben té ved he -
tet len tör vény vá lasz tott ki és ké szí tett elõ neki –,
amely ben az Én elõ zõ éle té nek bû nei el nye rik bün te té sü -
ket. Csak hogy nem a kép ze let be li po kol ba, a szín pa di as
lán gok ba és a ne vet sé ges far kú és szar vú ör dö gök közé hull 
az Én, ha nem bi zony erre a föld re, a bû nei sík já ra és ré gi ó -
já ba, ahol majd ve ze kel nie kell min den rossz gon do la tá ért
és cse le ke de té ért. 

Aho gyan ve tett, úgy fog arat ni. A re in kar ná ció össze
fog ja köré gyûj te ni mind azo kat a más Én-eket, akik akár
köz vet le nül, akár köz vet ve szen ved tek az el múlt sze mé lyi -
ség ré szé rõl, vagy akár an nak ön tu dat lan köz ben já rá sán
ke resz tül. Õket a vég zet az új em ber út já ba ve zény li, el rejt -
ve a ré git, az örökkévaló Én-t, és…

K: De hol van az igaz sá gos ság, ami rõl be szél, mi vel ezek az
új sze mé lyi sé gek nem tud nak ar ról, hogy bûnt kö vet tek el vagy
el le nük kö vet tek el bû nö ket?

T: Va jon azt a ka bá tot, amit an nak az em ber nek, aki el -
lop ta, a há tá ról ca fa tok ká tép te egy má sik em ber, aki tõl el -
lop ta, és fel is me ri sa ját tu laj do nát, úgy kell-e te kin te ni,
mint ami vel igaz sá go san bán tak? Az új sze mé lyi ség sem -
mi vel sem jobb, mint egy új öl tö zék ruha, an nak meg ha tá -
ro zott jel lem zõ i vel, szí né vel, for má já val és mi nõ sé gé vel,
de a va ló di em ber, aki vi se li, ugyan az a bû nös, mint a régi
vi se lõ je. Az egyé ni ség az, amely szen ved a sze mé lyi sé gén
ke resz tül. És ez, egye dül ez az, amely ért he tõ vé te he ti a
ször nyû lát szó la gos igaz ság ta lan sá got a ja vak el osz tá sa te -
rén az em ber éle té ben. 
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Ami kor majd a mo dern fi lo zó fu sa ik nak si ke rül ni fog jó 
okot mu tat ni, hogy olyan sok, nyil ván va ló an jó és ár tat lan
em ber mi ért szü le tik csak arra, hogy egész éle te so rán
szen ved jen, olyan sok em ber mi ért szü le tik sze gény nek,
éhe zés re ítél ve a nagy vá ro sok sze gény ne gye de i be, a sors
és az em be rek ál tal el ha gyat va, mi köz ben õk nyo mor ba
szü let nek, má sok pa lo ták fé nyé ben lát ják meg a nap vi lá -
got. A ne mes ként szü le tés és a sze ren cse lát szó lag a leg -
rosszabb em be rek osz tály ré sze, és csak rit kán az arra
mél tó ké, mi ért van nak kol du sok, akik nek a bel sõ én-jei fel -
ér nek a leg ne me sebb és leg ma ga sabb ran gú em be re ké vel,
ami kor ezt és még sok mást ki elé gí tõ en meg ma gya ráz zák
akár a fi lo zó fu sa ik, akár a te o ló gu sa ik, csak ak kor, de ad -
dig nem lesz jo guk el uta sí ta ni a re in kar ná ció igaz sá gát. A
leg na gyobb és leg ki vá lóbb köl tõk ho má lyo san ér zé kel ték
az igaz sá gok ezen igaz sá gát. Shel ley hitt ben ne, Shakes -
peare -nek gon dol kod nia kel lett raj ta, ami kor a szü le tés ér -
ték te len sé gé rõl írt. Emlékezzünk a szavaira:

Mi ért kell a meg szü le té sem nek le nyom nia 
a fel szál ló szel le me met?

Nincs-e min den te remt mény ki té ve az idõ nek?
A föl dön most kol du sok tö me gei van nak, 
Akik nek fel me nõi ki rá lyok sar jai vol tak, 
És sok olyan ki rály van most, akik nek apái
Ko ruk söp re dé kei vol tak.*

Vál toz tas suk át az „apái” szót Én-ekre – és meg kap juk
az igaz sá got.
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IX.

A  KÁMA-LOKA-RÓL
ÉS  A  DEVACHANRÓL

AZ  ALSÓ  PRINCÍPIUMOK   PUSZTULÁSÁRÓL

K: Be szélt a kâmaloká-ról, mi az?
T: Ami kor az em ber meg hal, a há rom alsó prin cí pi u -

ma, va gyis a test, az élet és az utób bi hor do zó ja, az asztrális 
test vagy az élõ em ber test má sa örök re el hagy ja. Ak kor pe -
dig a négy prin cí pi u ma – a köz pon ti vagy kö zép sõ prin cí -
pi um (az ál la ti lé lek vagy kâma rûpa) az zal együtt, amit
ma gá ba ol vasz tott az alsó manaszból, és a fel sõ hár mas ság
– a kâmalokaban ta lál ja ma gát. Az utób bi egy asztrális
hely szín, a sko lasz ti kus te o ló gia lim bus-a, a ré gi ek hades-e,
és szi go rú an fo gal maz va csu pán vi szony la gos ér te lem ben
hely szín. Nincs sem meg ha tá ro zott te rü le te, sem ha tá ra,
ha nem a tár gyi a su lat lan té ren be lül lé te zik, te hát az ér zék -
szer vi ér zé ke lé sün kön túl. Vi szont lé te zik, és ott tör té nik,
hogy va la mennyi, ko ráb ban élt lény – be le ért ve az ál la to -
kat is – asztrális eidolon-ja vár ja a „má so dik ha lá lát”. 

Az ál la tok ese té ben ez fel osz lás sal és asztrális ré szecs ké -
ik nek az utol só da ra big való tel jes el hal vá nyu lá sá val tör té -
nik. Az em be ri eidolon ese té ben ez ak kor kez dõ dik, ami kor 
az âtma-buddhi-mânaszi hár mas ság ról azt mond ják, hogy
„el vá laszt ja” ma gát az alsó prin cí pi u ma i tól, vagy az egy -
ko ri sze mé lyi ség tük rö zõ dé sé tõl az zal, hogy a devachani
ál la pot ba zu han.
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K: És mit tör té nik ez után?
T: Utá na a kâma-rûpa-i fan tom, ami ott ma rad meg -

foszt va az él te tõ gon dol ko dó prin cí pi u má tól, a fel sõ Man-
asztól és an nak alsó as pek tu sá tól, az ál la ti ér te lem tõl, töb -
bé nem kap fényt a fel sõbb el mé tõl, és töb bé nem ren del -
ke zik fi zi kai aggyal, hogy azon ke resz tül mû köd jön, így
össze om lik.

K: Mi lyen mó don?
T: Nos, an nak a bé ká nak az ál la po tá ba ke rül, mint

amely agyá nak bi zo nyos ré sze it el tá vo lít ják él ve bon co lás -
kor. Nem tud töb bé gon dol kod ni, még a leg al só ál la ti sí -
kon sem. Et tõl kezd ve már nem alsó manasz, mi vel az
„alsó” sem mi a „fel sõ” nél kül.

K: És ez a nemlétezõ az, ami ma te ri a li zá ló dik a sze ánsz-
szo bák ban a mé di u mok nál?

T: Igen, ez a nemlétezõ az. Azon ban csak az ér tel mi és
gon dol ko dá si ké pes sé gek vo nat ko zá sá ban va ló ban nem-
lé te zõ, az asztrálison to vább ra is lé te zõ. Ez lát ha tó vá vá lik
bi zo nyos ese tek ben, ami kor ez a lény mag ne ti ku san és ön -
tu dat la nul egy mé di um hoz vo nó dik, egy idõ re újra élet re
kel, és ben ne él, úgy mond a mé di um fel ha tal ma zá sá val.
Ezt a „szel le met” vagy kâma rûpa-t a me dú zá hoz le het ha -
son lí ta ni, ami nek ad dig van meg az éte ri, ko cso nyás meg -
je le né se, amed dig a sa ját ele mé ben, a víz ben van (a
mé di um egye di au rá já ban), azon ban amint ki dob juk a
part ra, fel ol dó dik, ha kéz be vesszük, vagy a part ra ve tõ dik, 
kü lö nö sen nap fény ben. A mé di um au rá já ban egy faj ta he -
lyet te sí tõ éle tet él, a mé di um vagy a töb bi je len le võ em ber
agyán ke resz tül gon dol ko dik és be szél. Ez azon ban túl
messzi re ve zet ne, és más em be rek szak te rü le té re, ami re én 
nem kí vá nok be le kon tár kod ni. Ma rad junk meg a re in kar -
ná ció té má já nál.
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K: Rend ben. Mennyi ide ig ma rad az Én a devachani ál la -
pot ban?

T: Úgy ta nít ják, hogy ez a spi ri tu a li tás fo ká tól és az
utol só tes tet öl tés ér de me i tõl vagy ér dem te len sé ge i tõl
függ. Az át la gos idõ tar tam 10-15 év szá zad, amint már
mond tam ön nek.

K: De mi ért nem tud ez az Én meg nyil vá nul ni és kom mu ni -
kál ni a ha lan dók kal, aho gyan a spi ri tisz ták tart ják? Mi az, ami 
meg aka dá lyoz za, hogy egy anya kom mu ni kál has son a gye re ke i -
vel, aki ket a föl dön ha gyott, egy fér jet a fe le sé gé vel, és így to -
vább? Be kell val la nom, ez a leg vi gasz ta lóbb hit, és azon sem
cso dál ko zom, hogy akik eb ben hisz nek, annyi ra ide gen ked nek a
fel adá sá tól.

T: Sen ki nem is kény sze rí ti õket erre, ha csak eset leg
nem sze re tik job ban az igaz sá got a kép ze let nél, akár -
mennyi re is „vi gasz ta ló” le gyen. Le het, hogy nem ro kon -
szen ves a ta ní tá sunk a spi ri tisz ták szá má ra, vi szont ami-
ben mi hi szünk és ta ní tunk fele annyi ra sem önzõ és ke -
gyet len, mint amit õk hir det nek.

K: Nem ér tem önt. Mi cso da önzõ?
T: A ta ní tá suk a szel le mek, aho gyan mond ják, a va ló di

„sze mé lyi sé gek” vissza té ré sé rõl, és azt is el mon dom ön -
nek, hogy mi ért. Ha a devachan – ha úgy tet szik, ne vez ze
„pa ra di csom nak”, az „üd vös ség és a leg ma ga sabb bol dog -
ság he lyé nek”, je lent sen ez bár mit – egy ilyen hely, vagy
mond juk, ál la pot, ak kor a lo gi ka azt dik tál ja, hogy nem le -
het szo mo rú sá got, és a fáj da lom nak még csak az ár nyé kát
sem meg ta pasz tal ni ott. „Is ten le fog tö röl ni min den
könny csep pet” a pa ra di csom ban le võk sze mé bõl, ol vas suk 
sok ígé ret köny vé ben. Ha pe dig „a ha lot tak szel le mei” ké -
pe sek len né nek vissza tér ni, és lát ni, mi fo lyik a föl dön,
kü lö nö sen az ott ho na ik ban, mi fé le üd vös ség ben le het ne ré -
szük?
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MIÉRT  NEM  HISZNEK  A  TEOZÓFUSOK  A 
TISZTA  „SZELLEMEK”  VISSZATÉRÉSÉBEN?

K: Mit ért ezen? Mi ért kel le ne en nek meg za var nia az üd vös -
sé gü ket?

T: Na gyon egy sze rû, ve gyünk egy pél dát. Meg hal egy
anya, és hát ra hagy ja sze ren csét len ki csi gyer me ke it, aki -
ket imád, és ta lán a sze re tett fér jét is. Azt mond juk, hogy a
szel le me vagy Én-je – az az egyé ni ség, ame lyet most tel je -
sen át itat nak az egész devachani idõ tar tam ra a leg ne me -
sebb ér zé sek, ami ket né hai sze mé lyi sé gé ben ér zett, a sze-
retet a gyer me kei iránt, a saj ná lat a szen ve dõk iránt, és így
to vább – mos tan ra tel je sen el vált a „könnyek völ gyé tõl”,
és hogy a jö ven dõ üd vös sé ge ál dott tu dat lan ság ból áll
min den hát ra ha gyott szo mo rú ság gal kap cso lat ban. Ez zel
szem ben a spi ri tisz ták azt mond ják, hogy ugyan olyan
élénken tu da tá ban van azok nak, sõt job ban, mint ko ráb ban,
mert „a szel le mek töb bet lát nak, mint a test ben levõ em -
be rek”. Mi azt mond juk, hogy a devachanban levõ üd vös -
sé ge tar tal maz za azt a tel jes meg gyõ zõ dést, hogy soha nem
hagy ta el a föl det, és egy ál ta lán nem lé te zik olyan do log,
mint a ha lál, és hogy az anya ha lál utá ni szel le mi tu da ta
mû kö dé sé nek ered mé nye ként azt gon dol ja, hogy a gyer-
mekei és mind azok kö ré ben él, aki ket sze re tett, hogy
nincs hi ány zó rés vagy lánc szem, hogy tes tet len ál la po tát a 
leg tö ké le te sebb, ab szo lút bol dog sá gát meg aka dá lyoz za. 

A spi ri tisz ták el uta sít ják ezt a pon tot. Az õ ta ní tá sa ik
sze rint sze ren csét len em ber még a ha lál lal sem sza ba dul
meg en nek az élet nek a szo mo rú sá ga i tól. A fáj da lom és a
szen ve dés élet po ha rá ból egyet len csepp sem té vesz ti el aj -
ka it, és akar va – nem akar va, mi vel min dent lát ak kor, ki
fog ja inni ke se rû csepp je it. Így a sze re tõ fe le ség, aki éle te
so rán kész volt meg men te ni fér jét sa ját éle te árán is, ha lál -
ra vál tan lát ja vég sõ te he tet len ség ben a férj két ség beesés ét, 
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és szá mon kell tar ta nia min den for ró könny csep pet, amit
fér je az õ el vesz té se mi att ejt. De még en nél is rosszabb, ha
eset leg azt lát ja, hogy a könnyek túl gyor san ki szá rad nak,
és egy má sik sze re tett arc mo so lyog a férj re, gyer me kei ap -
já ra, aki egy má sik asszonyt ta lál, aki vel õt he lyet te sí ti.
Két ség beeset ten azt hall ja, hogy a gye re kei a szent „anya”-  
ne vet irá nyuk ban kö zöm bös em ber nek ad ják, és azt lát ja,
hogy a ki csi ket el ha nya gol ják, vagy akár bán tal maz zák. 

E ta ní tás sze rint „a hal ha tat lan élet felé való fi nom le -
be gés” a men tá lis szen ve dés új ös vé nyé hez ve ze tõ úttá vá -
lik, bár mi lyen át me net nél kül. És még is a Banner of
Light-nak, az ame ri kai spi ri tisz ták régi új ság já nak ha sáb -
jai tele van nak a ha lot tak tól, a „drá ga el huny tak tól” ér ke -
zett üze ne tek kel, akik mind annyi an el mond ják, mi lyen
na gyon bol do gok! A tu dás nak egy ilyen ál la po ta össze fér az
üd vösséggel? Ak kor az „üd vös ség” egy ilyen eset ben a leg -
na gyobb át kot je len ti, és az or to dox kár ho zat nak meg -
könnyeb bü lés nek kell len nie hoz zá ké pest!

K: De az önök el mé le te ho gyan ke rü li el ezt? Ho gyan tud ják
össze egyez tet ni a lé lek min den tu dá sá nak el mé le tét an nak vak -
sá gá val azok ra a dol gok ra, amik a föl dön tör tén nek?

T: Mert ilyen a sze re tet és a ke gye lem tör vé nye. Min -
den devachani idõ szak alatt az Én, amely ön ma ga ál tal
min den tu dó, úgy mond ma gá ra ölti an nak a sze mé lyi ség -
nek a tük rö zõ dé sét, ami volt. Épp az imént mond tam ön -
nek, hogy min den abszt rakt, ezért hal ha tat lan és örök-
kévaló tu laj don sá gok nak vagy jel lem zõk nek az ide á lis ki -
vi rág zá sa – mint pél dá ul a sze re tet és a ke gye lem, a jó, az
igaz és a szép sze re te te – ami va la ha is meg érin tet te az élõ
sze mé lyi ség szí vét, hoz zá ta pad nak az Én-hez, és ezért kö -
ve tik a devachanba. Erre az idõ re az Én an nak az em be ri
lény nek a tö ké le tes tük rö zõ dé sé vé vá lik, ami utol já ra volt
a föl dön, és az nem min den tu dó. Ha az len ne, soha nem
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ke rül het ne abba az ál la pot ba, amit egyál ta lá ban deva-
chan-nak ne ve zünk.

K: Mi lyen in do kai van nak erre?
T: Ha olyan vá laszt akar, ami szi go rú an a fi lo zó fi án kon 

ala pul, ak kor azt kell mon da nom, hogy azért van így, mert
min den „il lú zió” (mâyâ) az örök igaz sá gon kí vül, ami nek
sem for má ja, sem szí ne, sem kor lát ja nincs. An nak, aki
mâyâ fáty lán kí vül re he lye zi ma gát – és ilye nek a leg ma ga -
sabb adeptusok és be ava tot tak – nem le het devachanja.
Ami az át la gos ha lan dót il le ti, az õ üd vös sé ge a deva-
chan-ban tel jes. Az minden nek az ab szo lút el fe lej té se, ami
fáj dal mat és szen ve dést oko zott az utol só tes tet öl tés ben,
és még an nak a tény nek az el fe lej té se is, hogy egy ál ta lán
lé tez nek olyan dol gok, mint fáj da lom és szen ve dés. 

A devachanban levõ a két tes tet öl tés kö zöt ti át me ne ti
cik lu sát úgy éli, hogy kö rül ve szi mind az, ami re hi á ba tö -
re ke dett, és min den ki, akit sze re tett a föl dön. El éri min -
den lé lek-só vár gá sá nak be tel je sü lé sét. És így él hosszú
év szá zad okon ke resz tül a za var ta lan bol dog lé te zés ben,
ami a ju ta lom a föl di élet szen ve dé se i ért. Rö vi den, a foly -
to nos bol dog ság ten ge ré ben für dik, amin csak a még na -
gyobb bol dog ság ese mé nyei ível nek ke resz tül.

K: De ez több, mint egy sze rû ér zék csa ló dás, ez té bo lyo dott
hal lu ci ná ci ók lé te zé se!

T: Az ön né zõ pont já ból le het sé ges, de a fi lo zó fi á é ból
nem így van. Egyéb ként nincs az egész föl di éle tünk tele
ilyen ér zék csa ló dás ok kal? Soha nem ta lál ko zott még fér fi -
ak kal és nõk kel, akik éve kig bol dog tu dat lan ság ban él tek?
Mi vel pe dig eset leg ön rá jött, hogy a férj, akit a fe le sé ge
imád, és azt hi szi, hogy vi szont sze re ti õt, hût len a fe le ség -
hez, fog ná-e ma gát, és össze tör né-e az asszony szí vét és
gyö nyö rû ál mát az zal, hogy dur ván rá éb resz ti az igaz ság -
ra? Azt hi szem, nem. 
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Újra csak azt mon dom, hogy az ilyen fe le dés be me rü lés
és hal lu ci ná ció – ha így ne ve zi – csu pán a ter mé szet jó sá -
gos tör vé nye és szi go rú igaz sá gos ság. Leg alább is sok kal
von zóbb ki lá tás, mint az or to dox arany hár fa egy pár
szárnnyal. An nak bi zony ga tá sa, hogy „a lé lek, amely él,
gyak ran fel emel ke dik, és is me rõ sen köz le ke dik a Meny-
nyei Je ru zsá lem ut cá in, meg lá to gat ja a pát ri ár ká kat és a
pró fé tá kat, tisz te leg az apos to lok elõtt, és meg cso dál ja a
már tí rok se re gét”, egye sek nek áj ta to sabb jel le gû nek látsz -
hat. Mind azo nál tal ez egy sok kal meg té vesz tõbb tí pu sú
hal lu ci ná ció, mi vel mind annyi an tud juk, hogy az anyák
hal ha tat lan sze re tet tel sze re tik a gyer me ke i ket, míg a
„Mennyei Je ru zsá lem ben” em lí tett sze mé lyek még min -
dig in kább ké tel ke dõ ter mé sze tû ek. De még min dig in -
kább el fo gad nám az „Új Je ru zsá le met”, ami nek az ut cái
úgy van nak ki kö vez ve, mint egy ék szer bolt ki ra ka ta, mint
hogy vi gaszt ta lál nék a spi ri tisz ták szív te len ta ní tá sá ban. 

Egye dül an nak az el kép ze lés nek, hogy az em ber ap já -
nak, any já nak, lá nyá nak, fi vér ének az ér tel mes, tu da tos lel ke
megta lál ja az üd vös sé gét egy „Nyárországban” – ami csak
egy ki csit ter mé sze te sebb, de ugyan olyan ne vet sé ges,
mint az „Új Je ru zsá lem” le írá sá ban – elég nek kel le ne len -
nie, hogy az em ber el ve szít se min den tisz te le tét az em ber
„el tá vo zot tai” iránt. El hin ni, hogy egy tisz ta szel lem bol -
dog sá got érez het, mi köz ben arra van ítél ve, hogy szem ta -
nú ja le gyen bû nök nek, hi bák nak, hût len ség nek és min-
denekfelett azok szen ve dé se i nek, akik tõl a ha lál el vá lasz -
tot ta, és aki ket a leg job ban sze ret, anél kül, hogy ké pes len -
ne se gí te ni ne kik, õr jí tõ gon do lat len ne.

K: Van va la mi az ér ve lé sé ben. Be val lom, soha nem néz tem
meg a kér dést eb ben a meg vi lá gí tás ban.

T: Így van, és az em ber nek a ve le jé ig ön zõ nek kell len -
nie, és vég képp hí ján kell len nie a meg tor ló igaz ság szol -
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gál ta tás ér zé sé nek, hogy va la ha is el kép zel jen ilyen dol got. 
Azok kal va gyunk, aki ket el ve szí tet tünk anya gi for má juk -
ban, és sok kal, na gyon sok kal kö ze lebb va gyunk hoz zá juk, 
mint ami kor él tek. És nem csak a devachanban levõ fan tá -
zi á já ban, aho gyan egye sek kép zel he tik, ha nem a va ló ság -
ban is. Mert a tisz ta sze re tet nem csak az em be ri szív
kö ze pén van, ha nem a gyö ke re az örök ké va ló ság ba nyú lik.

A szel le mi szent sze re tet hal ha tat lan, a kar ma pe dig
elõbb-utóbb össze hoz za mind azo kat, akik ilyen szel le mi
ra gasz ko dás sal sze ret ték egy mást, hogy még egy szer
ugyanab ba a csa lád-cso port ban ölt se nek tes tet. 

Is mét csak azt mond juk, hogy a sí ron túli sze re tet nek –
ne vez zék bár azt il lú zi ó nak – má gi kus és is te ni ha tá sa van,
ami vissza hat az élõk re. Egy anyai Én, aki tele van kép ze -
le té ben élõ gyer me kei irán ti sze re tet tel, aki ket maga kö ze -
lé ben lát, és bol dog éle tet él, ami ugyan olyan va ló di a
szá má ra, mint ami kor a föl dön volt, min dig azt ered mé -
nye zi, hogy azt a sze re te tet a test ben élõ gyer me kek is
meg ér zik. Meg fog nyil vá nul ni az ál ma ik ban és gyak ran
kü lön bö zõ ese mé nyek ben – „gond vi se lés sze rû” vé del -
mek ben és meg me ne kü lé sek ben, mert a sze re tet erõs
pajzs, és nem kor lá toz za a tér vagy az idõ. Aho gyan ez zel a
devachani „anyá val” van, úgy van a töb bi em be ri kap cso -
lat tal és ér zel mi kö te lék kel, ki vé ve a tisz tán ön zõ ket és
anya gi a kat. Az ana ló gia se gít ön nek a töb bi eset ben.

K: Te hát sem mi lyen eset ben sem en ge di meg az élõk kom mu -
ni ká ci ó já nak le he tõ sé gét a tes tü ket le ve tett szel le mek kel?

T: De igen, két ki vé tel is van a sza bály alól. Az elsõ eset
ab ban a né hány nap ban van, ami köz vet le nül kö ve ti egy
sze mély ha lá lát, és mi e lõtt az Én át lép a devachani ál la pot -
ba. Az azon ban, hogy bár mely élõ ha lan dó nak szár ma -
zik-e sok elõ nye a szel lem nek a tár gyi a sult sík ra való
visszaté ré sé bõl, tel je sen más kér dés. 
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Ta lán le het sé ges né hány ki vé te les eset ben, ami kor a
hal dok ló sze mély ben levõ vágy erõs sé ge arra, hogy vissza -
tér jen va la mi lyen cél ból, arra kényszerítette a fel sõbb tu -
da tot, hogy éb ren ma rad jon, és ezért va ló ban az egyé ni ség, a
szel lem volt az, aki kom mu ni kált. Ál ta lá ban azon ban a
szel lem el ká bul a ha lál után, és na gyon gyor san abba az ál -
la pot ba esik, amit „devachan elõt ti ön tu dat lan ság nak” ne -
ve zünk. A má so dik ki vé telt a Nirmânakâyak-nál ta lál juk.

K: Mi rõl van szó? Mit je lent az el ne ve zés ön nek?
T: Ez az a név, amit azok nak ad tak, akik bár már el -

nyer ték a jo got a nirvânára és a cik li kus pi he nés re,* vi -
szont az em be ri ség és a föl dön mar adot tak iránt ér zett
szá na lom ból vissza uta sít ják ezt a nirvânai ál la po tot. Ilyen
egy adeptus, vagy szent, vagy bár ho gyan is ne ve zik, aki
úgy hi szi, hogy önzõ cse le ke det pi hen ni az üd vös ség ben,
mi köz ben az em be ri ség a szen ve dés sú lya alatt nyög, amit
a tu dat lan ság hoz lét re, el uta sít ja a nirvânát, és úgy dönt,
hogy lát ha tat la nul szel lem ben ma rad itt a föl dön. A
nirmânakâyak-nak nincs anya gi tes tük, mi vel azt hát ra -
hagy ták, egyéb ként azon ban meg tart ják min den prin cí pi -
u mu kat, még az asztrális élet ben, a mi szfé ránk ban. Az ilyen 
pe dig ké pes kom mu ni kál ni, és kom mu ni kál is né hány ki -
vá lasz tot tal, de nyil ván va ló an nem hét köz na pi mé di u -
mok kal.

K: Azért tet tem fel a kér dést a nirmânakâyak-ról, mert azt
ol vas tam bi zo nyos né met és más mû vek ben, hogy az észa ki
budd his ta ta ní tá sok ban a Budd ha ál tal fel öl tött föl di meg je le né -
sek nek vagy tes tek nek adott el ne ve zés.
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T: Ez így van, csak az ori en ta lis ták össze ke ver ték ezt a
„föl di” tes tet, ért ve raj ta a tár gyi a sul tat és fi zi ka it, a tisz tán 
asztrális és tár gyi a su lat lan he lyett.

K: És mi lyen jót tud nak ezek a nirmânakâyak ten ni a föl -
dön?

T: Nem so kat, ami az egyé ne ket il le ti, mi vel nincs jo -
guk be le avat koz ni a kar má ba, és csak ta ná csot és ins pi rá -
ci ót ad hat nak ha lan dók nak az ál ta lá nos jó ér de ké ben.
Vi szont több ked ve zõ ha tá sú te vé keny sé get vé gez nek,
mint amennyit el tud kép zel ni.

K: Ezt a tu do mány soha nem fog ja he lye sel ni, de még a mo -
dern pszi cho ló gia sem. A tu do mány és a pszi cho ló gia szá má ra
az ér te lem nek sem mi lyen ré sze nem él he ti túl a fi zi kai agyat.
Mit vá la szol na erre a fel ve tés re?

T: Még csak a vá la szo lás ra sem ven ném a fá rad sá got,
ha nem egy sze rû en azt mon da nám, át ad va a szót „M.A.
Oxon-nak”:

Az ér te lem fenn ma rad, mi u tán a test meg hal. A gon -
dol ko dás nem csak az agy kér dé se... Ab ból, amit tu -
dunk, in do kolt az em be ri szel lem elpusztíthatatlansá-
gát indítványozni.*

K: De „M.A. Oxon” spi ri tisz ta, ugye?
T: Pon to san, és az egye dü li iga zi spi ri tisz ta, akit én is -

me rek, bár le het, hogy sok ki sebb kér dés ben nem ér tünk
egyet. Et tõl el te kint ve, egyet len spi ri tisz ta sem jut kö ze -
lebb az ok kult igaz sá gok hoz, mint õ. Bár me lyi künk höz
ha son ló an õ ál lan dó an „a kül sõ ve szély rõl” be szél, „ami az 
ok kult tu dás sal rosszul fel sze rel ke zett, he be hur gya kon -
tárt fe nye ge ti, aki át lé pi a kü szö böt anél kül, hogy szá mí -
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tás ba ven né az árát”.* Az egye dü li vé le mény kü lönb ség
kö zöt tünk a „szel lem iden ti tá sát” il le ti. Egyéb ként szin te
tel je sen egyet ér tek vele, és el fo ga dom a há rom té te lét,
ami ket 1884. jú li us ban fog lalt össze az elõ adá sá ban. In -
kább ez a ki vá ló spi ri tisz ta az, aki nem ért egyet ve lünk,
nem pe dig mi vele.

K: Mik vol tak ezek a té te lek?
T: A kö vet ke zõk:

1. Van egy élet, ami egy be esik a test fi zi kai éle té vel,
és füg get len at tól.

2. En nek szük ség sze rû kö vet kez mé nye ként ez az
élet túl ter jed a test éle tén. [Mi azt mond juk, hogy ki ter -
jed az egész devachanra.]

3. Lé te zik kom mu ni ká ció an nak a lé te zé si ál la pot -
nak a la kói és akö zött a vi lág kö zött, amely ben most
élünk.

Lát ja, min den ezek nek az alap ve tõ té te lek nek a ki sebb
és má sod la gos as pek tu sa i tól függ. Min den azok tól a lá tás -
mód ok tól függ, aho gyan a szel lem re és a lé lek re te kin -
tünk, va gyis az egyé ni ség re és a sze mé lyi ség re. A spi ri tisz ták
össze ga ba lyít ják a ket tõt „egy be”, mi szét vá laszt juk azo -
kat, és azt mond juk – a fent fel so rolt ese tek ki vé te lé vel –,
hogy egyet len szel lem sem lá to gat vissza a föld re, bár az ál -
la ti lé lek meg te he ti. De tér jünk vissza is mét a köz vet len
té mánk ra, a skandhakra. 

K: Kez dem most már job ban meg ér te ni. Ezek az úgy mond
szel le mi skandhak, amik a leg in kább meg ne me sí tõk, és amik
hoz zá kap cso lód nak a tes tet öltõ Én-hez, azok, amik túl él nek, és
hoz zá adód nak az an gya li ta pasz ta lá sa ik hoz. Azok a jel lem zõk
pe dig, amik az anya gi skandhakhoz kap cso lód nak, az önzõ és
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sze mé lyes in dí té kok kal, amik el tûn nek a te vé keny ség me ze jé rõl
két tes tet öl tés kö zött, is mét meg je len nek a kö vet ke zõ tes tet öl tés -
ben karmikus ered mé nyek ként, ami ket le kell ve ze kel ni, és ezért
a szel lem nem fog ja el hagy ni a devachant. Így van?

T: Na gyon kö zel jár hoz zá. Ha eh hez hoz zá te szi, a bûn -
hõ dés tör vé nye, va gyis a kar ma, amely meg ju tal maz za a
leg ma ga sabb és leg spi ri tu á li sabb jel lem zõ ket a devachan-
ban, soha nem mu laszt ja el meg ju tal maz ni azo kat is mét a
föl dön az zal, hogy to váb bi fej lõ dést biz to sít ne kik, és fel -
ru ház za az Én-t egy hoz zá illõ test tel, ak kor tel je sen pon -
tos lesz a meg fo gal ma zá sa.

NÉHÁNY  SZÓ  A  SKANDAKRÓL

K: Mi vá lik a töb bi vé, a sze mé lyi ség alsó skandhaivá a test
ha lá la után? Azok tel je sen el pusz tul nak?

T: Igen is, vi szont nem is – egy új me ta fi zi kai és ok kult
misz té ri um ön nek. El pusz tul nak a sze mé lyi ség ke zé ben
levõ mû kö dõ ál lo mány ként, vi szont meg ma rad nak kar mi-
kus ha tá sok ként, csí rák ként, a föl di sík lég kör ében függ ve,
ké szen arra, hogy élet re kel je nek, mint sok bosszú ál ló dé -
mon, hogy hoz zá kap cso lód ja nak az Én új sze mé lyi sé gé -
hez, ami kor az újra tes tet ölt.

K: Ez tény leg túl van a fel fo gó ké pes sé gem ha tá rán, és na -
gyon ne héz meg ér te ni.

T: Majd ami kor si ke rült min den rész le tet fel dol goz nia, 
ak kor meg lát ja, hogy a lo gi ka, a kö vet ke ze tes ség, a mély sé -
ges fi lo zó fia, az is te ni ke gye lem és igaz sá gos ság szem pont -
já ból a re in kar ná ció ta ní tá sá nak nincs pár ja a föl dön. Hit
egy fo lya ma tos fej lõ dés ben min den tes tet öltõ Én vagy is -
te ni lé lek szá má ra, egy kí vül rõl be fe lé irá nyu ló fej lõ dés -
ben, az anya gi tól a szel le mi felé, va la mennyi szint vé gé nél
tö ké le tes egy ség be jut va az is te ni prin cí pi um mal. Erõ tõl
erõ ig, az egyik sík szép sé gé tõl és tö ké le tes sé gé tõl egy má -

169

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ



sik még na gyobb szép sé gé ig és tö ké le tes sé gé ig, új di csõ -
ség be, friss tu dás ba és ké pes ség be való el ju tás sal min den
cik lus ban – ilyen min den Én ren del te té se, amely így vá lik
sa ját meg vál tó já vá min den vi lág ban és tes tet öl tés ben.

K: De a ke resz tény ség ugyan ezt ta nít ja. Az is a fej lõ dés rõl
pré di kál.

T: Igen, csak hogy hoz zá tesz még va la mit. Be szél ne -
künk a meg vál tás el éré sé nek le he tet len sé gé rõl egy cso dá -
la tos meg vál tó se gít sé ge nél kül, rá adá sul kár ho zat ra íté li
mind azo kat, akik nem fo gad ják el a dog mát. Pon to san
ennyi a kü lönb ség a ke resz tény te o ló gia és a ke resz tény ség 
kö zött. Az elõb bi kö te le zõ vé te szi a hi tet a szel le mi Én le -
szál lá sá ban az al sóbb én-be, az utób bi an nak a tö rek vés nek 
a szük sé ges sé gé re pró bál ne vel ni, hogy fel emel jük ma gun -
kat a Krisz tus hoz, va gyis a buddhi ál la pot ba. 

K: Bu kás ese tén a tu dat meg sem mi sü lé sé nek ta ní tá sá ról vi -
szont úgy gon dol ja, hogy az fel ér a nem-me ta fi zi ku sok vé le mé -
nye sze rin ti én meg sem mi sü lé sé vel?

T: Azok nak a né zõ pont já ból, akik a test szó sze rin ti fel -
tá ma dá sá ban hisz nek, és ra gasz kod nak ah hoz, hogy min -
den csont, min den ér és a test min den atom ja az Íté let
nap ján tes ti leg fel fog tá mad ni – ter mé sze te sen igen. Ha
még min dig ki tart amel lett, hogy az el pusz tu ló for ma és a
vé ges jel lem zõk azok, amik a hal ha tat lan em bert al kot ják,
ak kor alig ha fog juk meg ér te ni egy mást. Ha pe dig nem érti 
azt, hogy min den Én lé te zé sét egyet len föl di élet re kor lá -
toz va az Is ten ség bõl a holt be tûs Purâna-k egy ál lan dó an
ré szeg Indra-ját csi nál ja, egy ke gyet len Mo loch-t, egy
olyan is tent, aki egy ki bo goz ha tat lan össze vissza ság gá te -
szi a föl det, és még kö szö ne tet is vár ezért, ak kor an nál
jobb, mi nél ha ma rabb be fe jez zük a be szél ge tést. 
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K: De tér jünk vissza most a skandhak té má já hoz, amin túl -
lép tünk, a ha lált túl élõ tu dat kér dé sé hez. Ez az a pont, ami a
leg több em bert ér dek li. Ren del ke zünk-e több tu dás sal a Deva-
chan-ban, mint itt a föl di élet ben?

T: Bi zo nyos ér te lem ben szert te he tünk több tu dás ra,
te hát to vább fej leszt he tünk bár mi lyen ké pes sé get, amit
sze ret tünk, és ami re tö re ked tünk az éle tünk fo lya mán, fel -
té ve, ha az el vont és esz mé nyi dol gok kal kap cso la tos, mint 
pél dá ul a zene, a fes té szet, a köl té szet, stb. mi vel a Deva-
chan csu pán a föl di élet ide a li zált és tár gyi a su lat lan foly ta -
tá sa.

K: De ha a devachanban a szel lem sza bad az anyag tól, mi -
ért nem ren del kez het min den tu dás sal?

T: Mert, aho gyan mond tam ön nek, az Én úgy mond
össze há za so dott az utol só tes tet öl té sé nek em lé ké vel. Így,
ha vé gig gon dol ja, amit mond tam, és össze rak ja az összes
tényt, rá fog jön ni, hogy a devachani ál la pot nem a min -
den tu dás ál la po ta, ha nem az ép pen be fe je zett sze mé lyes
élet transz cen den tá lis foly ta tá sa. A lé lek pi he né se az élet
fá ra do zá sai alól.

K: De a tu do má nyos ma te ri a lis ták azt ál lít ják, hogy az em -
ber ha lá la után sem mi nem ma rad, hogy az em be ri test egy sze rû -
en fel bom lik al ko tó ele me i re, és hogy az, amit lé lek nek ne ve-
zünk, csu pán egy idõ le ges ön tu dat-ter mék, mint egy szer ves te -
vé keny ség mel lék ter mé ke, amely szét osz lik, mint a füst. Ez nem
egy kü lö nös el me ál la pot?

T: Egy ál ta lán nem kü lö nös, aho gyan én lá tom. Ha azt
mond ják, hogy az ön tu dat be fe je zõ dik a test tel, ak kor az õ
ese tük ben egy sze rû en ki mon da nak egy ön tu dat lan pró fé -
ci át, mert ha egy szer szi lár dan meg van nak gyõ zõd ve ar -
ról, amit ál lí ta nak, ak kor a szá muk ra nem le het sé ges az
élet utá ni tu da tos ság. Mert min den sza bály alól van nak ki -
vé te lek.
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A  HALÁL  UTÁNI  ÉS  A  SZÜLETÉS  UTÁNI 
TUDATOSSÁGRÓL*

K: De ha az a sza bály, hogy az em be ri ön tu dat túl éli a ha -
lált, ak kor mi ért kell len ni ük ki vé te lek nek?

T: A szel le mi vi lág leg alap ve tõbb el ve i ben nem le het -
sé ge sek ki vé te lek. Van nak azon ban sza bá lyok azok nak,
akik lát nak, és sza bá lyok azok nak, akik in kább meg ma -
rad ná nak vak nak.

K: Azt hi szem, ér tem. Ez csak egy tév út a vak em ber szá má -
ra, aki ta gad ja a Nap lé te zé sét, mert nem lát ja azt. De a ha lál
után a szel le mi sze mei nyil ván rá kény sze rí tik, hogy lás son. Ez
az, ami re gon dol?

T: Nem lesz rá kény sze rít ve sem mi re, és nem is fog lát -
ni sem mit. Mi vel az éle te so rán ki tar tó an ta gad ta a ha lál
utá ni lé te zés foly to nos sá gát, ezért kép te len lesz meg lát ni
azt, mert az éle té ben el ká bí tott szel le mi be fo ga dó ké pes sé -
ge nem tud ki fej lõd ni a ha lál után, és vak fog ma rad ni. Azt
bi zony gat va, hogy neki lát nia kell, nyil ván va ló an egy do -
log ra gon dol, én pe dig egy má sik ra. Ön a Szel lem bõl való
szel lem rõl, vagy a Láng ból – rö vi den Âtmâ-ból – való
láng ról be szél, és össze ke ve ri azt az em be ri lé lek kel, a
manasz-szal... Ön nem ért en gem, hadd pró bál jam meg
tisz táz ni. A kér dé sé nek az egész lé nye ge az, hogy meg tud -
ja, egy va ló di ma te ri a lis ta ese té ben va jon le het sé ges-e a
ha lál után az ön tu dat nak és az ön-ér zé ke lés nek a tel jes el -
vesz té se? Nem így van? Azt tu dom vá la szol ni, hogy le het -
sé ges. Mi vel szi lár dan hi szek az ezo te ri kus ta ní tá sunk ban
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– amely a ha lál utá ni idõ szak ra, va gyis két élet vagy meg -
szü le tés kö zöt ti idõ köz re csu pán át me ne ti ál la pot ként utal 
–, azt mon dom, hogy az élet csa ló ka szín da rab já nak két
fel vo ná sa kö zöt ti ha lál utá ni idõ sza kot, akár egy évig, akár
egy mil lió évig tart, az alap ve tõ tör vény bár mi lyen meg sze -
gé se nél kül pon to san an nak az ál la pot nak le het te kin te ni,
mint egy ha lá los ájult ság ban levõ em be rét.

K: Mi vel azon ban ép pen most mond ta, hogy a ha lál utá ni
ál la pot alap ve tõ tör vé nyei nem en ged nek meg ki vé telt, ak kor ez
hogy le het?

T: Nem is azt mon dom, hogy nem en ged meg ki vé telt.
Ha nem azt, hogy a foly to nos ság szel le mi tör vé nye csak
azok ra a dol gok ra vo nat ko zik, amik tény leg va ló sá go sak.
An nak, aki el ol vas ta és meg ér tet te a Mundaka Upani-
shad-ot és a Vedânta Sâra-t, mind ez tel je sen vi lá gos sá vá -
lik. De töb bet mon dok: ele gen dõ csak azt meg ér te ni, hogy 
mit ér tünk buddhin és a manasz du a li tá sán, hogy tisz tán
fel fog juk, hogy a ma te ri a lis ták nak a ha lál utá ni ön tu da tos
túl élés eset leg mi ért nem si ke rül. Mi vel a manasz az al -
sóbb as pek tu sá ban a föl di elme szék he lye, ezért csak
annyit fog hat fel az uni ver zum ból, amennyi an nak az el -
mé nek a szem mel lát ha tó sá gán ala pul, nem szol gál hat
szel le mi lá tás sal. A ke le ti is ko la azt mond ja, hogy a
buddhi és a manasz, az Én, vagy Îshvara és Prajñâ* kö zött
va ló já ban nincs na gyobb kü lönb ség, mint egy erdõ és an -
nak fái, mint egy tó és an nak vize kö zött – aho gyan a
Mundaka ta nít ja. Egy vagy egy száz fa, amely az élet erõ el -
vesz té se mi att ha lott, vagy mert gyö ke res tõl ki tép ték, nem 
ké pes meg aka dá lyoz ni az er dõt ab ban, hogy to vább ra is
erdõ le gyen.
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K: De aho gyan én ér tem, a buddhi eb ben a ha son lat ban az
er dõt je len ti, a manas-taijasa* pe dig a fá kat. Ha pe dig a buddhi
hal ha tat lan, ho gyan tud ja az, ami ha son ló hoz zá, már mint a
manas-taijasa, tel je sen el ve szí te ni a tu da tát az új tes tet öl té sé -
nek nap ja i ig? Egy sze rû en nem ér tem.

T: Nem is ért he ti, mert össze ke ve ri az egész abszt rakt
meg je le ní té sét a for má já nak az al kal mi meg vál to zá sa i val.
Ne fe led je, hogy ha azt mond hat juk a buddhi-manaszról,
hogy az fel té tel nél kül hal ha tat lan, ugyan ez nem mond ha -
tó el az alsó manaszról, és még ke vés bé a taijasa-ról, ami
csu pán an nak egy jel lem zõ je. Sem ezek, sem a manasz,
sem a taijasa nem tud lé tez ni a buddhi-tól, az is te ni lé lek -
tõl kü lön, mert az elõb bi (a manasz) an nak al sóbb as pek tu -
sa, a föl di sze mé lyi ség egy mi nõ ség jel zõ jel lem zõ je, az
utób bi (a taijasa) pe dig azo nos az elõb bi vel, mi vel ugyan az 
a manasz, csak ép pen a buddhi fé nyé ben meg vi lá gít va. 

Más rész rõl a buddhi csak egy sze mély te len szel lem ma -
rad na e nél kül az al ko tó elem nél kül, amit az em be ri lé lek -
bõl köl csö nöz, amely fel té tel hez köti és al kot ja eb ben az
il lu zó ri kus uni ver zum ban, mint ha va la mi kü lön ál ló len ne az 
egye te mes lé lek tõl a tes tet öl té si cik lus egész idõ szak ára.
Mond juk in kább azt, hogy a buddhi-manasz soha nem
hal hat meg, és nem is ve szít he ti el az örök ké va ló ság ban
egye sült ön tu da tát, sem az elõ zõ tes tet öl té sek re való em lé -
ke zé sét, amik so rán a ket tõ – va gyis a szel le mi és az em be ri 
lé lek – szo ro san össze kap cso ló dott. De ez nem így van egy
ma te ri a lis ta ese té ben, aki nek az em be ri lel ke nem csak
sem mit nem kap az is te ni lé lek tõl, de még el is uta sít ja a lé -
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sa.



te zé sé nek el is me ré sét. Alig ha tud ja al kal maz ni ezt az alap -
igaz sá got az em be ri lé lek jel lem zõ i re és kép zett sé ge i re,
mert az ha son ló len ne ah hoz, ha azt mon da nánk, hogy mi -
vel az is te ni lé lek hal ha tat lan, ezért az arca ham vas sá gá nak 
is hal ha tat lan nak kell len nie, mi köz ben ez a ham vas ság a
taijasa-hoz ha son ló an egy sze rû en egy át me ne ti je len ség. 

K: Jól ér tem, hogy azt mond ja, nem sza bad össze té vesz te -
nünk a fe jünk ben a noumenont a je len ség gel, az okot az oko zat -
tal?

T: Pon to san ezt mon dom, és meg is mét lem, hogy a
manaszra vagy egye dül az em be ri lé lek re kor lá toz va ma gá -
nak a taijasa-nak a ra gyo gá sa merõ idõ-kér dés sé vá lik,
mert mind a hal ha tat lan ság, mind a tu dat a ha lál után az
em ber föl di sze mé lyi sé ge szá má ra egy sze rû en fel té te les
jel lem zõk ké vá lik, mi vel azok tel je sen maga az em be ri lé -
lek ál tal tes ti éle te so rán te rem tett fel té te lek tõl és hi tek tõl
függ. A kar ma szün te le nül mû kö dik, az élet utá ni sza ka -
szunk ban csak an nak a gyü möl csét arat juk le, amit mi ma -
gunk ve tet tünk el az éle tünk ben.

K: De ha az Én-em a tes tem ha lá la után alá me rül het egy tel -
jes ön tu dat lan sá gi ál la pot ba, ak kor hol le het a bün te tés az el -
múlt éle tem ben el kö ve tett bû nö kért?

T: A mi fi lo zó fi ánk azt ta nít ja, hogy a karmikus bün te -
tés az Én-t csak a kö vet ke zõ tes tet öl té sé ben éri el. A ha lál
után csak ju tal mat kap a ki nem ér de melt szen ve dé se kért,
ami ket az utol só tes tet öl té sé ben el szen ve dett. 

{Egyes teozófusok ki fo gá sol ják ezt a ki je len tést, de a
sza vak a Mes ter tõl szár maz nak, a „ki nem ér de melt” ki -
fe je zés hez kap csolt je len tés pe dig az, amit fen tebb meg -
ad tunk. A Theosophical Siftings, I. kö tet, 6. szá má ban
egy, a ké sõb bi ek ben a Lu ci fer ben kri ti zált ki fe je zést
hasz nál tak, amit ugyan ezen gon do lat át adá sá ra szán -
tak. For má ját te kint ve azon ban fél re si ke rült volt, és te -

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ

175



ret en ge dett a vele szem be ni kri ti kák nak, az alap ve tõ
el gon do lás azon ban az volt, hogy az em be rek gyak ran
szen ved nek má sok ál tal vég zett cse le ke de tek ha tá sa i tól, 
olyan ha tá sok tól, amik így szo ro san nem tar toz nak sa ját 
kar má juk hoz, és eze kért a szen ve dé se kért ter mé sze te -
sen meg ér dem lik az el len té te le zést.}*

Az egész ha lál utá ni bün te tés – még a ma te ri a lis ták szá -
má ra is – ezért bár mi lyen ju ta lom hi á nyá ból és az em ber
üd vös sé ge és pi he né se tu da tá nak tel jes el ve szí té sé bõl áll. 

A kar ma a föl di én gyer me ke, azon fa te vé keny sé gé nek
a gyü möl cse, amely a min den ki szá má ra lát ha tó, tár gyi a -
sult sze mé lyi ség, mint aho gyan a szel le mi Én min den
gon do la tá nak, sõt, in dí té ká nak a gyü möl cse is. A kar ma
azon ban a gyen géd anya is, aki meg gyó gyít ja az elõ zõ élet
so rán ál ta la oko zott se be ket, mi e lõtt el kez de né az Én kín -
zá sát új se bek oko zá sá val. 

Mond hat juk azt, hogy nincs olyan men tá lis vagy fi zi kai 
szen ve dés egy ha lan dó éle té ben, amely ne egy elõ zõ lé te -
zés ben el kö ve tett va la mi lyen bûn köz vet len gyü möl cse és
kö vet kez mé nye len ne. Más rész rõl, mi vel az em ber nem
õrzi meg an nak a leg ki sebb em lé két sem a je len le gi éle té -
ben, úgy érzi, hogy nem szol gált rá ilyen bün te tés re, ezért
úgy gon dol ja, hogy nem a sa ját bû nös sé ge mi att szen ved,
ezért elég gé jo go sult a leg tel je sebb vi gasz ra, pi he nés re és
üd vös ség re a ha lál utá ni lé te zé sé ben. A ha lál a szel le mi
Én-jeinkhez min dig meg men tõ ként és ba rát ként ér ke zik.
Ugyan is a ma te ri a lis ta szá má ra, aki füg get le nül a ma te ri a -
liz mu sá tól, nem volt rossz em ber, a két élet kö zöt ti idõ -
szak olyan lesz, mint egy gyer mek mély és nyu godt al vá sa,
vagy tel je sen álom ta lan, vagy olyan ké pek kel meg tölt ve,
ami ket nem ér zé kel ha tá ro zot tan, míg az át lag ha lan dó
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szá má ra egy álom lesz, ami olyan élénk, mint az élet, és
tele van va ló di üd vös ség gel és ví zi ók kal.

K: Ak kor a sze mé lyi ség-em ber nek min dig va kon kell meg -
szen ved nie a karmikus bün te té se ket, ami ket az Én vont ma gá -
ra?

T: Nem tel je sen. A ha lál ün ne pé lyes pil la na tá ban min -
den em ber, még ha hir te len is hal meg, meg lát ja az el múlt
éle té nek egé szét maga elõtt fel so ra koz ni, an nak apró rész -
le te i ben. Egy rö vid pil la nat ra a sze mé lyi ség eggyé vá lik az
egyé ni ség gel és a min den tu dó Én-nel. De ez a pil la nat elég,
hogy meg mu tas sa neki az okok egész lán co la tát, amik mû -
köd tek az éle te fo lya mán. Úgy lát ja, és most meg ér ti ön -
ma gát, ami lyen va ló já ban, a hí zel gés vagy ön be csa pás
dí szí té se nél kül. Ol vas sa az éle tét, úgy ma rad, mint egy
nézõ, aki le te kint a szín tér re, amit ép pen el hagy, meg ér zi
és meg is me ri min den õt ért szen ve dés igaz sá gos sá gát.

K: Ez tör té nik min den ki vel?
T: Ki vé tel nél kül. Úgy ta nít ják, hogy na gyon jó és

szent em be rek nem csak az el hagy ni ké szült éle tet lát ják,
ha nem még szá mos ko ráb bi éle tet is, ame lyek azo kat az
oko kat hoz ták létre, amik az ép pen le zá ru ló élet ben azzá
tet ték õket, amik vol tak. Fel is me rik a kar ma tör vé nyét an -
nak tel jes ma gasz tos sá gá ban és igaz sá gos sá gá ban.

K: Van va la mi, ami meg fe lel en nek az új ra szü le tés elõtt?
T: Igen, van. Aho gyan az em ber nek a ha lál pil la na tá -

ban van egy vissza te kin tõ pil lan tá sa az ál ta la le élt élet re,
ugyan így a föld re való új ra szü le té sé nek pil la na tá ban az
Én-nek, fel éb red ve a devachan ál la po tá ból, van egy elõ re -
te kin tõ lá to má sa a rá váró élet rõl, és fel is me ri az összes
okot, ami ah hoz ve ze tett. Fel is me ri azo kat, és meg lát ja a
jö ven dõt, mert a devachan és az új ra szü le tés kö zött tör té -
nik az, hogy az Én vissza nye ri tel jes manaszi tu da tos sá gát,

177

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ



és egy rö vid idõ re azzá az is ten né vá lik, aki ko ráb ban volt,
a karmikus tör vény nek meg fe le lõ en, ami kor elõ ször szállt
le az anyag ba, és öl tött tes tet az elsõ hús-vér em ber ben. Az
„arany fo nál” lát ja va la mennyi „gyön gyét”, és egyi ket sem 
ve szí ti el.

VALÓJÁBAN  MIT  JELENT  A 
MEGSEMMISÜLÉS?

K: Hal lot tam, hogy egyes teozófusok be szél nek egy arany fo -
nál ról, ami re a ko ráb bi éle te ik van nak fel fûz ve. Mit ér te nek ez
alatt?

T: A hin du szent köny vek azt mond ják, hogy az, ami a
pe ri o di kus tes tet öl té sen át megy, a sûtrâtmâ, ami szó sze -
rint „fo nál lel ket” je lent. Ez a re in kar ná ló dó Én – a
buddhival össze kap cso ló dott manasz – szi no ni má ja, ami
ma gá ba old ja min den meg elõ zõ éle tünk manaszi em lé ke -
ze te it. Azért ne ve zik így, mert egy fo nál ra fel fû zött
gyöngy sor hoz ha son ló an az em be ri éle tek hosszú so ro za ta
is fel van fûz ve erre az egyet len fo nál ra. Az Upanishad-ok
egyi ké ben eze ket az is mét lõ dõ új ra szü le té se ket egy ha lan -
dó éle té hez ha son lít ják, amely pe ri o di ku san vál ta ko zik az
al vás és az éb ren lét kö zött. 

K: Azt kell mon da nom, hogy ez nem tû nik na gyon vi lá gos -
nak, és azt is meg mon dom, mi ért. Mert an nak az em bernek, aki
fel éb red, egy má sik nap kez dõ dik, de õ ugyan az a lé lek és test
ma rad, mint aki elõ zõ nap volt. Ez zel szem ben min den tes tet öl -
tés kor egy tel jes vál to zás tör té nik nem csak a kül sõ cso ma go lás -
ban, nem ben és sze mé lyi ség ben, de még a men tá lis és pszi chi kus
ké pes sé gek ben is. A ha son lat ne kem nem tû nik tel je sen helyt ál -
ló nak. Az em ber, aki fel éb red az al vás ból, tel je sen tisz tán em -
lék szik, hogy mi tör tént teg nap, teg nap elõtt, sõt, egy hó nap ja és
egy éve. De egyi künk nek sincs a leg hal vá nyabb em lé ke sem az
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elõ zõ élet rõl, vagy az az zal kap cso la tos bár mi lyen tény rõl vagy
ese mény rõl. Le het, hogy reg gel el fe lej tem, mit ál mod tam éj sza -
ka, azt vi szont tu dom, hogy alud tam, és bi zo nyos va gyok ab ban, 
hogy al vás alatt is él tem. De mi lyen em lé kem le het az el múlt tes -
tet öl té sem rõl a ha lál pil la na tá ig? Ho gyan tud ja ezt össze egyez -
tet ni?

T: Né hány em ber igen is em lék szik az el múlt tes tet öl -
té se i re az éle te so rán, de õk Budd hák és be ava tot tak. Ez az, 
amit a jó gik samma-sambuddha-nak, va gyis az em ber el -
múlt tes tet öl té sei tel jes so ro za ta is me re té nek ne vez nek.

K: De mi, ha lan dó em be rek, akik még nem ér tük el a
samma-sambuddha-t, ho gyan fog juk meg ér te ni ezt a ha son la -
tot?

T: Ta nul má nyoz va és meg pró bál va he lye seb ben meg -
ér te ni az al vás há rom faj tá ját és jel leg ze tes sé gét. Az al vás
egy ál ta lá nos és meg vál toz tat ha tat lan tör vény az em be rek
és az ál la tok szá má ra, de kü lön bö zõ faj tá jú al vá sok, va la -
mint még kü lön bö zõbb ál mok és lá to má sok lé tez nek. 

K: Ez azon ban egy má sik té má hoz ve zet ben nün ket. Tér -
jünk vissza a ma te ri a lis tá hoz, aki bár nem ta gad ja az ál mo kat – 
mert alig ha te het né –, vi szont ta gad ja a hal ha tat lan sá got ál ta lá -
nos ság ban, és sa ját egyé ni sé gé nek a túl élé sét.

T: A ma te ri a lis tá nak pe dig – anél kül, hogy tud ná –,
iga za van. An nak ese té ben, aki nek nincs bel sõ ér zé ke lé se a 
lel ké nek hal ha tat lan sá gá ról, és nem is hisz ab ban, an nak a
lel ke soha nem tud buddhi-Taijasa-vá vál ni, ha nem egy -
sze rû en manasz ma rad, egye dül a manasz szá má ra pe dig
nem le het sé ges hal ha tat lan ság. Ah hoz, hogy az em ber tu -
da tos éle tet él jen az el jö ven dõ vi lág ban, elõ ször is a föl di
lé te zés so rán kell hin nie ab ban az élet ben. A tit kos tu do -
mány e két ál lí tá sá ra épül min den fi lo zó fia a ha lál utá ni
tu da tos ság gal és a lé lek hal ha tat lan sá gá val kap cso lat ban.
Az Én min dig azt kap ja, amit meg ér de mel. 
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A test fel osz lá sa után el kez dõ dik szá má ra a tel je sen fel -
éb redt tu da tos ság idõ sza ka, vagy a ka o ti kus ál mok ál la po -
ta, vagy pe dig egy tel je sen álom nél kü li al vás, ami meg-
különböztethetetlen a meg sem mi sü lés tõl, és az al vás nak
ez a há rom faj tá ja van. Ha a fi zi o ló gu sa ink az ál mok és a
ví zi ók okát egy ön tu dat lan rá ké szü lés ben ta lál ják meg az
éb ren lé ti órák ban, ak kor mi ért ne le het ne ugyan ezt el fo -
gad ni a ha lál utá ni ál mok ra? 

Meg is mét lem: a ha lál al vás. A ha lál után a lé lek szel le -
mi sze mei elõtt el kez dõ dik egy elõ adás egy meg ta nult és
na gyon gyak ran ön tu dat la nul ön ma gunk ál tal össze ál lí -
tott prog ram nak meg fe le lõ en, he lyes hi te ink nek vagy ál -
ta lunk meg te rem tett il lú zi ók nak a vég re haj tá sa. A meto-
distákból me to dis ták lesz nek, a mu zul má nok ból mu zul -
má nok, leg alább is va la mennyi idõ re, egy tö ké le tes os to -
bák pa ra di cso má ban, amit min den em ber ön ma gá nak
te remt és hoz lét re. Ezek az élet fá já nak gyü möl csei. Ter -
mé sze te sen, a hi tünk vagy hi tet len sé günk a tu da tos hal ha -
tat lan ság té nyé ben nem ké pes be fo lyá sol ni ma gá nak a
tény nek a fel té te lek hez nem kö tött va ló sá gát, ha egy szer
az lé te zik, azon ban a hit vagy hi tet len ség ab ban a hal ha tat -
lan ság ban, mint a füg get len vagy kü lön ál ló lé nyek sa ját já -
ban át szí ne zi a tényt an nak al kal ma zá sá ban mind ezek re a
lé nyek re. Kez di már megérteni?

K: Azt hi szem, igen. A ma te ri a lis ták, mi vel nem hisz nek
sem mi ben, amit nem le het be bi zo nyí ta ni ne kik az öt ér zék szerv -
vel vagy tu do má nyos ér ve lés sel, ami ki zá ró lag ezen öt ér zék -
szerv ál tal szol gál ta tott ada to kon ala pul, azok hi á nyos sá gai
el le né re, és mi vel el uta sí ta nak min den szel le mi meg nyil vá nu -
lást, az éle tet fo gad ják el egye dü li tu da tos lé te zés ként. Ezért
ami ben hisz nek, az vár rá juk. El fog ják ve szí te ni a sze mé lyes
én-jüket, és egy álom ta lan al vás ba fog nak me rül ni, amíg az új
fel éb re dés el nem jön. Így van?
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T: Majd nem. Ne fe led jük el a gya kor la ti lag egye te mes
ta ní tást a tu da tos lé te zés két faj tá já ról, a föl di rõl és a szel le -
mi rõl. Az utób bit kell te kin te ni va ló di nak ab ból tény bõl
ki in dul va, hogy azt az örök ké va ló, vál to zat lan és hal ha tat -
lan monád fog lal ja el, míg a tes tet öltõ Én új öl tö zé ket ölt
ma gá ra, amely tel je sen kü lön bö zik elõ zõ tes tet öl té se i nek
öl tö zé ke i tõl, és amely ben szel le mi pro to tí pu sá nak ki vé te -
lé vel min den vál to zás ra van ítél ve, ami olyan gyö ke res,
hogy nem hagy nyo mot maga után.

K: Hogy hogy? A tu da tos föl di én-em meg sem mi sül het nem
csak egy bi zo nyos idõ re, mint a ma te ri a lis ták tu da ta, ha nem
annyi ra tel je sen, hogy nem hagy nyo mot maga után?

T: A ta ní tás sze rint így kell meg sem mi sül nie, és a maga 
tel jes sé gé ben minden nek an nak a prin cí pi um nak a ki vé -
te lé vel, ami egye sí ti ma gát a monáddal, és ez ál tal egy tisz -
tán szel le mi és el pusz tít ha tat lan esszen ci á vá vá lik, az zal
eggyé az örök ké va ló ság ban. 

De egy ízig-vé rig ma te ri a lis ta ese té ben, aki nek a sze -
mé lyes én-jében sem mi lyen buddhi nem tük rö zõ dött soha 
vissza, ho gyan tud na az a buddhi ma gá val vin ni az örök -
ké va ló ság ba ab ból a föl di én-bõl csak egyet len ré szecs két
is? 

A szel le mi Én-ünk hal ha tat lan, de a je len le gi
én-ünkbõl csak azt tud ja el vin ni az örök ké va ló ság ba, ami
ér de mes sé vált a hal ha tat lan ság ra, ne ve ze te sen a vi rág nak
csak az il la tát, ame lyet a ha lál le sza kí tott.

K: Jó, a vi rág pe dig a föl di én?
T: A vi rág, aho gyan min den el múlt és el jö ven dõ vi rág,

amely ki nyílt és majd ki kell nyíl nia a fa ágon, a sûtrâtmâ-n, 
egyet len gyö kér vagy buddhi min den gyer me ke, vissza fog 
tér ni a por ba. Az ön je len le gi Én-je, aho gyan ön ma gát is -
me ri, nem a test, amely itt áll elõt tem, még csak nem is az,
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amit manasz-sûtrâtmâ-nak ne vez nék, ha nem a sûtrâtmâ-
buddhi.

K: De ez ne kem egy ál ta lán nem ma gya ráz za meg, hogy mi -
ért ne ve zi a ha lál utá ni éle tet hal ha tat lan nak, vég te len nek és
va ló di nak, a föl di éle tet pe dig káp rá zat nak vagy il lú zi ó nak, mi -
vel még an nak a ha lál utá ni élet nek is van nak korlátai, bár -
mennyi re is sok kal ter je del me seb bek le gye nek, mint a föl di élet
korlátai.

T: Két ség te le nül. Az em ber szel le mi Én-je úgy mo zog
az örök ké va ló ság ban, mint egy inga a szü le tés és ha lál órái
kö zött. De ha ezek az órák, amik a föl di élet és a szel le mi
élet pe ri ó du sa it jel zik, idõ tar ta muk ban kor lá to zot tak, és
más rész rõl, még ha örök ké va ló ság ban az al vás és az éb ren -
lét, az il lú zió és a va ló ság kö zöt ti ilyen szin tek tény le ges
szá ma is kor lá to zott, a szel le mi za rán dok örök ké va ló. Így
pe dig a mi el kép ze lé sünk sze rint az egye dü li va ló sá got az
em ber ha lál utá ni éle té nek órái je len tik, ami kor tes tet le -
nül – a za rán dok lat azon pe ri ó du sai so rán, ami ket „az új -
ra szü le té sek cik lu sá nak” ne ve zünk – az igaz ság gal áll
szem tõl szem ben, nem pe dig az át me ne ti föl di lé te zé sé nek 
dé li báb ja i val. Az ilyen idõ szak ok azon ban, füg get le nül
azok kor lát já tól, nem aka dá lyoz zák meg az Én-t, amely ál -
lan dó an tö ké le te sí ti ma gát, hogy ne kö ves se tán to rít ha tat -
la nul, bár fo ko za to san és las san a vég sõ át ala ku lá sá hoz
ve ze tõ ös vényt, ame lyen mi u tán el ér te a cél ját, is te ni
lénnyé vá lik. Ezek az idõ szak ok és lép csõ fok ok se gí tik e
vég sõ ered mény felé, nem pe dig aka dá lyoz zák, és az ilyen
kor lá to zott idõ szak ok nél kül az is te ni Én soha nem tud ná
el ér ni a vég sõ cél ját. 

Egy szer már be mu tat tam ön nek egy is me rõs szem lél te -
tést az zal, hogy az Én-t va gyis az egyé ni sé get egy szí nész -
hez ha son lí tot tam, a szá mos és kü lön bö zõ tes tet öl té se it
pe dig a sze re pek hez, ami ket el ját szik. Mon da ná-e ezek re a 
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sze re pek re vagy a hoz zá juk tar to zó jel me zek re, hogy azok
maga az egyé ni ség, va gyis a szí nész? A szí nész hez ha son -
ló an az Én is arra kény sze rül a szük ség sze rû ség cik lu sa so -
rán, amely fenn ma rad egé szen a paranirvâna kü szö bé ig,
hogy sok olyan sze re pet játsszon el, amik eset leg kel le met -
le nek a szá má ra. 

De aho gyan a méh gyûj ti be a mé zet min den vi rág ból, a
ma ra dé kot ott hagy va a föl di her nyók szá má ra, ugyan így
tesz a szel le mi egyé ni sé günk, akár Én-nek, akár sûtrâtmâ-
nak ne vez zük. Össze gyûjt ve min den föl di sze mé lyi ség bõl, 
ame lyek be a kar ma kény sze rí ti a tes tet öl té sét, a ki zá ró lag
szel le mi mi nõ sé gû és ön tu da tú nek tárt, egye sí ti mind azt
egyet len egész ben, és an nak a báb já ból ki emel ke dik meg -
di csõ ült Dhyân Chohan-ként. Ezért annyi ra rossz azok -
nak a föl di sze mé lyi sé gek nek, amik bõl sem mit nem tud
be gyûj te ni. Az ilyen sze mé lyi sé gek biz to san nem tud ják
túl él ni a föl di lé te zé sü ket.

K: Így te hát úgy tû nik, hogy a föl di sze mé lyi ség szá má ra a
hal ha tat lan ság még fel té te les. Ak kor maga a hal ha tat lan ság
nem fel té tel nél kü li?

T: Egy ál ta lán nem. De a hal ha tat lan ság nem érint he ti a 
nem-lé te zést, mert min den szá má ra, ami sat-ként lé te zik,
vagy a sat-ból árad ki, a hal ha tat lan ság és az örök ké va ló ság
ab szo lút. Az anyag a szel lem el len té tes pó lu sa, még is, a
ket tõ egy. Minden nek ez a lé nye ge, va gyis a szel lem, erõ,
anyag, vagy a há rom az egy ben, ugyan úgy vég nél kü li,
aho gyan kez det nél kü li, de a for ma, amit ez a hár mas egy -
ség meg sze rez tes tet öl té se so rán, kí vül le võ sé gé ben, biz to -
san csak sze mé lyes el kép ze lé se ink il lú zi ó ja. Ezért ne vez-
zük a nirvâná-t és az egye te mes éle tet egye dü li va ló ság nak, 
szám ûz ve a föl di éle tet, be le ért ve an nak föl di sze mé lyi sé -
gét, sõt, még a devachani lé te zést is az il lú zió kí sér tet bi ro -
dal má ba. 
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K: De ak kor eb ben az eset ben mi ért ne vez zük az al vást va ló -
ság nak, az éb ren lé tet pe dig il lú zi ó nak?

T: Egy sze rû en egy össze ha son lí tás, hogy meg könnyít -
se a kér dés fel fo gá sát, és a föl di el kép ze lé sek né zõ pont já -
ból te kint ve na gyon jó meg kö ze lí tés.

K: Én pe dig még min dig nem ér tem, ha az el jö ven dõ élet az
igaz sá gos sá gon és a ki ér de melt bün te té sen ala pul min den föl di
szen ve dé sünk ese tén, ak kor a ma te ri a lis ták ese té ben, akik kö zül
so kan tény leg be csü le tes és jó lel kû em be rek, ho gyan nem ma rad
meg a sze mé lyi sé gük bõl sem mi, csak egy el her vadt vi rág hul la -
dé ka?

T: Ilyen dol got soha nem ál lí tot tam. Bár mennyi re is
hi tet len le gyen, egyet len ma te ri a lis ta sem hal hat meg
örök re szel le mi egyé ni sé gé nek tel jes sé gé ben. Amit mond -
tam az, hogy a tu da tos ság tûn het el, akár tel je sen, akár
rész le ge sen egy ma te ri a lis ta ese té ben, és így nem ma rad
fenn a sze mé lyi sé gé nek sem mi lyen tu da tos ma rad vá nya.

K: De ez két ség te le nül meg sem mi sü lés?
T: Biz to san nem. Az em ber mé lyen al hat és el mu laszt -

hat sok ál lo mást egy hosszú vo nat úton anél kül, hogy a
leg ki sebb em lé ke vagy tu da tos sá ga len ne, és fel éb red het
egy má sik ál lo má son, és foly tat hat ja az uta zást, szám ta lan
más meg ál ló he lyet el hagy va egé szen az uta zás vé gé ig vagy
a cél el éré sé ig. 

Há rom faj ta al vást em lí tet tem ön nek, az álom ta lant, a
ka o ti kust és azt, ami annyi ra va ló sá gos, hogy az ál mok tel -
jes va ló ság gá vál nak az alvó szá má ra. Ha hisz az utób bi -
ban, mi ért nem hisz az el sõ ben? Amit az em ber az élet
után ra várt, és ami ben hitt, olyan éle tet fog élni. Arra, aki
nem vár ta, hogy lesz el jö ven dõ éle te, a tel jes üres ség vár a
meg szü le té sig tar tó idõ szak ban, ami egyen ér té kû a meg -
sem mi sü lés sel. Ez pon to san an nak a prog ram nak a vég re -
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haj tá sa, ami rõl be szél tünk, olyan prog ra mé, amit maga a
ma te ri a lis ta te rem tett ma gá nak. 

Azon ban kü lön bö zõ tí pu sú ma te ri a lis ták van nak, aho -
gyan ön is mond ja. Egy önzõ, go nosz ego is tának, aki soha
nem ej te ne egy könny csep pet sem ma gán kí vül sen ki ért,
és így az egész vi lág irán ti tel jes rész vét len ség gel pá ro sít ja
a hi tet len sé gét, ezért a ha lál kü szö bé nél el kell dob ni a sze -
mé lyi sé gét örök re. Mi vel en nek a sze mé lyi ség nek nin cse -
nek meg az együtt ér zés in dái a kö rü löt te levõ vi lág felé, és
ezért nincs sem mi, ami hoz zá köt né a sûtrâtmâ-hoz, kö vet -
ke zés kép pen az utol só le he let tel a ket tõ kö zöt ti min den
kap cso lat meg sza kad. Mi vel egy ilyen ma te ri a lis ta szá má -
ra nincs devachan, a sûtrâtmâ szin te azon nal újra tes tet fog
öl te ni. 

Azok a ma te ri a lis ták azon ban, akik csak a hi tet len sé -
gük ben es tek té ve dés be, sem mi más ban, csu pán egy ál lo -
mást fog nak át alud ni. El fog jön ni az az idõ, ami kor az
ilyen egy ko ri ma te ri a lis ták ér zé kel ni fog ják ön ma gu kat az 
örök ké va ló ság ban, és ta lán saj nál ni fog ják, hogy akár csak
egy na pot, egy ál lo mást is el vesz te get tek az örök ké va ló
élet bõl.

K: Nem len ne még he lye sebb azt mon da ni, hogy a ha lál meg -
szü le tés egy új élet re, vagy egy újabb vissza té rés az örök ké va ló -
ság ba?

T: Ha akar ja, mond hat ja. Csak ne fe lejt se el, hogy a
meg szü le té sek kü lön böz nek, és hogy van nak már meg szü -
le tett lé nyek szü le té sei, amik a ter mé szet té ve dé sei. To -
váb bá az anya gi élet tel kap cso la tos be rög zült nyu ga ti
fogalmai mel lett az „élõ” és a „lény” sza vak egy ál ta lán
nem al kal maz ha tók a ha lál utá ni lé te zés tisz tán tár gyi a su -
lat lan ál la po tá ra. 

El te kint ve né hány fi lo zó fus tól, aki ket nem so kan ol -
vas nak, és akik ma guk is túl za va ro sak ah hoz, hogy ha tá -
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ro zott ké pet mu tas sa nak be er rõl, az önök nyu ga ti
el kép ze lé sei az élet rõl és a ha lál ról annyi ra szûk ké vál tak,
hogy egyik ol dal ról a dur va ma te ri a liz mus ba ve zet tek, a
má sik ol dal ról pe dig a túl vi lá gi élet még anya gibb el kép -
ze lé sé hez, mint amit a spi ri tisz ták al kot tak meg a „nyár-
or szá guk ban”. Ott az em be rek lel kei esz nek, isz nak, há zas
éle tet él nek, és egy olyan pa ra di csom ban él nek, ami tel je -
sen olyan ér zé ki, mint Mo ha me dé, csak még ke vés bé fi lo -
zo fi kus. A kép zet len ke resz té nyek át la gos el kép ze lé sei
sem job bak sem mi vel, ha le het, azok még in kább anya gib -
bak. A meg cson kí tott an gya lok, a réz trom bi ták, arany
hár fák és anya gi po kol tü zek kö zött a ke resz tény menny or -
szág úgy néz ki, mint egy ke resz tény pan to mim me se be li
szín pad ké pe.

E szû kös el kép ze lé sek mi att van az, hogy ilyen ne héz sé -
gei tá mad nak a meg ér tés ben. A test nél kü li lé lek éle te, mi -
köz ben ren del ke zik a va ló ság min den ele ven sé gé vel, mint
bi zo nyos ál mok ban, aköz ben men tes a föl di élet min den
sûrû tár gyi a sult for má já tól, ép pen emi att ha son lí tot ták a
ke le ti fi lo zó fu sok az al vás lá to má sa i hoz.

EGYÉRTELMÛ  KIFEJEZÉSEK  PONTOSAN 
MEGHATÁROZOTT  DOLGOKRA

K: Nem gon dol ja, hogy mi vel nem lé tez nek ha tá ro zott és
rög zí tett fo gal mak az em ber ben levõ min den egyes „prin cí pi um” 
ki fe je zé sé re, ezért van, hogy az el kép ze lé sek ilyen zûr za va ra ka -
va rog az el ménk ben e prin cí pi u mok jel lem zõ fel ada ta i val kap -
cso lat ban?

T: Én ma gam is gon dol kod tam már ezen. Az egész
prob lé ma ab ból fa kad, hogy el kezd tük hasz nál ni a szansz-
krit ne ve ket a „prin cí pi u mok kal” kap cso la tos elõ adá sa -
ink ban és meg be szé lé se ink ben, ahe lyett, hogy egy bõl
meg al kot tuk vol na a teozófusok hasz ná la ta szá má ra az an -
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gol meg fe le lõ i ket. Meg kell pró bál nunk ezt most or vo sol -
ni.

K: Ez na gyon jó lesz, mi vel így el ke rül he tik a to váb bi zûr za -
vart. Ne kem úgy tû nik, nincs két olyan teozófus író, aki mind ed -
dig egyet ér tett vol na, hogy ugyan azt a prin cí pi u mot ugyan-
azon a né ven ne vez ze.

T: A zûr za var azon ban in kább lát szó la gos, mint va lós.
Ma gam is hal lot tam egyes teozófusainkat a meg le pe té sü -
ket ki fe jez ni és szá mos, ezek rõl a prin cí pi u mok ról be szé lõ
ta nul mányt kri ti zál ni. Ami kor azon ban meg vizs gál tuk
azo kat, nem volt ben nük na gyobb hiba, mint a „lé lek” szó
hasz ná la ta a há rom prin cí pi um le fe dé sé re a kü lönb sé gek
meg ne ve zé se nél kül. Az elsõ és va ló ban a leg vi lá go sabb te -
o zó fi ai írónk nak, A.P. Sinnett-nek van né hány ért he tõ en
és nagy sze rû en meg írt ér te ke zé se a „fel sõbb Én-rõl”.* 

Mind azo nál tal, még az õ gya kor la ti el gon do lá sát is fél -
re ér tet ték né há nyan an nak kö szön he tõ en, hogy a „lé lek”
szót ál ta lá nos ér te lem ben hasz nál ta. Vi szont itt van né -
hány rész let, amely meg mu tat ja ön nek, mennyi re vi lá gos
és ért he tõ min den, amit a té má ról ír:

Az em be ri lé lek, amint em be ri egyé ni ség ként el kez -
dett a fej lõ dés hul lá ma in ha józ ni, a fi zi kai és a vi szony -
la gos szel le mi lé te zés vál ta ko zó idõ sza ka in ha lad
ke resz tül. 

{A re in kar ná ló dó Én, vagy aho gyan õ ne ve zi, az em -
be ri lé lek, a vedântisták „ka u zá lis teste”.}

Az egyik sík ról, vagy ré teg rõl, vagy ter mé sze ti ál la -
pot ról lép egy má sik ra karmikus von zá sa i nak irá nyí tá sa 
alatt, olyan tes tet öl té sek ben élve az éle tet, amiket a kar -
má ja elõ re ki je lölt, meg vál toz tat va ha la dá sát a kö rül -
mé nyek korlátain be lül. Majd pe dig friss kar mát ki fej-
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lesztve a le he tõ sé gek el fo ga dá sá val vagy elutasításával,
vissza tért egy szel le mi lé te zés be (devachan) a kâmaloka
köz ben sõ ré gi ó ján ke resz tül min den fi zi kai élet után,
pi he nés re és fel fris sü lés re, és esszen ci á já nak, a fi zi kai
lé te zé se so rán a „föl dön” meg szer zett élet ta pasz ta la ta i -
nak fo ko za tos be ol vasz tá sá ra, mint egy koz mi kus fej lõ -
dés ként. 

A té má nak ez a meg kö ze lí té se sok to váb bi ki egé szí tõ 
kö vet kez te tést su gall bár ki nek, aki a kér dés rõl gon dol -
ko dik. Pél dá ul azt, hogy a tu dat át vi te le a kâmalokaból
en nek a ha la dás nak a devachani szint jé re szük ség sze rû -
en fo ko za tos nak kell len nie, hogy igaz ság sze rint nincs
szi go rú vo nal, ami el vá laszt ja a szel le mi ál la po tok vál to -
za ta it, hogy még a szel le mi és fi zi kai sí kok – aho gyan az
élõ em be rek ben levõ pszi chi kus ké pes sé gek mu tat ják –
sin cse nek tel je sen re mény te le nül el vá laszt va egy más -
tól, mint aho gyan a ma te ri a lis ta el mé le tek su gall nák, és
hogy a ter mé szet min den ál la pot egyi de jû leg vesz kör be 
ben nün ket, és kü lön bö zõ ér zé ke lé si ké pes sé gek re hat -
nak, és így to vább... 

{En nek az „át vi tel nek” a hossza azon ban függ a tes -
tet len né vált Én egy ko ri sze mé lyi sé ge spi ri tu a li tá sá nak
mér té ké tõl. Azok szá má ra, akik nek az éle te na gyon spi -
ri tu á lis volt, ez az át vi tel bár fo ko za tos, de na gyon
gyors. Az idõ egy re hosszab bá válik az anyagiság növe-
kedésével.}*

Vi lá gos, hogy a fi zi kai lé te zés so rán az em be rek, akik 
ren del kez nek pszi chi kus ké pes sé gek kel, kap cso lat ban
ma rad nak a fi zi kai fe let ti tu dat sík ja i val, és bár le het,
hogy a leg több em ber nem ren del ke zik ilyen ké pes sé -
gek kel, mi mind annyi an – aho gyan az al vás, sõt, kü lö -
nö sen… az al va já rás és a mesmerizmus je len sé gei mu-
tatják – ké pe sek va gyunk olyan tu dat ál la po tok ba be lép -
ni, amik hez az öt fi zi kai ér zék szerv nek sem mi köze
nincs. Mi – a ben nünk levõ lel kek – nem va gyunk úgy -

188

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ

* A {...} kö zöt ti rész az ere de ti ki adás ban láb jegy zet ben volt. – A
szerk.



mond az anyag óce án ja hul lá mai já té ká nak tel je sen ki -
té ve. Vi lá go san meg õr zünk né hány túl élõ ér de kelt sé get 
vagy jo got a par ton, ahon nan egy idõ re ki ha józ tunk. A
tes tet öl tés fo lya ma tát ezért nem tel jes sé gé ben ír juk le,
ami kor a fi zi kai és a szel le mi sí kon való vál ta ko zó lé te -
zés rõl be szé lünk, és így a lel ket egy tel jes lény ként áb rá -
zol juk, amely a lé te zés egyik ál la po tá ból tel je sen át-
csú szik a má sik ba. A fo lya mat pon to sabb meg ha tá ro zá -
sa va ló szí nû leg úgy mu tat ná be a tes tet öl tést, mint ami
a ter mé szet nek ezen a fi zi kai sík ján ját szó dik le a lé lek -
bõl tör té nõ ki áram lás mi att. A szel le mi bi ro da lom
egész idõ alatt a lé lek meg fe le lõ tar tóz ko dá si he lye, amit 
tel je sen soha nem hagy el, és a lé lek nek ar ról a nem tes tet
öltõ ré szé rõl, ami ál lan dó an a szel le mi sí kon ma rad, ta lán
he lye sen be szél he tünk úgy, mint a fel sõ ÉN-rõl. 

Ez a „fel sõ ÉN az Âtmâ, és ter mé sze te sen „nem tes tet
öltõ” – aho gyan Sinnett mond ja. Sõt, mi több, soha nem is
le het tár gyi a sult sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött, még a
leg ma ga sabb szel le mi ér zé ke lés szá má ra sem. Mert az
Âtman va gyis a „fel sõ ÉN” tény le ge sen Brah ma, az Ab szo -
lút, és meg kü lön böz tet he tet len at tól. A samâdhi órá i ban a
be ava tott fel sõbb szel le mi tu da ta tel je sen fel ol dó dik az
Egy Esszen ci á ban, ami Âtman, ezért pe dig, mi vel egy az
egésszel, nem le het sem mi tár gyi a sult a szá má ra. 

Egyes teozófusaink fel vet ték azt a szo kást, hogy az
„ÉN” és az „Én” sza va kat ro kon ér tel mû ek ként hasz nál -
ják, és az „ÉN” fo gal mat csak az em ber fel sõbb egyé ni sé gi
vagy akár a sze mé lyi sé gi „Én-jéhez” vagy én-jéhez kap -
csol ják, mi köz ben a fo gal mat soha nem len ne sza bad hasz -
nál ni, csak is az Egy Egye te mes ÉN-re. In nen ered a zûr-
za var. Ami kor a manaszról, a „ka u zá lis test rõl” be szé lünk, 
és össze kap csol juk azt a buddhikus su gár zás sal, ezt ne vez -
het jük a „fel sõbb Én-nek”, de „fel sõbb ÉN-nek” soha.
Mert még a buddhi, a szel le mi lé lek sem az ÉN, csu pán az
ÉN hor do zó ja. Min den más én-rõl – mint az egyé ni Én-rõl 
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és a sze mé lyes én-rõl – soha nem sza bad be szél ni vagy írni
azok mi nõ ség- vagy is mer te tõ jel zõ ik nélkül.

Így a fen ti, a „fel sõbb ÉN-rõl” szó ló leg ki vá lóbb ér te ke -
zés a fo gal mat a ha to dik prin cí pi um ra, va gyis a buddhira
al kal maz za – ter mé sze te sen a Manasszal együtt, mi vel egy
ilyen egye sü lés nél kül nem len ne gon dol ko dó prin cí pi um
vagy al ko tó elem a szel le mi lé lek ben –, és en nek kö vet kez -
té ben pon to san ilyen fél re ér té sek hez ve ze tett. 

Az a ki je len tés, hogy „egy gyer mek nem szer zi meg a
ha to dik prin cí pi u mát – va gyis vá lik er köl csi leg fe le lõs
lénnyé, aki lé pes kar mát lét re hoz ni – amíg hét éves nem
lesz”, bi zo nyít ja, hogy mit is ér tett a „fel sõbb ÉN” fo gal -
mon. Ezért a hoz zá ér tõ szer zõ tel je sen fel ment he tõ ab ban
a ma gya rá zat ban, hogy mi u tán a „fel sõbb ÉN” be lé pett az
em be ri lény be, és te lí tet te a sze mé lyi sé get – csak egyes fi -
no mabb szer ve ze te ket – a tu da tá val, „a pszi chi kus ké pes -
sé gek kel ren del ke zõ em be rek idõ rõl idõ re va ló ban érzé-
kel he tik ez a fel sõbb ÉN-t a fi no mabb ér zé ke i ken ke resz -
tül”. 

De így van nak azok is, akik a „fel sõbb ÉN” fo gal mát az
Egye te mes Is te ni Prin cí pi um ra kor lá toz zák, és ez „in do -
kol ja”, hogy fél re ér tik azt. Mert ami kor azt ol vas suk meg -
fe le lõ fel ké szü lés nél kül arra, hogy így meg vál toz tas sunk
me ta fi zi kai fo gal ma kat,* hogy mi köz ben „tel je sen meg -
nyil vá nul a fi zi kai sí kon, … a Fel sõ ÉN to vább ra is meg -
ma rad egy tu da tos szel le mi Én-nek a ter mé szet meg fe le lõ
sík ján” –, ak kor haj la mo sak va gyunk en nek a mon dat nak
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*  „Meg vál toz tas sunk me ta fi zi kai fo gal ma kat” – itt csak a ke le ti ki -
fe je zé sek bõl való le for dí tott meg fe le lõ ik meg vál toz ta tá sá ra vo nat -
ko zik, mert a mai na pig nem lé te zik sem mi ilyen fo ga lom az
an gol ban [és a ma gyar ban], így min den teozófusnak sa ját szó hasz -
ná la tot kel lett al kot nia a gon do la tai át adá sá hoz. Na gyon itt az ide -
je te hát, hogy va la mi lyen ha tá ro zott fo ga lom rend szert al kos sunk
meg.



a „fel sõbb ÉN-jében” az âtmâ-t lát ni, a szel le mi Én-ben
pe dig a manaszt, vagy in kább a buddhi-manaszt, és az
egész dol got azon nal hely te len nek mi nõ sí te ni.

Ah hoz, hogy in nen tõl kezd ve el ke rül jük a fél re ér té se -
ket, azt ja vas lom, az ok kult ke le ti fo gal ma kat for dít suk az
an gol [ma gyar] meg fe le lõ i vel, és aján lom eze ket a to váb bi
hasz ná lat ra.

A ma ra dék prin cí pi um, a prâna, vagy élet, szi go rú an
mond va az Âtmâ su gár zó ere je vagy ener gi á ja – mint az
Egye te mes Élet és az Egy ÉN –, an nak al sóbb vagy (ha tá -
sá ban) in kább fizikaibb (mert meg nyil vá nu ló) as pek tu sa.
A Prâna vagy az élet át hat ja a tár gyi a sult uni ver zum tel jes
lé tét, és csak azért ne vez zük prin cí pi um nak, mert ez egy
nél kü löz he tet len té nye zõ, és az élõ em ber is te ni köz be -
avat ko zá sa.

K: Ez a fel osz tás job ban meg ma gya ráz za a dol go kat, azt hi -
szem, mi vel sok kal egy sze rûbb össze té tel ében. A má sik túl sá go -
san me ta fi zi kus.

T: Ha a kí vül ál lók és a teozófusok is egyet ér te nek vele,
biz to san sok kal ért he tõb bé fog ja ten ni a dol go kat {lásd a
kö vet ke zõ ol da lon}. 
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A fel sõ ÉN

Âtmâ, az Egye te mes és Egyet len ÉN el vá laszt -
ha tat lan su ga ra. A fen ti Is ten, több, mint a ben -
nünk levõ. Bol dog az az em ber, aki nek sikerül a
bel sõ Én-jét vele te lí te ni!

A szel le mi, 
is te ni Én

a szel le mi lé lek vagy buddhi, szo ros egy ség ben
a Manasszal, az el me-prin cí pi um mal, ami nél -
kül az elõb bi egy ál ta lán nem Én, csu pán az
âtmikus hor do zó.

A bel sõ vagy 
fel sõbb Én

a manasz, az úgy ne ve zett „ötö dik” prin cí pi um,
füg get le nít ve a buddhitól. Az el me-prin cí pi um
csak ak kor a szel le mi Én, ami kor be le me rül a
buddhiba. Egyet len ma te ri a lis tá ról sem gon dol -
juk, hogy ren del ke zik ilyen Én-nel, bár mennyi re 
ki vá ló ér tel mi ké pes sé gei is le gye nek. Ez az ál -
lan dó egyé ni ség, vagy a re in kar ná ló dó Én.

Az alsó vagy 
sze mé lyes én

a fi zi kai em ber az alsó én-jével, va gyis az ál la ti
ösz tö nök kel, szen ve dé lyek kel, vá gyak kal, stb.
együtt. A ha mis sze mé lyi ség nek ne ve zik, és tar tal -
maz za az alsó manaszt a kâma rûpa-val ve gyít ve,
és a fi zi kai tes ten és an nak fan tom ján vagy test -
má sán ke resz tül mû kö dik.

2
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X. 

GONDOLKODÓ  PRINCÍPIUMUNK 
TERMÉSZETÉRÕL

AZ  ÉN  MISZTÉRIUMA

K: A rö vid del ez elõtt az ön ál tal a Buddhist Catechism-bõl
idé zett rész let ben el lent mon dást ér zé ke lek, amit sze ret ném, ha
meg ma gya ráz na. Ott az az ál lí tás sze re pel, hogy a skandhakk –
be le ért ve a me mó ri át – meg vál toz nak min den új tes tet öl tés sel.
Vi szont ki je len ti, hogy az el múlt éle tek tük rö zõ dé sé nek, ame -
lyek rõl azt mond ja, hogy tel je sen a skandhakkból áll össze,
„fenn kell ma rad nia”. Je len pil la nat ban nem tel je sen vi lá gos a
szá mom ra, hogy pon to san mi is az, ami fenn ma rad, és sze ret nék
erre ma gya rá za tot kap ni. Mi az? Az csak a „tük rö zõ dés”, vagy
azok a skandhakk, vagy a min dig ugyan az az Én, a manasz?

T: Épp az imént ma gya ráz tam el, hogy a re in kar ná ló dó
prin cí pi um, va gyis az, amit az is te ni em ber nek ne ve zünk,
el pusz tít ha tat lan az élet cik lus fo lya mán, el pusz tít ha tat lan 
gon dol ko dó en ti tás ként, és még egy éte ri for ma ként is. A
„tük rö zõ dés” csu pán a ko ráb bi sze mé lyi ség – A úr vagy B
asszony – szel le mi vé vált em lé ke ze te a devachani idõ szak
alatt, aki vel az Én azo no sít ja ön ma gát ab ban az idõ szak -
ban. Mi vel a devachani idõ szak csu pán a föl di élet foly ta -
tá sa – úgy mond né hány bol dog pil la nat va ló di csúcs pont ja 
és ve le je egy foly to nos so ro zat ban, amely most már el múlt
lé te zés –, az Én-nek azo no sí ta nia kell ma gát an nak a föl di
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élet nek a sze mé lyi sé gi lé te zé sé vel, ha egy ál ta lán va la mi is
meg ma rad be lõ le.

K: Ez azt je len ti, hogy az Én, is te ni ter mé sze té tõl füg get le nül 
min den ilyen két tes tet öl tés kö zöt ti idõ szak ban át megy egy men -
tá lis el sö té tü lé si ál la po ton vagy át me ne ti el me za va ron?

T: Ha úgy tet szik, te kint he ti így is. Mi vel hi szünk ab -
ban, hogy az Egyet len Va ló sá gon kí vül nincs más, csak
egy mu lan dó il lú zió – be le ért ve az egész uni ver zu mot –,
mi nem te kint jük ezt el me za var nak, csu pán a föl di élet tel -
je sen ter mé sze tes foly ta tá sá nak vagy fej lõ dé sé nek. Mi az
élet? A leg vál to za to sabb ta pasz ta lá sok, na pon ta vál to zó el -
kép ze lé sek, ér zel mek és vé le mé nyek csok ra. Fi a tal ko -
runk ban gyak ran lel ke sen el kö te lez zük ma gun kat egy
esz mé nek, va la mi lyen hõs nek vagy hõs nõ nek, akit meg -
pró bá lunk kö vet ni és fel élesz te ni, né hány év vel ké sõbb
pe dig, ami kor if jú ko ri ér zel me ink fris ses sé ge el hal vá nyul
és ki jó za nod tunk be lõ le, mi va gyunk az el sõk, akik ki ne -
vet jük sa ját hó bort ja in kat. Vi szont volt olyan nap, ami kor
annyi ra tel je sen azo no sí tot tuk sa ját sze mé lyi sé gün ket a
fe jünk ben levõ esz mény kép pel – kü lö nö sen, ha az egy élõ
sze mély volt –, hogy az tel je sen össze ke ve re dett és el ve -
szett a sa ját ma gunk min ta ké pé vel. Mond hat juk-e azt,
hogy egy öt ve nes em ber ugyan az a lény, mint aki húsz éve -
sen volt? A bel sõ em ber ugyan az, a kí vül élõ sze mé lyi ség
azon ban tel je sen át ala kult és meg vál to zott. Ne vez nénk-e
az em be ri men tá lis ál la po tok ban be kö vet ke zõ ilyen vál to -
zá so kat is el me za var nak?

K: Ön ho gyan ne vez né, és fõ leg ho gyan ma gya ráz ná az
egyik ál lan dó sá gát és a má sik mú lan dó sá gát?

T: A mi ta ní tá sunk ké szen áll, és szá munk ra nem okoz
sem mi lyen ne héz sé get. Az egész nek a kul csát el ménk ket -
tõs tu da ta, va la mint a men tá lis prin cí pi um ket tõs ter mé -
sze te je len ti. Van egy szel le mi tu dat – a buddhi fé nyé vel
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meg vi lá gí tott manaszi elme –, amely tár gyi a su lat la nul fog
fel abszt rak ci ó kat, és egy érzõ tu dat – az alsó manaszi fény
–, amely el vá laszt ha tat lan a fi zi kai agyunk tól és ér zék szer -
ve ink tõl. Az utób bit az agy és az ér zék szer vek tart ják fog -
ság ban, mi vel egy aránt függ tõ lük, így ter mé sze te sen el
kell hal vá nyul nia és vé gül meg kell hal nia az agy és az ér -
zék szer vek el tû né sé vel.  Csak a szel le mi tu dat, amely nek a
gyö ke re az örök ké va ló ság ban van, az, ami túl él és örök ké
él, és ezért te kint he tõ hal ha tat lan nak. Min den más a to va -
tû nõ il lú zi ók hoz tar to zik.

K: Va ló já ban mit ért il lú zi ón eb ben az eset ben?
T: Na gyon jól le ír ja a fent em lí tett ér te ke zés a „Fel sõbb 

ÉN-rõl”, amely ben a szer zõ ezt mond ja:

Az ál ta lunk vizs gált el mé let (a gon do la tok ki cse ré lé -
se a fel sõbb Én és az al sóbb én kö zött) na gyon jó össz -
hang ban van az zal, ami kor ezt a vi lá got, amely ben
élünk, az il lú zió je len sé gi vi lá ga ként ke zel jük, míg a
természet szel le mi sík ja it a va ló ság noumenoni vi lá gá -
nak vagy sík já nak te kint jük. A ter mé szet nek az a ré gi ó -
ja, amely ben úgy mond az ál lan dó lé lek gyö ke re zik,
va ló sá go sabb, mint az, amely ben át me ne ti vi rá gai meg -
je len nek egy rö vid idõ tar tam ra, hogy el her vad ja nak és
da ra bok ra es se nek, mi köz ben a nö vény vissza nye ri
energiáit, hogy egy új vi rá got hajt son. Fel té te lez ve,
hogy a vi rá gok csak a kö zön sé ges ér zék szer vek szá má ra
vol tak ér zé kel he tõk, és hogy a gyö ke re ik a ter mé szet
szá munk ra fel fog ha tat lan és lát ha tat lan ál la po tá ban lé -
tez tek, egy ilyen vi lág ban a fi lo zó fu sok, akik rá érez tek,
hogy lé tez nek olyan dol gok, mint a gyö ke rek a lé te zés
egy má sik sík ján, haj la mo sak len né nek a vi rá gok ról be -
szél ni. Ezek nem a va ló di nö vé nyek, nincs vi szony la gos 
fon tos sá guk, csu pán a pil la nat meg té vesz tõ je len sé gei.

Ez az, ami re gon dol tam. Nem a vi lág az, amely a sze mé -
lyes éle tek át me ne ti és tü né keny vi rá ga it ne ve li, ami a va -
ló di, ál lan dó vi lág, ha nem az, amely ben meg ta lál juk a
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tu dat gyö ke rét, a gyö ke ret, ami az il lú zió mö gött van, és
ami az örök ké va ló ság ban la ko zik.

K: Mit ért azon, hogy a gyö kér az örök ké va ló ság ban la ko -
zik?

T: Ez zel a gyö kér rel a gon dol ko dó en ti tás ra gon do lok,
az Én-re, amely tes tet ölt, te kint sük akár egy an gyal nak,
szel lem nek vagy erõ nek. Ab ból, ami ér zék szer vi ész le lé -
sünk te rü le té re esik, csak az, ami köz vet le nül eb bõl nõ,
vagy eh hez a lát ha tat lan fen ti gyö kér hez kap cso ló dik, tud
részt ven ni hal ha tat lan éle té ben. Ezért a sze mé lyi ség min -
den ne mes gon do la tá nak, esz mé jé nek és tö rek vé sé nek,
amit ez a gyö kér él tet, ez táp lál, és eb bõl tör elõ, ál lan dó vá
kell vál nia. Ami a fi zi kai tu da tot il le ti, mi vel az az ér zé ke -
lõ, de alsó prin cí pi um– a kâma rûpa vagy ál la ti ösz tön,
amit az alsó manaszi tük rö zõ dés, va gyis az em be ri lé lek vi -
lá gít meg – sa ját sá ga, ezért el kell tûn nie. A ma ga sabb tu -
dat az, ami te vé keny sé get mu tat, mi köz ben a test al szik,
vagy meg bé nult, a me mó ri ánk rög zí ti, de csak nem ki elé -
gí tõ en és pon tat la nul – mert au to ma ti ku san – az ilyen ta -
pasz ta lá so kat, és gyak ran nem is si ke rül még csak ke vés ke
be nyo mást sem kel te nie.

K: De hogy van az, hogy a manasz, bár ön nous-nak ne ve zi,
egy „is ten nek”, annyi ra gyen ge a tes tet öl té se so rán, hogy tény le -
ge sen le gyõz he ti és meg bi lin csel he ti a tes te?

T: Vissza vág hat nék egy ha son ló kér dés sel, és meg kér -
dez ném: Hogy le het az, hogy õ, akit ön az „Is te nek Is te né -
nek” és az Egyet len Élõ Is ten nek te kint, annyi ra gyen ge,
hogy meg en ge di a go nosz nak (vagy az ör dög nek), hogy le -
gyûr je õt, va la mint min den te remt mé nyét, le gye nek akár a 
mennyek ben, akár ab ban az idõ ben, ami kor ezen a föl dön
tes tet öl töt tek? 

Ön biz to san is mét azt fe le li: Ez egy rej tély, és ne künk
ti los Is ten rej té lye it ku tat nunk. Ne künk azon ban nem
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tilt ja meg a val lás fi lo zó fi ánk, hogy így te gyünk – vá la szo -
lom –, ha csak egy Is ten le nem száll egy avatâra-ként, sem -
mi lyen is te ni prin cí pi um nem lé tez het más ként, mint a
fék te len ál la ti anyag ál tal le gá tol va és meg bé nít va. Az il lú -
zi ók nak ezen a sík ján a he te ro ge ni tás min dig a ho mo ge ni -
tás fölé ke re ke dik, és egy esszen cia mi nél kö ze lebb van a
gyö kér-prin cí pi u má hoz, az õs ere de ti ho mo ge ni tás hoz,
an nál ne he zebb az utób bi szá má ra, hogy meg nyil vá nít sa
ma gát a föl dön. A szel le mi és is te ni erõk szunnyad va
nyug sza nak min den em be ri lény ben, és mi nél szé le sebb
ké pet ölel fel szel le mi lá tá sa, an nál ha tal ma sabb lesz ben -
ne az Is ten. 

Azon ban ke vés em ber tud ja érez ni ezt az Is tent. Át la gos 
sza bály ként el mond ha tó, hogy az is ten sé get min dig meg -
kö tik és kor lá toz zák gon do la ta ink ban a ko ráb bi el kép ze -
lé sek, esz mék, amik gyer mek ko runk óta be lénk vé sõd tek,
ezért annyi ra ne héz ön nek meg ér te nie a filozófiánkat.

K: És ez az Én-ünk az, ami az Is te nünk?
T: Egy ál ta lán nem. „Egy Is ten” nem az egye te mes is -

ten ség, csu pán egy szik ra az Is te ni Tûz egyet len óce án já -
ból. A ben nünk levõ Is te nünk, vagy „a ti tok ban levõ
Atyánk” az, amit a fel sõ ÉN-nek, Âtmâ-nak ne ve zünk. A
tes tet öltõ Én-ünk ere de té ben egy Is ten volt, mi vel mind -
annyi an az Egy Is me ret len Prin cí pi um õs ere de ti ki ára dá -
sai va gyunk. Azon ban az „anyag ba esé se” óta tes tet kell
öl te nie vé gig a cik lus ban, egy más után, az el sõ tõl az utol -
só ig, ezért már nem egy sza bad és bol dog Is ten, ha nem egy 
sze gény za rán dok ezen az úton, hogy vissza nyer je azt,
amit el ve szí tett. Tel je sebb vá laszt ad ha tok, ha meg is mét -
lem azt, amit a bel sõ em ber rõl mond tam az Isis Un-
veiled-ben (II. 593).

A leg ré gibb õs idõk óta az em be ri ség, mint egész min -
dig meg volt gyõ zõd ve egy sze mé lyes szel le mi lény lé te zé sé rõl
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a sze mé lyes fi zi kai em be ren be lül. Ez a bel sõ lény töb bé
vagy ke vés bé is te ni volt, a ko ro ná hoz való tá vol sá gá nak
meg fe le lõ en... 

Mi nél kö ze lebb van az egy ség hez, az em ber sor sa an -
nál de rû sebb, an nál ke vés bé ve szé lye sek a kül sõ kö rül -
mé nyei. Ez a hit nem bi gott ság, és nem is ba bo na ság,
csak egy má sik szel le mi és lát ha tat lan vi lág ál lan dó an
lé te zõ, ösz tö nös ér zé se, amely bár a kül sõ em ber ér zék -
szer vei szá má ra tár gyi a su lat lan, tö ké le te sen tár gyi a sult
a bel sõ Én szá má ra.

 To váb bá hit tek ab ban, hogy lé tez nek kül sõ és bel sõ kö -
rül mé nyek, amik be fo lyá sol ják aka ra tunk nak a te vé keny sé -
ge ink kel kap cso la tos cél ki tû zé se it. El uta sí tot ták az ele ve
el ren de lést, mert a fa ta liz mus va la mi lyen tel je sen vak
erõ nek a vak áram lá sát je len ti. Vi szont hit tek a sors ban
(vagy kar má ban), amit min den em ber szü le té sé tõl ha lá -
lá ig szál ról szál ra szõ maga köré, aho gyan egy pók szö vi
a há ló ját, és ezt a sor sot vagy az a je len lét ve zet te, amit
va la mi lyen õr an gyal ként ha tá roz tak meg, vagy pe dig a
bel sõbb asztrális em be rünk, aki azon ban túl gyak ran az
em be ri test (va gyis a sze mé lyi ség) go nosz szel le me. 

Ezek mind ket ten ve ze tik… az em bert, de az egyi -
kük nek túl súly ban kell len nie, és a lát ha tat lan össze tû -
zés kez de té nek kez de té tõl fog va be lép és jár ja a maga
út ját a ki egyen lí tõ dés (és bün te tés) szi go rú és kér lel he tet -
len tör vé nye, hû sé ge sen kö vet ve (az össze tû zés) hul lám -
zá sa it. Ami kor az utol só szál is meg szö võ dött, és az
em bert lát szó lag be bur kol ja sa ját cse le ke de té nek há ló -
ja, ak kor ma gát en nek az ön ma ga ál tal ké szí tett sors nak a
bi ro dal má ban ta lál ja.  Ez ak kor vagy rög zí ti õt egy te he -
tet len kagy ló hoz ha son ló an egy moz du lat lan szik la -
ként, vagy egy ma dár toll ként el száll a sa ját te vé keny-
ségei ál tal kel tett for gó szél ben.

Ilyen az em ber sor sa – a va ló di Én-é, nem az aka rat nél -
kü li bábé, a kagy lóé, ami ezt a ne vet vi se li. Ennek az em -
ber nek a sor sa, hogy az anyag legyõzõjévé váljon.
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A  MANASZ  ÖSSZETETT  TERMÉSZETE

K: Akart azon ban mon da ni va la mit a manasz alap ve tõ ter -
mé sze té rõl, és ar ról a kap cso lat ról, amely ben a fi zi kai em ber
skandhai tá mo gat ják 

T: Ez az a ter mé szet, ami rej té lyes, ezer ar cú, túl a fel fo -
gó ké pes sé ge ink ha tá rán, és szin te tel je sen ho má lyos a töb -
bi prin cí pi um mal való köl csön ha tá sa i ban, hogy rend kí vül 
ne héz meg ér te ni, és még ne he zebb el ma gya ráz ni. 

A manasz egy prin cí pi um, és még is egy en ti tás és egyé -
ni ség vagy Én. Egy Is ten, még is a tes tet öl té sek vég nél kü li 
cik lu sá ra van ítél ve, ame lyek mind egyi ké ért õ a fe lelõs, és
ame lyek mind egyikéért neki kell szenvednie. Mind ez el -
lent mon dá sos nak és fej tö rést oko zó nak tûnik, mind -
azonáltal em be rek százai léteznek még Eu ró pá ban is, akik
mind ezt tö ké le te sen át lát ják, mert az Én-t nem csak a
maga tel jes sé gé ben, ha nem a sok meg je le né si for má já ban
ér tik. Azon ban ha sze ret ném ma ga mat meg ér tet ni, ak kor
a kez de tek nél kell kez de nem, és is mer tet nem kell en nek
az Én-nek a le szár ma zá sát.

K: Foly tas sa, ké rem.
T: Pró bál jon meg el kép zel ni egy szel le met, egy

mennyei lényt, mind egy, mi lyen né ven ne vez zük, amely
alapvetõ természetében is te ni, vi szont nem elég tisz ta ah -
hoz, hogy egy le gyen a MINDENNEL, kö vet ke zés kép pen 
meg kell tisz tí ta nia a ter mé sze tét, hogy vé gül így el ér je a
cél ját. Ezt csak az ál tal te he ti meg, hogy egyé ni sé gi leg és
sze mélyiségileg, te hát szel le mi leg és fi zi ka i lag is át ha lad
min den ta pasz ta lá son és ér zé sen, ami csak lé te zik az el kü -
lö nült uni ver zum sok fé le ség ében. Ezért, mi u tán meg szer -
zi a ta pasztala to kat az al sóbb bi ro dal mak ban, és ma ga-
sabbra, egy re ma ga sabb ra emel ke dik a lé te zés lét rá já nak
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fo ka in, át kell men nie az em be ri sí kok min den ta pasz ta lá -
sán is. 

Alap lé nye gét te kint ve gon do lat, és ezért töb bes szám -
ban mânasa-putra-knak, vagy az „(egye te mes) elme fi a i -
nak” ne vez zük. Ez az egyéniesült gon do lat az, amit mi,
teozófusok a va ló di em be ri Én-nek ne ve zünk, a gon dol ko -
dó en ti tás nak, aki be van bör tö nöz ve a hús és a csont zár -
ká já ba. Ez nyil ván va ló an egy szel le mi en ti tás, nem anyag,
és ilyen en ti tá sok a tes tet öltõ Én-ek, akik él te tik az em be -
ri ség nek ne ve zett ál la ti anyag tö me gét, és aki ket mânasa-
putra-knak ne ve zünk, és õk az „el mék”. De amint be bör -
tö nö zõd nek, va gyis tes tet öl te nek, lé nye gük kettõssé
válik. 

Úgy is mond hat juk, hogy az örökkévaló Is te ni Elme
sugarai, aki ket egyéni entitások nak te kintünk, kétszeres
tulajdonságot vesz nek fel, (a) az alapvetõ, bennük la kozó
jellemzõt, a mennyek felé törekvõ elmét vagy a felsõ
manaszt és (b) a tes ti gondolkodás ké pes sé gét, amit az em -
be ri agy felsõbbrendûségének következtében a kâma-ba
törekvõ vagy alsóbb manasz racionalizál. Az egyik a
buddhi felé törekszik, a má sik le fe lé, a szen ve dé lyek és a
tes ti vá gyak szék he lye felé törekszik. Az utób bi nak nincs
he lye a devachanban, és nem is tud össze kap cso lód ni az is -
te ni hár mas ság gal, amely egy ként emel ke dik fel a men tá -
lis üd vös ség be. Vi szont az Én, a manaszi en ti tás az, akit
fe lelõsnek tar ta nak az alsóbb sajátosságok min den bû né-
ért, mint aho gyan a szülõt vonják kérdõre a gye rek vét kei-
ért mind ad dig, amíg az utób bi jo gi lag fe lelõtlen ma rad. 

K: Ez a „gye rek” a sze mé lyi ség?
T: Igen, az. Ami kor azon ban ki je lent jük, hogy a sze mé -

lyi ség meg hal a test tel, az nem min den. A test, ami csak A
úr vagy B asszony tár gyi a sult jel ké pe volt, eltûnik minden
anya gi skandhaval együtt, amik an nak látható ki fe -
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jezõdései. Vi szont mind az, ami az élet során a ta pasz -
talások szel le mi csok rát al kot ták, A úr vagy B asszony
leg ne me sebb tö rek vé sei, hal ha tat lan von zal mai és ön zet -
len ter mé sze te, hoz zá ta pad nak a devachan-i idõszak során 
az Én-hez, az Én pe dig azo no sul a földi entitás szel le mi
részével, amely most kikerült a látóterünkbõl. A szí nész
annyi ra át ita tó dik a sze re pé vel, amit leg utol já ra ját szott,
hogy errõl álmodik egész devachan-i éjszakája fo lyamán,
és ez a látomás folytatódik, amed dig az óra fel nem kel ti,
hogy térjen vissza az élet színpadára, és játsszon el egy új
sze re pet.  

K: De hogy van az, hogy ez a ta ní tás, ami rõl azt mond ja,
hogy olyan régi, mint a gon dol ko dó em ber, nem ta lált he lyet ma -
gá nak a ke resz tény te o ló gi á ban?

T: Té ved, mert ta lált, csak a te o ló gia a fel is mer he tet -
len sé gig el tor zí tot ta, csak úgy, mint sok más ta ní tást. A te -
o ló gia az Én-t an gyal nak ne ve zi, akit Is ten ad ne künk a
születésünk pil la na tá ban, hogy vi gyáz zon a lel künk re. A
te o ló gi ai lo gi ka ahe lyett, hogy ezt az „an gyalt” tar ta ná fe -
lelõsnek a szegény, gyámoltalan „lélek” vétkeiért, az
utóbbit te szi büntethetõvé mind a test, mind az elme min -
den bûnéért! 

Ez a lélek, Is ten nek és az õ állítólagos „te remtésének”
tes tet len „le he le te” az, amely a legelképesztõbb in tel lek tu -
á lis zsonglõrködéssel arra ítéltetik, hogy égjen egy anya gi
po kol ban anélkül, hogy va la ha is elemésztõdne,* mi köz -
ben az „an gyal” sér tet le nül meg me ne kül, mi u tán össze -
zár ja fe hér szár nya it, és meg ned ve sí ti azo kat né hány
könny csep pel. Bi zony, ezek a mi „szol gá ló szel le me ink”, a 
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„ke gye lem hír ho zói”, aki ket Mant püs pök el mon dá sa sze -
rint azért küld tek, hogy

… be tel je sít sék a 
Jót a meg vál tó örö kö se i ért, éret tünk.
Min dig szomorkodnak, ami kor bûnbe esünk,
 Ör ven dez nek, ami kor bûn bá na tot tar tunk.

Vi szont nyil ván va ló, hogy ha a vi lág va la mennyi püs -
pö két meg kér nénk, hogy egyszer s min den kor ra ha tá roz -
zák meg, mit ér te nek lel ken és an nak fel ada ta in, ugyan-
olyan kép te le nek len né nek ezt meg ten ni, mint a lo gi ká -
nak a hal vány ár nyé kát is fel mu tat ni az or to dox hit ben!

A  JÁNOS  EVANGÉLIUMBAN TANÍTOTT 
TANTÉTELEK

K: En nek a hit nek a pár to lói erre azt vá la szol hat ják, hogy
még ha az or to dox ta ní tás a meg rög zött bû nö zõ nek és a ma te ri a -
lis tá nak rossz idõ sza kot ígér egy leg in kább va ló sze rû po kol ban,
más rész rõl azon ban esélyt ad ne kik a bûn bá nat ra az utol só per -
cig. Rá adá sul nem taníták a meg sem mi sü lést, vagy a sze mé lyi -
ség el vesz té sét, ami ugyan oda ve zet.

T: Ha az egy ház nem is ta nít sem mi ilyes mit, Jé zus vi -
szont igen, és ez olyas mi, ami azok nak szól, akik Krisz tust
ma ga sabb ra he lye zik, mint a ke resz tény sé get.

K: Krisz tus ta nít bár mi ilyes mit?
T: Igen, és ezt meg mond ja ön nek min den jól tá jé ko zott 

ok kul tis ta, de még kabbalista is. Krisz tus, vagy leg alább is
a ne gye dik evan gé li um ta nít ja a re in kar ná ci ót és a sze mé -
lyi ség meg sem mi sü lé sét, ha meg fe led ke zik a holtbetûrõl,
és ra gasz ko dik az ezoterikus szel lem hez. Emlékezzen
János evangéliuma XV. fe je zetének 1. és 2. versére. Mirõl
beszél a példázat, ha nem az em ber ben levõ felsõ hár-
masságról? Âtmâ a „szõlõmûves” – a szel le mi Én vagy
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buddhi (Krisztus) a „szõlõtõ”, míg a tes ti és vitális lélek, a
személyiség a „szõlõvesszõ”. „Én va gyok az iga zi szõ lõ tõ,
és az én Atyám a szõ lõ mû ves. Min den szõ lõ vesszõt, a mely 
én ben nem gyü möl csöt nem te rem, le metsz; mind azt pe -
dig, a mely gyü möl csöt te rem, meg tisz tít ja, hogy több
gyü möl csöt te rem jen… Miképen a szõ lõ vesszõ nem te -
rem het gyü möl csöt ma gá tól, ha nem ha a szõ lõ tõ kén ma -
rad; akképen ti sem, ha nem ha én ben nem ma rad tok. Én
va gyok a szõ lõ tõ, ti a szõ lõ vesszõk… Ha va la ki nem ma rad 
én ben nem, ki vet te tik, mint a szõ lõ vesszõ, és meg szá rad; és 
egy be gyûj tik eze ket és a tûz re ve tik, és meg ég nek.”

Ezt mi a kö vet ke zõ kép pen ma gya ráz zuk. Nem híve a
po kol tü zek ben, amit a te o ló gia úgy tart, hogy meg hú zó dik 
a „szõ lõ vesszõk nek” szó ló fe nye ge tés mö gött, mi azt
mondjuk, hogy a „szõ lõ mû ves” je len ti az Âtmâ-t, a vég te -
len, sze mély te len prin cí pi um jel kép ét, míg a „szõ lõ tõ” a
szel le mi lel ket, Krisz tust, az egyes „szõ lõ vesszõk” pe dig
egy-egy új tes tet öl tést je len te nek.

{A misz té ri u mok so rán a hierophant, az „Atya” az,
aki el ül tet te a „szõ lõ tõt”. Min den jel kép hez hét kulcs
tar to zik. A plerôma-t a fel fe dé se kor min dig „Atyá nak”
ne vez ték.}*

K: De mi lyen bi zo nyí té kai van nak egy ilyen ön ké nyes ér tel -
me zés alá tá masz tá sá ra?

T: Az egye te mes jel kép rend szer fi gyel mez te tõ jel an -
nak he lyes sé gé re, és hogy nem ön ké nyes. Hermas azt
mond ja „Is ten rõl”, hogy „õ ül tet te a szõ lõs ker tet”, va gyis
õ te rem tet te az em be ri sé get. A Kabbalah be mu tat ja, hogy a 
Vének Vénje, vagy a „Hosszú Arc” ül tet egy „szõ lõs ker -
tet”, ami az em be ri sé get jel ké pe zi, egy „szõ lõ tõ ke” pe dig
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az éle tet je len ti. A „Mes si ás Ki rály” szel le mét ezért úgy
mu tat ja be, mint aki öl tö zé két a fent rõl szár ma zó bor ban
mos sa a vi lág te rem té se óta. [Zohar, XI. 10.] A Mes si ás Ki -
rály pe dig az Én, aki meg tisz tult „öl tö zé kei ki mo sá sá val”
– va gyis sze mé lyi sé ge i nek az új ra szü le tés ben – „a fent rõl
szár ma zó bor ban”, vagy buddhi-ban. Ádám, vagy A-dam a 
„vér”. A test éle te a vér ben van – nepesh-ben, a lé lek ben.
(Mó zes III. Köny ve, XVII.) Adam-Kadmon pe dig az Egye -
dü li El sõ szü lött. Noé szin tén szõ lõs ker tet ül tet – a jö ven -
dõ em be ri ség al le go ri kus me leg ágyát. Ugyan ezen
al le gó ria át vé te le kö vet kez té ben azt ta lál juk, hogy meg is -
mét lõ dik a Codex Nazarænus-ban. Hét szõ lõ tõ ke – a hét fa -
junk a hét meg vál tó já val vagy Budd há já val – ke rül
lét re ho zás ra. Ez a hét szõ lõ tõ Jukabar Zivo-ból hajt ki, és
Aebel Zivo ön tö zi azo kat. [Codex Nazarænus, Liber Adami
Appellatus – a Matth, Norberg, III. 60, 61.]  Ami kor az üd -
vö zül tek fel emel ked nek a Fény te remt mé nyei közé, meg
fog ják lát ni Javar Zivo-t, az Élet Urát, és az Elsõ Szõ lõ tõ -
két. [Ugyan ott.]  Ezek a kabbalista me ta fo rák így ter mé -
sze te sen meg is mét lõd nek Szt. Já nos evan gé li u má ban.

Ne fe lejt sük el, hogy – még azon fi lo zó fi ák sze rint is,
ame lyek nem ve szik fi gye lem be hét sze res fel osz tá sun kat – 
az em be ri rend szer ben az Én-t vagy a gon dol ko dó em bert ne -
ve zik a Logosznak, vagy a lé lek és szel lem „fi á nak”. „A
Manasz — Ki rály és — Ki rály nõ fo ga dott fia” (âtmâ és
buddhi ezo te ri kus meg fe le lõi) – mond ja egy ok kult mû. Õ
Pla tón „em ber-is te ne”, aki ke reszt re fe szí ti ma gát a „tér -
ben”, va gyis az élet cik lus tar ta má ban az anyag meg vál tá sa
ér de ké ben. Ezt úgy te szi meg, hogy újra és újra tes tet ölt,
így ve ze ti az em be ri sé get elõ re a tö ké le te se dés hez, és ké -
szít ez ál tal he lyet az al sóbb for mák szá má ra, hogy ma ga -
sab bak ká fej lõd je nek. Még egyet len élet re sem áll le
ön ma ga fej lesz té sé vel, sem az összes fi zi kai ter mé szet fej -
lõ dés hez való se gí té sé vel, még ha na gyon rit kán, alka-
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lomadtán el is ve szí ti sze mé lyi sé gei egyi két – ab ban az
eset ben, ha az utób bi ból tel je sen hi ány zik a spi ri tu a li tás -
nak még a szik rá ja is –, így ha lad egyé ni fej lõ dé se felé.

K: Vi szont nyil ván va ló, hogy ha az Én-t tart juk fe le lõs nek
sze mé lyi sé gei bû ne i ért, ak kor neki is kell ke zes ked nie a vesz té sé -
gért, va gyis in kább egy ilyen nek a tel jes meg sem mi sü lé sé ért.

T: Egy ál ta lán nem, csak ha sem mit nem tett azért,
hogy el há rít sa ezt a ször nyû sor sot. Vi szont ha min den
erõ fe szí té se el le né re a hang ja, a tu dat hang ja nem volt ké -
pes át ha tol ni az anyag fa lán, ak kor az utób bi tom pa sá ga,
ami az anya gi tö ké let len ter mé sze té bõl ered, a ter mé szet
töb bi ku dar cá hoz so ro ló dik. Az Én-t ép pen elég gé meg -
bün te ti a devachan el vesz té se, és kü lö nö sen az, hogy szin -
te azon nal újra tes tet kell öl te nie. 

K: Az em ber lel ke – vagy sze mé lyi sé ge, ugye így ne ve zi? – el -
ve szí té sé nek le he tõ sé gé rõl szó ló ta ní tás szembenáll mind a ke -
resz té nyek, mind a spi ri tisz ták tö ké le tes el mé le te i vel, bár Swe-
denborg bi zo nyos mér té kig át ve szi azt azon a te rü le ten, amit
„szel le mi ha lál nak” ne vez. A ke resz té nyek és a spi ri tisz ták soha
nem fog ják ezt el fo gad ni.

T: Ez sem mi lyen mó don nem vál toz tat hat meg egy ter -
mé sze ti tényt, ha ez tény, vagy aka dá lyoz hat ja meg, hogy
egy ilyen do log al ka lom ad tán meg tör tén jen. Az uni ver -
zum és ab ban min den er köl csi, men tá lis, fi zi kai, pszi chi -
kai vagy szel le mi do log az egyen súly és har mó nia tö ké-
letes tör vé nyé re épül. Aho gyan ko ráb ban az Isis Unveiled-
ben mond tuk, a cent ri pe tá lis erõ nem tud meg nyil vá nul ni 
a cent ri fu gá lis nél kül a szfé rák har mo ni kus for gá sá ban, és
min den for ma és az ilyen for mák fej lõ dé se en nek a du á lis
ter mé sze ti erõ nek a ter mé ke. 

Nos, a szel lem vagy buddhi a cent ri fu gá lis, a lé lek vagy
manasz pe dig a cent ri pe tá lis szel le mi ener gia, és egy ered -
mény lét re ho zá sá hoz tö ké le tes egy ség ben és össz hang ban
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kell len ni ük. Tör jük meg vagy akasszuk meg a föl di lé lek
cent ri pe tá lis moz gá sát, amely az õt von zó köz pont felé tö -
rek szik, ál lít suk meg a fej lõ dé sét az zal, hogy az anyag na -
gyobb sú lyá val ter hel jük meg, mint amit el tud ci pel ni,
vagy mint ami megfelelõ a devachani ál la pot hoz, és az
egész össz hang ja fel bo rul. 

A sze mé lyes élet, vagy in kább an nak min ta ké pi tük rö -
zõ dé se csak ak kor foly tat ha tó, ha azt fenn tart ja a két sze res
erõ, te hát a buddhi és a manasz szo ros egy sé gé vel min den
új ra szü le tés ben, va gyis sze mé lyes élet ben. Az össz hang tól
való leg ki sebb el té rés meg sér ti azt, ami kor pe dig vissza ál -
lít ha tat la nul össze om lik, a két erõ szét vá lik a ha lál pil la na -
tá ban. Egy rö vid idõ szak so rán a sze mé lyi sé gi for ma – amit
pár tat la nul kâma-rûpa-nak és mâyâvi-rûpa-nak ne vez nek
–, amely nek a szel le mi vi rá ga hoz zá kap cso ló dik az Én-
hez, kö ve ti azt a devachanba, az ál lan dó egyé ni ség nek át ad ja 
sze mé lyi sé gi szí ne ze tét, és így úgy mond meg ússza, hogy a
kâmalokaban ma rad jon, és fo ko za to san fel kell jen osz la -
nia. Mert a vég le te kig le zül lött em ber ha lá la után a ja vít -
ha tat la nul világias és bû nös szá má ra el ér ke zik a kri ti kus
és nagy pil la nat. 

Ha az élet fo lya mán a bel sõ Én (manasz) vég sõ és el ke -
se re dett erõ fe szí té se, hogy egye sít sen va la mit a sze mé lyi -
ség bõl ma gá val, és a is te ni buddhi csil lo gó su ga rá val,
meg hi ú sul, ha meg en ge di en nek a su gár nak, hogy ki re -
kesz tõd jön a fi zi kai agy egy re vas ta go dó kér gé bõl, ak kor a
szel le mi Én vagy a manasz amint ki sza ba dul a test bõl, tel -
je sen el vág va ma rad a sze mé lyi ség éterikus ma rad vá nyá -
tól. Az utób bi, va gyis a rûpa pe dig, kö vet ve föl di vonzá-
sait, be vo nó dik az ál ta lunk kâmalokanak ne ve zett Há-
dészba, és ott ra gad. Ezek azok a „le met szett szõ lõ -
vesszõk”, amik rõl Jé zus azt mond ja, hogy le vág ták a „szõ -
lõ tõ ké rõl”. 
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A meg sem mi sü lés azon ban soha nem azon na li, és néha
év szá zad ok ra le het szük ség, hogy meg tör tén jen. Ott a sze -
mé lyi ség fenn ma rad más, sok kal sze ren csé sebb sze mé lyes
én-ek ma rad vá nya i val, és egy bu rok ká és egy ele men tá ris sá
vá lik ve lük. Aho gyan az Isis Unveiled-ben mond tuk, a
„szel le mek nek” ez a két osz tá lya, a bur kok és az ele men-
tárisok azok, ame lyek a ve ze tõ „sztá rok” a „ma te ri a li zá ci -
ók” nagy szín pa dán. Ön pe dig biz tos le het ben ne, hogy
nem ezek azok, ame lyek inkarnálódnak, és ezért na gyon
ke vés olyan „ked ves el tá vo zott” van, aki bár mit is tud a re -
in kar ná ci ó ról, és ezért fél re ve ze tik a spi ri tisz tá kat.

K: De nem ép pen az Isis Unveiled szer zõ jét vá dol ják az zal,
hogy a re in kar ná ció el len agi tál?

T: Azok szá má ra, akik fél re ér tet ték, hogy mit mond,
igen. Ab ban az idõ ben, ami kor az a mû író dott, a re in kar -
ná ci ó ban sem mi lyen spi ri tisz ta nem hitt, sem az an go lok,
sem az ame ri ka i ak, és amit ott ír tunk a re in kar ná ci ó ról, az
a fran cia spi ri tisz ták el len irá nyult, akik nek az el mé le te
annyi ra fi lo zó fia men tes és kép te len volt, mint ami lyen lo -
gi kus és ma gá tól ér te tõ dõ a ke le ti ta ní tás igaz sá ga. 

Az Allan Kardec is ko la re in kar ná ció-hí või egy ön ké -
nyes és azon na li re in kar ná ci ó ban hisz nek. Ná luk az el -
hunyt apa tes tet tud öl te ni sa ját még meg nem szü le tett
lá nyá ban, és így to vább. Ná luk nincs sem devachan, kar -
ma, sem sem mi lyen fi lo zó fi ai el mé let, ami in do kol ná vagy 
bi zo nyí ta ná az egy mást kö ve tõ új ra szü le té sek szük sé ges -
sé gét. De ho gyan tud na az Isis Unveiled szer zõ je ér vel ni a
karmikus re in kar ná ció el len, amely nek idõ tar ta ma 1000 és
1500 év kö zött vál to zik, ami kor ez mind a budd his ták nál,
mind a hin duk nál az alap ve tõ hit té tel?
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K: Ak kor ön azok tel jes sé gé ben uta sít ja el a spi ri tisz ták el -
mé le te it?

T: Nem azok tel jes sé gé ben, csak a sa ját alap ve tõ hit té -
te le ik kel kap cso la to sa kat. Ezek azon ala pul nak, amit a
„szel le mek” mon da nak ne kik, és annyi ra nem ér te nek
egyet egy más sal sem, mint aho gyan mi, teozófusok, nem
ér tünk egyet ve lük. Az igaz ság egy, és ami kor azt hall juk,
hogy a fran cia szel le mek a re in kar ná ci ót hir de tik, az an gol 
szel le mek pe dig ta gad ják és el íté lik ezt a ta ní tást, ak kor mi 
azt mond juk, hogy sem a fran cia, sem az an gol „szel le -
mek” nem tud ják, mi rõl be szél nek. A spi ri tisz ták kal
együtt hi szünk a „szel le mek”, va gyis a több-ke ve sebb ér -
te lem mel fel ru há zott lát ha tat lan lé nyek lé te zé sé ben. De
amíg a mi ta ní tá sa ink ban ezek nek tö mér dek tí pu sa és
nem zet sé ge van, el len zõ ink sem mi mást nem fo gad nak el,
csak az em be ri tes tet len „szel le me ket”, ame lyek tu do má -
sunk sze rint több sé gé ben kâmalokai bur kok.

K: Ön na gyon ke gyet len nek tû nik a „szel le mek kel” szem -
ben. Aho gyan meg osz tot ta ve lem a né ze te it és in do ka it az zal
kap cso lat ban, hogy nem hisz a tes tet len szel le mek – va gyis „az
el huny tak szel le mei” – ma te ri a li zá ci ó já ban és a ve lük való
kom mu ni ká ci ó ban, meg ten né, hogy még egy ténnyel kap cso lat -
ban fel vi lá go sí tást ad? Egyes teozófusok mi ért nem fá rad nak az -
zal soha, hogy el mond ják, mennyi re ve szé lyes a médiumitás és
az érint ke zés a szel le mek kel? Van erre va la mi lyen kü lön le ges
okuk?

T: Ezt kell fel té te lez nünk. Tu dom, hogy ne kem van.
An nak kö vet kez té ben, hogy több mint fél év szá za dos is -
me ret sé gem van ezek kel a lát ha tat lan, vi szont na gyon is
ta pint ha tó és ta gad ha tat lan „be fo lyá sok kal”, ame lyek a tu -
da tos elementáloktól kezd ve a fél tu da tos bur ko kon ke -
resz tül a tel je sen ön tu dat lan és ne he zen meg ha tá roz ha tó,
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min den fé le kí sér tet bõl szár maz nak, bi zo nyos jo got for -
má lok a né ze te im re.

K: Tud na mu tat ni egy vagy több pél dát arra, hogy be bi zo -
nyít sa, eze ket a gya kor la to kat mi ért kell ve szé lyes nek te kin te ni?

T: Eh hez több idõ re len ne szük ség, mint amennyit ez -
zel a kér dés sel tu dok itt fog lal koz ni. Min den ese tet az ál ta -
la lét re ho zott ha tá sok alap ján kell meg ítél ni. Men jen
vé gig az el múlt öt ven év spi ri tiz mu sá nak a tör té ne tén, az
Ame ri ká ban való újra meg je le né se óta, és ítél je meg maga,
hogy va jon több hasz not vagy kárt ered mé nye zett. Kö -
nyör göm, ért sen meg. Nem a va ló di spi ri tiz mus el len be -
szé lek, ha nem a mo dern moz ga lom el len, ame lyet ugyan-
ilyen né ven ne vez nek, és az úgy ne ve zett fi lo zó fia el len,
amit be ve zet tek, hogy meg ma gya ráz zák a je len sé ge it.

K: Ön egy ál ta lán nem hisz a je len sé ge i ben?
T: Ép pen azért, mert túl sá go san jó ok ból hi szek ben -

nük, és – el te kint ve né hány szán dé kos csa lá si eset tõl – tu -
dom, hogy olyan iga zak, mint hogy ön és én élünk, ezért
egész lé nyem til ta ko zik el le nük. Hang sú lyo zom, csak a fi -
zi kai, nem pe dig a men tá lis, vagy akár pszi chi kus je len sé -
gek rõl be szé lek. A ha son ló a ha son lót vonz za. 

Szá mos ne mes lel kû, tisz ta jó fér fit és nõt is me rek sze -
mé lye sen, akik éve ket töl töt tek az éle tük bõl akár tes tet len, 
akár boly gói, ma gas „szel le mek” köz vet len irá nyí tá sa, sõt,
vé del me alatt. Ezek az ér tel mek azon ban nem „Já nos ki -
rály” vagy „Ernest” tí pu sú ak, akik meg je len nek a sze -
ánsz-szo bák ban. Ezek az ér tel mek csak rit kán és ki vé te les
ese tek ben ve zet nek és irá nyí ta nak ha lan dó kat, akik hez
von zód nak, és akik hez az egyé ni ség karmikus múlt ja mag -
ne ti ku san oda húz za õket. 

Nem elég „fej lõ dés ér de ké ben” sze án szot ülni ah hoz,
hogy oda vonz zák õket. Az csak meg nyit ja az aj tót jó, rossz
vagy kö zöm bös kí sér te tek szá má ra, akik nek a mé di um egy 
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élet re a szol gá já vá vá lik. Az ilyen vá lo ga tás nél kü li médi-
umitás és li dér cek kel való kap cso lat az, ami el len fel eme -
lem a sza va mat, nem pe dig a spi ri tisz ta misz ti ciz mus el -
len. Az utób bi ma gasz tos és szent, az elõb bi pon to san
olyan ter mé sze tû, mint a két év szá zad dal ez elõt ti je len sé -
gek, ami kért olyan sok bo szor kányt és bo szor kány mes tert
meg kí noz tak. Ol vas sa Glanvil-t és más szer zõ ket a bo szor -
kány ság té má já ban, és meg fog ja ta lál ni fel je gyez ve a XIX. 
szá za di „spi ri tiz mus” leg több, ha nem is mind egyik fi zi -
kai je len sé gé nek pár hu za mát.

K: Azt akar ja su gall ni, hogy az egész bo szor kány ság ennyi,
és nem több?

T: Úgy ér tem, hogy akár tu da to san, akár ön tu dat la nul
az összes ilyen ha lot tak kal való fog lal ko zás szel lem idé zés,
és a leg ve szé lye sebb gya kor lat. Mert kor szak ok kal Mó zes
elõtt a ha lot tak ilyen fel keltését az összes in tel li gens nép
bûnösnek és ke gyet len nek tekintette, mi vel meg za var ja a
lel kek pi he né sét, és be le avat ko zik a ma ga sabb ál la po tok ba 
való nor má lis fejlõdésükbe. Az összes el múlt év szá zad kö -
zös böl cses sé ge min dig is hangos volt az ilyen prak ti kák
le lep le zé sétõl. Végül azt mon dom, ami nek ismételgetését
soha nem hagy tam abba az el múlt 15 év ben sem szó ban,
sem írás ban: Mi köz ben egyes úgynevezett „szel le mek”
nem tud ják, mirõl beszélnek, csupán papagájhoz ha son-
lóan ismételgetik, amit a médiumok és más em be rek agyá- 
ban találnak, mások a legveszélyesebbek, és az em bert
csak a go nosz ság ra vi szik. Ez két, ma gá tól ér tetõdõ tény. 

Men jen be Allan Kardec iskolájának spi ri tisz ta kö rei-
be, és fog találni „szel le me ket”, akik állítják a re in kar ná ci -
ót, és úgy beszélnek, mint a szüle tett ró mai ka to li ku sok.
For dul jon Ang li á ban és Amerikában a „drá ga el huny tak -
hoz”, és hal la ni fog ja õket, amint tûzön, vízen át ta gadják a 
reinkarnációt, szidják azo kat, akik ezt taníták, és pro tes -

210

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ



táns nézeteket val la nak. A leg jobb, leg ha té ko nyabb mé di -
u ma ik nak, mind nek meg rom lott a tes ti és el me be li
egész sé ge. Gondoljon Charles Foster szo mo rú vé gé re, aki
egy men he lyen halt meg dü höngõ õrültként, Slade-ra, aki
epilepsziás lett, Eglinton-ra – aki most Ang lia leg jobb
médiuma – akit ugyan ezek a betegségek kínoznak. 

Te kint sen vissza D.D. Home életére, arra az em ber re,
aki nek az el mé jét gyûlölet és keserûség itat ta át, aki nek
soha nem volt egy jó sza va senkihez, akirõl feltéte lez te,
hogy pszi chi kus képességekkel ren del ke zik, és aki min -
den más médiumot gyalázott a ke gyet len végig. A spi ri tiz -
mus e Kálvinja évekig szen ve dett szörnyû gerincfájda-
lom tól, amit a „szel le mek kel” való érintkezése ho zott rá,
és tel je sen tönkremenve halt meg. 

Gon dol jon az tán a szo mo rú sor sú, sze gény Wa shing ton 
Irving püs pök re. Is mer tem õt New York ban, ami kor 14
éves volt, és ta gad ha tat la nul mé di um volt. Az az igaz ság,
hogy sze gény em ber oda lo pa ko dott a „szel le me i hez”, és
el ke resz tel te õket „ön tu dat lan izom te vé keny ség nek”, ma -
ga san kép zett és tu dós os to bák min den tes tü le té nek nagy
örö mé re, és sa ját zse bé nek új ra töl té sé re. Mi vel azon ban de
mortuis nil nisi bonum [ha lot tak ról iga zat, vagy sem mit], na -
gyon szo mo rú vé get ért. Bõ szen tit kol ta epi lep szi ás ro ha -
ma it – az elsõ és leg erõ sebb tü ne te a va ló di médiumitás-
nak –, és ki tud ja, tény leg ha lott volt, vagy transz ban volt,
ami kor a ha lott ké mi vizs gá la tot vé gez ték? A ro ko nai ál lít -
ják, hogy élt, ha hi he tünk a Reu ter táv ira ta i nak. 

Vé gül néz ze meg a ve te rán mé di u mo kat, a mo dern spi -
ri tiz mus ala pí tó it és fõ moz ga tó it, a Fox nõ vé re ket. Több
mint öt ven év érint ke zés után az „an gya lok” hagy ták,
hogy gyó gyít ha tat lan al ko ho lis ták ká vál ja nak, akik most
nyil vá nos elõ adá so kon sa ját élet mû vü ket és fi lo zó fi á ju kat
csa lás ként íté lik el. Mi fé le „szel le mek nek” kell len ni ük
azok nak, akik erre ösz tön zik õket – kérdezem öntõl?
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K: De va jon az ön kö vet kez te té se he lyes?
T: Ön mire kö vet kez tet ne, ha egy adott ének is ko la leg -

jobb ta nu lói le rob ban ná nak túlerõltetett torokgyulladás
mi att? Nem arra, hogy a köve tett módszer rossz? Így azt
gon do lom, hogy a követ kez tetés ugyan olyan he lyes a spi -
ri tiz mus ra való te kin tet tel, ahol azt lát juk, hogy a leg jobb
mé di u mok ugyan olyan vég zet zsák má nyá ul es nek. 

Mi csu pán annyit mon dunk: Aki ket ér de kel a kér dés,
ítél jék meg a spi ri tiz mus fá ját a gyü mölcs érõl, és tû nõd-
je nek el a leckén. Mi, teozófusok min dig testvérként te -
kin tettünk a spiritisztákra, mi u tán ugyan olyan spi ri tu á lis
tö rek vé se ik van nak, mint ne künk, õk vi szont min dig
ellenségként te kin tet tek ránk. 

Mi mi vel egy régebbi filozófia bir tokában va gyunk,
megpróbáltunk segíteni ne kik, és fi gyel mez tet ni õket, de
õk az zal fi zet tek, hogy min den lehetséges mó don sér te get -
tek és becs mé rel tek ben nün ket és az in do ka in kat. Mind -
azo nál tal a leg jobb an gol spi ri tisz ták pon to san azt mond-
ják, amit mi, ami kor csak a hitükrõl komolyan értekez-
nek. Lássuk „M.A. Oxon-t”, ho gyan is me ri be ezt az igaz -
sá got:

A spi ri tisz ták túl sá go san haj la mo sak ki zá ró lag a
kül sõ szel le mek közbenjárásával fog lal koz ni a mi vilá-
gunkban, és fi gyel men kívül hagy ni az inkarnálódó
szel lem hatalmát.*

Mi ért pocs kon di áz nak és gya láz nak ben nün ket ak kor,
ha pon to san ugyan ezt mond juk? A to váb bi ak ban sem mi
kö zünk a spi ri tiz mus hoz. Most pe dig tér jünk vissza a re -
in kar ná ci ó hoz.
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XI.

 Az  ÚJRASZÜLETÉS  REJTÉLYEIRÕL

PERIODIKUS  ÚJRASZÜLETÉSEK

K: Úgy érti te hát, hogy mi mind él tünk a föl dön ko ráb ban,
sok múlt be li tes tet öl tés ben, és élni is fo gunk majd?

T: Igen. Az élet cik lus, vagy in kább a tu da tos élet cik lu -
sa a ha lan dó ál lat-em ber ne mek re való szét vá lá sá val kez -
dõ dik, és az em be rek utol só ge ne rá ci ó já nak le zá ru lá sá val
vég zõ dik a he te dik kör ben, az em be ri ség he te dik fa já ban.
Fi gye lem be véve, hogy csak a ne gye dik kör ben és az ötö -
dik faj ban va gyunk, en nek az idõ tar ta mát könnyebb el -
kép zel ni, mint ki fe jez ni.

K: És egész idõ alatt foly tat juk a tes tet öl tést új sze mé lyi sé -
gek ben?

T: Egé szen biz to san így van, mert ez az élet cik lus vagy
tes tet öl té si pe ri ó dus leg in kább az em be ri élet hez ha son -
lít. Mi vel min den ilyen élet az ak tív nap pa lok ból áll, ami -
ket el vá lasz ta nak az al vás vagy inak ti vi tás éj sza kái, ugyan- 
így a tes tet öl té si cik lus ban egy ak tív éle tet egy devachani
pi he nés kö vet.

K: És a szü le té sek nek ez a so ro za ta az, amit ál ta lá ban re in -
kar ná ci ó ként ha tá roz nak meg?

T: Pon to san. Csak ezek a meg szü le té sek azok, ami ken
ke resz tül el ér he tõ az Én-ek szám ta lan mil li ó i nak fo lya ma -
tos fej lõ dé se a vég sõ tö ké le tes ség felé, és a vég sõ pi he nés
felé, ami olyan hosszú, mint az ak ti vi tás idõ sza ka volt.
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K: És mi az, ami sza bá lyoz za ezek nek a tes tet öl té sek nek az
idõ tar ta mát vagy egye di jel lem zõ it?

T: A kar ma, a bün te tõ igaz ság szol gál ta tás egye te mes
tör vé nye.

K: Ez ér tel mes tör vény?
T: A ma te ri a lis ták szá má ra, akik a pe ri o di ci tás tör vé -

nyét, amely a tes tek el ren de zõ dé sét sza bá lyoz za, és a ter -
mé szet min den más tör vé nyét vak erõk nek és me cha ni kai
tör vé nyek nek ne ve zik, a kar ma két ség te le nül a vé let len
tör vé nye len ne, és nem több. Szá munk ra sem mi lyen jel zõ
vagy mi nõ sí tés nem tud ná le ír ni azt, ami sze mély te len és
nem en ti tás, hanem egy egye te me sen mû kö dõ tör vény. 

Ha ön a ben ne levõ oko za ti ér te lem rõl kér dez, ak kor azt 
kell vá la szol nom, hogy nem tu dom. De ha arra kér, hogy
ha tá roz zam meg a ha tá sa it, és mond jam meg ön nek, hogy
hi tem sze rint mik azok, azt mond ha tom, hogy kor szak ok
ez re i nek ta pasz ta la ta meg mu tat ta ne künk, hogy ezek a tö -
ké le tes és té ved he tet len igaz sá gos ság, a böl cses ség és az ér -
te lem. Mert a kar ma ha tá sa i ban az em be ri igaz ság ta lan ság
és a ter mé szet min den té ve dé sé nek csal ha tat lan hely re ho -
zó ja, a rossz dol gok szi go rú be iga zí tó ja, ki egyen lí tõ tör -
vény, ami azo nos pár tat lan ság gal ju tal maz és bün tet. 

Ez a leg szo ro sabb ér te lem ben vett „rang be li szem pon -
to kat fi gyel men kí vül ha gyó”, bár más rész rõl nem le het se
ki en gesz tel ni, sem imád ság gal el há rí ta ni. Ez olyan hit,
ami kö zös a hin duk nál és a budd his ták nál, akik hisz nek a
kar má ban.

K: A ke resz tény dog mák mind ket tõ nek el lent mon da nak, és
két lem, hogy lesz egyet len ke resz tény is, aki el fo gad ja ezt a ta ní -
tást.

T: Nem ér tek egyet, és Inman sok év vel ez elõtt meg ad -
ta en nek az okát. Aho gyan mond ja:
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A ke resz té nyek bár mi lyen kép te len sé get el fo gad -
nak, ha azt az egy ház hit té tel ként hir de ti... A budd his -
ták azt tart ják, hogy sem mi, ami el lent mond a jó zan
ész nek, nem le het va ló di Budd ha-ta ní tás.

A budd his ták nem hisz nek a bû ne ik sem mi lyen meg-
bocsájtásában, csak is egy meg fe le lõ és igaz sá gos bün te tés
után min den go nosz tet tért vagy gon do la tért egy jö ven dõ
tes tet öl tés ben, és a meg ká ro sí tott fe lek ará nyos kár pót lá sa 
után.

K: Hol ta lá lom meg ezt az ál lí tást?
T: A leg szen tebb mû ve ik ben. A Wheel of the Law [A

tör vény ke re ke] 57. ol da lán a kö vet ke zõ te o zó fi ai tan té telt
ta lál ja:

A budd his ták úgy hi szik, hogy min den cse le ke det -
nek, szó nak vagy gon do lat nak meg van a maga kö vet -
kez mé nye, amely elõbb vagy utóbb, eb ben vagy egy
jö ven dõ élet ben meg fog je len ni. A rossz cse le ke de tek
rossz kö vet kez mé nye ket hoz nak lét re, a jó cse le ke de tek
jó kö vet kez mé nye ket te rem te nek, jó lé tet eb ben a vi lág -
ban, vagy meg szü le tést a mennyek ben [devachan-
ban]… a jö ven dõ élet ben.

K: A ke resz té nyek ugyan ezt hi szik, nem?
T: Óh, nem. Õk hisz nek min den bûn megbocsájtásá-

ban és el en ge dé sé ben. Ne kik azt ígé rik, hogy ha csak hisz -
nek Krisz tus – egy ár tat lan ál do zat! – vé ré ben, az egész em -
be ri ség bû ne i ért való en gesz te lõ ál do zat ként fel aján lott
vér ben, ak kor az ve ze kel ni fog min den ha lan dó bû nért. 

Mi pe dig nem hi szünk sem a he lyet te sí tõ ve zek lés ben,
sem pe dig leg ki sebb bûn va la mi lyen is ten, de még egy sze -
mé lyes Ab szo lút vagy Vég te len – ha ilyen do log egy ál ta lán
lé tez het ne – ál ta li megbocsájtás le he tõ sé gé ben. Ami ben
mi hi szünk, az a szi go rú és pár tat lan igaz sá gos ság. A mi el -
kép ze lé sünk az is me ret len Egye te mes Is ten ség rõl, akit a
kar ma kép vi sel, az, hogy egy erõ, amely nem tud hi báz ni,
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és ezért nem le het sem ha ra gos, sem megbocsájtó, ha nem
csak tö ké le te sen igaz sá gos, és amely en ge di, hogy min den
ok, nagy vagy ki csi, a fel szín re hoz za el ke rül he tet len oko -
za ta it. 

Jé zus mon dá sa, „ami lyen mér ték kel mér tek, olyan nal
mér nek nék tek”, (Máté, VII.2.) sem köz vet le nül, sem köz -
vet ve nem mu tat sem mi lyen jö ven dõ ke gye lem vagy he -
lyet te sí tõ meg vál tás re mé nyé re. Ez az, ami ért fel is mer ve
en nek a ki je len tés nek az igaz sá gát, ami a mi fi lo zó fi ánk -
nak is ré sze, nem tud juk elég erõ sen aján la ni a kö nyö rü le -
tes sé get, jó té kony sá got és a köl csö nös meg bán tá sok meg-
bocsájtását. 

„Ne állj el len a go nosz nak”, és „fi zess jó val a rosszért”
budd his ta elõ írá sok, és mi ezt kez det tõl hir det tük, szem
elõtt tart va a karmikus tör vény kér lel he tet len sé gét. 

Mert az, hogy az em ber a sa ját ke zé be ve gye a tör vényt,
min den kép pen szent ség tö rõ fel té te le zés. Az em be ri tör -
vény al kal maz hat kor lá to zó, nem meg tor ló mér cé ket, de
egy olyan em ber, aki hisz a kar má ban, és még is bosszút áll, 
még is el uta sít ja, hogy meg bo csát sa a sé rel me ket, ami ál tal
jó val fi zet ne a rosszért, bû nö zõ, és csak ön ma gá nak árt.
Mi vel a kar ma biz to san meg bün te ti azt az em bert, aki
rosszat tesz egy má sik kal, aki arra tö rek szik, hogy to váb bi
bün te tést mér jen az el len sé gé re, és ahe lyett, hogy a bün te -
tést a nagy tör vény re hagy ná, hoz zá te szi sa ját fil lér je it, és
ez ál tal meg szü li az okot el len sé ge jö ven dõ ju tal má ra és ön -
ma ga el jö ven dõ bün te té sé re. 

A csal ha tat lan „sza bá lyo zó” min den tes tet öl tés ben ha -
tás sal van örö kö sé nek tu laj don sá ga i ra, és az elõ zõ élet ben
szer zett ér de mek és ér dem te len sé gek összes sé ge ha tá roz za 
meg a kö vet ke zõ új ra szü le tést. 
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K: Ak kor kö vet kez tet he tünk egy em ber múlt já ra a je le né bõl?
T: Csak annyi ban, hogy hi szünk ab ban, hogy a je len le -

gi éle te az, ami nek igaz sá go san len nie kell, és ve ze kel nie
kell az el múlt élet bû ne i ért. Ter mé sze te sen – a lá tók és
nagy adeptusok ki vé te lé vel – át la gos ha lan dók ként nem
tud hat juk, mik vol tak azok a bû nök. Mi vel cse kély ada -
tunk van, szá munk ra le he tet len meg ha tá roz ni még azt is,
hogy mi lyen nek kel lett len nie egy idõs em ber if jú sá gá nak, 
és ha son ló ok ból vég sõ kö vet kez te tést sem tu dunk le von ni 
csu pán ab ból, amit egyes em be rek éle té ben lá tunk arra,
hogy mi lyen le he tett az elõ zõ éle te. 

MI  A  KARMA?

K: De mi a kar ma?
T: Aho gyan már mond tam, mi az uni ver zum alap tör -

vény ének te kint jük, min den más tör vény for rá sá nak, ere -
de té nek és alap já nak, ami a ter mé szet ben lé te zik. A kar ma
a té ved he tet len tör vény, amely az oko za tot hoz zá il lesz ti az 
ok hoz a lé te zés fi zi kai, men tá lis és szel le mi sík ja in. Aho -
gyan egyet len ok sem ma rad a neki meg fe le lõ oko zat nél -
kül, kezd ve a leg na gyobb tól, a leg ki seb big, egy koz mi kus
há bor gás tól a ke zünk moz gá sá ig, és aho gyan a ha son ló ha -
son lót hoz lét re, a kar ma az a lát ha tat lan és is me ret len tör -
vény, amely böl csen, ér tel me sen és igaz sá go san hoz zá il leszt
min den oko za tot an nak oká hoz, az utób bit vissza kö vet ve
a lét re ho zó já hoz. Bár maga meg is mer he tet len, a te vé keny -
sé ge ér zé kel he tõ.

K: Ak kor is mét ez az „ab szo lút”, a „meg is mer he tet len”, és ez 
nem so kat ér az élet prob lé má i nak ma gya rá za ta ként.

T: Ép pen el len ke zõ leg. Mert bár nem tud juk, mi cso da
a kar ma ön ma gá ban, de azt igen is tud juk, ho gyan mû kö dik, 
vi szont pon to san meg tud juk ha tá roz ni és le tud juk írni
mû kö dé si mód ja it. Csu pán vég sõ okát nem is mer jük, mint
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aho gyan a mo dern fi lo zó fia is be vall ja, hogy egy do log vég -
sõ oka „meg is mer he tet len”.

K: És mit mond a te o zó fia az em be ri ség pusz tán gya kor la ti
szük ség le te i nek meg ol dá sá val kap cso lat ban? Mi az a ma gya rá -
zat, amit kí nál az úgy ne ve zett „al sóbb osz tá lyok ra” jel lem zõ
bor zal mas szen ve dés re és ször nyû szük ség re?

T: Ki he gyez ve a dol got: a ta ní tá sunk sze rint mind ezek
a nagy tár sa dal mi go nosz sá gok – a tár sa da lom osz tá lya i -
nak és a ne mek nek a meg kü lön böz te té se az élet dol ga i ban, 
a tõke és a mun ka egye net len szét osz tá sa – azért van nak,
amit tö mö ren, de he lye sen a kar má nak tu laj do ní tunk.

K: De biz tos az, hogy mind ezek a rossz dol gok, amik a tö me -
gek re hul la ni lát sza nak, va la ho gyan vá lo ga tás nél kül, tény le ge -
sen nem ki ér de mel ten és egyé ni kar má ból szár maz nak?

T: Nem, nem le het olyan szi go rú an meg ha tá roz ni az
oko za ta i kat, hogy ki mu tas suk, hogy min den egyé ni kör -
nye zet és az élet egye di kö rül mé nyei, ame lyek kö zött az
egyes em be rek ta lál ják ma gu kat, nem töb bek, mint a bün -
te tõ kar ma, amit az egyén egy elõ zõ éle té ben ho zott lét re. 

Nem té veszt het jük szem elõl a tényt, hogy min den
atom az ál ta lá nos tör vény alá ren delt je, amely kor má nyoz -
za az egész tes tet, ami hez tar to zik, és itt a karmikus tör -
vény szé le sebb pá lyá já ra té rünk. Ugye, nem érti, hogy az
egyé ni kar mák összes sé ge an nak a nép nek a kar má já vá vá -
lik, amely hez azok az egyé nek tar toz nak, és to vább lép ve, a 
nem ze ti kar mák összes sé ge adja a vi lág kar má ját? 

Azok a rossz dol gok, amik rõl be szél, nem az egyén vagy 
akár a nem zet jel leg ze tes sé gei, ezek töb bé-ke vés bé egye te -
me sek, és az em be ri egy más tól füg gés szé les sáv ja az,
amely ben a kar ma meg ta lál ja a tör vé nyek és igaz sá gok ki -
fe je zõ dé sét.
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K: Ak kor jól ér tem, hogy a kar ma tör vé nye nem szük ség sze -
rû en egy egyén re sza bott tör vény?

T: Pon to san ezt mon dom. Nem le het sé ges, hogy a kar -
ma vissza tud ná ál lí ta ni az erõ egyen súlyt a vi lág éle té ben
és fej lõ dé sé ben, ha nem len ne szé les és ál ta lá nos te vé keny -
sé gi tere. A teozófusok igaz nak tart ják, hogy az em be ri ség
egy más tól füg gé se an nak az oka, amit szét osz ló kar má nak
ne ve zünk, és ez az a tör vény, amely meg ol dást nyújt a kö -
zös szen ve dés és an nak eny hü lé se nagy kér dé sé re. 

To váb bá ez egy ok kult tör vény, amely fölé egyet len em -
ber sem tud ja fel emel ni egyé ni gyar ló sá ga it anél kül, hogy
akár mi lyen ki csit is, de fel emel né az egész tes tét, ami nek õ 
szer ves ré sze. Va ló já ban nincs olyan do log, mint az „el kü -
lö nü lés”, és a leg jobb meg kö ze lí tést eh hez az önzõ ál la pot -
hoz, amit az élet tör vé nyei meg en ged nek, a szán dék ban
vagy in dí ték ban ta lál juk. 

K: És nincs sem mi lyen esz köz, ami vel a szét osz ló vagy nem -
ze ti kar mát úgy mond kon cent rál ni vagy egy be gyûj te ni le het ne,
és el jut tat ni an nak ter mé sze tes és tör vé nyes be tel je sí té sé hez
mind ezen el nyúj tott szen ve dé sek nél kül?

T: Ál ta lá nos sza bály ként és bi zo nyos kor lá to kon be lül,
amik meg ha tá roz zák a kort, ami hez tar to zunk, el mond -
hat juk, hogy a kar ma tör vé nyét nem le het meg gyor sí ta ni
vagy kés lel tet ni an nak be tel je sí té sé ben. Ab ban azon ban
biz tos va gyok, hogy a le he tõ ség csú csát ezen irá nyok egyi -
ké ben sem ér tük el soha. Hall gas sa meg a nem ze ti szen ve -
dés egyik fá zi sá nak a kö vet ke zõ is mer te té sét, és utá na
kér dez ze meg ön ma gá tól, hogy el fo gad va az egyé ni, ro ko -
ni és szét osz ló kar ma ha tó ere jét, va jon ezek a rossz dol gok
nem ké pe sek-e je len tõs mó do su lás ra és ál ta lá nos eny hü -
lés re. Sze ret nék fel ol vas ni ön nek egy nem zet meg vál tó já -
nak a tol lá ból va la mit, aki le gyõz te az én-t, és mi vel
sza ba don vá laszt ha tott, az em be ri ség szol gá la tát vá lasz tot -
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ta, leg alább annyit ci pel ve, amennyit egy nõi váll el bír hat
a nem ze ti kar má ból. Ez az, amit mond:

Igen. A ter mé szet min dig is be szél, nem gon dol ja?
Csak néha ak ko ra zajt csa punk, hogy el nyom juk a
hang ját. Ez az, ami ért annyi ra pi hen te tõ ki men ni a vá -
ros ból és egy ki csit be fész kel ni ma gun kat anya kar ja i ba. 
Eszem be jut az az este Hampstead Heath-ben, ami kor a
nap le men tét néz tük, de óh, de mi cso da szen ve dést és
bol dog ta lan sá got zárt le a nap! 

Teg nap egy hölgy ho zott ne kem egy nagy ko sár vad -
vi rá got. Arra gon dol tam, hogy né hány East-end-i csa lá -
dom job ban meg ér dem li, mint én, és így el vit tem egy
na gyon sze gény, Whitechapel-i is ko lá ba ma reg gel.
Lát nia kel lett vol na a sá padt kis ar co kat fel ra gyog ni!
On nan el men tem, hogy ki fi zes sek né hány ebé det egy
kis ki fõz dé ben né hány gye rek szá má ra. Ez egy szûk
mel lék ut cá ban volt, tele lök dö sõ dõ em be rek kel, a bûz
le ír ha tat lan, a hal tól, a hús tól és más élel mek tõl, mi den
ott bûz lik egy olyan na pon, ami Whitechapel-ben, in -
kább gennye sít, mint tisz tít. A ki fõz de mind ezek nek a
sza gok nak a tö mény pár la ta volt. Le ír ha tat lan hús pás -
té to mok, un do rí tó „étel” da ra bok és légy ra jok, iga zi
Bel ze bub-ol tár! Min den fe lé gye re kek por tyáz nak, hogy 
el csak liz za nak va la mi zsák mányt, an gyal arc cal, cse -
resz nye ma go kat, mint az ét rend könnyû és táp lá ló for -
má ját gyûj tö get ve. Úgy jöt tem a nyu ga ti rész re, hogy
min den ideg szá lam re me gett és bor zo ló dott, és azon tû -
nõd tem, hogy le het ne-e bár mit is csi nál ni Lon don
egyes ré sze i vel azon kí vül, hogy el nye let ni azo kat egy
föld ren gés sel, és el kez de ni meg újí ta ni a la kos sá gu kat, a
tisz tí tó Lethe-be való le me rü lé sük után, ahon nan még
csak az em lé kük sem me rül het fel! 

Azu tán Hampstead Heath-re gon dol tam, és el tû -
nõd tem. Ha va la mi lyen ál do zat árán az em ber el nyer -
het né azt a ha tal mat, ami vel meg men te né eze ket az
em be re ket, az ára je len ték te len len ne, de lás suk be, õket
kell meg vál toz tat ni – és ho gyan le het ne ezt meg csi nál -
ni? Ab ban az ál la pot ban, ami ben most van nak, nem lát -
ná nak hasz not sem mi lyen kör nye zet bõl, ami be eset leg

220

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ



he lyez nék õket, és a je len le gi kör nye ze tük ben kell to -
vább ra is rot had ni uk. Meg sza kad a szí vem et tõl a vég
nél kü li, re mény te len gyöt re lem tõl és az em ber te len le -
al ja so dás tól, ami egy szer re a kö vet kez mé nye és a gyö ke -
re. Olyan ez, mint a banyan-fa, min den ág maga is gyö-
ke ret hajt, és új haj tá so kat növeszt. Mi cso da kü lönb ség
van ezen ér zé sek és a Hampstead-i bé kés szín tér kö zött! 
Ne künk vi szont, akik ezek nek a sze gény te remt mé -
nyek nek a fi vé rei és nõ vé rei va gyunk, csak arra van jo -
gunk, hogy Hampstead Heath-et arra hasz nál juk, hogy
erõt me rít sünk Whitechchapels meg men té sé hez.

 [Olyan va la ki írta alá, aki nek a neve túl nagy tisz te let -
ben áll és túl jól is mert, hogy ki te gyük a gú nyo ló dás nak.]

K: Ez egy szo mo rú, de gyö nyö rû le vél, és úgy gon do lom, fáj -
dal mas ki vá ló ság gal je le ní ti meg an nak a mû kö dé sét, amit ön
„ro ko ni” és „szét osz ló” kar má nak ne vez. De saj nos, nem lát szik 
sem mi lyen azon na li re mény va la mi lyen föld ren gés, vagy va la -
mi ilyen ál ta lá nos alá me rü lés se gít sé gé re.

T: Mi lyen jo gunk van így gon dol ni, amíg az em be ri ség
egyik fele olyan hely zet ben van, hogy az em ber tár sai ál tal
meg szen ve dett nyo mo ron azon na li eny hü lést okoz hat?
Ami kor majd min den egyén hoz zá já rult az ál ta lá nos jó -
hoz, ami vel tu dott, pénz zel, mun ká val és ne me sí tõ gon do -
la tok kal, ak kor, és csak ak kor fog a nem ze ti kar ma ki-
egyen lí tõd ni, és ad dig nincs jo gunk és sem mi lyen okunk
azt mon da ni, hogy több élet van a föl dön, mint amit a ter -
mé szet tá mo gat ni tud. 

Fa junk és nem ze tünk hõ si es lel ke i re, meg men tõ i re vár, 
hogy meg ta lál ják a szét osz ló kar ma ezen arány ta lan nyo -
má sá nak az okát, és egy min den nél na gyobb erõ fe szí tés sel
vissza ál lít sák az erõ egyen súlyt, és meg ment sék az em be re -
ket az er köl csi el me rü lés tõl, ami ezer szer pusz tí tóbb és
tar tó sabb rosszat ered mé nyez, mint a ha son ló fi zi kai ka -
taszt ró fa, amely ben úgy tû nik, hogy ön csak en nek a fel -
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hal mo zó dott szen ve dés nek a le het sé ges le ve ze tõ dé sét
lát ja.

K: Nos, ak kor ké rem, mond ja el ál ta lá nos ság ban, ho gyan
írja le a kar ma tör vé nyét?

T: Úgy ír juk le a kar mát, mint a ki iga zí tás tör vé nyét,
ami ál lan dó an tö rek szik vissza ál lí ta ni a meg za vart egyen -
súlyt a fi zi kai, és a meg tört har mó ni át az er köl csi vi lág ban. 
Azt mond juk, hogy a kar ma nem min dig ilyen vagy olyan
konk rét mó don mû kö dik, vi szont min dig mû kö dik, hogy
vissza ál lít sa a har mó ni át, és meg õriz ze az egyen súlyt, ami -
nek az alap ján az uni ver zum lé te zik.

K: Ké rem, szem lél tes se ezt.
T: Ké sõbb tel jes szem lél te tést fo gok ön nek adni. Gon -

dol jon most egy ta vacs ká ra. Egy kõ be le esik a víz be, és za -
va ró hul lá mo kat kelt. Ezek a hul lá mok oda-vissza ha lad-
nak, amíg vé gül azon mû kö dés kö vet kez té ben, amit a fi zi -
ku sok az ener gia szó ró dás tör vé nyé nek ne vez nek, le nyug -
sza nak, és a víz vissza tér a nyu gal mi ál la po tá ba. 

Ha son ló mó don min den te vé keny ség, min den sí kon za -
va ró hul lá mo kat vet az uni ver zum ki egyen sú lyo zott har -
mó ni á já ban, és az így ke let ke zõ rez gé sek ad dig foly tat ják
az oda-vissza ha la dá su kat, ha a te rü let kor lá to zott, amíg az 
egyen súly vissza nem áll. Mi vel azon ban min den ilyen za -
va ró hul lám va la mi lyen adott pont ból in dul ki, vi lá gos,
hogy az egyen súly és a har mó nia csak min den erõ nek
ugyan ab ba a pont já ba való újra össze fo lyá sá val ál lít ha tó
hely re, amely bõl a moz gás ki in dult. 

És itt van a bi zo nyí ték arra, hogy az em ber cse le ke de tei, 
gon do la tai, stb. kö vet kez mé nye i nek mind vissza kell hat -
nia ön ma gá ra, ugyan az zal az erõ vel, mint amit moz gás ba
ho zott.
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K: De én sem mi er köl csi jel le gût nem lá tok eb ben a tör vény -
ben. Ne kem úgy tû nik, mint az egy sze rû fi zi kai tör vény, amely
sze rint a ha tás és az el len ha tás egyen lõ és el len té tes irá nyú.

T: Nem le põ döm meg, hogy ezt mond ja. Az eu ró pa i ak -
ban annyi ra be le ivó dott az a szo kás, hogy az iga zat és a ha -
mist, a jót és a rosszat egy ön ké nyes tör vény cik ke lye i nek
kér dé se ként íté lik meg, amit vagy em be rek fek tet tek le,
vagy pe dig egy sze mé lyes Is ten nek tu laj do ní ta nak. Mi,
teozófusok azon ban azt mond juk, hogy a „jó” és a „har mó -
nia”, és a „rossz” és a „disz har mó nia” szi no ni mák. 

To váb bá azt tart juk, hogy min den fáj da lom és szen ve -
dés a har mó nia hi á nyá nak ered mé nye, és hogy a har mó nia 
össze za va rá sá nak egyet len és ször nyû oka az ilyen vagy
olyan for má jú ön zés. Eb bõl ere dõ en a kar ma min den em -
ber nek sa ját te vé keny sé gei tény le ges kö vet kez mé nye it adja
vissza, bár mi lyen te kin tet nél kül az er köl csi jel le gé re. Mi -
vel azon ban meg kap ja a neki já rót min de nért, nyil ván va ló,
hogy majd ve ze kel nie kell min den szen ve dé sért, amit õ
oko zott, mint aho gyan öröm mel és elé ge det ten fog ja
learat ni min den bol dog ság har mó nia gyü möl csét, amit õ
se gí tett lét re jön ni. 

Nem te he tek job bat, mint idé zek az ön oku lá sá ra bi zo -
nyos ré sze ket köny vek bõl és cik kek bõl, ami ket azok a
teozófusok ír tak, akik nek he lyes el kép ze lé sük van a kar -
má ról.

K: Sze ret ném, ha meg ten né, mi vel úgy tû nik, az iro dal muk
na gyon takarékos ez zel a té má val.

T: Azért, mert az összes ta ní tá sunk kö zül ez a leg ne he -
zebb. Nem túl ré gen a kö vet ke zõ el len ve tés je lent meg egy
ke resz tény szer zõ tol lá ból:

Meg en ged ve, hogy a te o zó fi ai ta ní tás he lyes, és hogy
„az em ber nek sa ját meg vál tó já nak kell len nie, le kell
gyõz nie az én-t, és le kell igáz nia a go noszt, ami a ket tõs
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ter mé sze té ben la ko zik, hogy fel sza ba dít sa a lel két” –
mit kell csi nál nia az em ber nek, mi u tán fel éb redt, és át -
vál to zott bi zo nyos mér té kig go nosz ból vagy bû nös bõl?
Ho gyan kap ja meg a fel sza ba du lást vagy megbocsájtást,
vagy a már el kö ve tett go nosz ság vagy bû nök el fe led te té -
sét?

Erre J. H. Connelly na gyon ta lá ló an azt vá la szol ja, hogy 
sen ki nem re mél he ti, hogy „be in dít hat ja a te o zó fi ai mo -
tort te o ló gi ai ke rék vá gás ban”. Aho gyan mond ja:

Az a le he tõ ség, hogy le csök kent sük az egyé ni fe le -
lõs sé get, nem a te o zó fia el kép ze lé sei közé tar to zik. Eb -
ben a hit ben nincs olyas mi, mint a meg ke gyel me zés
vagy „a már el kö ve tett go nosz ság vagy bûn ki tör lé se”
más ho gyan, mint a rosszat tevõ meg fe le lõ bün te té sé vel
és a har mó nia vissza ál lí tá sá val az uni ver zum ban, amit a 
hely te len cse le ke det össze za vart. A go nosz ság a sa ját ja,
és amíg má sok nak kell szen ved ni ük a kö vet kez mé nyei
mi att, ve ze kel ni sen ki más nem tud, csak õ.

Az az ál la pot… amely ben egy em ber „majd fel éb red,
és bi zo nyos mér té kig meg tér a go nosz ság ból vagy bû -
nös ség bõl”, az, amely ben egy em ber majd fel is me ri,
hogy a sa ját cse le ke de tei go no szak, és bün te tést ér de -
mel nek. Eb ben a fel is me rés ben a sze mé lyes fe le lõs ség
ér zé ke lé se el ke rül he tet len, és a fel éb re dett sé gé vel vagy
„meg tért sé gé vel” egye nes arány ban kell len nie az ijesz -
tõ fe le lõs ség ér zé sé nek is. Amíg ez erõs sé nem vá lik
ben ne, ad dig an nak az ide je van, hogy el fo gad ja a he -
lyet te sí tõ ve zek lés ta nát.

Azt mond ják neki, hogy meg bá nó nak is kell len nie,
de en nél sem mi sem könnyebb. Az em be ri ter mé szet -
nek egyik sze re tet re mél tó gyen ge sé ge, hogy na gyon
haj la mo sak va gyunk meg bán ni az el kö ve tett go nosz sá -
got, ami kor erre fel hív ják a fi gyel met, és vagy ma gunk
szen ved tünk tõle, vagy él vez tük a gyü möl cse it. Le het -
sé ges, hogy az ér zés ala pos elem zé se meg mu tat ná, hogy
amit meg bá nunk, az in kább an nak a szük sé ges sé ge, ami 
a go nosz ság hoz kel lett önzõ cél ja ink el éré se ér de ké ben,
mint maga a go nosz ág.

224

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ



Bár mi lyen von zó is le gyen a hét köz na pi elme szá má -
ra az a le he tõ ség, hogy a bû nei sú lyát „a ke reszt lá bá -
hoz” he lyez ze, ez egy ál ta lán nem aján lott a teozófus
ta nu ló szá má ra. Õ nem érti meg, hogy a bû nös nek, aki
el jut go nosz sá gá nak fel is me ré sé ig, ez zel mi ért ér de mel -
ne megbocsájtást, múlt be li bû nös sé gé ért, vagy an nak
el tör lé sét, vagy hogy a bûn bá nat és a jö võ be li he lyes élet 
mi ért jo go sí ta ná fel az ok és oko zat kö zöt ti kap cso lat
egye te mes tör vé nyé nek a fel füg gesz té sét a ja vá ra. Go -
nosz cse le ke de te i nek ered mé nyei to vább ra is lé tez nek,
a bû ne i vel má sok nak oko zott szen ve dés nem tör lõ dött
el. A te o zó fia ta nu ló ja a bû nös ség nek az ár tat lan ra esõ
ered mé nyét is sa ját prob lé má ja ként ve szi ma gá ra. Nem -
csak a bû nös sze mélyt, ha nem az ál do za tát is fi gye lem -
be ve szi.

A rossz a har mó nia tör vé nyé nek a meg sze gé se,
amely har mó nia kor má nyoz za az uni ver zu mot, a bün -
te té sé nek pe dig  ma gá ra a tör vény meg sze gõ jé nek fe jé re 
kell hul la nia. Krisz tus arra fi gyel mez te tett, hogy „Ne
vét kezz, kü lön ben rosszabb do log fog ve led tör tén ni”,
Szent Pál pe dig azt mond ja, hogy „Dol gozd le sa ját
meg vál tá so dat. Az em ber bár mit is ves sen, azt is fog ja
learat ni”. Egyéb ként ez a sok kal ko ráb bi Purâna-i mon -
dat nak a fi nom me ta fo ri kus vissza adá sa, ami sze rint
„min den em ber sa ját cse le ke de te i nek a kö vet kez mé -
nye it arat ja le”.

A kar ma tör vé nyé nek ez az alap el ve, amit a te o zó fia ta -
nít. Sinnett az Esoteric Buddhism-jában a kar mát „az eti kai
oki ság tör vé nye ként” ha tá roz za meg. „A bün te tés tör vé -
nye”, aho gyan Ma dame Blavatsky for dít ja a je len té sét,
jobb. Ez az az erõ, amely 

Igaz sá go san, bár rej té lye sen ve zet min ket
 a té ved he tet len ség hez,

Ész re vét len mó do kon a bû nös ség tõl a bün te té sig.

De en nél több. Az erényt ju tal maz za olyan té ved he -
tet le nül és bõ sé ge sen, mint aho gyan bün te ti az ér dem -
te len sé get. Ez min den cse le ke det, gon do lat, szó és tett
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kö vet kez mé nye, és az em be rek ez zel for mál ják ön ma -
gu kat, az éle tü ket és tör té né se i ket. A ke le ti fi lo zó fia el -
uta sít ja az el kép ze lést, hogy min den meg szü le tõ cse cse-
mõ újon nan te rem tett lel ket kap. Kor lá to zott szá mú
monádban hisz, ame lyek egy re tö ké le te seb bé fej lõd nek
és nö ve ked nek az ál tal, hogy sok egy mást kö ve tõ sze mé -
lyi sé get ol vasz ta nak ma guk ba. Ezek a sze mé lyi sé gek a
kar ma ter mé kei, és a kar ma és re in kar ná ció ál tal tör té -
nik meg, hogy az em be ri monád idõ vel vissza tér a for rá -
sá hoz, az ab szo lút is ten ség hez. 

E. D. Walker a Reincarnation címû mû vé ben a kö vet ke -
zõ ma gya rá za tot kí nál ja:

Rö vi den, a kar ma tana az, hogy azt, amik va gyunk,
mi ma gunk nak csi nál tuk te vé keny sé ge ink kel, és most
épít jük a jö võn ket a je len le gi cse le ke de te ink kel. Nincs
vég zet, csak az, amit mi ma gunk ki je lö lünk. Nincs meg -
vál tás vagy el kár ho zás, ki vé ve azt, amit mi ma gunk lét -
re ho zunk... Mi vel nem kí nál me ne dé ket a bün te ten dõ
cse le ke de tek re, és iga zi fér fi as sá got igé nyel, nem fo gad -
ják olyan szí ve sen a gyen ge ter mé sze tû ek, mint a
könnyû val lá si ta no kat a he lyet te sí tõ ve zek lés rõl, köz -
ben já rás ról, megbocsájtásról és ha lá los ágyon meg té ré -
sek rõl... 

Az örök igaz ság bi ro dal má ban a bûn és a bün te tés el -
vá laszt ha tat la nul össze kap cso lód nak ugyan azon ese -
mény ként, mert nincs va ló di kü lönb ség a cse le ke det és
an nak kö vet kez mé nye kö zött... 

A kar ma, va gyis régi cse le ke de te ink az, ami vissza -
húz ben nün ket a föl di élet be. A szel lem tar tóz ko dá si
he lye kar má já nak meg fe le lõ en vál to zik, és ez a kar ma
meg aka dá lyoz bár mi lyen hosszú foly to nos sá got egy
adott ál la pot ban, mert ál lan dó an vál to zik. Mind ad dig,
amíg a te vé keny sé get anya gi és önzõ in dí té kok ural ják,
pon to san ad dig az adott te vé keny ség ha tá sá nak fi zi kai
új ra szü le tés ben kell meg nyil vá nul nia. Csak a tö ké le te -
sen ön zet len em ber tud ja ki von ni ma gát az anya gi élet
von zá sa alól. Ke ve sen ér ték ezt el, de ez az em be ri ség
cél ja.
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Ezt kö ve tõ en a szer zõ a Tit kos Ta ní tás ból idéz:

Azok nak, akik hisz nek a kar má ban, hin ni ük kell a
sors ban is, ame lyet a szü le tés tõl a ha lá lig min den em ber 
fo nal ról fo nal ra fon maga köré, mint a pók a há ló ját. Ezt 
a sor sot pe dig vagy a raj tunk kí vü li lát ha tat lan pro to tí -
pus mennyei hang ja irá nyít ja, vagy a köz vet le nebb
asztrális vagy bel sõ em be rünk, aki azon ban túl sá go san
gyak ran az em ber nek ne ve zett meg tes te sült lény go -
nosz dé mo na. Ezek mind ket ten ve ze tik a kül sõ em bert,
de egyi kük nek túl súly ban kell len nie, a lát ha tat lan
össze tû zés elsõ pil la na tá tól kezd ve pe dig be lép a kö -
nyör te len és kér lel he tet len ki egyen lí tés tör vé nye, és sza -
ba don áram lik, hû sé ge sen kö vet ve a küz de lem hul lám-
zását. Ami kor ra az utol só kö tél szál is meg fo nó dik, az
em ber lát szó lag be bur ko ló zik sa ját cse le ke de te i nek há -
ló já ba, ak kor tel je sen a sa ját maga ké szí tet te sors ha tal -
má ban ta lál ja ma gát…

Egy ok kul tis ta vagy egy fi lo zó fus soha nem be szél a
gond vi se lés jó sá gá ról vagy ke gyet len sé gé rõl, soha nem
ta nít ja azt, hogy az meg vé di a jó kat, és vi gyáz rá juk eb -
ben és az el jö ven dõ éle tek ben, és hogy meg bün te ti a go -
nosz sá got el kö ve tõt – min dig, még a he te dik újraszüle-
téséig is – röviden ad dig, amíg a ha tá sa ál tal akár a leg -
ki sebb atom ban is kel tett za var a har mó nia vég te len vi -
lá gá ban vé gül tel je sen le nem cseng. A kar ma egye dü li
in téz ke dé se –örök és meg vál toz tat ha tat lan in téz ke dés – 
ugyan is a tö ké le tes har mó nia meg va ló sí tá sa mind az
anyag vi lá gá ban, mind a szel lem vi lá gá ban. Ezért nem a 
kar ma az, ami ju tal maz vagy bün tet, ha nem mi va -
gyunk azok, akik ju tal maz zuk vagy bün tet jük ma gun -
kat, an nak a mun ká nak meg fe le lõ en, amit a ter mé szet-
tel és azon ke resz tül vég zünk, alá vet ve ma gun kat azok -
nak a tör vé nyek nek, amik tõl ez a har mó nia függ, vagy
pe dig meg sért ve azo kat.

A kar ma út ja it nem le het ki für kész ni ak kor sem, ha
az em ber egy ség ben és har mó ni á ban dol go zik, ak kor
sem, ha el kü lö nül ve és vi szály kod va. Mert ezen utak
szá munk ra való is me ret len sé ge – ami ket az em be ri ség
egy ré sze a gond vi se lés sö tét és za va ros út ja i nak ne vez,
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má sok a vak ele ve el ren de lés te vé keny sé gé nek, míg a
har ma dik rész egy sze rû en vé let len nek nevez, amit sem
az is te nek, sem az ör dö gök nem irá nyí ta nak – biz to san
meg szû nik, ha mind egyi ket csak a sa ját pon tos oká hoz
fog juk hoz zá ren del ni…

Meg za va rod va ál lunk sa ját tet te ink misz té ri u ma és
az élet rejt vé nyei elõtt, ame lye ket nem fo gunk meg ol da -
ni, majd pe dig a Nagy Szfin xet hi báz tat juk, hogy fel fal
ben nün ket. Va ló já ban azon ban nincs vé let len az éle -
tünk ben, nincs egy torz nap sem, nincs sze ren csét len -
ség sem, ame lyet nem le het ne vissza kö vet ni ezen vagy
egy má sik éle tünk sa ját cse le ke de té hez…

A kar ma tör vé nye el vá laszt ha tat la nul egy be fo nó dik
a re in kar ná ció tör vé nyé vel. Ez az egyet len ta ní tás,
amely meg tud ja ma gya ráz ni a jó és a rossz ti tok za tos
prob lé má ját, és ki bé kít he ti az em bert az élet ször nyû és
lát szó la gos igaz ság ta lan sá ga i val. Mert ami kor az em ber,
aki nem is me ri ezt a ne mes ta ní tást, szét néz maga kö rül, 
és meg fi gye li a szü le té si hely és a sze ren cse, az ér te lem
és a ké pes sé gek egyen lõt len sé gét, ami kor lát ja, mennyi
ki vált ság ban ré sze sül nek os to ba és zül lött egyé nek, aki -
ket a sze ren cse el hal mo zott min den jó val pusz tán szü le -
té sük nél fog va, míg köz vet len szom széd ja ik, min den
ér tel mi ké pes sé gük kel és ne mes eré nye ik kel sok kal in -
kább meg ér de mel nék a jó sor sot, hi ányt szen ved nek, és
sen ki sem tö rõ dik ve lük, nos, ami kor az em ber mind ezt
lát ja és, el kell for dí ta ni a fe jét, mert nincs re mé nye,
hogy eny hít sen a meg nem ér de melt szen ve dé sen, ami -
kor az em ber fü lé ben vissz hang zik és szí vé be ha sít a kö -
rü löt te fel hang zó jaj ki ál tás, ak kor egye dül csak a kar ma
ál dott is me re te aka dá lyoz za meg ab ban, hogy meg át -
koz za az éle tet és az em be re ket, va la mint azok ál lí tó la -
gos Te rem tõ jét…

Ez a tör vény – sem tu da to san, sem ön tu dat ta la nul –
sem mit és sen kit nem pre desz ti nál. Va ló ban lé te zik az
örök ké va ló ság tól kezd ve és ab ban, mert ez maga az
örök ké va ló ság, és mint ilyen – mi vel sem mi lyen cse lek -
vés nem le het egyen ran gú az örök ké va ló ság gal – nem
le het azt mon da ni rá, hogy cse lek szik, mert maga a Cse -
lek vés. Nem a hul lám az, ami víz be ful laszt ja az em bert, 
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ha nem a sze ren csét len em ber sze mé lyes cse lek vé se, aki
sa ját aka ra tá ból te szi ki ma gát az óce án moz gá sát irá -
nyí tó tör vé nyek sze mély te len ha tá sá nak. 

A kar ma sem mit nem te remt, és nem is ter vez. Az
em ber az, aki ter vez, és aki oko kat te remt, a karmikus
tör vény pe dig el ren de zi a ha tá so kat, és ez az el ren de zés
nem cse lek vés, ha nem egye te mes har mó nia. Ez a har -
mó nia arra tö rek szik, hogy min dent az ere de ti hely zet -
be ál lít son vi a sza, mint aho gyan egy erõ szak kal föld re
hú zott ág is ha son ló erõ vel igyek szik vissza pat tan ni
ere de ti hely ze té be. Ha pe dig vé let le nül ki fi ca mo dik a
kar, amely meg pró bál ta ere de ti hely ze té bõl le haj lí ta ni,
ak kor azt fog juk-e mon da ni, hogy az ág sér tet te meg ka -
run kat, vagy sa ját os to ba sá gunk okoz ta, hogy pó rul jár -
tunk? 

A kar ma so ha sem tö rek szik arra, hogy meg sem mi -
sít se az ér tel mi és egyé ni sza bad sá got, mint a mo no te is -
ták ál tal ki ta lált Is ten. Ren del ke zé se it nem bur kol ja
szán dé ko san ho mály ba, hogy össze za var ja az em bert.
Nem is fog ja meg bün tet ni azt, aki arra me rész ke dik,
hogy tit ka it ala po san meg vizs gál ja. El len ke zõ leg, aki
ta nul má nyo zás sal és me di tá ci ó val fel fe di te ker vé nyes
ös vé nye it, és meg vi lá gít ja azo kat a sö tét uta kat, ame -
lyek nek ka nya ru la ta i ban annyi em ber pusz tul el, mert
el té ved nek az élet la bi rin tu sa i ban, az az em ber tár sai ja -
vá ra mun kál ko dik. 

A kar ma a meg nyil vá nu lás vi lá gá ban ab szo lút és
örök tör vény, és mi vel csak egyet len Ab szo lút lé tez het,
mint az egyet len örök ké va ló, min dig je len lé võ Ok, a
kar má ban hí võ ket nem le het sem ate is ták nak, sem ma -
te ri a lis ták nak, még ke vés bé fa ta lis ták nak te kin te ni, mi -
vel a kar ma egy a Meg is mer he tet len nel, ami nek egyik
as pek tu sa, a ha tá sai pe dig a je len sé gek vi lá gá ban nyil -
vá nul nak meg.

Egy má sik teozófus író, Mrs. P. Sinnett a Purpose of
Theosophy címû mû vé ben ezt mond ja:

Min den egyén kar mát csi nál – vagy jót, vagy rosszat
– min den cse le ke det tel és gon do lat tal napi te vé keny sé -
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ge fo lya mán, és ugyan ab ban az idõ ben dol goz za le eb -
ben az éle té ben azt a kar mát, amit a múlt cse le ke de tei és 
vá gyai hoz tak el. 

Ami kor lá tunk em be re ket, aki ket ve le szü le tett be -
teg sé gek súj ta nak, ak kor biz ton ság gal fel té te lez het jük,
hogy ezek a be teg sé gek olyan ese tek okainak az el ke rül -
he tet len oko za tai, amik egy ko ráb bi meg szü le tés ben
kez dõd tek el. Ki je lent het jük, hogy mi vel ezek a be teg -
sé gek örök lõ dõ ek, nem le het sem mi kö zük egy múlt be li 
tes tet öl tés hez, de nem sza bad el fe lej te ni, hogy az Én, a
va ló di em ber, az egyé ni ség szel le mi ere de te nem a szü -
lõk tõl szár ma zik, akik ál tal újra tes tet ölt, ha nem azok a
ro kon jel lem zõk vonz zák, amik kel elõ zõ élet mód ja be le -
húz ta az õt to vább vivõ áram lat ba, hogy ami kor el jön az
új ra szü le tés ide je, el vi gye a fej lett ség éhez leg job ban illõ 
ott hon ba... 

Ez a kar má ról szó ló ta ní tás, ami kor he lye sen ér tik,
jól ki szá mít ha tó an ve ze ti és se gí ti egy ma ga sabb ren dû
és jobb élet mód hoz azo kat, akik fel is me rik igaz vol tát,
mert nem sza bad el fe lej te ni, hogy nem csak a cse le ke de -
te in ket, ha nem a gon do la ta in kat is a leg na gyobb bi zo -
nyos ság gal kö rül mé nyek tö me ge kö ve ti, ame lyek jóra
vagy rossz ra for dít ják sa ját jö võn ket, és ami még fon to -
sabb, sok em ber tár sunk jö võ jét.  

Ha a bû nök el kö ve té se és el ha gyá sa bár mely eset ben
csak ön ma gá ra len ne ha tás sal, a tény a bû nös kar má já ra
csak ki csi kö vet kez ménnyel jár na. Az a ha tás, hogy
min den, jóra vagy rossz ra irá nyu ló gon do lat és cse le ke -
det az élet ben, hor doz ma gá val egy meg fe le lõ ha tást az
em be ri csa lád más tag ja i ra, an nak az erõs ér ze tét kel ti,
hogy az igaz sá gos ság, az er köl csös ség és az ön zet len ség
alap szük ség let a jö ven dõ bol dog ság hoz vagy elõ reha la -
dás hoz. 

Egy ko ráb ban el kö ve tett bûn tényt, az el mé bõl ki -
kül dött go nosz gon do la tot nem le het vissza szív ni, se -
mennyi ve zek lés nem tö röl he ti ki azok jö võ be li ered-
ményeit. A ve zek lés, ha õszin te, meg gá tol ja az em bert,
hogy a hi bá kat meg is mé tel je, de nem tud ja men te sí te ni
õt vagy má so kat a már el kö ve tett hi bák ha tá sa i tól, amik
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tel je sen té ved he tet le nül le súj ta nak rá vagy eb ben az
élet ben, vagy a kö vet ke zõ új ra szü le tés ben.

J. H. Connelly így foly tat ja:  

Egy val lás hí vei, amely ilyen ta ní tá son ala pul, azt
sze ret nék, hogy össze ha son lít sák egy olyan nal, amely -
ben az em ber sor sát örök re meg ha tá roz zák egyet len rö -
vid föl di lé te zés vé let len ese mé nyei, amely so rán az zal
az ígé ret tel bá to rít ják, hogy „aho gyan a fa el dõl, úgy fog
fe küd ni”. Eb ben a leg fé nye sebb re mé nye, ami kor rá éb -
red bû nös sé gé nek a tu da tá ra, a he lyet te sí tõ ve zek lés
tana, és amely ben még ez is csök ken tett mér té kû a
presbiteránus hit val lás sze rint.

„Is ten ren de lé se sze rint az õ di csõ sé gé nek ki nyil vá -
ní tá sá ra egyes em be rek és an gya lok örök élet re van nak
ki vá laszt va, má sok pe dig örök ha lál ra van nak elõ re el -
ren del ve.”

Ezek az így ele ve el ren delt és elõ re ki vá lasz tott an -
gya lok és em be rek egyé ni leg és meg vál toz tat ha tat la nul
van nak ki je löl ve, a szá muk olyan biz tos és meg ha tá ro -
zott, hogy azt nem le het sem nö vel ni, sem csök ken te -
ni... Mi vel Is ten a ki je lö lést az õ di csõ sé gé re tet te…
sen ki mást nem vál tott meg, ol do zott fel, tisz tí tott meg,
fo ga dott be, és men tett meg Krisz tus, csak a ki vá lasz -
tot ta kat.

Az em be ri ség ma ra dé ká val Is ten meg ör ven dez tet te
ma gát sa ját aka ra tá nak ki für kész he tet len szán dé ka sze -
rint, ami ál tal ked ve sze rint ki ter jesz tet te vagy vissza -
tar tot ta ke gyel mét, te remt mé nyei fö löt ti leg fõbb hatal-
ma di csõ sé gé re, és el ren del te ne kik, hogy meg szé gye -
nül je nek a bû ne i kért, és ez zel hir des sék ma gasz tos igaz -
sá gos sá gát”.

Ez az, amit a hoz zá ér tõ szer zõ mond. Mi sem te he tünk
mást, mint õ, va gyis a té mán kat egy cso dá la tos vers bõl vett 
idé zet tel fe jez zük be. Aho gyan õ mond ja:

Edwin Ar nold kar má ról szó ló ma gya rá za tá nak mû -
vé szi szép sé ge az Ázsia Világosságá-ban arra csá bít, hogy 
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meg is mé tel jük itt azt, de tel jes sé gé ben túl hosszú idé zet 
len ne. Ezért csak egy rész le tet te szünk ide:

„Mé reg-bor ba fúl tan száll tova a lé lek,
Szom jas láz tól hajt va a Kar ma vissza tér,
Tes ti ség tõl ûzve, csö mör rel kezd az én,
S mindíg új csa ló dás, amely min ket elér.

           *      *       *      *      *      *

A kez det elõtt még vég nél kül ki nyúl ván,
Vég te len, mint a tér, biz tos bi zo nyos ság,
Van egy szi lárd erõ, mi a jót akar ja,
Csak az Õ tör vé nye örö kös tar tós ság.

Ki nem ke rül he ti sen ki em ber fia;
Meg kö töd: el vesz ted; szol gál tad: meg ér te.
Rej tett jó ért üdv vel és bé ké vel fi zet.
Rej tett rossz nak kín lesz egye dü li bére.

Min dent meg lát, meg hall, jót a jó val, rosszat
Rosszal meg fi ze ti, mint a ke res ke dõ,
Egy for mán kell min dent vissza té rí te ni,
Ám bár Dharma mû kö dé se kés le ke dõ.

Ha ra got nem is mer, de ke gyel met sem ad,
Mér le ge hi bát lan, he lyes sú lyok kal mér;
Idõ sem mi neki, le het hogy csak hosszú
Na pok múl va, le het, hogy már hol nap ítél.

           *      *       *      *      *      *

Bûne fe jük re száll. A Tör vény így ha lad 
Az Igaz ság felé. Nem té rí ti ki, és 
Soha nem ál lít ja meg sen ki az út ját.
Mé lyén jó ság, vé gén béke s tel je se dés, 
Fo gadd meg a sza vát!”*

Most pe dig azt ja vas lom ön nek, ha son lít sa össze a kar -
má ról, a bün te tés tör vé nyé rõl szó ló te o zó fi ai né ze te in ket,
és mond ja meg, nem fi lo zo fi ku sab bak és igaz sá go sab -
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bak-e, mint ez a vad és idi ó ta dog ma, ami „Is ten bõl” egy
ér zé ket len ször nye te get csi nál, mint ez a tan, ne ve ze te sen,
hogy „csak a ki vá lasz tot tal” lesz nek meg ment ve, a töb bi ek 
pe dig örök kár ho zat ra ítél tet nek!

K: Igen, ál ta lá nos ság ban ér tem, mire gon dol, de sze ret ném,
ha tud na né hány konk rét pél dát mu tat ni a kar ma te vé keny sé gé -
re.

T: Ezt nem tu dom meg ten ni. Csu pán azt érez het jük
biz to san – aho gyan ko ráb ban mond tam – hogy a je len le gi
éle tünk és kö rül mé nye ink el múlt éle te ink cse le ke de te i -
nek és gon do la ta i nak köz vet len ered mé nye. De mi, akik
nem va gyunk lát no kok, vagy be ava tot tak, nem tud ha tunk
rész le te i ben sem mit a kar ma tör vé nyé nek a mû kö dé sé rõl. 

K: Meg va ló sít hat ja-e va la ki, akár egy adeptus vagy egy lát -
nok ezt a karmikus ki iga zí tá si fo lya ma tot rész le te i ben?

T: Nyil ván va ló an, „azok, akik tud nak”, ezt meg tud ják
ten ni azok nak a ké pes sé gek nek a gya kor lá sá val, ame lyek
rejt ve min den em ber ben ben ne van nak.

KIK  AZOK,  AKIK  TUDNAK?

K: Egyen lõ nek tart ben nün ket má sok kal?
T: Egyen lõ nek. Aho gyan az imént mond tam, ugyan az

a kor lá to zott ví zió áll min den ki ren del ke zé sé re, ki vé ve
azo kat, akik a je len le gi tes tet öl té sük ben el ér ték a szel le mi
ví zió és tisz tán lá tás csú csát. Mi csak annyit tu dunk ész lel -
ni, hogy ha a dol ga ink nak kü lön bö zõk nek kell len ni ük,
ak kor azok kü lön bö zõk, és hogy azok va gyunk, amik ké
ma gun kat tet tük, és csak annyink van, amennyi ért ma -
gunk meg dol goz tunk.

K: At tól tar tok, egy ilyen el kép ze lés csak el ke se rít ben nün ket.
T: Azt hi szem, pon to san az el len ke zõ je igaz. A bün te -

tés igaz sá gos tör vé nyé ben való hi tet len ség az, ami na -

233

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ



gyobb va ló szí nû ség gel fel éb reszt az em ber ben min den
har ci as ér zést. Egy gye rek, aho gyan a fel nõtt is, rossz né -
ven vesz egy bün te tést, vagy akár egy le szi dást, sok kal in -
kább azt hi szi, nem ér dem li meg, mint hogy meg szol gál ta
a bün te tést, ki ér de mel te azt. A kar má ban való hit a leg ma -
ga sabb in dí ték arra, hogy az em ber meg bé kél jen éle te ter -
hé vel, és a leg erõ sebb ösz tön zõ, hogy erõ fe szí té se ket
te gyen egy jobb kö vet ke zõ újraszületés ér de ké ben. Ez a
ket tõ tény le ge sen el il lan na, ha azt fel té te lez nénk, hogy a
ter hünk nem szi go rú tör vény, ha nem va la mi más ered mé -
nye, vagy hogy a sor sunk nem a sa ját, ha nem va la ki más
ke zé ben van.

K: Ép pen most je len tet te ki, hogy a re in kar ná ci ó nak ez a
rend sze re a karmikus tör vény alatt az ér te lem nek, igaz sá gos ság -
nak és er köl csi ség nek ajánl ja ma gát. De ha ez így van, ak kor ez
nem az együtt ér zés és a szá na lom sze lí debb tu laj don sá ga i nak
fel ál do zá sa és így az em be ri ter mé szet tisz tább haj la ma i nak
meg ke mé nyí té se?

T: Csak lát szó lag, de a va ló ság ban nem. Egyet len em -
ber sem kap hat töb bet vagy ke ve seb bet, mint amit meg -
szol gál má sok irán ti meg fe le lõ igaz ság ta lan ság vagy rész-
rehajlás nél kül, és egy tör vény, ame lyet el le het ne té rí te ni
az együtt ér zé sen ke resz tül, több szen ve dést hoz na, mint
amennyi tõl meg óv na, több bosszú sá got és átkot, mint kö -
szö ne tet. Azt se fe lejt sük el, hogy nem mi irá nyít juk a tör -
vényt, ami kor oko kat te rem tünk az oko za ta i hoz, az irá-
nyítja ma gát, to váb bá, hogy az igaz sá gos együtt ér zés és
szá na lom meg nyil vá nu lá sá nak a leg bõ sé ge sebb el lát má -
nyát a devachani ál la pot ban ta pasz tal juk meg.  
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K: Be szél az adeptusokról, mint az ál ta lá nos tu dat lan sá -
gunk sza bá lya aló li ki vé te lek rõl. Õk tény leg töb bet tud nak a re -
in kar ná ci ó ról és a ha lál utá ni ál la po tok ról?

T: Tény leg. Azok nak a ké pes sé gek nek a kép zé sé vel,
amikkel mind annyi an ren del ke zünk, de ami ket csak õk
fej lesz tet tek ki tö ké le tes re, szel le mi leg be lép nek a kü lön -
bö zõ sí kok ra és ál la po tok ba, amik rõl be szél tünk. Hosszú
kor szak okon ke resz tül adeptusok egyik ge ne rá ci ó ja a má -
sik után ta nul má nyoz ta a lé te zés, az élet, a ha lál és az új ra -
szü le tés rej té lye it, és mind to vább ta ní tot tak né hány így
meg ta nult tényt.

K: A te o zó fia cél ja adeptusok lét re ho zá sa?
T: A te o zó fia úgy te kint az em be ri ség re, mint az is ten -

ség bõl való egyik ki ára dás ra, abba vissza ve ze tõ út ján. Az
úton egy elõ re ha la dott pont nál az adeptusságot azok érik
el, akik szá mos tes tet öl tést szen tel tek an nak meg va ló sí tá -
sá ra. Mert ne fe led jük, egyet len em ber sem érte még soha
el a Tit kos Tu do mány adeptusságát egyet len élet alatt, ha -
nem sok tes tet öl tés re van szük ség azu tán, hogy meg fo gal -
maz za a konk rét célt, és el kez di a szük sé ges kép zé se ket.
Sok fér fi és nõ le het Tár su la tunk ban, akik szá mos tes tet
öl tés sel ez elõtt kezd ték el ezt a fá rad sá gos mun kát a meg -
vi lá go so dás felé, és akik vi szont a je len le gi élet sze mé lyes
il lú zi ó i nak kö vet kez té ben vagy nem is tud nak er rõl a
tény rõl, vagy ar ra fe lé tar ta nak, hogy eb ben a lé te zés ben
min den esélyt el ve szít se nek arra, hogy elõbb re lép je nek.
El len áll ha tat lan von zó dást érez nek az ok kul tiz mus hoz és
a „ma ga sabb élet hez”, vi szont túl sá go san sze mé lye sek és
ön fe jû ek, túl sá go san sze re tik a föl di élet és a vi lág röp ke
él ve ze te i nek meg té vesz tõ csá bí tá sa it ah hoz, hogy fel ad ják
azo kat, és így el ve szí tik az esé lyü ket a je len le gi meg szü le -
té sük ben. De az át lag em ber szá má ra a min den na pi élet
gya kor la ti kö te les sé gei szá má ra egy ilyen tá vo li ered mény
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cél ként való ki tû zé se nem he lyén va ló, és tel je sen ha tás ta -
lan haj tó erõ ként.

K: Ak kor mi le het a cél juk vagy ha tá ro zott szán dé kuk a Te -
o zó fi ai Tár su lat hoz való csat la ko zás sal?

T: So kan ér dek lõd nek a ta ní tá sa ink ról, és ösz tö nö sen
ér zik, hogy azok iga zab bak, mint bár mely dog ma ti kus
valláséi. Má sok ki ala kí tot tak egy szi lárd el ha tá ro zást,
hogy el érik az em ber szol gá la tá nak leg ma ga sabb esz mé jét.

A  HIT  ÉS  A  TUDÁS,  VAGY  A  VAK-  ÉS  AZ 
ÁTGONDOLT  HIT  KÖZÖTTI  KÜLÖNBSÉG

K: Ön azt mond ja, hogy õk el fo gad ják a te o zó fia ta ní tá sa it,
és hisz nek azok ban. De mi vel nem tar toz nak ezek közé az ön ál -
tal imént em lí tett adeptusok közé, így ne kik „vak hit” sze rint kell 
el fo gad ni uk a ta ní tá sa i kat. Mennyi ben kü lön bö zik ez a ha gyo -
má nyos val lá sok tól?

T: Aho gyan szin te min den más pont ban kü lön bö zik,
úgy kü lön bö zik eb ben is. Amit ön „hit nek” és amit „vak -
hit nek” ne vez, va ló já ban – te kin tet tel a ke resz tény val lá -
sok dog má i ra – ná lunk tu dás sá vá lik, dol gok lo gi kus soro-
zatává, ami ket tu dunk a ter mé szet té nye i rõl. Az önök ta ní tá -
sai ér tel me zé sen, ezért böl csek má sod kéz bõl vett ta nú ság té -
te lén ala pul nak, a mi e ink pe dig a böl csek vál to zat lan és
ál lan dó ta nú ság té te lén. A kö zön sé ges ke resz tény te o ló gia
pél dá ul azt tart ja, hogy az em ber Is ten te remt mé nye, a há -
rom össze te võ rész – test, lé lek, szel lem – mind alap ve tõ
szük ség let a tel jes sé gé hez. To váb bá mind, akár a fi zi kai
föl di lé te zés sûrû for má já ban, akár a fel tá ma dás utá ni lé te -
zés éte ribb for má já ban szük sé ges, hogy ezek épít sék fel
mind örök ké, és így min den em ber nek ál lan dó lé te zé se
van, ami kü lön ál ló a töb bi em be ré tõl és az Is ten ség tõl. A
te o zó fia vi szont azt tart ja, hogy mi vel az em ber egy ki ára -
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dás az is me ret len, még is örök ké je len le võ és vég te len Is te -
ni Lé nyeg bõl, a tes te és min den más mú lan dó, ezért csak
il lú zió. Csu pán a ben ne levõ szel lem az egye dü li ma ra dan -
dó szubsz tan cia, és még az is el ve szí ti el kü lö nült egyé ni sé -
gét ab ban a pil la nat ban, ami kor tel je sen új ra egye sül az
Egye te mes Szel lem mel.

K: Ha el ve szít jük még az egyé ni sé gün ket is, ak kor az nem
egy sze rû en meg sem mi sü lés?

T: Azt mon dom, hogy nem, mi vel az el kü lö nült, nem
pe dig az egye te mes egyé ni ség rõl be szé lek. Ez az egyé ni ség
az egész be át ala kult résszé vá lik, a „har mat csepp” nem pá -
ro log el, ha nem a ten ger ré vá lik. Meg sem mi sül-e a fi zi kai
em ber, ami kor egy mag zat ból öreg em ber ré vá lik? Mi fé le
sá tá ni büsz ke sé günk nek kell len nie, hogy sa ját vég te le nül
ki csi tu da tun kat és egyé ni sé gün ket ma ga sabb ra he lyez -
zük, mint az egye te mes és vég te len tu dat!

K: Eb bõl ak kor az kö vet ke zik, hogy tu laj don kép pen nincs is
em ber, ha nem min den szel lem?

T: Té ved. Eb bõl az kö vet ke zik, hogy a szel lem egye sü -
lé se az anyag gal csak át me ne ti, vagy, hogy vi lá go sab ban
fo gal maz zak, mi vel a szel lem és az anyag egy, a meg nyil vá -
nult egye te mes szubsz tan cia két el len té tes pó lu sa, a szel -
lem el ve szí ti azt a jo gát a ne vé re, amíg en nek a megnyil-
vánult szubsz tan ci á nak a leg ki sebb ré szecs ké je és atom ja
bár mi lyen for má hoz, az el kü lö nü lés ered mé nyé hez is kö -
tõ dik. Más képp hin ni, az „vak hit”.

K: Így en nek a tu dás nak, és nem hit nek alap ján ön azt ál lít -
ja, hogy az ál lan dó prin cí pi um, a szel lem, egy sze rû en át ha lad
az anya gon ke resz tül?

T: Más ho gyan fo gal maz nék, és azt mon dom: Azt ál lít -
juk, hogy az ál lan dó és egyet len prin cí pi um – a szel lem –
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anyag ként való meg je le né se át me ne ti, és ezért nem több
egy il lú zi ó nál.

K: Nagy sze rû, és ezt tu dás és nem hit alap ján ál lít ja?
T: Pon to san. De na gyon jól lá tom, mire akar ki lyu kad -

ni, és azt is el mond ha tom ön nek, hogy mi azt a hi tet, amit
ön tá mo gat, egy men tá lis be teg ség nek tart juk, a va ló di hi -
tet, va gyis a gö rö gök pistis-ét pe dig „tu dá son ala pu ló hit -
nek”, akár fi zi kai bi zo nyí té kok, akár szel le mi ér zé kek
tá mo gat ják azt.

K: Mit ért ezen?
T: Ha ez a kü lönb ség a ket tõ kö zött, amit tud ni akar,

ak kor azt mondhatom, a te kin tély el ven ala pu ló hit és az em -
ber szel le mi in tu í ci ó ján ala pu ló hit kö zött van egy na gyon
nagy kü lönb ség.

K: Mi az?
T: Az egyik em be ri hi szé keny ség és ba bo na, a má sik

em be ri hit és in tu í ció. Aho gyan Ale xan der Wilder pro -
fesszor mond ja az Eleusinian Mysteries címû mûve Be ve ze -
té sé ben:

A tu dat lan ság az, ami a meg szent ség te le ní tés hez ve -
zet. Az em be rek ki gú nyol ják azt, amit nem meg fe le lõ en 
ér te nek... E vi lág rej tett áram lá sai egyet len cél felé ha -
lad nak, és az em be ri hi szé keny ség bel se jé ben… van egy 
szin te vég te len erõ, egy szent hit, amely ké pes fel fog ni
min den lé te zés leg ma gasz to sabb igaz sá ga it.

Azok, akik ezt a „hi szé keny sé get” egye dül az em be ri te -
kin tély el vû dog mák ra kor lá toz zák, soha nem fog ják ki pu -
ha tol ni azt az erõt, de még ér zé kel ni sem an nak ter mé-
szetét. Gyor san hoz zá ta pad a kül sõ sík hoz, és nem ké pes
sze rep hez jut tat ni az esszen ci át, ami ural ko dik raj ta, mert
ah hoz, hogy ezt meg te gye, ne kik jo got kel le ne for mál ni uk
a sze mé lyes vé le mény re, és ezt soha nem me rik meg ten ni.
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K: Ez az az „in tu í ció”, amely arra kény sze rí ti, hogy el uta sít -
sa az Is tent, mint sze mé lyes atyát, az uni ver zum ural ko dó ját és
kor mány zó ját?

T: Pon to san. Hi szünk egy örök ké meg is mer he tet len
Prin cí pi um ban, mert csak a vak té vely gés tud ja az em ber -
rel azt gon dol tat ni, hogy az uni ver zum, a gon dol ko dó em -
ber és min den cso dá la tos do log, ami akár csak az anyag
vi lá gá ban is meg ta lál ha tó, ki nõ he tett va la mi lyen ér tel mes
erõk nél kül, amely lét re hoz ta va la mennyi ré szé nek kü lön -
le ges bölcs el ren de zé sét. A ter mé szet té ved het, és gyak ran
meg is te szi a rész le te i ben és anya ga i nak kül sõ meg nyil vá -
nu lá sa i ban, de a bel sõ oka i ban és ered mé nye i ben soha. 

A régi po gá nyok sok kal fi lo zo fi ku sabb né ze te ket val -
lot tak eb ben a kér dés ben, mint a mo dern – akár ag nosz ti -
kus, akár ma te ri a lis ta, akár ke resz tény – fi lo zó fu sok.
Egyet len po gány író sem esz mé nyí tet te soha azt az ál lí tást, 
hogy a ke gyet len ség és a kö nyö rü le tes ség nem vé ges ér zé -
sek, és ezért egy vég te len Is ten jel lem zõ i vé le het ten ni azo -
kat. Ezért az õ is te ne ik mind vé ge sek vol tak. A Wheel of the 
Law szi á mi szer zõ je ugyan azt a gon do la tot fe je zi ki az
önök sze mé lyes Is te né rõl, mint mi. Õ ezt mond ja (25.
old.):

Egy budd his ta hi het egy Is ten lé te zé sé ben, amely
min den em be ri tu laj don ság és jel lem zõ fö lött áll, egy
tö ké le tes Is ten ben, sze re tet, ha rag és fél té keny ség fö -
lött, amely nyu god tan pi hen a bé kes ség ben, amit sem -
mi nem za var hat meg. Egy ilyen Is ten rõl sem mi lyen
becs mér lõt nem mon da na, de nem ab ból a vágy ból,
hogy a ked vé ben jár jon vagy ab ból a fé le lem bõl, hogy
meg ne sért se, ha nem ter mé sze tes tisz te le te mi att. Vi -
szont nem tud meg ér te ni egy em be ri tu laj don sá gok kal
és jel lem zõk kel ren del ke zõ Is tent, olyan Is tent, aki sze -
ret és gyû löl, dü höt mu tat, egy Is ten sé get – mind egy,
hogy a ke resz tény misszi o ná ri u sok vagy a mo ha me dá -
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nok, a brah ma nok* vagy a zsi dók ír ják le – aki szá má ra
még egy kö zön sé ges jó em ber nél is ke ve sebb.

K: Hit a hi tért – nem jobb-e a ke resz tény hite, aki em be ri te -
he tet len sé gé ben és alá za tos sá gá ban úgy hi szi, hogy van egy kö -
nyö rü le tes Atya a mennyek ben, aki meg vé di õt a kí sér tés tõl, se gít 
neki az élet ben, és megbocsájtja neki a vét ke it, mint a budd his -
ták, védantisták és teozófusok hi deg, büsz ke, szin te fa ta lis ta
hite?

T: Ha úgy tet szik, ra gasz kod jon hoz zá, hogy a hi tün ket 
„val lá si hit nek” ne ve zi. De is mét en nél az ál lan dó an
vissza té rõ kér dés nél va gyunk. Én vi szont azt kér de zem
ön tõl: Hit a hi tért – nem jobb-e az, ami szi go rú lo gi kán és
ér tel men ala pul, mint ami egy sze rû en az em be ri te kin tély -
elv re vagy hõs-imá dás ra épül? A mi „hi tünk nek” meg van
a „ket tõ meg ket tõ egyen lõ néggyel” arit me ti kai köz hely -
nek min den lo gi kai ere je. Az ön hite olyan, mint egyes ér -
zel mi be ál lí tott sá gú höl gyek lo gi ká ja, akik rõl Turgenyev
azt mond ta, hogy szá muk ra ket tõ meg ket tõ ál ta lá ban öt,
meg még egy faggyú gyer tya. Az ön hite to váb bá olyan,
amely az igaz sá gos ság nak és a lo gi ká nak nem csak min den
el kép zel he tõ né ze té vel el len ke zik, de ame lyet ha elem -
zünk, az em bert er köl csi rom lá sá ba ve ze ti, meg akaszt ja az
em be ri ség fej lõ dé sét, és biz to san át ala kít min den má so dik 
em bert Ká in ná test vé ré vel, Ábel lel szem ben.

VAN-E  JOGA  ISTENNEK  MEGBOCSÁJTANI?

K: Mire cé loz?
T: A „ve zek lés” ta ná ra. Arra a ve szé lyes dog má ra cél -

zok, amely ben ön hisz, és ami azt ta nít ja, hogy nem szá -
mít, mi lyen ha tal mas bû nö ket kö ve tünk el Is ten és em ber
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tör vé nyei el len, csu pán hin nünk kell Jé zus ön fel ál do zá sá -
ban az em be ri ség meg vál tá sá ért, és az õ vére el fog ja mos ni
min den bû nün ket. Most már húsz éve, hogy ez el len pré -
di ká lok, és most fel hív nám a fi gyel mét egy be kez dés re az
Isis Unveiled-bõl, amit 1875-ben ír tam. Ez az, amit a ke -
resz tény ség ta nít, és ami vel mi har co lunk:

Is ten ke gyel me ha tár ta lan, és ki für kész he tet len. Le -
he tet len el kép zel ni egy olyan al jas em be ri bûnt, hogy a
bû nös meg vál tá sá ért elõ re meg fi ze tett ár ki ne egyen lí -
te né azt, még ha ezer szer rosszabb is. Mel les leg soha
nem túl késõ meg bán ni a bûnt. Bár a bû nös ha lan dó éle -
te utol só nap ja utol só órá já nak utol só per cé ig vár, mi e -
lõtt az el fe hé re dett aj kai el mond ják a hit val lást, ak kor is 
a Pa ra di csom ba ke rül het, aho gyan a hal dok ló tol vaj és
min den más go nosz te võ is. Ezek az egy ház és a pap ság
fel te vé sei, azok a fel te vé sek, ami ket Ang lia ked venc
pré di ká to rai ver tek bele a vi dé ki em be rek fe jé be, ép pen
„a XIX. szá zad fé nyé ben” – az összes kö zül a leg el len té -
te sebb kor ban!

Most hová ve zet ez?

K: Nem te szi ez a ke resz tényt bol do gab bá, mint a budd his tát
vagy a brah mant?

T: Nem, leg alább is a ta nult em bert nem, mi vel ezek
több sé ge ré ges-ré gen gya kor la ti lag min den hi tü ket el ve -
szí tet ték eb ben a ke gyet len dog má ban. Vi szont azo kat,
akik még min dig hisz nek ben ne, könnyeb ben ve ze ti min -
den el kép zel he tõ bûn tény kü szö bé hez, mint bár mi más, amit
is me rek. Hadd idéz zek is mét ön nek az Isis Unveiled-bõl
(II. 542, 543.):

Ha ki lé pünk a val lás ki csiny kö rén kí vül re, és az
uni ver zu mot egész ként vizs gál juk, amit a ré szek fi nom
össze il lesz té se egyen sú lyoz ki, min den egész sé ges lo gi -
ka, az igaz ság leg hal vá nyabb, pis lá ko ló ér zé se ho gyan
lá za do zik a he lyet te sí tõ ve zek lés el len! Ha a bû nös csak
ön ma ga el len kö ve tett el bûnt, és csak is ma gá nak tett
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rosszat, ha õszin te meg bá nás sal el tö röl het né a múlt ese -
mé nye it, nem csak az em ber me mó ri á já ból, de még ab -
ból az el pusz tít ha tat lan fel jegy zés bõl is, amit sem-
mi lyen is ten ség – még a Leg ma ga sab bak Leg ma ga sabb -
ja – sem tün tet het el, ak kor ez a dog ma ta lán ért he tet -
len. 

De to vább gon dol va, hogy az em ber te het rosszat
em ber tár sá val, meg öl he ti, meg za var hat ja a tár sa da lom
és a dol gok ter mé sze tes rend jé nek az egyen sú lyát, és ak -
kor – gyá va ság ból, re mény bõl, kény szer bõl, nem szá mít 
– megbocsájtást nyer, ha el hi szi, hogy az em ber vé ré nek 
on tá sát el mos sa a má sik vér on tá sa – ez egy sze rû en ne -
vet sé ges! El le het-e tö röl ni egy bûn cse lek mény nek az
ered mé nyét, még ha ma gát a bûn cse lek ményt meg is
bocsájtják? 

Egy ok oko za tai soha nem kor lá to zód nak az ok ha tá -
ra i ra, és a bûn tény ered mé nye it sem le het az el kö ve tõ re
és az ál do za tá ra kor lá toz ni. Min den jó és min den rossz
cse le ke det nek meg van nak a ma guk ha tá sai, olyan nyil -
ván va ló an, mint a nyu godt víz be be le ha jí tott kõ nek. A
ha son lat köz hely sze rû, de a leg job ban ki gon dolt, így
hasz nál juk ezt. A ke let ke zõ víz kö rök at tól füg gõ en na -
gyob bak és gyor sab bak, hogy a za va ró tárgy na gyobb
vagy ki sebb, de a leg ki sebb ka vics, sõt a leg ap róbb por -
szem is kör hul lá mo kat kelt. Ez a za var pe dig nem csak
lát ha tó és a fel szí nen meg je le nõ. Lent, lát ha tat la nul,
min den irány ban – ki fe lé és le fe lé – víz csepp lök meg
víz csep pet, amíg a szé lét és al ját el nem éri. To váb bá, a
víz fe let ti le ve gõt is fel ka var ja, és ez a za var – aho gyan a
fi zi ku sok mond ják – ré teg rõl ré teg re ha lad, ki a tér be,
örök kön örök ké. Az anyag ka pott egy olyan im pul zust,
ami soha nem vész el, amit soha nem le het vissza hív ni!

Ugyan így van a bûn cse lek ménnyel, és ugyan így an -
nak el len té té vel. A cse le ke det le het egy pil la na tig tar tó,
de a ha tá sai örök ké va lók. Majd ami kor, mi u tán be dob -
tuk a kö vet a ta vacs ká ba, vissza vesszük azt a ke zünk be,
vissza gör get jük a hul lá mo kat, el tö röl jük a fel hasz nált
erõ ket, vissza visszük az éte ri hul lá mo kat azok ko ráb bi
nem lé te zõ ál la po tá ba, és el tö röl jük a kõ el do bá sa cse le -
ke de té nek min den nyo mát úgy, hogy az Idõ fel jegy zé se
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nem mu tat ja, hogy az va la ha is meg tör tént, ak kor, te hát
ak kor tud juk majd tü rel me sen meg hall gat ni a ke resz té -
nyek ér ve lé sét en nek a ve zek lés nek a hat ha tós sá gá ról,

és ak kor tól majd nem hi szünk a kar ma tör vé nyé ben. Aho -
gyan most áll, az egész vi lág hoz for du lunk, hogy dönt se el, 
a két ta ní tás kö zül me lyik mél tá nyol ja job ban az is te ni
igaz sá got, és me lyik az éssze rûbb, akár csak az egy sze rû
em be ri lo gi ka és ta pasz ta lat alap ján.

K: Még is, mil li ók hisz nek a ke resz tény dog má ban, és bol do -
gok tõle.

T: Tisz ta szen ti men ta liz mus, ami le gyõ zi a gon dol ko -
dá si ké pes sé ge i ket, amit egyet len va ló di fi lant róp vagy alt -
ru is ta sem fog soha el fo gad ni. Ez még csak nem is az
ön zõ ség álma, ha nem az em be ri ér te lem rém ál ma. Néz ze
meg, hova ve zet, és mond ja meg ne kem an nak a po gány
or szág nak a ne vét, ahol bûn té nye ket könnyeb ben vagy na -
gyobb szám ban kö vet nek el, mint a ke resz tény or szá gok -
ban. Néz ze meg a hosszú és hát bor zon ga tó éves króniká-
kat az eu ró pai or szá gok ban el kö ve tett bûn cse lek mé nyek -
rõl, és néz ze meg a pro tes táns és bib li ai Ame ri kát. Ott, a
bör tö nök ben meg tör tént meg té ré sek sok kal gyakoribbak,
mint amennyit a nyil vá nos evangelizációk és pré di ká ci ók
ered mé nyez tek.

Néz ze meg, mi áll a ke resz tény igaz ság szol gál ta tás(!) 
jegy zõ köny ve i ben. Vé res ke zû gyil ko sok, aki ket a tes ti
ger je de lem dé mon jai ösz tö kél tek, bosszú ál lás ból, kap -
zsi ság ból, fa na tiz mus ból, vagy pusz ta ke gyet len vér -
szomj ból ölik meg ál do za ta i kat, a leg több eset ben anél-
kül, hogy idõt ad ná nak ne kik a bûn bá nat tar tá sá ra,
vagy Jé zus hí vá sá ra. Õk ta lán bû nö sen hal tak meg, és
ter mé sze te sen – a te o ló gi ai lo gi ká nak meg fe le lõ en –
megkap ják a ju tal mat ki sebb vagy na gyobb bû ne i kért.
A gyil kos vi szont, akit el ért az em be ri igaz ság szol gál ta -
tás, akit bör tön be vet nek, akit a szentimentalisták meg -
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si rat nak, aki ért imád koz nak, ki mond ja a meg té rés
va rázsla tos sza va it, a vesz tõ hely re Jé zus meg vál tott
gyer me ke ként megy! A gyil kos ság ki vé te lé vel sem mi -
ért nem imád ko zott, nem ka pott meg vál tást, meg-
bocsájtást. Vi lá gos, hogy ez az em ber jól tet te, hogy gyil -
kolt, mert így el nyer te az örök bol dog sá got! 

És mi van az ál do zat tal és a csa lád já val, ro ko na i val,
el tar tott ja i val, tár sa dal mi kap cso la ta i val, az igaz ság -
szol gál ta tás kár pó tol ja õket? Szen ved ni kell ne kik eb -
ben a vi lág ban és a kö vet ke zõ ben, mi köz ben az, aki
rosszat tett ve lük, a Kál vá ria „szent tol va ja ként” ül dö -
gél, és örök re ál dott? Er rõl a kér dés rõl a pap ság óva tos
hall ga tás ba me rül.

Most már tud ja, hogy a teozófusok – akik nek az alap ve -
tõ hite és re mé nye az igaz sá gos ság min den szá má ra, a
menny ben és a föl dön egy aránt, és a kar ma tör vé nyé ben –
mi ért uta sít ják el ezt a dog mát.

K: Ak kor az em ber vég sõ kül de té se nem az Is ten ál tal kor -
mány zott menny or szág, ha nem az anyag fo ko za tos át ala kí tá sa
an nak õs ere de ti al ko tó já vá, a szel lem mé?

T: Igen, ez a vég sõ cél, ami felé min den ha lad a ter mé -
szet ben.

K: Önök kö zül egye sek nem te kin tik ezt a kép zet tár sí tást,
va gyis „a szel lem anyag ba hul lá sát” rossz do log nak, az új ra -
szü le tést pe dig sze ren csét len ség nek?

T: Egye sek igen, ezért tö re ked nek a föl di pró ba té tel
idõ sza ká nak le rö vi dí té sé re. Ez azon ban nem tö ké le tes
rossz, mi vel biz to sít ja azo kat a ta pasz ta lá so kat, amik ál tal
fel mász ha tunk a tu dás és böl cses ség csú csá ra. Arra gon do -
lok, hogy a ta pasz ta lá sok, ame lyek meg ta nít ják, hogy szel -
le mi ter mé sze tünk szük ség le tei sem mi mást nem okoz-
hat nak, mint szel le mi bol dog sá got. Mind ad dig, amíg test -
ben va gyunk, ki va gyunk téve a fáj da lom nak, a szen ve dés -
nek és mind azok nak az el ke se rí tõ ese mé nyek nek, amik
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elõ for dul nak az élet ben. Ezért és en nek gyó gyí tá sá ra vé gül 
tu dást szer zünk, egye dül az tud eny hü lést hoz ni, és re -
ményt adni egy jobb jö võ ben.
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XII.

MI  A  GYAKORLATI  TEOZÓFIA?

KÖTELESSÉG

K: Ak kor mi szük ség van az új ra szü le té sek re, mi vel sem mi -
nek sem si ke rül egy ál lan dó bé két biz to sí ta nia?

T: Mert a vég sõ célt nem le het el ér ni sem mi lyen más
mó don, csak élet ta pasz ta lat okon ke resz tül, és mert ezek -
nek a zöme fáj da lom ból és szen ve dés bõl áll. Csak az utób -
bin ke resz tül tu dunk ta nul ni. Az él ve ze tek és az örö mök
nem ta ní ta nak ne künk sem mit. Ezek át me ne ti ek, és
hosszú tá von csak csö mört tud nak hoz ni. To váb bá az ál -
lan dó ku dar ca ink, hogy bár mi lyen tar tós elé ge dett sé get
ta lál junk az élet ben, ame lyek a fel sõbb ter mé sze tünk igé -
nye i vel ta lál koz nak, vi lá go san meg mu tat ják, hogy azo kat
az igé nye ket csak a sa ját sík ju kon, va gyis a szel le min le het
ki elé gí te ni.

K: En nek ter mé sze tes ered mé nye-e egy olyan vágy, hogy ki -
lép jünk az élet bõl ilyen vagy olyan esz köz se gít sé gé vel?

T: Ha az ilyen vá gyon „ön gyil kos sá got” ért, ak kor azt
mon dom, a leg ha tá ro zot tab ban nem. Egy ilyen ered mény
soha nem le het „ter mé sze tes”, ha nem min dig ha lá los agy -
be teg ség nek, vagy a leg ha tá ro zot tabb és erõs ma te ri a lis ta
né ze tek nek kö szön he tõ. De ha a vá gyon egy sze rû tö rek -
vést ért, hogy el ér jük a szel le mi lé te zést, és nem an nak kí -
vá ná sát, hogy ki lép jünk a föld rõl, ak kor ezt tény leg
na gyon ter mé sze tes vágy nak ne ve zem. Egyéb ként az ön -
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kén tes ha lál a je len le gi szol gá la ti he lyünk és a ránk há ru ló
kö te les sé gek fel adá sa len ne, mint aho gyan pró bál ko zás is
a karmikus fe le lõs sé gek csök ken té sé re is, és így új kar ma
te rem té sé nek lét re ho zá sá ra.

K: De ha az anya gi sí kon a te vé keny sé gek nem kielégítõek,
ak kor a kö te les sé gek – amik ilyen te vé keny sé gek – mi ért fon to -
sak?

T: Min de nek elõtt azért, mert a fi lo zó fi ánk azt ta nít ja,
hogy az a cél, hogy el vé gez zük a min den em ber re igaz kö -
te les sé ge in ket, és min dent egy be vet ve szá munk ra ez nem
az egyé ni bol dog ság nak, ha nem má sok bol dog sá gá nak el -
éré se, a he lyes el vég zé se a he lyes ked vé ért, nem pe dig
azért, hogy mit hoz ne künk. A bol dog ság, vagy in kább a
meg elé ge dett ség va ló ban kö vet he ti a kö te les ség tel je sí té -
sét, de nem ez, és nem sza bad, hogy ez le gyen a haj tó erõ.

K: Mit ér te nek egé szen pon to san „kö te les sé gen” a te o zó fi á -
ban? Ez nem le het a Jé zus és apos to lai ál tal hir de tett ke resz tény
kö te les ség, ami vel önök egyi ket sem is me rik el.

T: Ön is mét té ved. Ami ket ön „ke resz tény” kö te les sé -
gek nek ne vez, azo kat min den nagy er köl csi és val lá si re -
for mer ta ní tot ta kor szak ok kal a ke resz tény ség idõ sza ka
elõtt. Mind annyi an nagy sze rû ek, ne mes lel kû ek, hõ si e sek 
vol tak a régi idõk ben, nem csak be szél tek és pré di kál tak
az emel vé nyek rõl, mint a mai idõk ben, ha nem néha egész
nem ze tek re vol tak ha tás sal. A budd his ta re form tör té nel -
me tele van a leg ne me sebb, leg hõ si e sebb ön zet len cse le ke -
de tek kel. „Le gye tek mind egy el mé jû ek, akik együttérzõk
egy más iránt, szeretõek, mint a fe le ba rát ok, le gye tek ir gal -
ma sak, le gye tek ud va ri a sak, ne vi szo noz zá tok a rosszat
rosszal, vagy a sér te ge tést sér te ge tés sel, ha nem el len ke zõ -
leg, ál dás sal” – gya kor la ti lag ezt haj tot ták vég re Budd ha
kö ve tõi sok év szá zad dal Pé ter elõtt. A ke resz tény ség eti ká -
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ja két ség te le nül nagy sze rû, de az is két ség te len, hogy nem
új, és a „po gány” kö te les sé gek bõl ered.

K: Ho gyan ha tá roz ná meg eze ket a kö te le zett sé ge ket vagy
„kö te les sé get” ál ta lá ban, aho gyan ön érti a fo gal mat?

T: Kö te les ség az, ami az em be ri ség nek, em ber tár sa ink -
nak, szom széd ja ink nak, csa lá dunk nak és kü lö nö sen an -
nak kö szön he tõ, ami vel tar to zunk mind azok nak, akik
sze gé nyeb bek és sze ren csét le neb bek ná lunk. Ez egy adós -
ság, amit ha ki fi ze tet le nül ha gyunk az élet ben, szel le mi ér -
te lem ben fi ze tés kép te len né tesz, és er köl csi leg csõd be
jut tat a kö vet ke zõ tes tet öl té sünk ben. A te o zó fia a kö te les -
ség pár la ta.

K: Ugyan így van a ke resz tény ség ben is, ami kor he lye sen ér -
tik és hajt ják vég re.

T: Két ség te le nül így van, de ha nem száj-val lás len ne a
gya kor lat ban, a te o zó fi á nak ke vés dol ga len ne a ke resz té -
nyek kö zött. Saj nos azon ban ez csak egy száj-er kölcs.
Azok, akik tel je sí tik a kö te les sé gü ket mindenki felé, és
nem csak sa ját ér de kük ben, ke ve sen van nak, és még ke ve -
seb ben azok, akik úgy tel je sí tik ezt a kö te les sé get, hogy
meg elé ged nek sa ját tit kos tu da tuk ki elé gí té sé vel. Ez – 

An nak a di csõ í tés nek a kö zös hang ja, 
Ami tisz te li az erényt, és ju tal maz za azt – 

az, ami örök ké a leg fon to sabb a „vi lág-meg újí tó” em ber -
ba rát ok el mé jé ben. A mo dern er kölcs tan ok ról gyö nyö rû
ol vas ni és meg be szé lé se ket hall gat ni, de mik a sza vak, ha -
csak nem bur kol ják be azo kat cse le ke de tek be? Vé gül, ha
azt kér de zi, ho gyan ért jük a te o zó fi ai kö te les sé get a gya -
kor lat ban és a kar ma szem pont já ból, azt tu dom vá la szol ni, 
hogy a kö te les sé günk ki in ni az utol só csep pig, mor gás nél -
kül az élet po ha rát, bár mit is tar tal maz zon az a szá munk ra, 
le tép ni az élet ró zsá it csu pán azért az il la tért, amit má sok -
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ra árasz ta nak, mi ma gunk pe dig elé ged jünk meg a tö vi sek -
kel, ha azt az il la tot nem él vez het jük anél kül, hogy más
va la kit meg fosz ta nánk tõle.

K: Mind ez na gyon ho má lyos. Mi az, ami ben töb bet tesz nek,
mint a ke resz té nyek?

T: Nem az a lé nyeg, hogy mi, a Te o zó fi ai Tár su lat tag -
jai mit csi ná lunk – bár né há nyunk meg pró bál ja a leg töb -
bet ki hoz ni ma gá ból –, ha nem hogy a te o zó fia mennyi vel
messzebb re ve zet a jó hoz, mint a mo dern ke resz tény ség
te szi. Ami rõl be szé lek: cse lek vés, erõl te tett te vé keny ség a
pusz ta szán dék és be széd he lyett. Egy em ber le het az, amit
sze ret, a leg vi lá gi a sabb, önzõ és ri deg szí vû, vagy akár alat -
to mos gaz em ber, és ez nem aka dá lyoz za meg, hogy ke resz -
tény nek ne vez ze ma gát, vagy má so kat, hogy an nak
te kint sék. De egyet len teozófusnak sincs joga erre a név re,
ha csak tel je sen át nem itat ja Carlyle köz hely sze rû igaz sá -
ga: „Az em ber vége egy cse le ke det, nem pe dig egy gon do lat,
még ha az a leg ne me sebb is” – és ha csak nem en nek az
igaz ság nak meg fe le lõ en ala kít ja ki a min den na pi éle tét.
Egy igaz ság ki nyi lat koz ta tá sá tól az még nem emel ke dik
tör vény erõ re, és mi nél szebb nek és nagy sze rûbb nek hang -
zik, an nál han go sab ban be szél nek erény rõl vagy kö te les -
ség rõl an nak meg va ló sí tá sa he lyett, és an nál erõteljeseb-
ben fog min dig a Holt-ten ger egyik gyü möl csé re em lé kez -
tet ni. Az ál szen tes ke dés az egyik leg vissza ta szí tóbb bûn, és
az ál szent ség az év szá zad leg na gyobb pro tes táns or szá gá -
nak, Ang li á nak a leg jel lem zõbb tu laj don sá ga.

K: Mit te kint nagy ál ta lá nos ság ban az em be ri ség kö te les sé -
gé nek?

T: Az egyen lõ jo gok és ki vált sá gok tel jes el is me ré se
min den ki szá má ra, füg get le nül fa já ra, bõr szí né re, tár sa -
dal mi hely ze té re vagy szü le té sé re.
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K: Mi kor te kin ti úgy, hogy ez a kö te les ség nem tel je sül?
T: Ami kor egy má sik va la ki jo ga it a leg ki sebb mér ték -

ben is meg sér tik – le gyen az egy em ber vagy egy nem zet,
ami kor el mu laszt juk meg mu tat ni neki ugyan azt az igaz sá -
gos sá got, ked ves sé get, fi gyel met vagy rész vé tet, mint amit
ma gunk nak kí vá nunk. A po li ti ka egész je len le gi rend sze -
re az ilyen jo gok el fe lej té sé re és a nem ze ti ön zés leg erõ sza -
ko sabb ér vé nye sí té sé re épül. A fran ci ák ezt mond ják:
„Aho gyan az úr, úgy a szol gá ja”, de még hoz zá kel le ne ten -
ni ük: „Aho gyan a nem ze ti po li ti ka, úgy az állampolgá-
rok”.

K: Vál lal ön bár mi lyen sze re pet is a po li ti ká ban?
T: Tár su lat ként gon do san el ke rül jük, ami nek az okát

az aláb bi ak ban is mer te tem. Arra tö re ked ni, hogy po li ti kai 
re for mo kat ér jünk el, mi e lõtt re for mot ér nénk el az em be -
ri ter mé szet ben, olyan, mint ha új bort töl te nénk régi pa -
lack ba. Ér jük el, hogy az em be rek érez zék és fel is mer jék
leg bel sõbb szí vük ben azt, hogy mi a va ló di, iga zi kö te les -
sé gük min den em ber felé, és az erõ min den rossz cél ra for -
dí tá sa, és min den igaz ság ta lan tör vény a nem ze ti politiká-
ban, amely em be ri, tár sa dal mi vagy po li ti kai ön zé sen ala -
pul, ma gá tól el fog tûn ni. Os to ba az a ker tész, aki úgy pró -
bál ja meg ki gyom lál ni a vi rág ágyá sát a mér ge zõ növé-
nyektõl, hogy ta laj szin ten el vág ja azo kat, ahe lyett, hogy
tö ves tõl ki tép né õket. Sem mi lyen tar tós po li ti kai re for -
mot nem le het el ér ni ugyan azok kal az önzõ em be rek kel,
ugyan olyan kor mánnyal, mint a régi.
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A  TEOZÓFIAI  TÁRSULAT  VISZONYA  A 
POLITIKAI  REFORMOKHOZ

 K: A Te o zó fi ai Tár su lat ak kor nem egy po li ti kai szer ve zet?
T: Ter mé sze te sen nem. In ter na ci o na lis ta ab ban a leg -

ma ga sabb ér te lem ben, hogy a tag jai kö zött van nak min -
den faj, val lás és gon dol ko dá si for ma fér fi ai és nõi, akik
együtt dol goz nak egy cél, az em be ri ség fej lõ dé se ér de ké -
ben, de mint tár su lat, egy ál ta lán sem mi lyen sze re pet nem
vál lal sem mi lyen nem ze ti- vagy párt po li ti ká ban. 

K: Mi ért?
T: Pon to san a már em lí tett okok ból. To váb bá a po li ti -

kai te vé keny ség nek szük ség sze rû en vál toz nia kell az idõ -
ben vál to zó kö rül mé nyek kel és az egyé nek gon dol ko dás-
mód já val. Mi köz ben teozófusi po zí ci ó juk nál fog va a Te o -
zó fi ai Tár su lat tag jai egyet ér tet tek a te o zó fi ai alap el vek -
kel, kü lön ben egy ál ta lán nem tar toz hat ná nak a Tár su lat-
hoz, eb bõl nem kö vet ke zik, hogy egyet ér te nek min den
más kér dés ben is. Tár su lat ként csak olyan dol gok ban tud -
nak együtt dol goz ni, amik min den ki szá má ra kö zö sek,
ami maga a te o zó fia, egyé ni leg vi szont min den ki tel je sen
sza ba don kö vet he ti sa ját adott po li ti kai gon dol ko dás mód -
ját és te vé keny sé gét mind ad dig, amíg ez nem ke rül össze -
üt kö zés be a te o zó fi ai alap el vek kel, vagy nem sér ti a
Te o zó fi ai Tár su la tot.

K: Az azon ban biz tos, hogy a Tár su lat egy ál ta lán nem áll
messze a tár sa dal mi kér dé sek tõl, ame lyek mos ta ná ban olyan
gyor san nyo mul nak elõ tér be, ugye?

T: A Te o zó fi ai Tár su lat alap el vei bi zo nyí té kot nyúj ta -
nak arra, hogy nem – va gyis in kább a leg több tag ja szá má -
ra nem – áll tá vol. Ha az em be ri sé get men tá li san és spiri-
tuálisan fej lesz te ni csak min de nek elõtt a leg jó za nabb és
leg tu do má nyo sabb fi zi o ló gi ai tör vé nyek ki kény sze rí té sé -
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vel le het, ak kor mind azok nak, akik e fej lõ dés ér de ké ben
dol goz nak, szent kö te les sé ge, hogy a leg töb bet meg te gye,
hogy meg lát has sa ezek nek a tör vé nyek nek az ál ta lá nos
vég re haj tá sát. Az összes teozófus csu pán túl sá go san szo -
mo rú an tu do má sul ve szi, hogy kü lö nö sen a nyu ga ti or szá -
gok ban az em be rek nagy tö me gé nek a tár sa dal mi kö rül-
ményei le he tet len né te szik, hogy akár tes ti leg, akár szel le -
mi leg meg fe le lõ en ké pez zék õket, és így mind ket tõ fej lõ -
dé se en nek kö vet kez té ben meg akadt. Mi vel ez a kép zés és
fej lõ dés a te o zó fia sür gõs cél ja i nak egyi ke, ezért a Te o zó fi -
ai Tár su lat tel jes egyet ér tés ben és össz hang ban van min -
den igaz erõ fe szí tés sel eb ben az irány ban.

K: De mit ért ön „igaz erõ fe szí té sen”? Min den tár sa dal mi
re for mer nek meg van a maga cso da sze re, és mind egyik azt hi szi,
hogy az övé az egyet len és egye dü li do log, ami az em be ri sé get fej -
lesz te ni és meg men te ni tud ja.

T: Tö ké le te sen igaz, és ez a va ló di ok, ami ért olyan ke -
vés tár sa dal mi mun ka va ló sul meg. A leg több cso da szer
ese té ben nincs va ló di irány mu ta tó alap elv, és biz to san
nincs egy olyan alap elv, ami mind eze ket össze kap csol ná.
Ér té kes idõ és ener gia megy így ve szen dõ be, mert az em -
be rek ahe lyett, hogy együtt mû köd né nek, egy más el len
küz de nek, gyak ran at tól kell fél ni, hogy in kább a hír név és 
a ju ta lom ér de ké ben, mint a nagy sze rû okért, ami rõl azt
ál lít ják, hogy a szí vük ben hor doz zák, és ami nek a leg fõbb -
nek kel le ne len nie az éle tük ben.

K: Ak kor ho gyan kell a te o zó fi ai alap el ve ket al kal maz ni
ah hoz, hogy ezt a tár sa dal mi együtt mû kö dést ösz tö nöz ni le hes -
sen, és hogy a tár sa dal mi fej lõ dés ér de ké ben va ló di erõ fe szí té sek
tör tén je nek?

T: Rö vi den hadd em lé kez tes sem, hogy mik ezek az
alap el vek: az Egye te mes Egy ség és oki ság, az em be ri szo li -
da ri tás, a kar ma tör vé nye és a re in kar ná ció. Ez an nak az
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arany lánc nak a négy lánc sze me, ami nek össze kell köt nie
az em be ri sé get egyet len csa lád ba, egyet len Egye te mes
Test vé ri ség be.

K: Ho gyan?
T: A tár sa da lom je len le gi ál la po tá ban, kü lö nö sen az

úgy ne ve zett ci vi li zált or szá gok ban fo lya ma to san szem be -
sü lünk az zal a ténnyel, hogy az em be rek nagy szá ma szen -
ved nyo mo rú ság tól, nincs te len ség tõl és be teg ség tõl. A
fi zi kai kö rül mé nye ik po csé kok, a men tá lis és spi ri tu á lis
ké pes sé ge ik pe dig gyak ran szin te tel je sen al sza nak. Más -
rész rõl, a tár sa dal mi rang lét ra má sik vé gén levõ sok em ber 
a nem tö rõ döm ér zé ket len ség, az anya gi lu xus és az ön zés -
be me rült ség éle tét éli. A lé te zés e for má i nak egyi ke sem
pusz ta vé let len. Mind ket tõ azok nak a kö rül mé nyek nek a
ha tá sa, amik kör be ve szik az érin tet te ket, és az egyik ol dal -
ról a tár sa dal mi kö te les sé gek el ha nya go lá sa a leg szo ro sabb 
kap cso lat ban áll a má sik ol da lon az el sat nyult és vissza ma -
radt fej lõ dés sel. 

A szo ci o ló gi á ban, mint a va ló di tu do mány va la mennyi
ágá ban, az egye te mes oki ság tör vé nye ér vény ben van. De
ez az oki ság szük ség sze rû en ma gá ba fog lal ja – an nak lo gi -
kai kö vet kez mé nye ként –, azt az em be ri szo li da ri tást, ami -
hez a te o zó fia olyan erõ sen ra gasz ko dik. Ha az em be ri
te vé keny ség vissza hat min den ki éle té re, és ez igaz tu do -
má nyos el kép ze lés, ak kor csak va la mennyi fér fi fi vér ré és
va la mennyi nõ nõ vér ré vá lá sa, és a min den na pi éle tük ben
a va ló di test vé ri ség gya kor lá sa az, ami vel va la ha is el ér he -
tõ az iga zi em be ri szo li da ri tás, amely a faj fel emel ke dé sé -
nek gyö ke ré nél hú zó dik. Ez a te vé keny ség és köl csön-
ha tás, ez a test vé ri ség az, amely ben min den ki nek min den -
ki má sért kell él nie, és amely az alap ve tõ te o zó fi ai alap el -
vek egyi ke, ami hez min den teozófusnak el kö te le zett nek
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kell len nie, nem csak ta ní ta ni róla, ha nem vég re is haj ta ni
az egyé ni éle té ben.

K: Ez mind na gyon szép ál ta lá nos alap elv ként, de ho gyan
al kal maz ná ezt ön konk rét mó don?

T: Egy pil la nat ra néz ze meg, mit ne vez ön az em be ri
tár sa da lom konk rét té nye i nek. Ne csak az em be rek tö me -
ge i nek éle tét ál lít sa szem be, ha nem azon so ka két, aki ket
kö zép vagy fel sõbb osz tá lyok nak ne vez nek, az zal, hogy
mennyi vel egész sé ge sebb és ne me sebb kö rül mé nyek kö -
zött le het né nek, ahol az igaz sá gos ság, ked ves ség és sze re -
tet len ne min de nek elõtt való, az ön zés, kö zö nyös ség és
ke gyet len ség he lyett, ami most túl gyak ran a leg fõbb ural -
ko dó. 

Az em be ri ség ben min den jó és rossz do log nak a gyö ke -
rei az em be ri jel lem ben hú zód nak, és ezt a jel le met most és 
ko ráb ban is az okok és oko za tok vég te len lán ca szab ja
meg. De ez a meg sza bás ugyan úgy vo nat ko zik a jö võ re is,
mint aho gyan a je len re és a múlt ra. Az ön zés, a kö zö nyös -
ség és a ke gyet len ség soha nem le het a faj nor má lis ál la po -
ta – ezt el hin ni az em be ri ség rõl való le mon dást je len te né,
amit egyet len teozófus sem te het meg. A ha la dás csak és
ki zá ró lag a ne me sebb tu laj don sá gok fej lõ dé sé vel ér he tõ el.

Nos, az iga zi evo lú ció arra ta nít ben nün ket, hogy az or -
ga niz mu sok kör nye ze té nek meg vál toz ta tá sa meg tud ja
vál toz tat ni és fej lesz te ni tud ja az or ga niz mu so kat, és ez a
leg szi go rúbb ér te lem ben igaz az em ber re vo nat koz tat va
is. Ezért min den teozófus kö te les meg ten ni a tõle tel he tõ
leg töb bet, hogy ere je min den esz kö zé vel se gít sen min den
bölcs és jól meg fon tolt tár sa dal mi erõ fe szí tést, amely cé lul 
tûzi ki a sze gé nyek hely ze té nek ja ví tá sát. Az ilyen erõ fe -
szí té se ket a vég sõ tár sa dal mi egyen jo gú ság, vagy azok nál
akik túl sá go san gyak ran el ha nya gol ják azt az élet szin te
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min den te rü le tén, a kö te les ség ér zés fej lesz té sé nek szem
elõtt tar tá sá val kell meg ten ni.

K: Egyet ér tek. De ki dön ti el, hogy a tár sa dal mi erõ fe szí té sek 
böl csek vagy os to bák?

T: Nincs olyan egyet len sze mély vagy tár su lat, amely
le fek tet het ne egy szi go rú sza bályt ez zel kap cso lat ban.
Szükségszerûen sok min dent rá kell hagy ni az egyé ni íté -
lõ ké pes ség re. Egy ál ta lá nos pró ba té telt azon ban meg ad ha -
tunk. A ja va solt te vé keny ség a va ló di test vé ri ség elõmoz-
dítása felé fog-e irá nyul ni, ami nek az elhozatala a te o zó fia
cél ja? Va ló di teozófusnak nem lesz sok ne héz sé ge egy
ilyen teszt al kal ma zá sá ban. 

Ha egy szer meg gyõ zõ dik róla, ak kor kö te les sé ge a köz -
vé le mény for má lá sa eb ben az irány ban. Ez pe dig csak úgy
ér he tõ el, hogy el mé jé be vési a kö zös sé gi és ma gán kö te les -
sé gek nek azo kat a ma ga sabb és ne me sebb esz mé it, amit
min den szel le mi és anya gi fej lõ dés gyö ke ré nél hú zód nak.
Min den el kép zel he tõ eset ben neki ma gá nak kell len nie a
szel le mi te vé keny ség egyik köz pont já nak, és be lõ le, a sa ját 
min den na pi éle té bõl kell ki su gá roz ni uk azok nak a ma ga -
sabb erõk nek, amik egye dül fel éleszt he tik em ber tár sa it.

K: De mi ért kel le ne ezt ten nie? Õ és min den ki – aho gyan ön
ta nít ja – nem a kar má juk tól füg ge nek, és a kar má nak nem kell
szük ség sze rû en meg va ló sul nia bi zo nyos irá nyok ban?

T: Ép pen ez a kar ma tör vé nye az, ami erõt ad min den -
hez, ami rõl be szél tem. Az egyén nem tud ja ma gát füg get -
le ní te ni a faj tól, és a faj sem az egyén tõl. A kar ma tör vé nye
egyen lõ mó don vo nat ko zik min den ki re, noha nem min -
den ki egyen lõ mó don fej lett. A má sok fej lõ dé sé nek se gí té -
se so rán a teozófus ab ban hisz, hogy õ nem csak se gít ne kik 
sa ját kar má juk tel je sí té sé ben, ha nem a leg szo ro sabb ér te -
lem ben tel je sí ti a sa ját ját is.  Az em be ri ség fej lõ dé se az,
ami nek mind õ, mint a töb bi ek szer ves ré szei, és amit õ
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min dig szem elõtt tart, és tud ja, hogy bár mi lyen ku darc a
maga ré szé rõl ab ban, hogy vá la szol jon a ben ne levõ leg ma -
ga sabb ra, nem csak ma gát kés lel te ti, ha nem min den kit a
fej lõ dés út ján. A te vé keny sé gé vel ne he zeb bé vagy köny-
nyebbé is te he ti az em be ri ség nek, hogy el ér je a lé te zés kö -
vet ke zõ, ma ga sabb sík ját. 

K: Mi lyen ha tás gya ko rol ez az ön ál tal em lí tett ne gye dik
prin cí pi um ra, va gyis a re in kar ná ci ó ra?

T: A kap cso lat a leg köz vet le nebb. Ha a je len le gi éle -
tünk bi zo nyos prin cí pi u mok fej lõ dé sé tõl függ, ame lyek
egy elõ zõ lé te zés bõl hát ra ha gyott csí rák ból nõ nek ki, ak -
kor a tör vény ugyan úgy ér vé nyes a jö võ re néz ve. Ért sük
meg egy szer azt a gon do la tot, hogy az egye te mes oki ság
nem csak a je len, ha nem a múlt, je len és jövõ, és min den te -
vé keny ség a je len le gi sí kun kon ter mé sze tes mó don és
könnyen an nak va ló di he lyé re jut, és lát ha tó vá vá lik an -
nak va ló di kap cso la tá ban hoz zánk és má sok hoz. 

Min den hit vány és önzõ cse le ke det hát ra fe lé küld ben -
nün ket, nem pe dig elõ re, míg min den ne mes gon do lat,
min den ön zet len tett egy lép csõ fok a lé te zés ma ga sabb és
di csõ sé ge sebb sík jai felé. Ha ez az élet len ne min den, ak -
kor sok szem pont ból tény leg si lány és alá va ló len ne, de a
lé te zés kö vet ke zõ szfé rá já ra való fel ké szü lés nek te kint ve,
arany ka pu ként hasz nál ha tó, amin ke resz tül át lép he tünk,
nem önzõ mó don és egye dül, ha nem em ber tár sa ink kal kö -
zö sen az ittenin túli pa lo ták ba.
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AZ  ÖNFELÁLDOZÁSRÓL

K: A min den ki re egyen lõ en ér vé nyes igaz sá gos ság és a min -
den te remt mény irán ti sze re tet a te o zó fia leg ma ga sabb irány el -
ve?

T: Nem, van egy még en nél is ma ga sabb irány elv.

K: Mi le het az?
T: Má sok nak töb bet adni, mint ön ma gunk nak – az ön -

fel ál do zás. Ez volt az irány elv és ami nek bõ sé ges mér té ke
jel le mez te min de nek elõtt az em be ri ség leg na gyobb ta ní -
tó it és mes te re it, mint pél dá ul a tör té nel mi Gautama
Budd hát és az Evan gé li u mok Ná zá re ti Jé zu sát. Ez a jel -
lem vo nás egye dül elég volt arra, hogy az utá nuk kö vet ke -
zõ em be ri ge ne rá ci ók szün te len hó do la tát és há lá ját
biz to sít sa szá muk ra. 

Mi azon ban azt mond juk, hogy az ön fel ál do zást meg -
kü lön böz te tõ-ké pes ség gel együtt kell vég re haj ta ni, és egy
ilyen ön fel adás, ha igaz sá gos ság nél kül, va kon, a be kö vet -
ke zõ ered mé nye ket fi gyel men kí vül hagy va tör té nik,
gyak ran nem csak hi á ba va ló cse le ke det nek, ha nem akár
ár tal mas nak is bi zo nyul hat. A te o zó fia egyik alap ve tõ sza -
bá lya az igaz sá gos ság ön ma gunk iránt – a kö zös em be ri ség 
egy egy sé gé nek te kint ve, nem pe dig egy sze mé lyes én-nek
– igaz sá gos ság, nem job ban, de nem is ke vés bé, mint má -
sok iránt, ha csak az egy Én fel ál do zá sá val nem tu dunk
tény le ge sen a so kak hasz ná ra vál ni.

K: Meg tud ná vi lá gí ta ni ezt a gon do la tát egy pél da be mu ta -
tá sá val?

T: Sok pél da van, ami ezt szem lél te ti a tör té ne lem ben.
Az ön fel ál do zást so kak vagy több em ber ja vá ért a te o zó fia
sok kal na gyobb ra tart ja, mint az ön meg ta ga dást egy szek -
tás esz mé ért, mint pél dá ul „a po gá nyok meg men té sé ért a
kár ho zat tól”. 
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A mi vé le mé nyünk sze rint Damien atya, a fi a tal har -
min cas fér fi, aki az egész éle tét fel ál doz ta Molokai-ban a
lep rá sok szen ve dé se i nek eny hí té se ér de ké ben, aki mi u tán
18 évig élt ve lük egye dül, vé gül maga is el kap ta a ször nyû
be teg sé get, ami be be le halt, nem halt meg hi á ba. Meg -
nyug vást és vi szony la gos bol dog sá got adott több ezer nyo -
mo rult sze ren csét len nek. Men tá lis és fi zi kai vi gaszt vitt
ne kik. Egy fény su ga rat ve tí tett ne kik a lé te zés fe ke te és si -
vár éj sza ká já ba, a re mény te len ség be, ami pár ját rit kí tó az
em be ri szen ve dés tör té nel mé ben. Va ló di teozófus volt, és
az em lé ke örök ké élni fog az év köny vek ben. 

A mi sze münk ben ez a sze gény bel gi u mi pap mér he tet -
le nül ma ga sab ban áll, mint pél dá ul azok az õszin te, de be -
kép zelt os to bák, a misszi o ná ri u sok, akik az éle tü ket dél-
ten ge ri szi ge te ken vagy Kí ná ban ál doz ták fel. 

Mi jót tet tek õk? Az egyik eset ben el men tek azok hoz,
akik még nem vol tak éret tek sem mi lyen igaz ság ra, a má -
sik eset ben pe dig egy olyan nép hez, amely nek a val lás fi lo -
zó fi ai rend sze re leg alább olyan ma gas szin tû, mint bár-
me lyik másik, már mint, ha az em ber Konfuciuszuk és
más böl cse ik irány el vei sze rint akar élni. Meg hal tak a ki -
szá mít ha tat lan kan ni bá lok és vad em be rek, és a népi fa na -
tiz mus és gyû löl kö dés ál do za ta i ként. Míg ha el men né nek
Whitechapel* nyo mor ta nyá i ra, vagy azok nak más, ha son -
ló lak he lye i re, ame lyek mé lyen a ci vi li zá ci ónk nap sü töt te
vi lá ga alatt pos had nak, tele ke resz tény pri mi tív em be rek -
kel és men tá lis lep rá val, ak kor ta lán te het tek vol na va la mi
jót, és meg õriz het ték vol na az éle tü ket egy jobb és ér de me -
sebb cél ra. 
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K: De a ke resz té nyek nem így gon dol ják.
T: Ter mé sze te sen nem, mert egy té ves hit alap ján cse -

le ked nek. Azt gon dol ják, hogy egy fe le lõs ség nél kü li vad -
em ber tes té nek meg ke resz te lé sé vel meg men tik a lel két a
kár ho zat tól. Az egyik egy ház el fe lej ti a már tír ja it, a má sik
bol dog gá avat ja és szob ro kat emel olyan em be rek nek,
mint Labre, aki fel ál doz ta a tes tét 40 évig az élõs di ek nek,
ami ket sza po rí tott. Ha meg len né nek az esz kö ze ink, mi
Damien atyá nak emel nénk szob rot, az iga zi, gya kor la ti
szent nek, és meg örö kí te nénk az em lé két örök re a te o zó fi ai 
hõ si es ség, a Budd ha- és Krisz tus sze rû kö nyö rü le tes ség és
ön fel ál do zás egyik élõ pél dá ja ként.

K: Ak kor önök az ön fel ál do zást az egyik kö te les ség nek te -
kin tik?

T: Igen, és ma gya rá zat ként be mu tat va, hogy az alt ru iz -
mus az ön fej lõ dés szer ves ré sze. De kü lönb sé get kell ten -
nünk. Egy em ber nek nincs joga ha lál ra éhez tet nie ma gát,
hogy egy má sik em ber nek le gyen éte le, ha csak an nak az
em ber nek az éle te nyil ván va ló an hasz no sabb a so ka ság
szá má ra, mint az övé. Azon ban az kö te les sé ge, hogy fel ál -
doz za a ké nyel mét, és má so kért dol goz zon, ha azok nem
ké pe sek ön ma guk ért dol goz ni. Kö te les sé ge, hogy oda ad -
jon min dent, ami tel je sen az övé, és sen ki más ja vát nem
szol gál ja, csak az övét, ha önzõ mó don el zár ja azt má sok -
tól. A te o zó fia ta nít ja az ál do zat kész sé get, de nem ta nít ja a
meg gon do lat lan és ér tel met len ön fel ál do zást, és azt nem is 
iga zol ja sem mi lyen fa na tiz mus.

K: De ho gyan fo gunk el jut ni egy ilyen emel ke dett szint re?
T: Er köl csi elõ írá sa ink meg vi lá go so dott al kal ma zá sá -

val a gya kor lat ban. Ma ga sabb ér tel münk, szel le mi in tu í ci -
ónk és er köl csi ér zé künk hasz ná la tá val, és kö vet ve an nak
a pa ran csa it, amit mi a tu da tunk „még halk hang já nak”
ne ve zünk, ami az Én-ünké, és han go sab ban be szél ben -
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nünk, mint Je ho va föld ren gé sei és menny dör gé sei, amik -
ben „az Úr nincs ben ne”.

K: Ha ilye nek a kö te les sé ge ink az em be ri ség gel szem ben ál -
ta lá nos ság ban, ak kor mit ért ön a köz vet len kör nye ze tün ket
értintõ kö te les sé ge in ken?

T: Pon to san ugyan ezt, és még azo kat, amik a csa lá di
kö te lé ke ink kel kap cso la tos kü lön le ges kö te le zett sé ge ink -
bõl fel me rül nek.

K: Ak kor nem igaz, amit mon da nak, hogy amint egy em ber
be lép a Te o zó fi ai Tár su lat ba, el kezd fo ko za to san el tá vo lod ni a
fe le sé gé tõl, gyer me ke i tõl és a csa lá di kö te le zett sé gek tõl?

T: Ez egy alap ta lan rá ga lom, sok má sik hoz ha son ló an.
Az elsõ te o zó fi ai kö te les ség az em ber min den em ber irán ti 
kö te les sé ge, kü lö nö sen azok iránt, akik iránt az em ber nek
kü lön le ges fe le lõs sé ge van, mert vagy ön kén te sen ma gá ra
vál lal ta azt – mint a há zas sá gi kö te lé kek – vagy mert az
em ber sor sa össze kö tõ dött ve lük – mint ami lyen szü le ink
vagy kö ze li ro ko na ink iránt van.

K: És mi le het egy teozófus kö te les sé ge sa ját ma gá val szem -
ben?

T: Hogy irá nyít sa és le gyõz ze a ma ga sabb Én-en ke -
resz tül az al sóbb én-t. Hogy meg tisz tít sa ma gát be lül rõl és
er köl csi leg, hogy sen ki tõl és sem mi tõl ne fél jen, sa ját tu -
da tá nak íté lõ szé ke ki vé te lé vel. Hogy soha ne csi nál jon
dol go kat fé lig, va gyis, ha úgy gon dol ja, hogy he lyes egy
dol got meg ten ni, te gye meg nyíl tan és me ré szen, ha pe dig
rossz nak tart ja, soha ne nyúl jon hoz zá töb bet. Egy
teozófus kö te les sé ge, hogy könnyít sen a ter hén az zal,
hogy gon dol Epictetos afo riz má já ra, aki ezt mond ja:

Ne té rít sen el a kö te les sé ged tõl sem mi lyen el fo gult
vissza jel zés, amit az os to ba vi lág küld ne ked, mert a
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rosszal lá suk nem tar to zik a ha tás kö röd be, kö vet ke zés -
kép pen nem is le het hoz zá sem mi kö zöd.

K: De te gyük fel, hogy a Tár su la tuk egyik tag ja azt ál lít ja,
hogy nem ké pes gya ko rol ni az alt ru iz must más em be rek iránt,
azon az ala pon, hogy „a jó té kony ság ott hon kez dõ dik”, hang sú -
lyoz va, hogy túl el fog lalt, vagy túl sze gény, hogy jót te gyen az
em be ri ség nek, vagy akár csak va la mely egy sé gé nek – mik az
önök sza bá lyai egy ilyen eset ben?

T: Nincs olyan em ber bár mi lyen ki fo gást is fel hoz va,
aki nek joga len ne azt mon da ni, hogy nem tud sem mit ten -
ni má so kért. „El lát va a meg fe le lõ kö te les sé get a meg fe le lõ
he lyen, az em ber a vi lá got az adó sá vá te he ti” – mond ja egy
an gol író. Egy po hár hi deg víz, amit egy szom jas ván dor -
nak ad a meg fe le lõ idõ ben, ne me sebb kö te les ség, és töb bet 
ér, mint egy tu cat va cso rát adni al kal mat lan idõ ben olyan
em be rek nek, akik meg tud nák azt fi zet ni. Sen ki, aki ben ez 
nincs ben ne, soha nem fog teozófussá vál ni, de tag ja ma -
rad hat a Tár su la tunk nak mind ezek el le né re. Nin cse nek
sza bá lya ink, amik kel bár kit kény sze rít het nénk, hogy gya -
kor la ti teozófussá vál jon, ha nincs ben ne a vágy, hogy az
le gyen.

K: Ak kor egy ál ta lán mi ért lép be a Tár su lat ba?
T: A leg job ban õ tud ja, hogy mit csi nál. Mert meg is -

mét lem, nincs jo gunk elõ re meg ítél ni egy em bert, még ak -
kor sem, ha egy egész kö zös ség eme li fel a sza vát el le ne, és
el mond ha tom ön nek, hogy mi ért. Nap ja ink ban a vox
populi – már ami leg alább is a ta nult em be rek hang ját il le ti
– töb bé nem a vox dei, ha nem min dig az elõ í té le té, az önzõ
in dí té ko ké, és gyak ran egy sze rû en a nép sze rût len sé gé. A
mi kö te les sé günk ma gok el ve té se, a jö võ nek vet ve, és lát -
ni, hogy ez jó, nem pe dig meg áll ni, hogy azt kér dez zük,
mi ért kell ezt ten nünk, ho gyan és mi cél ból va gyunk kö te -
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le sek az idõn ket vesz te get ni, mi vel azok, akik majd learat -
ják a ter mést, ami kor el jön az ide je, soha nem mi le szünk. 

A  JÓTÉKONYSÁGRÓL

K: Önök, teozófusok ho gyan te kin te nek a jó té kony ság ke -
resz tény kö te les sé gé re?

T: Mi lyen jó té kony ság ra gon dol? Az elme jó té kony sá -
gá ra, vagy gya kor la ti jó té kony ság ra a fi zi kai sí kon?

K: Gya kor la ti jó té kony ság ra gon do lok, mi vel az önök el kép -
ze lé se az egye te mes test vé ri ség rõl ter mé sze te sen tar tal maz za az
elme jó té kony sá gát is.

T: Ak kor ön nek Jé zus hegyibeszédben el mon dott pa -
ran csa i nak gya kor la ti vég re haj tá sa jár a fe jé ben?

K: Pon to san.
T: Ak kor mi ért ne ve zi azo kat „ke resz tény nek”? Mert

bár a Meg vál tó juk hir det te és gya ko rol ta azo kat, az utol só
do log, ami re nap ja ink ke resz té nyei gon dol nak, hogy meg -
va ló sít ják azo kat az éle tük ben.

K: Vi szont so kan van nak, akik éle tük fo lya mán ado má -
nyok kal jó té kony kod nak.

T: Igen, nagy sze ren csé jük fe les le gé bõl. De mu tas sa
meg ne kem azt a ke resz tényt, a leg in kább fi lant ró pok kö -
zül, aki oda ad ná a kö pe nyét is a di der gõ és éhe zõ tol vaj -
nak, aki el lop ja a ka bát ját, vagy oda tar ta ná a jobb or cá ját
an nak, aki bal ról po fon vág ja, és soha nem gon dol arra,
hogy meg sér tõd jön.

K: Ah, de ön nek nem sza bad el fe lej te nie, hogy az elõ írá so kat 
nem kell szó sze rint ér te ni. Az idõk és a kö rül mé nyek meg vál toz -
tak Krisz tus ide je óta. Rá adá sul õ pél dá za tok ban be szél.

T: Ak kor az önök egy há zai mi ért nem azt ta nít ják,
hogy a kár ho zat ról és a po kol tü zé rõl szó ló ta ní tá so kat is 
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pél da be széd ként kell ér te ni? A leg nép sze rûbb pré di ká to -
ra ik kö zül egye sek – mi köz ben gya kor la ti lag meg en ge dik, 
hogy eze ket a pél da be szé de ket úgy ért sék, aho gyan önök
ér tik – mi ért ra gasz kod nak a po kol tü zé nek és az „az -
beszt-sze rû” lé lek fi zi kai kín zá sá nak szó sze rin ti je len té -
sé hez? Ha az egyik pél da be széd, ak kor a má sik is az. Ha a
po kol tüze szó sze rin ti igaz ság, ak kor Krisz tus he gyi-be -
szé di pa ran csa it be kell tar ta ni az utol só be tû ig. Én pe dig
azt mon dom ön nek, hogy so kan, akik nem hisz nek Krisz -
tus is ten sé gé ben – mint Lev Tolsz toj gróf és több teozófus
is –, igen is be tart ják szó sze rint eze ket a ne mes és egye te -
mes elõ írá so kat, és sok jó em ber is ugyan így ten ne, ha nem 
len né nek biz to sak ab ban, hogy egy ilyen élet vi tel na gyon
va ló szí nû en egy el me gyógy in té zet be jut tat ná õket. Ennyi -
re ke resz té nyek az önök tör vé nyei!

K: De azt biz to san tud ja min den em ber, hogy mil li ó kat és
mil li ó kat köl te nek min den év ben ma gán és kö zös sé gi jó té kony -
ság ra?

T: Óh, igen, és en nek a fele hoz zá ra gad azok hoz a ke -
zek hez, ami ken át megy, mi e lõtt a rá szo ru lók meg kap nák,
mi köz ben a ma ra dék jó ré sze hi va tá sos kol du sok ke zé be
jut, akik túl lus ták dol goz ni. Így nem tesz nek sem mi jót
azok kal, akik tény leg nyo mor ban van nak, és szen ved nek. 

Nem hal lot ta még, hogy a lon do ni East-end-be el jut ta -
tott jó té kony ság nagy ered mé nye az volt, hogy mint egy
20%-kal emel ked tek a bér le ti dí jak Whitechapel-ben?

K: Ak kor ön mit csi nál na?
T: Cse lek vés egyé ni leg, nem pe dig együt te sen, az észa -

ki budd his ták sza bá lya i nak a kö ve té se:

Soha ne te gyél ételt az éhes em ber szá já ba egy má sik
em ber ke zé vel.
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Soha ne en gedd, hogy a szom szé dod [egy har ma dik
sze mély] ár nyé ka kö zéd és ado má nyod cím zett je közé
ke rül jön.

Soha ne adj idõt a nap nak, hogy fel szá rít sa a köny-
nyet, mi e lõtt le tö röl ted azt.

Soha ne adj pénzt a rá szo ru ló nak, vagy ételt a pap -
nak, aki az aj tód nál kol dul a szol gá don ke resz tül, kü -
lön ben a pén zed csök ken ti a há lát, az éte led pe dig ke se-
rûvé vá lik.

K: De ho gyan le het ezt a gya kor lat ban al kal maz ni?
T: A jó té kony ság te o zó fi ai esz mé jé nek je len té se a sze -

mé lyes erõ fe szí tés má so kért, a sze mé lyes kö nyö rü le tes ség és
ked ves ség, a sze mé lyes ér de kelt ség azok jó lét ében, akik
szen ved nek, a sze mé lyes együtt ér zés, gon dos ko dás és se gí -
tés a ba ja ik ban és szük ség le te ik ben. A teozófusok nem
hisz nek ab ban, hogy pénzt ad nak más em be rek ke zén
vagy szer ve ze te ken ke resz tül. Ab ban hi szünk, hogy a pénz 
adá sá nak ezer szer na gyobb ere je és ha té kony sá ga van, ha
sze mé lyes kap cso lat tal és együtt ér zés sel tesszük meg azok -
nak, akik nek szük sé gük van rá. Hi szünk a lé lek éh sé gé nek 
eny hí té sé ben, leg alább annyi ra, ha nem job ban, mint az
üres gyo mo ré ban, mert a hála több jót tesz az em ber rel, aki 
érzi azt, mint az zal, aki iránt ér zik. 

Hol van az a hála, amit az önök „font mil li ó i nak” elõ
kel le ne idéz nie, vagy az ál ta la ki vál tott jó ér zés? Meg mu -
tat ko zik-e az East-end sze gé nyei ál tal ér zett gyû lö let ben a
gaz da gok iránt, az anar chia és zûr za var párt já nak nö ve ke -
dé sé ben, vagy a sze ren csét len dol go zó lá nyok ez re i nél, az
„éh bér ért dol goz ta tó” rend szer ál do za ta i nál, akik na pon ta 
kény sze rül nek az ut cá ra ki áll ni, hogy ki egé szít sék a ke re -
se tü ket? Az önök te he tet len fér fi ai és asszo nyai kö szö ne tet 
mon da nak-e a sze gény há za kért, vagy a sze gé nye ik a mér -
ge zõ en egész ség te len la kó he lye kért, ame lyek ben be teg,
gör vély kó ros és an gol kó ros gye re kek új ge ne rá ci ó it nemz -
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he tik, csak azért, hogy pénzt te gye nek a tel he tet len uzso -
rá sok zse bé be, akik bir to kol ják a há za kat? 

Ezért van az, hogy a jó és ada koz ni kész em be rek ál tal
be fi ze tett „mil li ók” min den font ster ling je égõ átok ként és 
nem ál dás ként hull a sze gé nyek re, aki ken se gí te nie kel le -
ne. Mi ezt a nem ze ti kar ma lét re ho zá sá nak ne vez zük, és ször -
nyû lesz az ered mé nye az elszámolás napján.

TEOZÓFIA  A  TÖMEGEK  SZÁMÁRA

K: Gon dol ja, hogy a te o zó fia szín re lép ve fog se gí te ni ezek -
nek a rossz dol gok nak a meg szün te té sé ben, mo dern éle tünk gya -
kor la ti és ked ve zõt len kö rül mé nyei kö ze pet te?

T: Ha több pén zünk len ne, és ha a leg több teozófusnak
nem kel le ne a napi be te võ fa la tért dol goz nia, õszin tén hi -
szem, hogy ak kor tud na.

K: Ho gyan? Azt vár ják, hogy a ta ní tá sa ik va la ha is meg ra -
gad ják a ta nu lat lan tö me ge ket, ami kor azok olyan ne he zen ér -
he tõ ek és bo nyo lul tak, hogy a ma ga san kép zett em be rek is alig
tud ják meg ér te ni?

T: Egy dol got el fe lejt: pon to san az önök ne ve ze tes mo -
dern ok ta tá sa az, ami ne héz zé te szi önök szá má ra a te o zó -
fia meg ér té sét. A fe jük annyi ra tele van in tel lek tu á lis
fi nom sá gok kal és elõ í té le tek kel, hogy a ter mé sze tes in tu í -
ci ó juk és igaz ság ér zé kük nem tud mû köd ni. 

Nincs szük ség me ta fi zi ká ra vagy ta nult ság ra, hogy az
em ber meg ért se a kar ma és a re in kar ná ció alap ve tõ igaz sá -
ga it. Néz ze meg a sze gény és ta nu lat lan budd his ták és hin -
duk mil li ó it, akik szá má ra a kar ma és a re in kar ná ció kéz-
zelfogható va ló ság, egy sze rû en azért, mert az el mé jü ket
soha nem bé ní tot ták meg, és tor zí tot ták el az zal, hogy
belekényszerítették egy ter mé szet el le nes sab lon ba. A ben -
nük levõ ösz tö nös em be ri igaz ság ér ze tet soha nem zül lesz -
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tet ték le az zal, hogy azt mond ták ne kik, higgyék el, hogy a
bû ne ik re bo csá na tot nyer nek, mert egy má sik em bert ki -
vé gez tek az õ ked vü kért. 

Azt is je gyez zük meg, hogy a budd his ták anél kül élik
meg a hi tü ket, hogy mo rog ná nak a kar ma, vagy az el len,
amit igaz sá gos bün te tés nek te kin te nek, míg a ke resz tény
köz nép nem az er köl csi esz mé je sze rint él, és nem is fo gad -
ja el an nak vég ze tét elé ge det ten. In nen ered a fel zú du lás,
az elé ge det len ség és a lé te zé sért való harc he ves sé ge a nyu -
ga ti or szá gok ban.

K: De ez a meg elé ge dett ség, amit ön annyi ra ma gasz tal,
meg szün tet he ti az erõ fe szí tés min den haj tó ere jét, és át for dít hatja 
a ha la dást áll do gá lás sá.

T: Mi, teozófusok pe dig azt mond juk, hogy az önök ál -
tal fel ma gasz talt fej lõ dés és ci vi li zá ció nem több, mint li -
dérc fé nyek se re ge, amely a mér ge zõ és ha lá los gõ zö ket
kibocsájtó mo csár fe lett vib rál. Mi vel lát juk az ön zést, a
bûn cse lek mé nye ket, az er kölcs te len sé get és az összes el-
kép zel he tõ rossz dol got, ami le csap a sze ren csét len em be -
ri ség re eb bõl a Pandora sze len cé jé bõl, amit önök a fej lõ dés 
ko rá nak ne vez nek, és együtt ha lad va nö vek szik az anya gi
ci vi li zá ci ó juk nö ve ke dé sé vel. Ilyen áron jobb a budd his ta
or szá gok tét len sé ge és passzi vi tá sa, amely nek kö vet kez -
mé nye csu pán a po li ti kai rab ság kor sza kai let tek.

K: Ak kor mind ez a me ta fi zi ka és misz ti ciz mus, amik kel ön
annyi ra el fog lal ja ma gát, nem bír je len tõ ség gel?

T: A tö me gek szá má ra, amely nek csak gya kor la ti irá -
nyí tás ra és tá mo ga tás ra van szük sé ge, ezek nek nincs sok
kö vet kez mé nye, de a kép zet tek szá má ra, a tö me gek ter mé -
sze tes ve ze tõi szá má ra, azok nak, akik nek a gon dol ko dás-
és cse lek vés mód ja it elõbb vagy utóbb al kal maz ni fog ják
ezek a tö me gek, ezek a legfontosabbak. Csak a fi lo zó fia
esz kö zei azok, amik kel egy ér tel mes és kép zett em ber el
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tud ja ke rül ni azt az in tel lek tu á lis ön gyil kos sá got, hogy
vak hit ben hisz, és csak a ke le ti – ha nem is az ezo te ri kus –
ta ní tá sok szo ros foly to nos sá gá nak és lo gi kai kö vet ke ze tes -
sé gé nek át vé te le az, ami vel fel tud ja is mer ni ezek igaz sá -
gát. 

A meg gyõ zõ dés sza po rít ja a lel ke se dést, és aho gyan
Bulwer Lytton mond ja, „a lel ke se dés az õszin te ség vé dõ -
szel le me, és az igaz ság nél kü le nem ér el gyõ zel me ket”,
míg Emerson na gyon he lye sen jegy zi meg, hogy „min den
nagy és ki ma gas ló moz ga lom a vi lág év köny ve i ben a lel ke -
se dés di a da la”. És mi az, ami töb bet szá mít egy ilyen ér zés
lét re ho zá sá ban, mint egy olyan nagy sze rû, olyan kö vet ke -
ze tes, olyan lo gi kus és olyan min dent fel öle lõ fi lo zó fia,
mint a mi ke le ti ta ní tá sa ink?

K: Vi szont az el len sé gei na gyon so kan van nak, és a te o zó fia
min den nap új el len fe le ket sze rez.

T: Pon to san ez az, ami bi zo nyít ja bel sõ ki vá ló sá gát és
ér té két. Az em be rek csak azo kat a dol go kat gyû lö lik,
amik tõl fél nek, és sen ki nem veszi a fá rad sá got, hogy le -
gyõz ze azt, ami nem fe nye ge tõ és nem is emel ke dik a kö -
zép sze rû sé gen túl.

K: Azt re mé li, hogy egy na pon át ad ják ezt a lel ke se dést a tö -
me gek nek?

T: Mi ért ne, hi szen a tör té ne lem azt mond ja ne künk,
hogy a tö me gek lel ke sen vet ték át a budd hiz must, mi köz -
ben – aho gyan ko ráb ban mond tam – en nek a fi lo zó fi á nak
a gya kor la ti ha tá sát az er köl csök ben ma is mu tat ja a bûn -
cse lek mé nyek leg ki sebb ará nya a budd his ta né pes ség ben,
össze ha son lít va az összes töb bi val lás sal. A fõ szem pont
min den bûn cse lek mény és er kölcs te len ség leg ter mé ke -
nyebb gyö ke ré nek a ki té pé se, an nak a hit nek, hogy le het -
sé ges az em ber nek meg me ne kül nie sa ját cse le ke de tei
kö vet kez mé nye i tõl. 
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Ha egy szer meg ta nít juk ne kik a leg na gyobb tör vé nye -
ket, a kar mát és a re in kar ná ci ót, és emel lé el ül tet jük ben -
nük az em be ri ter mé szet va ló di mél tó sá gát, ak kor el fog-
nak for dul ni a rossz tól, és úgy fog ják ke rül ni, mint aho -
gyan a fi zi kai ve szé lye ket ke rü lik.

HOGYAN  SEGÍTHETIK  A  TAGOK  A 
TÁRSULATOT?

K: Mi lyen el vá rá sa ik van nak Tár su lat tag ja i val szem ben, 
ho gyan se gít he tik a mun kát?

T: Elõ ször is a te o zó fi ai ta ní tá sok ta nul má nyo zá sá val
és meg ér té sé vel, és így tud nak má so kat, kü lö nö sen a fi a tal
em be re ket ta ní ta ni. 

Má sod szor meg ra gad va min den le he tõ sé get, hogy be -
szél je nek má sok kal, és el ma gya ráz zák ne kik, mi a te o zó -
fia, és mi nem az, tisz táz va a té ves el kép ze lé se ket, és
fel kelt ve az ér dek lõ dést a téma iránt. 

Har mad szor se gít ve az iro dal munk ter jesz té sé ben,
meg vá sá rol va a köny ve in ket, ha meg en ged he tik ma guk -
nak, köl csön ad va vagy el aján dé koz va azo kat, és arra biz -
tat va ba rá ta i kat, hogy ugyan ezt te gyék. 

Ne gyed szer meg véd ve a Tár su la tot az igaz ság ta lan rá -
gal ma zá sok tól, ami ket ránk szór nak, a szá muk ra el ér he tõ
min den le gá lis esz köz zel. 

Ötöd ször – és mind kö zül ez a leg fon to sabb – pél da mu -
ta tás sal a saját életükben.

K: De mind ez az iro da lom, ami nek a ter jesz té sét ön olyan
fon tos sá got tu laj do nít, szá mom ra nem úgy tû nik, hogy nagy
gya kor la ti hasz not je lent az em be ri ség se gí té sé ben.

T: Mi más ként gon dol juk. Azt tart juk, hogy egy jó
könyv, ami az em be rek nek gon do lat-táp lá lé kot ad, amely
erõ sí ti és meg tisz tít ja az el mé jü ket, és le he tõ vé te szi ne -
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kik, meg fel fog ják azo kat az igaz sá go kat, ami ket ho má lyo -
san érez tek, de nem tud tak meg fo gal maz ni – te hát egy
ilyen könyv va ló di, alap ve tõ jót tesz. 

Ami azt il le ti, amit önök gya kor la ti jó té kony sá gi cse le -
ke de tek nek ne vez nek, em ber tár sa ink tes te i nek ja vá ra vé -
gez ve, meg tesszük azt a ki csit, ami tõ lünk te lik, de aho-
gyan már mond tam ön nek, a több sé günk sze gény, míg
ma gá nak a Tár su lat nak arra sincs pén ze, hogy ki fi zes se az
al kal ma zot ta kat. 

Mind annyi an, akik dol go zunk a Tár su la tért, in gyen
ad juk a mun kán kat, és a leg több eset ben pénzt is. Az a né -
hány tag, aki ren del ke zik olyan esz kö zök kel, amik az ál ta -
lá ban jó té kony ko dás nak ne ve zett te vé keny sé gek hez szük- 
ségesek, a budd his ta elõ írá so kat kö ve tik, és ma guk vég zik
a mun ká ju kat, nem pe dig meg bí zás sal vagy jó té kony sá gi
ala pok hoz tör té nõ nyil vá nos csat la ko zás sal. Amit a teozó-
fusnak min de nek elõtt ten nie kell az, hogy el fe led ke zik a
sze mé lyi sé gé rõl.

MIT  NEM  SZABADNA  EGY  TEOZÓFUSNAK 
TENNIE?

K: Van nak-e bár mi lyen til tó tör vé nyek vagy ki kö té sek a
teozófusok szá má ra az önök Tár su la tá ban?

T: Sok van, de saj nos egyik sem kény sze rí tõ ere jû. Ezek 
ki fe je zik a szer ve ze tünk esz mény kép ét – de arra kény sze -
rü lünk, hogy az ilyen dol gok gya kor la ti al kal ma zá sát ma -
guk nak a ta gok nak a be lá tá sá ra hagy juk. Saj nos, az em be ri 
el mék ál la po ta eb ben az év szá zad ban olyan, hogy ha csak
meg nem en ged jük, hogy ezek az elõ írá sok meg ma rad ja -
nak „pu hák nak”, ak kor egyet len fér fi vagy nõ sem mer né
meg koc káz tat ni, hogy csat la koz zon a Te o zó fi ai Tár su lat -
hoz. Pon to san ez az, ami ért kény szert ér zek, hogy ilyen
nagy hang súlyt fek tes sek a va ló di te o zó fia és an nak ko mo -
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lyan igyek võ, és jószándékú, de még ér dem te len esz kö ze, a 
Te o zó fi ai Tár su lat kö zöt ti kü lönb ség re.

K: Meg tud ha tom, mik ezek a ve szé lyes zá to nyok a te o zó fia
nyílt ten ge rén?

T: Tel jes jog gal ne ve zi eze ket zá to nyok nak, mi vel
több, egyéb ként õszin te és jószándékú tár su la ti tag zúz ta
már da ra bok ra raj tuk a te o zó fi ai csó nak ját! Vi szont bi zo -
nyos dol gok el ke rü lé se a vi lá gon a leg könnyeb ben meg te -
he tõ nek tû nik. Pél dá ul, itt egy fel so ro lás az ilyen nega-
tívumokról, ki véd ve azo kat po zi tív te o zó fi ai kö te les sé gek -
kel.

Egyet len teozófusnak sem sza bad hall gat nia, ami kor
rossz in du la tú be szá mo ló kat vagy rá gal ma kat hall, ami ket
a Tár su lat ról vagy ár tat lan em be rek rõl ter jesz te nek, le gye -
nek azok a mun ka tár sai vagy kí vül ál lók.

K: De te gyük fel, hogy amit hall, az igaz, vagy igaz le het
anél kül, hogy az em ber tud na róla.

T: Ak kor a ki je len tés iga zo lá sá ra ko moly bi zo nyí té ko -
kat kell meg kí ván ni, és meg hall gat ni pár tat la nul mind két
ol dalt, mi e lõtt meg en ged né, hogy a vád cá fo lat la nul ma -
rad jon. Nincs jo gunk el hin ni a rosszat mind ad dig, amíg
ta gad ha tat lan bi zo nyí ték kal nem ren del ke zünk az ál lí tás
he lyes sé gé ben.

K: És ak kor mit kell ten ni?
T: Saj ná lat nak és el né zés nek, jó in du lat nak és bé ke tû -

rés nek kel le ne el töl te nie ben nün ket, hogy megbocsájt-
sunk vét ke zõ test vé rünk nek, és a le he tõ leg sze lí debb íté le -
tet ki szab ni azok ra, akik vét kez nek. Egy teozófusnak soha
nem sza bad na el fe lej te nie, mi az, ami az em be ri ter mé szet
hi á nyos sá ga i nak és fo gya té kos sá ga i nak a kö vet kez mé nye.
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K: Meg kel le ne tel je sen bocsájtania ilyen ese tek ben?
T: Min den eset ben, kü lö nö sen ak kor, ami kor el le ne

kö vet tek el bûnt.

K: Vi szont ha így tesz, nem koc káz tat ja, hogy árt son, vagy
meg en ged je, hogy má sok nak árt sa nak? Ilyen kor mit kel le ne ten -
nie?

T: A kö te les sé ge az, amit a tu da ta vagy fel sõbb ter mé -
sze te su gall neki, de csak érett meg fon to lás után. Az igaz -
ság szol gál ta tás ma gá ba fog lal ja, hogy ne árt sunk sem mi-
lyen élõ lény nek, de az igaz ság szol gál ta tás arra is uta sít,
hogy ne en ged jük meg, hogy sok, vagy akár csak egyet len
ár tat lan nak árt sunk az zal, hogy meg en ged jük egy bû nös
sze mély nek, hogy el len õr zés nél kül tá voz zon.

K: Mik a to váb bi til tó ki kö té sek?
T: Egyet len teozófusnak sem sza bad do log ta lan vagy

ha szon ta lan élet re tö re ked nie, nem csi nál va sem mi va ló di
jót ma gá nak és még ke ve seb bet má sok nak. Dol goz nia kell
an nak a né hány em ber nek a ja vá ért, akik nek szük sé ge van
a se gít sé gé re, ha már nem ké pes az egész em be ri sé gért fá -
ra doz ni, és így a te o zó fia ügyé nek elõ re ha la dá sá ért kell
dol goz nia.

K: Ez ki vé te les ter mé sze tet kí ván, és egye sek szá má ra meg le -
he tõ sen nagy ne héz sé get je lent.

T: Ak kor õk job ban te szik, ha kí vül ma rad nak a Te o zó -
fi ai Tár su la ton, mint hogy ha mis szín ben tün tes sék fel
ma gu kat. Sen ki tõl sem kí ván ják, hogy töb bet ad jon, mint
amennyi je van, le gyen szó akár oda adás ról, akár idõ rõl,
mun ká ról vagy pénz rõl.

K: Mi a kö vet ke zõ?
T: Dol go zó tag nem tu laj do nít hat túl nagy ér té ket a sa -

ját sze mé lyes fej lõ dé sé nek vagy szak tu dá sá nak a te o zó fi ai
ta nul má nyok so rán, in kább arra kell ké szül nie, hogy
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annyi em ber ba rá ti mun kát vé gez zen el, amennyi az ere jé -
bõl te lik. Nem hagy hat ja a te o zó fi ai moz ga lom min den sú -
lyos ter hét és fe le lõs sé gét a né hány el kö te le zett dol go zó
vál la in. Min den tag nak kö te les sé gé nek kell érez nie, hogy
be kap cso lód jon a kö zös mun ká ba, és min den ere jé bõl telõ
esz köz zel se gí te nie kell azt.

K: Ez így tel je sen éssze rû. Mi a kö vet ke zõ?
T: Egyet len teozófus sem he lyez he ti sze mé lyes hi ú sá -

gát vagy ér zé se it a Tár su lat, mint tes tü let fölé. An nak, aki
fel ál doz za az utób bi, vagy más em be rek jó hí rét sze mé lyes
hi ú sá ga, vi lá gi elõ nyök vagy a büsz ke ség ol tá rán, nem sza -
bad meg en ged ni, hogy tag ma rad jon. Egy rá kos tüdõ meg -
be te gí ti az egész tes tet.

K: Kö te les sé ge-e min den tag nak, hogy má so kat ta nít son és
hir des se a te o zó fi át?

T: Igen, az. Egyet len tag nak sincs joga tét len nek ma -
rad nia az zal a ki fo gás sal, hogy túl ke ve set tud ah hoz, hogy
ta nít son. Mert ab ban biz tos le het, hogy fog ta lál ni má so -
kat, akik még ke ve seb bet tud nak nála. Amíg pe dig egy
em ber el nem kez di meg pró bál ni, hogy má so kat ta nít son,
ad dig nem fe de zi fel sa ját tu dat lan sá gát, és nem pró bál ja
meg meg szün tet ni azt. Ez azon ban egy ki sebb kö ve tel -
mény.

K: Ak kor ön mit te kint a leg fõb bek nek ezek kö zül a ne ga tív
te o zó fi ai kö te les sé gek kö zül?

T: Azt, hogy le gyünk fel ké szül ve, hogy fel is mer jük és
be is mer jük a hi bá in kat. Hogy in kább vét kez zünk a túl zó
di csé re ten ke resz tül, mint hogy túl ke vés sé ér té kel jük em -
ber tár sunk erõ fe szí té se it. Hogy soha ne be szél jünk ki
vagy rá gal maz zunk meg egy má sik sze mélyt. Min dig
mond juk meg nyíl tan, és köz vet le nül a sze mé be, ami el le -
nünk re van. Soha ne vál junk an nak a vissz hang já vá, ami
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rosszat hal lunk róla, és ne for ral junk bosszút azok el len,
akik eset leg bán ta nak ben nün ket.

K: De gyak ran ve szé lyes meg mon da ni az em be rek nek a sze -
mük be az igaz sá got. Nem gon dol ja? Is me rem az egyik tag ju kat, 
akit ke ser ve sen meg bán tot tak, ki lé pett a Tár su lat ból, és an nak
leg na gyobb el len sé gé vé vált, csak mert a sze mé be mond tak va la -
mi lyen kel le met len igaz sá go kat, és szem re há nyást tet tek neki ér -
tük.

T: Ilyen bõl már sok volt. Nincs olyan tag, sem ki emel -
ke dõ, sem je len ték te len, aki va la ha is úgy lé pett vol na ki,
hogy nem vált meg ke se re dett el len sé günk ké.

K: Mi vel ma gya ráz za ezt?
T: Egy sze rû en ez zel. Mi vel a leg több eset ben elõ ször

erõ sen el kö te lez ték ma gu kat a Tár su lat hoz, és a leg bõ ke -
zûb ben el hal moz ták azt túl zó di csé re tek kel, az egye dü li
le het sé ges ki fo gás egy ilyen vissza esés re, ami a to váb bi vi -
sel ke dé sét és múlt be li rö vid lá tá sát meg ma gya ráz za az,
hogy ár tat lan és be csa pott ál do zat ként pó zol nak, így dob ják le 
a fe le lõs sé get a sa ját vál la ik ról, és he lye zik azt ál ta lá ban a
Tár su lat ban le võ ké re, de kü lö nö sen an nak ve ze tõ i é re. Az
ilyen em be rek arra a régi me sé re em lé kez tet nek, ami egy
el tor zult arcú em ber rõl szól, aki szét tör te a tük rét ab ban a
hit ben, hogy az arc kép ét rosszul tük rö zi vissza.

K: De mi tõl for dul nak ezek az em be rek a Tár su lat el len?
T: Szin te min den eset ben az ilyen vagy olyan for má -

ban meg sér tett hi ú ság mi att. Ál ta lá ban azért, mert a vé le -
mé nyü ket és a ta ná csu kat nem te kin tet ték a Tár su lat ban
dön tõ nek és mér ték adó nak, vagy eset leg azért, mert õk
azok, akik in kább ural kod ná nak a po kol ban, mint szol gál -
ná nak a mennyek ben. Rö vi den, mert nem tud ják el vi sel -
ni, hogy va la ki mö gött va la mi ben a másodikok le gye nek. 
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Így pél dá ul, az egyik tag – egy va ló di „pápább a pá pá -
nál” – a Tár su lat min den tag ját kri ti zál ta és szin te gya láz ta 
a kí vül ál lók és a teozófusok elõtt is az zal az ürüggyel, hogy
mind annyi an „teozófiátlanok”, pon to san ami att hi báz tat -
va õket, amit egész idõ alatt maga csi nált. Vé gül el hagy ta a
Tár su la tot, in dok ként azt a mély sé ges meg gyõ zõ dé sét kö -
zöl te, hogy mi mind (kü lö nö sen az ala pí tók) csa lók va -
gyunk. 

Egy má sik tag, mi u tán min den le het sé ges fon dor la tot
be ve tett, hogy a Tár su lat egy nagy szek ci ó já nak a ve ze tõi
poszt ját el fog lal ja, és azt ta lál ta, hogy a ta gok nem õt akar -
ják, a Te o zó fi ai Tár su lat ala pí tói el len for dult, és a leg -
meg átal ko dot tabb el len sé gük ké vált, az egyi kü ket ott szi-
dalmazta, ahol csak tud ta, egy sze rû en azért, mert az utób -
bi nem tud ta és nem akar ta õt a tag ság ra rá erõl tet ni. Ez
egy sze rû en a hi ú ság ször nyû meg sér té sé nek az ese te volt. 

Még egy má sik tag fe ke te má gi át akart gya ko rol ni, és
va ló já ban gya ko rolt is, te hát jog ta lan sze mé lyes pszi cho ló -
gia ha tást kel te ni bi zo nyos ta gok ban, mi köz ben el kö te le -
zett sé get és min den te o zó fi ai erényt szín lelt. Ami kor ezt
le ál lí tot tuk, a tag sza kí tott a Tár su lat tal, és most rá gal maz -
za a sze ren csét len ve ze tõ ket, és ha zu do zik ró luk a leg ár tal -
ma sabb mó don, arra tö re ked ve, hogy tönk re te gye a Tár-
sulatot, be fe ke tít ve azok jó hírét, akiket ez a derék ember
nem tudott becsapni.

K: Mi hez kez de nek az ilyen sze mé lyek kel?
T: Rá hagy juk õket a kar má juk ra. Azért, mert egy em -

ber go nosz dol got mû vel, ez nem ok arra, hogy má sok is
ugyan ezt te gyék.
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K: De vissza tér ve a rá gal ma zás ra, hol kell meg húz ni a de -
mar ká ci ós vo na lat a rossz in du la tú plety ka és a jo gos kri ti ka kö -
zött? Nem kö te les sé ge-e az em ber nek, hogy fi gyel mez tes se a
ba rá ta it és a szom széd ja it azok ra, akik rõl tud ja, hogy ve szé lyes
tár sa ik?

T: Ha meg en ged jük ne kik, hogy más, nem el len õr zött
sze mé lyek kel foly tas sák te vé keny sé gü ket, ami bõl ká ruk
szár maz hat, ak kor ter mé sze te sen kö te les sé günk el há rí ta ni 
a ve szélyt úgy, hogy sze mé lye sen fi gyel mez tet jük õket. 

De akár igaz, akár nem, egy má sik sze mély el le ni vá das -
ko dást soha nem sza bad ter jesz te ni. Ha igaz, és a hiba a
vét ke zõn kí vül mást nem bánt, ak kor hagy juk rá a kar má -
já ra. Ha nem igaz, ak kor az el fog ke rül ni ben nün ket, és
hoz zá adó dik a vi lág ban levõ igaz ság ta lan sá gok hoz. Ezért
hall gas sunk az ilyen dol gok ról min den ki elõtt, aki köz vet -
le nül nem érin tett. 

Ha azon ban a diszk ré ci ónk és hall ga tá sunk va ló szí nû -
leg ká ro sít vagy ve szély be so dor má so kat, ak kor azt mon -
dom: Mondd meg az iga zat bár mi áron, és mondd
Annesly-vel: „A kö te les sé get és ne az ese mé nye ket te -
kintsd irány adó nak”. Van nak ese tek, ami kor az em ber
arra kény sze rül, hogy így ki ált son fel: „In kább pusz títsd
el a diszk ré ci ót, mint meg en gedd, hogy megakadályozza a
kötelességet”.

K: Azt hi szem, ha önök vég re hajt ják eze ket az irány el ve ket,
va ló szí nû leg nem ki csi prob lé ma ter mést fog nak arat ni!

T: Ara tunk is. El kell is mer nem, hogy most mi ugyan -
olyan gú nyo ló dás nak va gyunk ki té ve, mint a ko rai ke resz -
té nyek vol tak. „Néz zé tek, ezek a teozófusok hogy sze re tik
egy mást!” – mond hat ják most ró lunk az igaz ság ta lan ság
ár nya nél kül.
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K: Mi vel be is me ri, hogy leg alább annyi, ha nem több int ri ka, 
rá gal ma zás és ve sze ke dés van a Te o zó fi ai Tár su lat ban, mint a
ke resz tény egy há zak ban, nem be szél ve a tu do má nyos egye sü le -
tek rõl, meg kér de zem, mi fé le test vé ri ség ez?

T: Na gyon sze gé nyes faj ta va ló ban, mi vel je len leg, és
amed dig fel nem emel jük és át nem szer vez zük, nem jobb,
mint az összes töb bi. Ne fe led jük azon ban, hogy az em be ri
ter mé szet ugyan olyan a Te o zó fi ai Tár su lat ban, mint azon
kí vül. A tag jai nem szen tek, leg jobb eset ben vét ke zõk,
akik meg pró bál nak job bak len ni, és ki van nak téve an nak,
hogy vissza es nek sze mé lyes gyen ge sé gek nek kö szön he tõ -
en. 

Te gyük eh hez hoz zá, hogy a mi „Test vé ri sé günk” nem
el is mert vagy meg ala pí tott tes tü let, és kí vül esik az igaz -
ság szol gál ta tás ha tás kö rén. Nem is szól va ar ról, hogy ka o -
ti kus ál la pot ban van, és igaz ság ta la nul nép sze rût le nebb
bár mely más tes tü let nél. Nem cso da te hát, hogy azok a ta -
gok, akik nek nem si ke rül meg va ló sí ta ni az esz mé nyét,
mi u tán ki lép tek a Tár su lat ból, az el len sé ge ink felé kez de -
nek von zód ni, és min den sé rel mü ket és ke se rû sé gü ket a
na gyon is meg ér tõ fü lük be mond ják. Tud va, hogy tá mo -
ga tást, szim pá ti át és min den vá das ko dá suk – le gyen bár -
mi lyen kép te len is – kész sé ges elhivését ta lál ják ná luk,
ami ket tet szé sük sze rint szór nak a Te o zó fi ai Tár su lat ra,
ezért si et nek ezt meg ten ni, és az ár tat lan tük rön töl tik ki
ha rag ju kat, ami csu pán túl sá go san õszin tén tük rö zi vissza
az ar cu kat. 

Az em be rek soha nem bocsájtanak meg azok nak, aki ket 
õk sér tet tek meg. A ked ves ség nek az ér zé se, ami vel fo gad -
ták õket, és há lát lan ság gal fi zet tek meg, be le vi szi õket az
ön iga zo lás õrü le té be a vi lág és sa ját tu da tuk elõtt. Az elõb -
bi túl sá gos kész el hin ni bár mit, amit mon da nak egy olyan
tár su lat ra, amit gyû löl. Az utób bi – de in kább nem mon -
dok többet, attól félek, már így is túl sokat mondtam.
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K: Az ön hely ze te szá mom ra nem tû nik na gyon irigy lés re
mél tó nak.

T: Nem is az. De nem gon dol ja, hogy len nie kell va la mi 
na gyon ma gasz tos nak, na gyon emel ke dett nek, na gyon
igaz nak a Tár su lat és an nak fi lo zó fi á ja mö gött, ami kor a
moz ga lom ala pí tói és ve ze tõi még min dig tel jes ere jük bõl
foly tat ják a mun kát ? Fel ál doz zák érte min den ké nyel mü -
ket, min den vi lá gi jó lé tü ket és si ke rü ket, még a jó hír ne -
vü ket is – sõt, a meg be csü lé sü ket is –, hogy vi szon zá sul
szün te len és ál lan dó becs mér lést, ir gal mat lan ül dö zést, fá -
rad ha tat lan rá gal ma zást, ál lan dó há lát lan sá got, leg jobb
erõ fe szí té se ik fél re ér té sét, po fo no kat kap ja nak mind két
ol dal ról, ami kor egy sze rû en el dob va a mun ká ju kat azon -
nal meg sza ba dul ná nak min den fe le lõs ség tõl, men te sül né -
nek min den to váb bi tá ma dás tól.

K: Be val lom, az ilyen áll ha ta tos ság szá mom ra el ké pesz tõ -
nek tû nik, és kí ván csi len nék, mi ért csi nál ják mind ezt.

T: Higgye el, nem a sa ját passzi ónk ból, csak ab ban a re -
mény ben, hogy ki kép zünk né hány egyént arra, hogy foly -
tas sák a mun kán kat az em be ri sé gért an nak ere de ti prog-
ramjával, ami kor majd az ala pí tók meg hal nak, és el tá voz -
nak. Már ta lál tak né hány ilyen ne mes és el kö te le zett lel -
ket, akik a he lyünk re áll nak. Az el kö vet ke zõ ge ne rá ci ók,
en nek a né hány nak kö szön he tõ en, ke vés bé tö vi ses ös -
vényt fog nak ta lál ni a bé ké hez, az út egy ki csit szé le sebb
lesz, és így min den mos ta ni szen ve dés jó ered mé nye ket
fog te rem te ni, az ön fel ál do zá suk pe dig nem lesz hi á ba va -
ló. 

Je len leg a Tár su lat leg fõbb, alap ve tõ cél ja ma gok el ül -
te té se az em be rek szí vé be, amik idõ ben majd ki haj ta nak,
és ked ve zõbb kö rül mé nyek kö zött el ve zet nek egy egész sé -
ges re form hoz, amik több bol dog sá got hoz nak el a tö me -
gek nek, mint amennyit ed dig él vez het tek.
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XIII.

A  TEOZÓFIAI  TÁRSULATTAL 
KAPCSOLATOS  FÉLREÉRTÉSEKRÕL

A  TEOZÓFIA  ÉS  AZ  ASZKETIZMUS

K: Hal lot tam, amint em be rek azt mond ják, hogy az önök
sza bá lyai meg kö ve te lik min den tag tól, hogy ve ge tá ri á nu sok,
szi go rú asz ké ták le gye nek, és te gye nek szü zes sé gi fo ga dal mat,
de ön ed dig sem mi ilyes mit nem mon dott. El mon da ná az iga zat
er rõl egy szer és min den kor ra ?

T: Az igaz ság az, hogy a sza bá lya ink sem mi ilyes mit
nem kö ve tel nek meg. A Te o zó fi ai Tár su lat nem vár ja el,
még ke vés bé kö ve te li meg egyet len tag já tól sem, hogy bár -
mi mó don asz ké ták nak kel le ne len ni ük, ki vé ve – ha ezt ön 
asz ke tiz mus nak ne ve zi –, hogy meg kell pró bál ni uk más
em be rek ja vá ra ten ni ük és ön zet len nek len ni a sa ját éle -
tük ben.

K: Sok tag juk vi szont szi go rú ve ge tá ri á nus, és nyíl tan be is -
me rik az el ha tá ro zá su kat, hogy nem lesz nek há za sok. A leg -
gyak rab ban azok ra is igaz ez, akik meg ha tá ro zó sze re pet
ját sza nak a Tár su la tuk mun ká já ban.

T: Ez csak ter mé sze tes, mert a tény leg ko moly dol go zó -
ink leg több je tag ja a Tár su lat bel sõ is ko lá já nak, ami rõl ko -
ráb ban már be szél tem ön nek.
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K: Óh, ak kor önök ab ban a bel sõ is ko lá ban kö ve te lik meg az
asz ké ta gya kor la tot?

T: Nem, nem kö ve tel jük meg vagy ír juk elõ még ott
sem, de úgy lá tom, jobb, ha meg ma gya rá zom a né ze te in -
ket az asz ké zis té má já ban ál ta lá nos ság ban, és ak kor meg
fog ja ér te ni azo kat a vegetariánizmussal és a töb bi vel kap -
cso lat ban.

K: Ké rem, foly tas sa.
T: Aho gyan már mond tam ön nek, a leg több em ber, aki 

a te o zó fia va ló ban õszin te ta nul má nyo zó já vá és Tár su la -
tunk ak tív dol go zó já vá vá lik, sze ret ne töb bet ten ni, mint
hogy csak el mé le ti leg ta nul má nyoz za azo kat az igaz sá go -
kat, ami ket ta ní tunk. Sze ret nék meg is mer ni az igaz sá got sa -
ját köz vet len ta pasz ta la tu kon ke resz tül, és ta nul má nyoz ni 
az ok kul tiz must ab ból a cél ból, hogy böl cses sé get és erõt
sze rez nek, amely rõl úgy ér zik, hogy szük sé gük van má sok
ha té kony és igaz sá gos se gí té sé hez a vak és öt let sze rû se gí -
tés he lyett. Ezért elõbb vagy utóbb csat la koz nak a bel sõ is -
ko lá hoz.

K: Vi szont ön azt mond ta, hogy az „asz ke ti kus gya kor la tok” 
nem kö te le zõk még ab ban a bel sõ is ko lá ban sem.

T: Va ló ban nem, de az elsõ do log, amit a ta gok meg ta -
nul nak, egy va ló sá gos el kép ze lé se a test, va gyis a fi zi kai
bu rok vi szo nyá ról a bel sõ, a va ló di em ber hez. A vi szonyt
és a köl csön ha tást az em be ri ter mé szet e két meg nyil vá nu -
lá si for má ja kö zött el ma gya ráz zuk és be mu tat juk ne kik, és 
így ha ma ro san át itat ja õket a bel sõ em ber min de nek fe let ti 
fon tos sá ga a kül sõ héj jal vagy test tel szem ben. 

Meg ta nul ják, hogy a vak, ér tel met len asz ké zis merõ os -
to ba ság, hogy az ilyen vi sel ke dés, mint Szt. Labre-é, ami -
rõl már ko ráb ban be szél tem, vagy az in di ai fa kí ro ké és a
dzsun gel ben lakó asz ké tá ké, akik sa ját tes tü ket meg vág -
ják, meg ége tik és le so vá nyít ják a leg va dabb és leg ször -
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nyûbb mó don, egy sze rû en ön kín zás önzõ cél ból, va gyis
hogy aka rat erõt fej lessze nek ki, de tö ké le te sen ha szon ta -
lan ab ból a cél ból, hogy se gít sék a va ló di szel le mi vagy te o -
zó fi ai fej lõ dést. 

K: Lá tom, csak az er köl csi asz ké zist te kin ti szük ség sze rû -
nek. Ez egy esz köz egy cél ér de ké ben, amely cél az em ber bel sõ
ter mé sze té nek a tö ké le tes egyen sú lya, és a test – an nak min den
szen ve dé lyé vel és vá gyá val – fö löt ti tel jes ura lom el éré se.

T: Pon to san. De ezt az esz közt ér tel me sen és böl csen
kell hasz nál ni, nem pe dig va kon és os to bán, mint egy at lé -
ta, aki edz és ké szül egy nagy ver seny re, nem pe dig mint a
zsu go ri, aki be teg ség be éhez te ti ma gát, hogy ki elé gít se az
arany irán ti szen ve dé lyét.

K: Most már ér tem az önök ál ta lá nos el gon do lá sát, de lás -
suk, ho gyan al kal maz zák ezt a gya kor lat ban. Mit mond pél dá -
ul a ve ge tá ri á nus ság ról?

T: Az egyik leg na gyobb né met tu dós ki mu tat ta, hogy
min den fé le ál la ti szö vet, bár mennyi re is meg fõ zik, még
min dig meg tart bi zo nyos fel tû nõ olyan ál la ti jel leg ze tes -
sé get, ami bõl szár ma zik, és eze ket a jel leg ze tes sé ge ket fel
le het is mer ni. Et tõl el te kint ve min den ki is me ri az ízt,
hogy mi lyen húst eszik. Mi egy lé pés sel to vább me gyünk,
és be bi zo nyít juk, hogy ami kor az ál la tok húsa éle lem ként
fel szí vó dik az em ber ben, át ad ja neki fi zi o ló gi a i lag an nak
az ál lat nak a jel leg ze tes sé gét, ami bõl szár ma zik. 

To váb bá az ok kult tu do mány ta nít ja és be bi zo nyít ja ezt 
a ta nu ló i nak kéz zel fog ha tó bi zo nyí ték kal, ki mu tat va azt
is, hogy ez a „dur ví tó” vagy „ál la ti anyag gá váló” ha tás az
em ber re a leg na gyobb a na gyobb ál la tok hú sá ból, ki sebb a
ma da rak ból és a hi deg vérû ál la tok ból, és ak kor a leg ki -
sebb, ha az em ber csak nö vé nye ket eszik.
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K: Ak kor nem jobb len ne egy ál ta lán sem mit sem enni?
T: Ha tud nánk evés nél kül élni, ak kor ter mé sze te sen

jobb len ne. De aho gyan a dol gok áll nak, en nünk kell,
hogy él jünk, így azt ta ná csol juk a leg ko mo lyabb ta nu lók -
nak, hogy olyan éte le ket egye nek, amik a leg ke vés bé ter -
he lik meg és ne he zí tik el az agyu kat és tes tü ket, és amik-
nek a leg ki sebb ha tá sa van az in tu í ci ó juk, bel sõ ké pes sé ge -
ik és erõ ik fej lõ dé sé nek aka dá lyo zá sá ra és kés lel te té sé re.

K: Ak kor önök nem vesz nek át min den ér vet, amit a ve ge tá -
ri á nu sok ál ta lá ban al kal maz ni szok tak?

T: Ter mé sze te sen nem. Bi zo nyos ér ve ik na gyon gyen -
gék, és gyak ran olyan fel te vé se ken ala pul nak, amik tel je -
sen té ve sek. Más részt vi szont sok do log, amit mon da nak,
tel je sen igaz. Pél dá ul hi szünk ab ban, hogy sok be teg ség,
kü lö nö sen arra a be teg ség re való nagy haj lam, ami mos ta -
ná ban vá lik annyi ra jel lem zõ vé, na gyon nagy részt a hús
fo gyasz tá sá nak kö szön he tõ, és kü lö nö sen a kon zer vek re
gon do lok. De túl sá go san sok idõ be tel ne vé gig men ni a ve -
ge ta ri a niz mus kér dés kö rén, ezért ké rem, lép jünk to vább
más té má ra.

K: Még egy kér dés. Mit kell csi nál ni uk a bel sõ is ko la tag ja i -
nak az ét ke zés sel kap cso lat ban, ami kor be te gek?

T: Kö vet ni a leg jobb gya kor la ti ta ná csot, amit kap hat -
nak, ter mé sze te sen. Ön még min dig nem érti, hogy soha
nem írunk elõ sem mi lyen szi go rú kö te le zett sé get ez zel
kap cso lat ban? Em lé kez zen egy szer és min den kor ra, hogy
min den ilyen kér dés ben a dol go kat ra ci o ná li san, és soha
nem fa na ti ku san szem lél jük. Ha be teg ség mi att vagy erõs
meg szo kás ból egy em ber nem tud meg él ni hús nél kül, ak -
kor fel tét le nül egyen húst. Ez nem bûn cse lek mény, ez
csak egy ki csit le las sít ja a fej lõ dé sét, mert vé gül is ar ról
van szó, hogy a tisz tán tes ti cse le ke de tek és funk ci ók sok -
kal ke vés bé fon to sak an nál, mint amit az em ber gon dol és
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érez, mi lyen vá gya kat bá to rít az el mé jé ben, és mi nek en -
ge di meg, hogy gyö ke ret ver je nek és nö ve ked je nek ott.

K: Ak kor a bor és a rö vid ita lok fo gyasz tá sá val kap cso lat ban
fel té te le zem, hogy nem ta ná csol ja az em be rek nek, hogy ilye ne ket 
igya nak?

T: Ezek rosszab bak az er köl csi és szel le mi nö ve ke dés -
re, mint a hús, mert az al ko hol nak min den for má já ban
van egy köz vet len, ész re ve he tõ és na gyon ár tal mas ha tá sa
az em ber pszi chi kai ál la po tá ra. A bor és a rö vid ital fo -
gyasz tás ép pen csak ki csit pusz tí tóbb a bel sõ erõk fej lesz -
té sé ben, mint a ha sis, az ópi um és ha son ló ká bí tó sze rek
szo kás sze rû hasz ná la ta.

A  TEOZÓFIA  ÉS  A  HÁZASSÁG

K: Ak kor most egy má sik kér dés: az em ber nek meg kell-e há -
za sod nia, vagy meg ma rad nia cö li bá tus ban?

T: At tól függ, mi lyen tí pu sú em ber re gon dol. Ha ön
olyan va la ki re utal, aki a vi lág ban szán dé ko zik élni, aki,
bár ha egy jó, ko moly teozófus is, és lel ke sen dol go zik az
ügyün kért, vi szont van nak kö tõ dé sei és kí ván sá gai, amik
a vi lág hoz lán col ják, rö vi den, aki nem érzi azt, hogy örök -
re le szá molt az zal, amit az em be rek élet nek ne vez nek, és
csak egyet len, csak is egyet len do log ra vá gyik – meg is mer -
ni az igaz sá got és ké pes len ni má sok nak se gí te ni – ak kor
egy ilyen em ber re azt mon dom, nincs aka dá lya, hogy há -
zas sá got kös sön, ha sze ret koc káz tat ni sze ren cse já té kon,
ahol sok kal több „nem nyert” van, mint nye re mény. Egy -
sze rû en nem hi het ben nün ket olyan kép te len nek és fa na -
ti kus nak, hogy ál ta lá ban a há zas ság el len pré di ká lunk!
Ép pen el len ke zõ leg, a gya kor la ti ok kul tiz mus né hány ki -
vé te les ese té tõl el te kint ve, a há zas ság az egye dü li gyógy -
szer az er kölcs te len ség el len.
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K: De mi ért nem tud ja az em ber meg sze rez ni ezt a tu dást és
ké pes sé get, ami kor há zas éle tet él?

T: Ked ves uram, nem tu dok vi tát nyit ni fi zi o ló gi ai
kér dé sek rõl, de tu dok adni ön nek egy nyil ván va ló és – úgy 
gon do lom – ki elé gí tõ vá laszt, ami meg ma gya ráz za az er -
köl csi oko kat. Tud-e az em ber két urat szol gál ni? Nem!
Ak kor ugyan így le he tet len, hogy meg ossza a fi gyel mét az
ok kult te vé keny ség és a fe le sé ge kö zött. Ha meg pró bál ja,
egé szen biz to san nem fog si ke rül ni egyi ket sem meg fe le -
lõ en szol gál ni , és hadd em lé kez tes sem önt, a gya kor la ti
ok kul tiz mus sok kal ta ko mo lyabb és ve szé lye sebb an nál,
mint hogy az em ber csak úgy be le vág jon, ha csak nem ha -
lá lo san ko moly, és kész fel ál doz ni min dent, min de nek elõtt
ön ma gát, hogy el jus son a vég cél hoz. De ez nem vo nat ko zik 
a bel sõ is ko lánk tag ja i ra. Csak azok ra uta lok, akik el dön -
töt ték, hogy a ta nít vány ság ös vé nyén ha lad nak, ami a leg -
ma ga sabb cé lok hoz ve zet. A leg töb ben, vagy ta lán min-
denki, aki a bel sõ is ko lánk hoz csat la ko zik, csu pán kez dõ,
akik arra ké szül nek eb ben az élet ben, hogy tény le ge sen az
el kö vet ke zõ éle tek ben lép je nek rá arra az ös vény re.

A  TEOZÓFIA  ÉS  AZ  OKTATÁS

K: Az önök egyik leg erõ sebb érve a nyu ga ti val lás lé te zõ for -
má i nak al kal mat lan sá gá ra, va la mint bi zo nyos mér té kig a ma -
te ri a lis ta fi lo zó fia el len, amely mos ta ná ban annyi ra nép sze rû,
de amit – úgy tû nik – önök pusz tí tó bor za lom nak te kin te nek, az
a nagy mér té kû szen ve dés és bol dog ta lan ság, ami ta gad ha tat la -
nul lé te zik, kü lö nö sen a nagy vá ro sa ink ban. Azt azon ban el kell
is mer ni ük, mi lyen sok min den tör tént és tör té nik a dol gok ezen
ál la po tá nak az or vos lá sá ért az ok ta tás el ter jesz té sé vel és az ér te -
lem szét ter jesz té sé vel.

T: Az el jö ven dõ ge ne rá ci ók alig ha lesz nek há lá sak
önök nek az ilyen „ér te lem szét ter jesz té sé ért”, és az önök
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je len le gi ok ta tá sa sem tesz sok jót a sze gény éhe zõ tö me -
gek nek.

K: Ah, de idõt kell ad nia ne künk! Még csak né hány éve,
hogy el kezd tük ok tat ni a né pet.

T: De kö nyör göm, mit csi nált az önök ke resz tény val -
lá sa egé szen a XV. szá zad óta, ha egy szer be is me ri, hogy a
tö me gek ok ta tá sát meg sem pró bál ták mos ta ná ig, azt a va -
ló di mun kát – ha egy ál ta lán le het ilyen –, amit a ke resz té -
nyek nek, te hát egy Krisz tus-kö ve tõ egy ház nak és az em-
be rek nek el kel le ne vé gez nie?

K: Nos, le het, hogy iga za van, de most ––
T: Csak vizs gál juk meg az ok ta tás kér dé sét egy tá gabb

né zõ pont ból, és be fo gom ön nek bi zo nyí ta ni, hogy csak
ár ta nak és nem hasz nál nak a sok el is mert fej lesz tés sel. A
sze gény gye re kek is ko lái, bár jó val ke vés bé hasz no sak,
mint ami lye nek nek len ni ük kel le ne, jók, a hit vány kör -
nye zet hez ké pest, ami re ítél te õket az önök mo dern tár sa -
dal ma. Egy kis gya kor la ti te o zó fia be vi te le száz szor annyit 
se gí te ne a sze gény szen ve dõ tö me gek nek, mint a ha szon -
ta lan ér te lem nek mind ezen be vi te le.

K: De tény leg ––
T: Ké rem, hadd fe jez zem be. Olyan té má ba fo gott,

ami vel kap cso lat ban ne künk, teozófusoknak mély ér zé se -
ink van nak, és el kell mon da nom a mon dan dó mat. Tel je -
sen egyet ér tek az zal, hogy óri á si elõny szár ma zik egy ki csi
gye rek szá má ra, aki nyo mor ne gyed ben ne vel ke dik, aki -
nek a vi zes árok a ját szó te re, és fo lya ma tos dur va vi sel ke -
dés és sza vak kö ze pet te él, ha egy vi lá gos, tisz ta osz tály-
te rem ben van na pon ta, ahol ké pek van nak a fa lon, és
gyak ran szín pom pás vi rá gok a te rem ben. Ott meg ta nít ják
neki, hogy le gyen tisz ta, ked ves, szó fo ga dó, ott meg ta nul
éne kel ni és ját sza ni, van nak já té kok, amik fel éb resz tik az
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ér tel mét, meg ta nul ja ügye sen hasz nál ni az uj ja it, szé les
mo sollyal be szél ni ho mok rán co lás he lyett, ked ve sen dor -
gál ják vagy hí ze leg nek neki ahe lyett, hogy át koz nák. 

Mind ezek em be ri eb bé te szik a gye re ke ket, fel éb resz tik
az agyu kat, fo gé konnyá te szik õket ér tel mi és er kölcs ha tá -
sok ra. Az is ko lák ban nincs meg min den, ami le het ne, és
ami nek kel le ne len nie, de össze ha son lít va az ott ho na ik -
kal, éden ker tek, és azok las san vissza hat nak az ott ho na ik -
ra. Amíg azon ban ez igaz sok is ko la szék re, az önök
rend sze re a leg rosszab bat ér dem li, amit az em ber el mond -
hat róla.

K: Ké rem, foly tas sa.
T: Mi a va ló di cél ja a mo dern ok ta tás nak? Az-e, hogy

mû vel je és fej lessze az el mét a he lyes irány ban, hogy ta nít -
sa a ki ta ga dott és sze ren csét len em be re ket, hogy áll ha ta to -
san ci pel jék az élet ter hét, amit a kar ma osz tott rá juk, hogy 
meg erõ sít sék aka rat ere jü ket, hogy be lé jük ne vel jék a
szomszédjuk sze re te tét, a köl csö nös egy más ra utalt ság és a
test vé ri ség ér zé sét, és ez ál tal ké pez zék és ala kít sák a jel le -
mü ket a gya kor la ti élet szá má ra? Egy szik rá nyit sem. Vi -
szont ta gad ha tat la nul ezek min den va ló di ok ta tás cél jai.
Sen ki nem ta gad ja ezt, min den ok ta tá si szak ér tõ jük el is -
me ri ezt, és na gyon emel ke dett mó don be szél a té má ról. 

De mi a te vé keny sé gük gya kor la ti ered mé nye? Min den 
fi a tal em ber és gye rek, sõt, az is ko la mes te rek fi a ta labb ge -
ne rá ci ó já nak min den tag ja ezt vá la szol ja: „A mo dern ok -
ta tás cél ja az, hogy át men jünk a vizs gá kon”. Ez olyan
rend szer, ami nem a he lyes ver sen gés ki fej lesz té sé rõl, ha -
nem a fél té keny ség, az irigy ség és szin te a gyû löl kö dés kel -
té sé rõl és táp lá lá sá ról szól a fi a tal em be rek ben egy más
iránt, és így egy ke gyet le nül önzõ élet re, a meg be csü lé sért
és jó fi ze té sért való harc ra ké pe zik ki õket.
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K: El kell is mer nem, eb ben iga za van.
T: És mik ezek a vizs gák, a mo dern gye re kek és fi a ta lok 

rém ál mai? Egy sze rû en egy osz tá lyo zá si mód szer, amellyel 
az is ko lai ta ní tá suk ered mé nye it osz tá lyoz zák. Más sza -
vak kal, ezek al kot ják a mo dern tu do má nyos mód szer gya -
kor la ti al kal ma zá sát az ér tel mes em be ri faj ra. Most a
tu do mány azt ta nít ja, hogy az ér te lem az agy anya gá nak
me cha ni kus köl csön ha tá sa, ezért az az egyet len lo gi kus
do log, hogy a mo dern ok ta tás nak szin te tel je sen me cha ni -
kus nak kell len nie, egy faj ta me cha ni kus gé pe zet nek a ton -
ná val mért ér te lem le gyár tá sá ra. A vizs gák te rén szer zett
na gyon ke vés ta pasz ta lat elég an nak be bi zo nyí tá sá hoz,
hogy az ál ta luk meg va ló sí tott ok ta tás egy sze rû en a fi zi kai
me mó ria kép zé se, és elõbb vagy utóbb az önök összes is ko -
lá ja le fog süllyed ni erre a szint re. Ami a gon dol ko dá si és
ér tel mi ké pes sé gek bár mi lyen kép zé sét il le ti, ez egy sze rû -
en le he tet len, mi köz ben min dent olyan ered mé nyek alap -
ján kell meg ítél ni, ami ket ver seny vizs gák kal tesz tel tek le. 

To váb bá az is ko lai ok ta tás leg na gyobb fon tos sá gát a
jel lem ala kí tá sa je len ti, kü lö nö sen az er köl csi ma ga tar tá sé. 
Most az el sõ tõl az utol só ig, az önök mo dern rend sze re az
úgy ne ve zett tu do má nyos ki nyi lat koz ta tá so kon ala pul: „a
lé tért való küz del men” és a „leg jobb túl élé sén”. Min den
em bert egész ko rai éle te fo lya mán ezek ve ze tik gya kor la ti
pél dá kon és ta pasz ta lá so kon ke resz tül, va la mint köz vet -
len ta ní tás sal is, amíg le he tet len né vá lik ki ir ta ni az el mé -
jé bõl az el kép ze lést, hogy az „én”, az alsó, sze mé lyes, az
ál la ti én az élet vég sõ cél ja és ér tel me. Itt ta lál juk min den
bol dog ta lan ság, bûn cse lek mény és szív te len ön zés nagy
for rá sát, ami nek a lé te zé sét ön ugyan úgy el is me ri, aho -
gyan én te szem. 

Aho gyan szám ta lan szor mond tam, az ön zés az em be ri -
ség átka, és min den go nosz ság és bûn cse lek mény ter mé -
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keny szü lõ je eb ben az élet ben, az önök is ko lái pe dig azok,
amik az ilyen ön zés nek a me leg ágyai.

K: Mind ez na gyon szép ál ta lá nos ság ként, de sze ret nék né -
hány tényt hal la ni, és azt is meg tud ni, hogy ezt ho gyan le het or -
vo sol ni.

T: Rend ben van, meg pró bá lom ki elé gí te ni a kí ván csi -
sá gát. Az ok ta tá si szer ve zet nek há rom nagy fel osz tá sa van: 
az irá nyí tó tes tü let, a kö zép osz tá lyi és a nyil vá nos ele mi is -
ko lák, amik a leg dur vább ke res ke del mik tõl az esz mé nyi
klasszi ku sig ter je dõ ská lán he lyez ked nek el sok vál to zat -
ban és ke ve rék ben. A gya kor la ti ke res ke del mik al kot ják a
mo dern ol dalt, a régi or to dox pe dig tük rö zi a tár sa dal mi
for mák hoz való mély sé ges ra gasz ko dá sát, még ami az is -
ko la ve ze té sét, a ta nu ló-ta nár vi szonyt is il le ti. Itt egy ér tel -
mû en lát juk, amint a tu do má nyos és ma te ri a lis ta kereske-
delmi ki szo rít ja az ide jét múlt or to do xot és klasszi kust. 

Az ok ta tás ezen ága i nak a cél jai így a fon tok, schil lin -
gek és a pennyk, a XIX. szá zad leg fõbb jója. Így az agy mo -
le ku lái ál tal lét re ho zott ener gi ák mind egyet len pont ra
össz pon to sul nak, és ezért bi zo nyos mér té kig az em be rek
ki sebb sé ge kép zett és spe ku la tív ér tel me i nek szer ve zett
se re ge, aki ket a tu dat lan, egy sze rû gon dol ko dá sú tö me gek
se re gei el len ké pez tek ki, aki ket arra ítél tek, hogy ér tel mi -
leg erõ sebb test vé re ik szív ják a vé rü ket, és élõs köd je nek
raj tuk. Az ilyen ok ta tás nem csak te o zó fia el le nes, ha nem
ke resz tény el le nes is. 

Az ered mény: Az ok ta tás ezen ágá nak köz vet len ho za -
dé ka a piac el árasz tá sa pénz csi ná ló gé pek kel, szív te len,
önzõ em be rek kel – ál la tok kal –, aki ket a leg gon do sab ban
ki ké pez tek arra, hogy élõs köd je nek em ber tár sa i kon, és ki -
hasz nál ják gyen gébb test vé re ik tu dat lan sá gát!
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K: Nos, de ezt leg alább is nem ál lít hat ja a nagy, elõ ke lõ kö -
zép is ko lá ink ról.

T: Nem, ez igaz. De bár a for ma kü lön bö zik, az él te tõ
szel lem ugyan az: nem teozófus és nem ke resz tény, bo csás -
son is ki Eton vagy Harrow tu dó so kat, vagy lel ké sze ket és
te o ló gu so kat.

K: De ezért nem úgy gon dol ja, hogy Eton-t és Harrow-t „ke -
res ke del mi nek” ne ve zi, ugye?

T: Nem. Ter mé sze te sen a klasszi kus rend szer min de -
nek fö lött tisz te let re mél tó, és nap ja ink ban is va la mennyi jót 
hoz lét re. Ezek to vább ra is meg ma rad nak a ked venc elõ ke -
lõ kö zép is ko lák nak, ahol nem csak ér tel mi, de tár sa dal mi
ok ta tás is kap ha tó. Ezért el sõd le ges fon tos sá gú, hogy az
arisz tok ra ta és gaz dag szü lõk lus ta fiai ilyen is ko lák ba
men je nek, hogy ta lál koz za nak a „vér” és pénz osz tá lyok
ma ra dék fi a tal ja i nak éle té vel. De saj nos, óri á si ver seny
van még a be ju tá sért is, mert a pén zes osz tá lyok nö ve ked -
nek, a sze gény, de okos fiúk pe dig meg kí sé rel nek be jut ni
az elõ ke lõ is ko lák ba ösz tön dí jak kal, mind ma guk ba a kö -
zép is ko lák ba, mind on nan az egye te mek re.

K: E né zet sze rint a gaz da gabb „tök fil kók nak” még ke mé -
nyeb ben kell dol goz ni uk, mint a sze gé nyebb tár sa ik nak.

T: Így van. De fur csa ezt mon da ni, „a leg al kal ma sabb
túl élé se” is te ní té sé nek hí vei nem gya ko rol ják hit val lá su -
kat, mert min den erõ fe szí tés ük arra irá nyul, hogy az al kal -
mat la nok kal ki tú ras sák az al kal ma so kat. Így, nagy pénz-
össze gû meg vesz te ge tés sel el csá bít ják a leg jobb ta ná ro kat
meg szo kott di ák ja ik tól, hogy ter mé sze tük nél fog va al kal -
mat lan utó da i kat be vi gyék olyan szak mák ba, ami ket ér -
tel met le nül túl zsú fol nak.
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K: És mind ezt ön mi nek tu laj do nít ja?
T: Mind ez egy olyan rend szer ár tal mas sá gá nak kö -

szön he tõ, amely meg ren de lés re ál lít elõ ter mé ke ket, füg -
get le nül az if jú ság haj la má tól és te het sé gé tõl. Sze gény kis
je lölt nek erre a prog resszív ok ta tá si pa ra di csom ra szin te
egye nes útja ve zet az óvo dá tól az urak fiai elõ ké szí tõ is ko -
lá já nak ta po só mal má ig. Itt azon nal a ha tal muk ba ke rí tik
az anya gi-in tel lek tu á lis gyár mun ká sai, és te le tö mik la tin,
fran cia és gö rög alak tan nal, dá tu mok kal és táb lá za tok kal,
és így ha volt is bár mi lyen ter mé sze tes te het sé ge, azt gyor -
san ki saj tol ják be lõ le a hen ge rek, ami ket Carlyle ta lá ló an
„ha lott sza vak nak” ne ve zett.

K: De nyil ván va ló an ta ní ta nak neki va la mit a „ha lott sza -
va kon” túl is, és sok olyat is, ami el ve zet he ti köz vet le nül a te o zó -
fi á hoz, ha nem is tel je sen a Te o zó fi ai Tár su lat ba, ugye?

T: Nem so kat. Mert a tör té ne lem bõl csak sa ját adott
nem ze té rõl sze rez ele gen dõ is me re tet, ami az elõ í té let acél
fegy ve ré vel lát ja el az összes töb bi nép el len, és be le me rí ti
a kró ni kák ban fel jegy zett nem ze ti gyû lö let és vér szomj
bû zös pö ce göd ré be, és ezt ugye nem ne ve zi te o zó fi á nak?

K: Mik a to váb bi el len ve té sei?
T: Eh hez hozzáadódik ki vá lasz tott, úgy ne ve zett bib li ai 

té nyek fel szí nes is me re te olyan ta nul má nyok ból, amik bõl
min den ér tel met szám ûz tek. Ha ez egy sze rû en egy me mó -
ria lec ke, ak kor a ta ní tó ma gya rá za ta a kö rül mé nyek ma -
gya rá za ta, és nem az oko ké.

K: Igen, de hal lot tam, hogy ön üd vö zöl te nap ja ink ban az
ag nosz ti ku sok és az ate is ták szá má nak emel ke dé sét, és így nyil -
ván va ló, hogy még eb ben az ön ál tal szív bõl ócsá rolt rend szer -
ben kép zett em be rek igen is meg ta nul nak gon dol kod ni és ér vel ni.

T: Igen, de ez in kább erre a rend szer re adott egész sé ges
re ak ci ó nak, mint ma gá nak a rend szer nek kö szön he tõ.
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Mér he tet le nül több re ér té kel jük az ag nosz ti ku so kat és
még a tisz ta ate is tá kat is a Tár su la tunk ban, mint bár mely
val lás bi gott ja it. Egy ag nosz ti kus elme min dig nyi tott az
igaz ság ra, míg az utób bi meg va kít ja a bi got tot, mint a nap -
fény a bag lyot. A leg jobb – értsd a leg in kább igaz ság sze re -
tõ, fi lant róp és be csü le tes – tag ja ink ag nosz ti ku sok és
ate is ták vol tak, és ma is azok, ab ban az ér te lem ben, hogy
nem hisz nek egy sze mé lyes Is ten ben. Nin cse nek azon ban
sza bad gon dol ko dó fiúk és lá nyok, és ál ta lá ban a ko rai ok -
ta tás hát ra hagy ja a bé lye gét a be szû kült és el tor zult el -
mén. 

Egy meg fe le lõ és jó zan ok ta tá si rend szer nek a leg élén -
kebb és leg li be rá li sabb el mé ket kell lét re hoz nia, ame lye -
ket ke mé nyen ki ké pez tek a lo gi kus és pon tos gondolko-
dásra, nem pe dig a vak hit re. Ho gyan vár hat nak el egy ál ta -
lán jó ered mé nye ket, mi köz ben a gyer me ke ik gon dol ko -
dá si ké pes sé ge it le zül lesz tik, azt pa ran csol va ne kik, hogy
higgye nek a Bib lia cso dá i ban va sár na pon ként, míg a hét
ma ra dék hat nap ján azt ta nít ják ne kik, hogy ilyen dol gok
tu do má nyo san le he tet le nek?

K: Ak kor önök ho gyan csi nál nák?
T: Ha len ne pén zünk, olyan is ko lá kat ala pí ta nánk,

ame lyek va la mi más felé for dul ná nak, mint az éhe zés re je -
löl tek írá sa és ol va sá sa. A gye re ke ket min de nek elõtt ön bi -
za lom ra, min den em ber sze re te té re, alt ru iz mus ra, köl-
csönös jó in du lat ra, és bár mi más nál job ban gon dol ko dás -
ra kell ta ní ta ni. Le csök ken te nénk a me mó ria tisz tán me -
cha ni kus mun ká ját az ab szo lút mi ni má lis szint re, és az
idõt a bel sõ ér zé kek, tu laj don sá gok és rej tett ké pes sé gek
fej lesz té sé re és kép zé sé re szen tel nénk. Meg pró bál nánk
min den gye rek kel, mint egy ség gel fog lal koz ni, és úgy ok -
tat ni, hogy a ké pes sé ge i nek leg har mo ni ku sabb egyen lõ
ará nyú ki bon ta ko zá sát ér jük el azért, hogy egyé ni adott sá -
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gai meg ta lál has sák tel jes, ter mé sze tes fej lõ dé sü ket. Azt
kel le ne cé lul ki tûz nünk, hogy te remt sünk sza bad fér fi a kat
és nõ ket, akik sza ba dok ér tel mi leg, sza ba dok er köl csi leg,
min den te kin tet ben elõ í té le tek tõl men te sek, és min de -
nek elõtt ön zet le nek. Hi szünk ab ban, hogy eb bõl sok min -
den, vagy akár min den el ér he tõ meg fe le lõ és va ló di
te o zó fi ai ne ve lés sel.

AKKOR   MIÉRT  VAN  OLYAN  SOK  ELÕÍTÉLET  
A  TEOZÓFIAI  TÁRSULATTAL  SZEMBEN?

K: Ha a te o zó fia akár csak fele an nak, amit ön mond, mi ért
kell lé tez nie ilyen ször nyû rossz el len ér zés nek vele szem ben? Ez
még in kább prob lé ma, mint bár mi más.

T: Így van, de nem sza bad el fe lej te nie, mi lyen sok erõs
el len sé get sze rez tünk csak a Tár su lat meg ala pí tá sa óta is.
Aho gyan már mond tam, ha a te o zó fi ai moz ga lom csak an -
nak a szá mos mo dern hó bort nak az egyi ke len ne, amik ár -
tal mat la nok, és vé gül szer te fosz la nak, ak kor egy sze rû en
ne vet né nek raj ta – aho gyan ne vet nek azok, akik még min -
dig nem ér tik va ló di je len tõ sé gét –, és egy sze rû en bé kén
hagy nák. Azon ban egy ál ta lán nem ilyen. Va ló já ban a te o -
zó fia a kor leg ko mo lyabb moz gal ma, és rá adá sul olyan,
ami fe nye ge ti a ha gyo má nyos szem fény vesz té sek, elõ í té le -
tek és nap ja ink tár sa dal mi go nosz sá gai leg több jé nek lé tét
– azo kat a go nosz sá go kat, amik hiz lal ják és bol dog gá te -
szik a fel sõ 10%-ot, az õket után zó kat és talp nya ló i kat, a
kö zép osz tály ok gaz dag ja i nak tu cat ja it, mi köz ben tény le -
ge sen meg sem mi sí tik és ki éhez te tik a sze gé nyek mil li ó it.
Gon dol kod jon el ezen, és könnyen meg fog ja ér te ni egy
ilyen kö nyör te len ül dö zés okát, amit azok a jó meg fi gye -
lõk és éles eszû ek foly tat nak, akik pon to san ér tik a te o zó -
fia ter mé sze tét, és ezért ret teg nek tõle.
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K: Azt akar ja ne kem mon da ni, hogy ez azért van, mert né -
há nyan meg ér tet ték, hová ve zet a te o zó fia, és ezért meg pró bál -
ják össze zúz ni a moz gal mat? De ha a te o zó fia csak jó hoz ve zet,
ak kor önök biz to san nem le het nek fel ké szül ve, hogy a hit vány
szív te len ség és hût len ség ilyen ször nyû vád já val il les sék még ezt
a né há nyat is?

T: Ép pen el len ke zõ leg, fel va gyok ké szül ve. Nem hí -
vom el len sé gek nek azo kat, akik kel a Tár su lat lé te zé sé nek
elsõ 9-10 évé ben erõs vagy ve szé lyes csa tát kel lett vív -
nunk, csak azo kat, akik az el múlt 3 vagy 4 év ben kel tek el -
le nünk. Õk pe dig nem be szél nek, ír nak és nem is
pré di kál nak a te o zó fia el len, ha nem csend ben és az os to ba
bá bok háta mö gött dol goz nak, akik úgy vi sel ked nek, mint 
a lát ha tó bá bu ik. Vi szont, ha lát ha tat la nok is Tár su la tunk
leg több tag ja szá má ra, a Tár su la tunk va ló di ala pí tói és vé -
del me zõi jól is me rik õket. Je len leg azon ban bi zo nyos
okok mi att név te le nek nek kell ma rad ni uk.

K: És õket önök kö zül töb ben is me rik, vagy csak ön egye dül?
T: Soha nem mond tam, hogy én is me rem õket. Le het,

hogy is me rem õket, le het, hogy nem, de tu dok ró luk, és ez
ele gen dõ, én pe dig meg aka dá lyo zom, hogy meg te gyék a
leg rosszab bat. Le het, hogy ha tal mas kárt okoz nak, és
össze za var ják a so ra in kat, kü lö nö sen a bá tor ta la nok és
azok kö zött, akik a lát szat alap ján ítél nek. Azon ban nem
fog ják össze zúz ni a Tár su la tot, bár mit is csi nál hat nak. El -
te kint ve ezek tõl a va ló ban ve szé lyes el len sé gek tõl – vi -
szont csak azok ra a teozófusokra ve szé lye sek, akik
ér dem te le nek a név re, és akik nek a he lye in kább kí vül,
mint a Te o zó fi ai Tár su la ton be lül van –, az el len fe le ink
szá ma több, mint je len tõs. 
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K: Meg tud ja leg alább eze ket ne vez ni, ha a töb bi ek rõl nem is 
be szél?

T: Ter mé sze te sen igen. Har col nunk kell (1) az ame ri -
kai, an gol és fran cia spi ri tisz ták gyû löl kö dé sé vel, (2) a
pap ság és az összes fe le ke zet ál lan dó szem be ál lá sá val, (3)
kü lö nö sen In di á ban a misszi o ná ri u sok en gesz tel he tet len
gyû lö le té vel és zak la tá sá val, (4) ez ve ze tett a ne ve ze tes és
al jas tá ma dás hoz a Te o zó fi ai Tár su lat el len, amit a Society 
for Psychical Research haj tott vég re, egy olyan tá ma dás -
hoz, amit az in di ai misszi o ná ri u sok ál tal szer ve zett rend -
sze res össze es kü vés szí tott fel. Vé gül, szá mí tás ba kell
ven nünk kü lön bö zõ ki vá ló(?) ta gok el pár to lá sát, ami nek
az oka it már el ma gya ráz tam. Mind ezek hoz zá já rul tak a
ve lünk szem be ni elõ í té let meg nö ve ke dé sé hez.

K: Nem tud na ezek rõl több rész let tel szol gál ni, hogy meg tud -
has sam, mit vá la szol jak, ami kor kér de zik – rö vi den a Tár su lat
tör té ne té rõl, és mi ért hi szi el a vi lág mind ezt?

T: Az ok egy sze rû. A leg több kí vül ál ló egy ál ta lán nem
tud sem mit ma gá ról a Tár su lat ról, an nak haj tó ere jé rõl,
cél ja i ról és meg gyõ zõ dé se i rõl. A kez de te i tõl fog va a vi lág a 
te o zó fi á ban sem mi mást nem lá tott, mint bi zo nyos cso dás
je len sé ge ket, amik ben a nem-spi ri tisz ták két har ma da
nem hisz. A Tár su lat ra na gyon gyor san úgy kezd tek te -
kin te ni, mint egy tes tü let re, ami „cso dás” ké pes sé gek kel
való ren del ke zést szín lel. A vi lág soha nem is mer te fel,
hogy a Tár su lat a cso dá nak, vagy akár csak a le he tõ sé gé nek
tel jes ta ga dá sát ta nít ja, hogy a Tár su lat ban csu pán né hány 
em ber van, aki ren del ke zik ilyen pszi chi kus ké pes sé gek -
kel, és csak ke ve sen van nak, akik sze re tik eze ket a ké pes -
sé ge ket. Azt sem ér tet te, hogy a je len sé ge ket soha nem a
nyil vá nos ság elõtt hoz ták lét re, csak is bi zal ma san, ba rá tok 
elõtt, se géd let ként hasz nál va an nak köz vet len szem lél te -
tés sel tör té nõ bi zo nyí tá sá ra, hogy ilyen dol go kat lét re le -
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het hoz ni sö tét szo bák, szel le mek, mé di u mok vagy bár-
mi lyen szo ká sos kel lé kek nél kül. Saj nos, ezt a tév kép ze tet
rend kí vül meg erõ sí tet te és el tú loz ta a té má ban meg je lent
elsõ könyv – Sinnett Occult World-je –, amely nagy fi gyel -
met kel tett Eu ró pá ban. Ha ez a mû so kat is tett azért, hogy
a Tár su lat elõ tér be ke rül jön, de még több szi dal ma zást,
gú nyo ló dást és fél re ér tel me zést zú dí tott sze ren csét len hõ -
sei és hõs nõi fe jé re. Erre a szer zõ erõs fi gyel mez te tést ka -
pott a Occult World írá sa kor, de nem for dí tott fi gyel met a
pró fé ci á ra – mert volt ilyen, bár fé lig el fá tyo loz va.

K: Mi ért és mi ó ta gyû lö lik önö ket a spi ri tisz ták?
T: A Tár su lat lé te zé sé nek elsõ nap ja óta. Amint is mert -

té vált a tény, hogy tes tü let ként a Te o zó fi ai Tár su lat nem
hisz a ha lot tak szel le me i vel való kom mu ni ká ci ó ban, ha -
nem az úgy ne ve zett „szel le me ket” leg na gyobb rész ben el -
hunyt sze mé lyi sé gek, bur kok stb. asztrális tük rö zõ dé sei-
nek te kin ti, a spi ri tisz ták erõ sza kos gyû lö let tel for dul tak
fe lénk, kü lö nö sen az ala pí tók felé. Ez a gyû lö let ki fe je zés -
re ju tott min den faj ta rá gal ma zás ban, kí mé let len sze mé -
lyes ke dõ meg jegy zé sek ben és a te o zó fi ai ta ní tá sok képte-
len fél re ma gya rá zá sá ban va la mennyi ame ri kai spi ri tisz ta
szer ve zet ben. Éve kig ül döz tek, fel je lent get tek és gya láz -
tak ben nün ket. Ez 1875-ben kez dõ dött, és foly ta tó dik a
mai na pig. 1879-ben a Tár su lat köz pont ját át vit tük New
York ból Bombayba, In di á ba, majd ál lan dó ra Madrasba
[je len le gi neve: Chennai]. Ami kor Tár su la tunk elsõ ága, a
Brit Te o zó fi ai Tár su lat meg ala kult Lon don ban, az an gol
spi ri tisz ták fog tak fegy vert el le nünk, aho gyan az ame ri ka -
i ak tet ték, majd a fran cia spi ri tisz ták is kö vet ték õket.
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K: De mi ért kell a pap ság nak el len sé ges nek len nie önök kel,
ami kor vé gül is a te o zó fi ai ta ní tá sok fõ irány vo na la a ma te ri a -
liz mus sal, nap ja ink ban a val lá sok min den for má já nak nagy el -
len sé gé vel áll szem be?

T: A pap ság azon ál ta lá nos alap elv mi att áll szem be
vele, hogy „Aki nincs ve lünk, az el le nünk van”. Mi vel a
te o zó fia nem ért egyet se me lyik szek tá val vagy fe le ke zet -
tel, ezért mind egyik egy aránt el len ség nek te kin ti, mert azt 
ta nít ja, hogy mind egyik töb bé-ke vés bé té ved. In di á ban a
misszi o ná ri u sok gyû löl köd tek, és meg pró bál tak meg sem -
mi sí te ni ben nün ket, mert lát ták, hogy a szá muk ra szin te
el ér he tet len kép zett in di ai fi a ta lok és a brahminok nagy
szám ban csat la koz nak a Tár su lat hoz. Vi szont et tõl az ál ta -
lá nos osz tály el len sé ges ség tõl füg get le nül a Te o zó fi ai Tár -
su lat sok egy há zi sze mélyt, sõt, egy-két püs pö köt is a
so ra i ban tud hat.

K: És mi ve zet te az S.P.R.-t*, hogy harc ba száll jon önök kel
szem ben? Mind ket ten bi zo nyos szem pont ból ugyan azon a te rü -
le ten vé gez tek ku ta tást, és szá mos pszi chi kus ku ta tó az önök tár -
su lat ához tar to zott.

T: Ele in te na gyon jó ba rát ság ban vol tunk az S.P.R. ve -
ze tõ i vel, de ami kor a Christian Coll ege Magazine-ban meg -
je lent a tá ma dás a je len sé gek kel kap cso lat ban, amit egy
cse léd ál lí tó la gos ki je len té sei tá masz tot tak alá, az S.P.R.
úgy ta lál ta, hogy komp ro mit tál ták ma gu kat az zal, hogy a
„Köz le mé nye ik”-ben túl sok olyan je len ség rõl szá mol tak
be, amik a Te o zó fi ai Tár su lat tal kap cso lat ban for dul tak
elõ. Az a tö rek vé sük, hogy mér ték adó és tu do má nyos tes tü -
let nek ad ják ki ma gu kat, és így vá lasz ta ni uk kel lett akö -
zött, hogy fenn tart ják ezt a hely ze tet az ál tal, hogy cser ben
hagy ják a Te o zó fi ai Tár su la tot, sõt, meg pró bál ják le rom -
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bol ni azt, vagy az úri tár sa ság szadduceusainak vé le mé nye
sze rint el ke ve red nek a „hi szé keny” teozófusokkal és spi ri -
tisz ták kal. 

A két vá lasz tá son kí vül nem volt más le he tõ sé gük, és õk 
azt vá lasz tot ták, hogy há tat for dí ta nak ne künk. Ez szo ron -
ga tó szük ség sze rû ség kér dé se volt a szá muk ra. De annyi ra
ke mény nyo más ne he ze dett rá juk, hogy ta lál ja nak bár mi -
lyen lát szó lag el fo gad ha tó in do kot a két ala pí tó ál tal élt
ön fel ál do zó élet, a szün te len mun ka és bár mi lyen pénz -
ügyi ha szon vagy más faj ta elõny tel jes hi á nya el len, hogy
el len fe le ink arra kény sze rül tek, hogy a há rom szo ro san
kép te len, rend kí vül ne vet sé ges, mos tan ra hí res sé vált
„orosz kém el mé let hez” fo lya mod ja nak, hogy ma gya rá za -
tot ad ja nak erre az ön fel ál do zás ra. 

A régi mon dás, „A már tí rok vére az egy ház for rá sa”
azon ban is mét he lyes nek bi zo nyult. E tá ma dás elsõ meg -
ráz kód ta tá sa után a Tár su lat meg két sze rez te és meg há -
rom szo roz ta a tag sá gát, de a meg te rem tett rossz be nyo más
még min dig fenn áll. Egy fran cia szer zõ nek iga za volt,
ami kor azt mond ta: „Be mu tat juk, újra és újra meg rá gal -
maz zuk, és min dig ma rad va la mi nyo ma”. Ezért van az,
hogy az igaz ság ta lan elõ í té le tek el ter jed tek, és hogy min -
den, a Te o zó fi ai Tár su lat tal, kü lö nö sen az ala pí tó i val kap -
cso la tos do log annyi ra ha mi san el tor zult, mi vel egye dül
rossz in du la tú szó be szé den ala pul.

K: Vi szont ab ban a 14 év ben, ami ó ta a Tár su lat lé te zik, ele -
gen dõ idõ és le he tõ ség állt ren del ke zé sük re, hogy meg mu tas sák
ma gu kat és a mun ká ju kat az igaz ság fé nyé ben. Nem?

T: Ho gyan, vagy mi kor kap tunk mi ilyen le he tõ sé get?
A leg ki vá lóbb tag ja ink ide gen ked tek bár mi tõl, ami úgy
lát szott, hogy a nyil vá nos ság elõtt iga zol ja õket. A ve zér -
elv ük min dig is a „Túl kell él nünk” és a „Mit szá mít, hogy 
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az új sá gok mit ír nak, vagy az em be rek mit gon dol nak?”
volt. 

A Tár su lat túl sá go san sze gény volt, hogy elõ adó kat
küld jön nyil vá nos elõ adá sok ra, és ezért a né ze te ink és ta -
ní tá sa ink ki fej té se né hány te o zó fi ai mun ká ra szo rít ko zott, 
amik si kert arat tak, de ami ket az em be rek gyak ran fél re ér -
tet tek, vagy szó be széd alap ján is mer tek meg. Az új ság ja in -
kat boj kot tál ták, és még most is így van, az iro dal mi mun-
káinkat fi gyel men kí vül hagy ták, és a mai na pig sem érzi
sen ki biz tos nak, hogy a teozófusok egy faj ta kí gyó- és ör -
dög-imá dók, vagy egy sze rû en „ezo te ri kus budd his ták” –
bár mit is je lent sen ez. 

Ér tel met len ség volt nap nap után, év rõl évre fo lya ma to -
san ta gad ni min den fé le fel fog ha tat lan daj ka me sét ró lunk,
mert amint egyet rend be tet tünk, az elsõ ham va i ból egy
má sik, még kép te le nebb és rosszindulatúbb szü le tett meg. 
Saj nos, az em be ri ter mé szet úgy épül fel, hogy bár mi jót
mon da nak egy sze mély rõl, an nak hát só gon do la tát, és az
ezt ki vál tó in dí té kot azon nal el fe lej tik, és soha nem is mét -
lik meg. De az em ber nek csak el kell mon da nia egy rá gal -
mat, vagy el kez de nie egy tör té ne tet – nem szá mít,
bár mennyi re kép te len, ha zug vagy hi he tet len is le het, ha
va la mi lyen nép sze rût len sze méllyel kap cso la tos –, mert
si ke res lesz, és elõ re el fo gad ják tör té nel mi tény ként. 

Don Basilio „CALUMNIA”-jához ha son ló an a hí resz -
te lés elõ ször puha, lágy szel lõ ként fúj do gál, ami alig moz -
dít ja meg a fû szá la kat a lá bunk alatt, és sen ki sem tud ja,
hon nan eredt, majd a leg rö vi debb idõ alatt át ala kul erõs
szél lé, el kezd fúj ni, majd azon nal dü hön gõ vi har rá vál to -
zik! A hí rek kö zött egy rá ga lom olyan, mint egy po lip a ha -
lak kö zött, be fész ke li ma gát az em ber el mé jé be, be le ta pad
a me mó ri ánk ba, ami táp lál ja azt, ki tö röl he tet len nyo mo -
kat hagy va még az után is, hogy a rá ga lom tes tét el pusz tí -
tot tuk. A rá gal ma zó ha zug ság az egye dü li fõ kulcs, amely
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min den agyat meg nyit. Biz tos, hogy min den em be ri el mé -
ben – a leg fej let teb ben és a leg fej let le neb ben egy aránt –
szí ves és ven dég sze re tõ fo gad ta tás ra ta lál, ha az csak egy
ki csit is elõ í té le tes, és nem szá mít, hogy mi is volt a hát só
gon do lat és az azt el in dí tó ok alap ja.

K: Nem gon dol ja, hogy az ál lí tá sa összes sé gé ben túl zó an ál -
ta lá no sí tó? Az an go lok soha nem hisz nek el kész sé ge sen akár -
mi lyen ki je len tést, és a nem ze tünk köz mon dá so san ar ról is mert,
hogy sze re ti a tisz tes sé ges já té kot, a fair playt. Egy ha zug ság nak
gyen gék a lá bai, hogy túl so ká ig me gáll jon, és – 

T: Az an go lok ép pen olyan ké szek hin ni a rossz ban,
mint bár mely más nem zet tag jai, mert ilyen az em be ri ter -
mé szet, és ez nem nem ze ti jel lem zõ. Ami a ha zug sá go kat
il le ti, ha nincs lá buk, hogy meg áll ja nak, a köz mon dás sze -
rint, ak kor rend kí vül gyors szár nya ik van nak, messzebb
és szé le sebb kör be el re pül nek, mint bár mi lyen más tí pu sú
hír, Ang li á ban is, aho gyan más hol is. Ne fe led je, hogy a
ha zug sá gok és a vá das ko dás az egyet len olyan iro da lom tí -
pus, amit min dig in gyen ka punk meg, és nem kell elõ fi ze -
té si dí jat fi zet nünk érte. 

Te he tünk egy kí sér le tet, ha akar ja. Ön, aki annyi ra ér -
dek lõ dik a te o zó fi ai dol gok iránt, és olyan so kat hal lott ró -
lunk, nem olyan sok szó be széd rõl és men de mon dá ról tesz
fel kér dé se ket, hogy ész re sem ve szi? Én pe dig az iga zat fo -
gom vá la szol ni, csak is az iga zat, ami a leg szi go rúbb el len -
õr zés nek is meg fe lel. 

K: Mi e lõtt té mát vál ta nánk, sze ret ném meg is mer ni a tel jes
igaz sá got a kö vet ke zõ rõl. Egyes írók az önök ta ní tá sa it „er kölcs -
te len nek és ár tal mas nak” ne ve zik, má sok pe dig sok úgy ne ve zett
„szak ér tõ” és ori en ta lis ta alap ján az in di ai val lá sok ban sem mi
mást nem ta lál nak, mint szex-imá dást sok fé le for má ban, és az -
zal vá dol ják a ta ní tá sa i kat, hogy sem mi vel sem job bak a fal li -
kus imá dat nál. Azt mond ják, hogy mi vel a mo dern te o zó fia
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annyi ra szo ro san össze van köt ve a ke le ti, kü lö nö sen az in di ai
gon dol ko dás sal, ezért nem le het men tes et tõl a rom lott ság tól.
Ese ten ként még odá ig is el jut nak, hogy az eu ró pai teozófusokat
ez zel a kul tusszal kap cso la tos gya kor la tok új ra élesz té sé vel vá -
dol ják. Mi igaz eb bõl? 

T: Hal lot tam és ol vas tam er rõl ko ráb ban, a vá la szom
pe dig az, hogy en nél alap ta la nabb ha zug rá gal mat még
soha nem ta lál tak ki és ter jesz tet tek. „Az os to ba em be rek -
nek csak os to ba ál ma ik van nak” – mond ja egy orosz köz -
mon dás. Az em ber nek fel forr a vére, ami kor ilyen al jas
rá gal ma zást hall, ami nek a leg ki sebb alap ja sincs, és pusz -
ta le ve ze tés bõl ered. 

Kér dez ze meg tisz te let re mél tó an gol fér fi ak és nõk szá -
za it, akik évek óta a Te o zó fi ai Tár su lat tag jai, hogy ta ní -
tot tunk-e ne kik va la ha is bár mi lyen er kölcs te len sza bályt
vagy ár tal mas tant. Nyis sa ki a Tit kos Ta ní tást, és ol da lak
tö me gét fog ja meg ta lál ni, amik a zsi dó kat és más né pe ket
lep le zik le pon to san a fal li kus szer tar tá sa ik imá da ta alap -
ján, amik a ter mé sze tes jel kép rend szer holt be tûs ér tel me -
zé sé nek és a du a liz mu suk sûrû ma te ri a lis ta fel fo gá sa i nak
kö szön he tõ min den exoterikus hit rend szer ben. 

A ta ní tá sa ink nak és meg gyõ zõ dé se ink nek az ilyen
szün te len és rossz in du la tú fél re ér tel me zé se tény leg szé -
gyen tel jes.

K: Azt azon ban nem ta gad hat ja, hogy a fal li kus ele mek
igen is lé tez nek a ke le ti val lá sok ban, ugye?

T: Nem, nem ta ga dom, csu pán fenn tar tom, hogy ez
nem bi zo nyít töb bet, mint a je len lét ét a ke resz tény ség ben, 
a nyu gat val lá sá ban. Ol vas sa el Hargrave Jennings
Rosicrucians-át, ha sze ret ne er rõl maga is meg bi zo nyo sod -
ni. Ke le ten a fal li kus jel kép rend szer ta lán nyer sebb, mert
job ban meg fe lel a ter mé szet nek, vagy in kább azt mon da -
nám, hogy na i vabb és õszin tébb, mint nyu ga ton. De egy -
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ál ta lán nem sza ba do sabb, és nem is su gall ja a ke le ti elmé-
nek ugyan azo kat a trá gár és dur va gon do la to kat, mint a
nyu ga ti ak nak, ta lán egy-két ki vé tel lel, mint mi lyen a
„Ma ha ra dzsa”-ként vagy Vallabhacharya-ként is mert szé -
gyen le tes szek ta.

K: Az Agnostic fo lyó irat ban egy író – az önök egyik vád ló ja
– ép pen mos ta ná ban cél zott arra, hogy en nek a bot rá nyos szek -
tá nak a kö ve tõi teozófusok, és „va ló di te o zó fi ai szel le mi lá tás -
mód ról nyi lat koz nak”.

T: Va lót lan sá got írt, és nem töb bet. Soha nem volt, és
je len leg sincs egyet len vallabhacharya sem a Tár su la tunk -
ban. Ami azt il le ti, hogy ren del kez nek te o zó fi ai szel le mi
lá tás mód dal, vagy ezt ál lít ják ma guk ról, egy má sik fül len -
tés, ami az in di ai szek ták kal kap cso la tos ször nyû tu dat lan -
sá gon ala pul. A „Ma ha ra dzsá juk” csu pán os to ba kö ve tõi-
nek pén zé re, fe le sé gé re és lá nya i ra tart igényt, és sem mi
más ra. Ezt a szek tát az összes töb bi hin du meg ve ti.

Vi szont a té mát tel jes rész le tes ség gel ki fejt ve meg ta lál -
ja a Tit kos Ta ní tás ban, ami nek el ol va sá sát is mét ja vas lom
ön nek a rész le tes ma gya rá za tért. Össze fog lal va, a te o zó fia
va ló di lel ke tel je sen el len té tes a fal li kus imá dás sal, az ok -
kult vagy ezo te ri kus is ko lá já ra pe dig még in kább ér vé -
nyes, mint az exoterikus ta ní tá sok ese té ben. Soha nem
volt en nél ha zu gabb ál lí tás, mint a fen ti. Most pe dig te -
gyen fel más kér dé se ket.

K: Rend ben. Ke re sett-e bár me lyik ala pí tó, H.S. Olcott ez re -
des vagy H.P. Blavatsky va la ha is pénzt, volt-e pro fit ja, vagy
szár ma zott-e bár mi lyen vi lá gi elõ nye a Te o zó fi ai Tár su lat ból,
aho gyan né hány cikk ál lít ja?

T: Egyet len pennyt sem. A cik kek ha zud nak. Ép pen el -
len ke zõ leg, min de nü ket oda ad ták, és szó sze rint kol dus -
bot ra ju tot tak. Ami a „vi lá gi elõ nyö ket” il le ti, gon dol jon a
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rá gal mak ra és a gya láz ko dás ra, ami nek ki vol tak téve, és
utá na te gye fel a kér dést. 

K: Vi szont azt ol vas tam sok misszi o ná ri us szer ve zet nél,
hogy a be lé pé si dí jak és a tag dí jak bõ sé ge sen fe dez nek min den
költ sé get, az egyik pe dig azt mond ta, hogy az ala pí tók húsz ezer
fon tot ke res nek egy év ben!

T: Ez is fül len tés, mint annyi más. Az 1889. ja nu ár ban
köz zé tett be szá mo ló ban pon tos ki mu ta tást ta lál min den
pénz rõl, ami bár mi lyen for rás ból va la ha is be folyt 1879
óta. A min den for rás ból össze sen be folyt összeg (be lé pé si
dí jak, ado má nyok stb. stb.) eb ben a tíz év ben hat ezer font
alatt volt, és en nek nagy ré sze az ala pí tók hoz zá já ru lá sa
volt sa ját sze mé lyes for rá sa ik ból és iro dal mi mun ká juk ból 
ere dõ en. Mind ezt nyíl tan és hi va ta lo san el is mer ték még
az el len sé ge ink, a Psychic Research Society is. Most pe dig
egyik ala pí tó nak sincs egy penny je sem, az egyik túl öreg
és be teg, hogy dol goz zon, mint ko ráb ban, nem ké pes idõt
sza kí ta ni az írói mun kás sá gá ból arra, hogy pénz zel se gít se
a Tár su la tot, és csak írni tud te o zó fi ai cél ból, a má sik pe -
dig to vább ra is dol go zik, mint ko ráb ban, és azért csak ke -
vés kö szö ne tet kap.

K: De biz to san szük sé gük van pénz re, hogy meg él je nek,
nem?

T: Egy ál ta lán nem. Amíg van élel mük és szál lá suk,
még ha azo kat né hány ba rát ön fel ál do zá sá ból kap ják is,
ke vés más ra van szük sé gük.

K: De kü lö nö sen Ma dame Blavatsky nem tud na az elég sé -
ges nél is több pénzt sze rez ni az írá sa i ból?

T: Ami kor In di á ban volt, át la go san né hány ezer rú pi át
ka pott orosz és más írá sok ban való köz re mû kö dé sé ért, de
az összeset át ad ta a Tár su lat nak.
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K: Po li ti kai írá sok ról van szó?
T: Soha. Min den, amit in di ai tar tóz ko dá sá nak hét éve

alatt írt, ott meg je lent nyom ta tás ban. Csak is In dia val lá sa -
i val, et no ló gi á já val és szo ká sa i val, va la mint te o zó fi á val
fog lal ko zik – soha nem po li ti ká val, ami rõl sem mit nem
tud, de még ke vés bé ér dek li. To váb bá két éve vissza uta sí -
tott több szer zõ dést, amik nek az össze ge kb. havi 1200
arany ru bel volt, mert nem fo gad hat ta el azo kat anél kül,
hogy fel hagy na a Tár su la tért vég zett mun ká já val, ami nek
szük sé ge van min den ide jé re és ere jé re. Ezt do ku men tu -
mok kal tud ja bi zo nyí ta ni.

K: De mi ért nem tud ja mind õ, mind Olcott ez re des azt csi -
nál ni, mint má sok – te kin té lyes teozófusok – csi nál nak: foly tat -
ják a sa ját hi va tá su kat, és az ide jük ma ra dék ré szét a Társu-
la tért vég zett mun ká ra ál doz zák?

T: Mert két mes ter szol gá la ta, akár szak mai, akár em -
ber ba rá ti mun ká ról is van szó, csak szen ve dést okoz na.
Min den va ló di teozófus er köl csi leg kö te les a sze mé lyest
fel ál doz ni a sze mély te len nek, sa ját je len le gi jó lét ét más em -
be rek jö ven dõ hasz ná ra. Ha az ala pí tók nem mu tat nak pél -
dát, ki fog?

K: So kan van nak, akik kö ve tik ezt a pél dát?
T: Kö te les sé gem az iga zat vá la szol ni. Eu ró pá ban

össze sen ta lán fél tu cat, az en nél na gyobb szá mú nem ze ti
tár su lat ból.

K: Ak kor nem igaz, hogy a Te o zó fi ai Tár su lat nak sa ját ha -
tal mas tõ ké je vagy do tá ci ó ja van?

T: Nem igaz, mert egy ál ta lán sem mi je sincs. Most még
azt az egy fon tos be lé pé si dí jat és a ki csi éves tag dí jat is
meg szün tet tük, és még az is két sé ges, hogy az in di ai köz -
pont ban dol go zók nem fog nak-e ha ma ro san éhen hal ni. 
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K: Ak kor mi ért nem eme lik a hoz zá já ru lás mér té két?
T: Mi nem az Üdv had se reg va gyunk, nem tu dunk és

soha nem is kol dul tunk, és soha nem fog juk kö vet ni az egy -
há zak és szek ták pél dá ját, és „ren de zünk gyûj tést”. Az,
amit al kal man ként a Tár su lat tá mo ga tá sá ra kül de nek, az a 
kis összeg, ami né hány ön fel ál do zó ta gunk hoz zá já ru lá sa,
mind ön kén tes ado mány.

K: Vi szont hal lot tam na gyobb pénz összeg rõl, amit Mme
Blavatsky ka pott. Azt mond ták négy éve, hogy öt ezer fon tot ka -
pott egy gaz dag, fi a tal „tag tól”, aki el uta zott, hogy csat la koz zon 
hoz zá juk In di á ban, és tíz ezer fon tot egy má sik gaz dag és jól is -
mert ame ri kai úr tól, az egyik tag juk tól, aki Eu ró pá ban halt meg 
négy éve.

T: Mond ja meg azok nak, akik ezt mond ták ön nek,
hogy dur va ha zug sá got ál lí ta nak vagy is mé tel nek. „Ma -
dame Blavatsky” soha nem kért vagy ka pott EGY PENNYT
sem, sem a fent em lí tett két úr tól, sem bár ki más tól sem mi 
ha son lót a Te o zó fi ai Tár su lat meg ala pí tá sa óta. Pró bál ja
meg bár mely élõ em ber bi zo nyí ta ni ezt a rá gal mat, és
könnyebb nek fog ja ta lál ni azt be bi zo nyí ta ni, hogy a Bank
of England csõd be ment, mint hogy az em lí tett „ala pí tó”
va la ha is pénzt ke re sett a te o zó fi á ból. 

Ezt a két rá gal mat két elõ ke lõ szár ma zá sú hölgy in dí -
tot ta el, akik a lon do ni arisz tok rá ci á hoz tar toz nak, és
azon nal meg ta lál tuk és meg cá fol tuk õket. Õk a holt tes tek,
két ko hol mány te te mei, amik a fe le dés ten ge ré be való el te -
me té sük után még egy szer a rá gal ma zás ál ló vi zé nek fel szí -
né re emel ked tek.

K: Azu tán be szél tek ne kem szá mos nagy örök ség rõl, amit a
Te o zó fi ai Tár su lat ra hagy tak. Az egyi ket – mint egy nyolc ezer
fon tot – va la mi lyen kü lönc an gol úr hagy ta rá, aki még csak
nem is tar to zott a Tár su lat hoz. A má si kat – há rom- vagy négy -
ezer fon tot – egy auszt rál tár su la ti tag ha gyo má nyoz ta. Ez igaz?
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T: Hal lot tam az el sõ rõl, és azt is tu dom, hogy akár tör -
vé nyes volt, akár nem, a Te o zó fi ai Tár su lat nak soha nem
volt be lõ le hasz na, és az ala pí tó kat sem ér te sí tet ték hi va ta -
lo san róla. Ugyan is a Tár su la tunk ak kor nem volt be jegy -
zett tes tü let, és így jo gi lag nem lé te zett, a ha gya té ki
bí ró ság bí ró ja – aho gyan el mond ták – nem vett fi gye lem be 
ilyen ha gya té kot, és az össze get az örö kö sök nek ítél te.
Ennyit az el sõ rõl. 

Ami a má so di kat il le ti, ez tel je sen igaz. A ha gya té ko zó
egyik el kö te le zett ta gunk volt, és min de nét a Te o zó fi ai
Tár su lat ra vég ren del kez te. Ami kor azon ban az el nök,
Olcott ez re des meg vizs gál ta az ügyet, azt ta lál ta, hogy a
ha gya té ko zó nak vol tak gye re kei, aki ket ki ta ga dott va la -
mi lyen csa lá di ok ból. Ezért ta ná csot hí vott össze, és az a
dön tés szü le tett, hogy a ha gya té kot vissza kell uta sí ta ni, a
pénzt pe dig a jo gos örö kö sök nek kell utal ni. 

A Te o zó fi ai Tár su lat hût len len ne a ne vé hez, ha hasz -
not húz na olyan pénz bõl, ami gya kor la ti lag má so kat il let,
leg alább is te o zó fi ai alap el vek sze rint, nem pe dig jogilag.

K: To váb bá – és ezt a sa ját új ság juk ra, a Theosophist-re hi -
vat koz va mon dom – van egy in di ai rá dzsa, aki 25 ezer rú pi át
ado má nyo zott a Tár su lat nak. Nem önök kö szön ték meg a bõ ke -
zû ség ét a Theosophist 1888. ja nu á ri szá má ban?

T: Ezek kel a sza vak kal tet tük: „A Köz gyû lés kö szö ne -
tét fe je zi ki H.H ma ha ra dzsá nak… a 25 ezer rú pi ás meg -
ígért nagy lel kû aján dé ká ért a Tár su la ti Ala pít vány számá-
ra.” A kö szö ne tet pon to san to váb bí tot tuk, de a pénz még
min dig „ígé ret”, és soha nem ér ke zett meg a köz pont ba.

K: De biz tos, hogy ha a ma ha ra dzsa meg ígér te, és meg kap ta
a kö szö ne tet az aján dé ká ért nyil vá no san és nyom ta tás ban, ak -
kor be fog ja tar ta ni az ígé re tét, nem?

T: Le het, bár az ígé ret 18 hó na pos. Én a je len rõl be szé -
lek, és nem a jö võ rõl.
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K: Ak kor ho gyan szán dé koz nak foly tat ni?
T: Mind ad dig, amíg a Te o zó fi ai Tár su lat nak van né -

hány ön fel ál do zó tag ja, akik dol goz ni akar nak érte ju ta -
lom és kö szö net nél kül, és amíg né hány jó teozófus tá-
mogatja al kal mi ado má nyok kal, ad dig lé tez ni fog, és sem -
mi nem sem mi sít he ti meg.

K: Hal lot tam sok teozófust be szél ni egy „a Tár su lat mö göt ti
ha ta lom ról” és bi zo nyos „Mes te rek rõl”, aki ket A.P. Sinnett
mun kái is em lí te nek, és akik rõl azt mond ják, hogy õk ala pí tot -
ták a Tár su la tot, hogy fel ügyel jék és vé del mez zék azt.

T: Ki ne vet he ti, de így van.

K: Úgy hal lot tam, ezek az em be rek nagy adeptusok, al ki -
mis ták, és még ki tud ja, mik. Ha át tud ják vál toz tat ni az ól mot
arannyá, és annyi pénzt tud nak csi nál ni, amennyit akar nak,
ezen kí vül aka ra tuk ból min den fé le cso dát visz nek vég be, aho -
gyan Sinnett „Occult World”-je el mond ja, ak kor mi ért nem
biz to sít ják a pénzt önök nek, és tá mo gat ják az ala pí tók és a Tár -
su lat jól lét ét?

T: Mert nem egy „cso dák klub ját” ala pí tot tak. Mert a
Tár su la tot arra szán ták, hogy se gít sen az em be rek nek fej -
lesz te ni a ben nük szunnya dó ké pes sé ge i ket sa ját erõ fe szí -
té se i ken és ér de me i ken ke resz tül. Mert bár mit is tud nak,
vagy nem tud nak je len sé ge ken ke resz tül lét re hoz ni, nem
pénz ha mi sí tók, és nem is fog nak el he lyez ni egy to váb bi és
na gyon erõs kí sér tést a ta gok és a je löl tek út já ba: A te o zó fi -
át nem le het meg ven ni. Mind ed dig, az el múlt 14 év ben
egyet len dol go zó tag sem ka pott soha fi ze tést sem a Mes te -
rek tõl, sem a Tár su lat tól.

K: Ak kor egy ál ta lán egyet len dol go zó juk nak sem fi zet nek?
T: Mos ta ná ig egyet len egynek sem. Mi vel azon ban

min den ki nek kell en nie, in nia és ru há ban jár nia, mind -
azok nak, akik nek nincs sem mi sa ját juk, és az egész ide jü -
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ket a tár su la ti mun ká nak szen te lik, biz to sít juk az
élet szük ség le te ket In di á ban, a madrasi köz pont ban, bár
ezek az „élet szük ség le tek” iga zá ból elég sze ré nyek! Most
azon ban, aho gyan a Tár su lat mun ká ja olyan nagy mér ték -
ben megnövekedett, és to vább ra is nö vek szik (meg jegy -
zen dõ: a rá gal mak nak kö szön he tõ en) Eu ró pá ban, több
mun kás kéz re van szük sé günk. Re mél jük, lesz né hány ta -
gunk, aki ket ezen túl fo gunk dí jaz ni – ha ezt a szót hasz -
nál hat juk a kér dé ses ese tek ben. Ugyan is ezek nek a
ta gok nak mind egyi ke, akik arra ké szül nek, hogy min den
ide jü ket a Tár su lat nak ad ják, ra gyo gó ki lá tá sok kal ren del -
ke zõ hi va ta li ál lást hagy nak ott, hogy ne künk dol goz za -
nak ko ráb bi fi ze té sük ke ve sebb, mint fe lé ért.

K: És ki fog ja eh hez a pénz ügyi ala po kat biz to sí ta ni?
T: Né hány olyan ta gunk, aki egy ki csit gaz da gabb,

mint a töb bi ek. Az az em ber, aki arra spe ku lál, hogy pénzt
csi nál jon a te o zó fi á ból, nem ér de mel né meg, hogy a kö re -
ink ben ma rad jon.

K: De önök biz to san ke res nek pénzt a köny ve ik kel, új ság ja -
ik kal és más pub li ká ci ó ik kal, nem?

T: A madrasi Theosophist az új sá gok kö zül az egye dü li,
amely hasz not hoz, és ezt rend sze re sen, év rõl évre a Tár su -
lat nak utal ja, aho gyan a ki adói el szá mo lá sok bi zo nyít ják.
A Lu ci fer las san, de fo lya ma to san nye li a pénzt, soha nem
is fe dez te a költ sé ge it – an nak kö szön he tõ en, hogy a jám -
bor köny ves bol to sok és a vas úti el áru sí tó bó dék boj kot tál -
ják. Fran cia or szág ban a Lotus – ami teozófusok ma gán, de
nem túl nagy for rá sá ból in dult, akik az egész ide jü ket és
mun ká ju kat en nek szen tel ték – saj nos meg szûnt lé tez ni
ugyan ezen okok mi att. A New Yor ki Path sem hoz za be az
árát, míg a pá ri zsi Revue Theosophique csak most in dult,
egy hölgy ta gunk sze mé lyes anya gi for rá sá ból. To váb bá,
ami kor a lon do ni Theosophical Publishing Company ál -
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tal ki adott könyv pénzt hoz, a be vé telt a Tár su lat szol gá la -
tá ra for dít ják.

K: Ak kor most ké rem, mond jon el min dent a Mes te rek rõl,
amit el mond hat. Olyan sok kép te len és el lent mon dó dol got mon -
da nak ró luk, hogy az em ber nem tud ja, mit higgyen, és min den -
fé le ne vet sé ges tör té net vá lik el ter jedt té.

T: He lye sen ne vez he ti eze ket „ne vet sé ge sek nek”!

K: Hal lot tam sok teozófust be szél ni egy „a Tár su lat mö göt ti
ha ta lom ról” és bi zo nyos „Mes te rek rõl”, aki ket A. P. Sinnett
mun kái is em lí te nek, és akik rõl azt mond ják, hogy õk ala pí tot -
ták a Tár su la tot, hogy fel ügyel jék és vé del mez zék azt.

T: Ki ne vet he ti, de így van.
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XIV. 

A  TEOZÓFIAI  „MESTEREK”,  VAGY  
„MAHÂTMÂK-K”

ÕK  A  „FÉNY  SZELLEMEI”, 
VAGY  „ÁTKOZOTT  KOBOLDOK”?

K: Te hát kik azok, aki ket önök „Mes te rek nek” ne vez nek?
Egye sek azt mond ják, hogy „szel le mek” vagy va la mi más faj ta
ter mé szet fe let ti lé nyek, míg má sok „mí to szok nak” ne ve zik õket.

T: Egyik sem. Egy szer hal lot tam, hogy egy kí vül ál ló
azt mond ja egy má sik nak, hogy õk egy faj ta „fér fi szi ré -
nek”, bár mi is le gyen egy ilyen te remt mény. Vi szont ha
arra hall gat, ami ket az em be rek mon da nak, ak kor soha
nem lesz igaz el kép ze lé se ró luk. Leg elõ ször is õk élõ em -
be rek, akik úgy szü let tek, aho gyan mi szü le tünk, és ha lál -
ra van nak ítél ve, aho gyan min den más ha lan dó.

K: De azt hí resz te lik, hogy kö zü lük egye sek ezer éve sek. Igaz 
ez?

T: Olyan igaz, mint a haj cso dás nö ve ke dé se Meredith
Shagpat-jának a fe jén.* Va ló já ban sem mi lyen te o zó fi ai bo -
rot vá lás nak nem si ke rült mind ed dig le vág nia. Mi nél in -
kább ta gad juk, mi nél job ban pró bál juk az em be rek nek
el mon da ni az iga zat, an nál kép te le nebb ta lál ga tá sok ká
vál nak. Úgy hal lot tam, Ma tu zsá lem 969 éves volt, de mi -
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vel nem kény sze rül tem el hin ni, ne vet tem az ál lí tá son,
ami ért at tól kezd ve so kan el kezd tek is ten ká rom ló eret -
nek nek te kin te ni.

K: Most ko mo lyan: túl élik az át la gos em be ri élet kort?
T: Mit ne vez ön át la gos élet kor nak? Em lék szem, ol vas -

tam a Lancet-ben* egy me xi kó i ról, aki majd nem 190 éves
volt, de soha nem hal lot tam olyan ha lan dó em ber rõl, vi lá -
gi em ber rõl vagy adeptusról, aki akár csak fele annyi ide ig
élt vol na, mint amennyit Ma tu zsá lem nek tu laj do ní ta nak.
Egyes adeptusok je len tõ sen túl élik azt, amit ön át la gos
élet kor nak ne vez, vi szont eb ben nincs sem mi cso da, és na -
gyon ke ve sen fog lal koz nak az zal, hogy na gyon so ká ig él je -
nek.

K: De mit je lent va ló já ban a „Mahâtmâ” szó?
T: Egy sze rû en „nagy lé lek” – nagy az er köl csi emel ke -

dett sé gen és ér tel mi tel je sít mé nyen ke resz tül. Ha a „nagy” 
jel zõt rá le het akasz ta ni egy ré sze ges ka to ná ra, mint Sán -
dor ra, mi ért ne hív hat nánk így azo kat a „na gyo kat”, akik
sok kal na gyobb gyõ zel met arat tak a ter mé szet tit kai fe lett, 
mint ami lyet Sán dor va la ha is ara tott a csa ta me zõn? Mel -
les leg a fo ga lom in di ai, és na gyon régi szó.

K: És mi ért ne ve zik õket „Mes te rek nek”?
T: Azért hív juk õket „Mes te rek nek”, mert õk a mi ta ní -

tó ink, és mert tõ lük szár ma zik min den te o zó fi ai igaz ság,
bár mennyi re is pon tat la nul fe jez he ti ki né há nyunk azo -
kat, má sok pe dig pon tat la nul ér tet ték meg azo kat. Ha tal -
mas tu dá sú em be rek, és még szen tebb éle tû ek, aki ket mi
be ava tot tak nak ne ve zünk. Hét köz na pi ér te lem ben nem
asz ké ták, bár biz to san tá vol tart ják ma gu kat az önök nyu -
ga ti vi lá gá nak fel for du lá sa i tól és vi szá lya i tól.

309

KULCS  A  TEOZÓFIÁHOZ

* A vi lág egyik leg ré geb bi or vo si he ti lap ja. – a ford.



K: De nem önzõ do log így el szi ge tel ni ma gu kat?
T: Hol van eb ben az ön zõ ség? Nem a Te o zó fi ai Tár su -

lat sor sa-e an nak elég sé ges bi zo nyí té ka, hogy a vi lág nem
áll ké szen az el is me ré sük re, sem arra, hogy hasz not húz -
zon a ta ní tá sa ik ból? Mi hasz na len ne Clerk Maxwell pro -
fesszor nak be lõ lük, ami kor a kis fiúk osz tá lyát a szor zó-
táb lá ra ta nít ja? Mel les leg õk csak a nyu gat tól szi ge te lik el
ma gu kat. A sa ját or szá ga ik ban ugyan úgy a nyil vá nos ság
elõtt van nak, mint a töb bi em ber.

K: Nem tu laj do nít ne kik ter mé szet fe let ti erõ ket?
T: Aho gyan már mond tam ön nek, nem hi szünk sem -

mi fé le ter mé szet fe let ti ben. Ha Edi son két száz éve élt vol -
na, és ta lál ta vol na fel a fo nog ráf ját, ak kor va ló szí nû leg
el éget ték vol na az zal együtt, és az egé szet az ör dög nek tu -
laj do ní tot ták vol na. Azok a ké pes sé gek, amik kel ren del -
kez nek, egy sze rû en min den em ber ben meg hú zó dó rej tett
le he tõ sé gek ki fej lesz té sei, és azok lé te zé se, amit még a hi -
va ta los tu do mány is kezd el is mer ni.

K: Igaz az, hogy ezek az em be rek ins pi rál ták egyes író i kat,
és hogy sok, ha nem min den te o zó fi ai mû vü ket az õ dik tá lá suk -
kal ír ták?

T: Né há nyan így tet tek. Van nak olyan be kez dé sek,
ami ket tel je sen, szó sze rint õk dik tál tak, de a leg több eset -
ben csak su gall ják a gon do la to kat, és az írók ra hagy ják,
hogy iro dal mi lag meg for mál ják azo kat.

K: De ez már ön ma gá ban véve is cso dá la tos, tu laj don kép -
pen maga a cso da. Ho gyan tud ják ezt meg ten ni?

T: Ked ves uram, ön na gyon el van té ved ve, és maga a
tu do mány az, amely egy nem tá vo li na pon meg fog ja cá fol -
ni az ön ér ve it. Mi ért kel le ne „cso dá nak” len nie, aho gyan
ön ne ve zi? A cso da ál lí tó lag va la mi lyen mû ve le tet je lent,
ami ter mé szet fe let ti, míg va ló já ban sem mi nem lé te zik a
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ter mé szet és a ter mé sze ti tör vé nyek fe lett és túl. A „cso da”
sok for má ja kö zött, amik el ju tot tak a mo dern tu do má nyos 
el is me ré sig, ott van a hip nó zis, és ere jé nek egyik fá zi sa.
amit „su gal ma zás ként”, a gon do lat át vi tel egyik for má ja -
ként is me rünk, amit már si ke re sen al kal maz nak adott fi -
zi kai be teg sé gek kel, stb. szem be ni csa tá ban. 

Nincs na gyon messze az idõ, ami kor a tu do má nyos vi -
lág an nak el is me ré sé re fog kény sze rül ni, hogy ugyan olyan 
sok köl csön ha tás lé te zik az egyik és egy má sik elme kö -
zött, füg get le nül azok tá vol sá gá tól, mint amennyi az egyik 
és egy má sik test kö zött van azok leg szo ro sabb érint ke zé se 
kö ze pet te. Ami kor két elme von zó dik egy más hoz, és az
esz kö zök, ami ken ke resz tül mû köd nek, úgy han go lód nak, 
hogy mág ne se sen és elekt ro mo san vá la szol nak egy más -
nak, nincs sem mi, ami meg aka dá lyoz ná a gon do la tok át vi -
tel ét egyik rõl a má sik ra tet szés sze rint. Ugyan is mi vel az
elme nem olyan anya gi ter mé sze tû, hogy a tá vol ság el tud -
ná vá lasz ta ni azt el mél ke dé se tár gyá tól, eb bõl kö vet ke zõ -
en az egye dü li kü lönb ség, ami lé tez het két elme kö zött,
egy ál la pot be li kü lönb ség. Így, ha az utób bi aka dály le om -
lik, hol van a „cso da” a gon do lat át vi tel ben bár mi lyen tá -
vol ság ra is?

K: De azt csak el is me ri, hogy a hip nó zis nem csi nál sem mi
ilyen cso dá la tos vagy bá mu la tos dol got, mint ami rõl be szél?

T: Ép pen el len ke zõ leg, jól meg ala po zott tény, hogy egy 
hip no ti zõr ké pes hat ni pá ci en se agyá ra egé szen ad dig,
hogy sa ját gon do la ta i nak, sõt, sa ját sza va i nak a ki fe je zé sét
lét re hoz za pá ci en se szer ve ze tén ke resz tül. Bár a tény le ges
gon do lat át vi tel e mód sze ré vel el ért je len sé gek szá ma egy -
elõ re ke vés, fel té te le zem, hogy sen ki nem vál lal ko zik an -
nak meg mon dá sá ra, hogy a te vé keny sé gük med dig fog
ki ter jed ni a jö võ ben, ami kor a lét re ho zá su kat irá nyí tó tör -
vényt tu do má nyo san job ban meg ala poz zák.  
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Így pe dig, ha ilyen ered mé nye ket le het lét re hoz ni a
hip nó zis pusz ta alap el ve i nek az is me re té vel, mi aka dá -
lyoz ná meg a pszi chi kus szel le mi ké pes sé gek adeptusát,
hogy olyan ered mé nye ket hoz zon lét re, ami ket ön ezek -
nek a tör vé nyek nek a je len le gi kor lá tolt is me re te alap ján
„cso dá nak” ne vez ni kény sze rül?

K: Ak kor az or vo sa ink a kí sér le te ik kel és pró bál ko zá sa ik kal
mi ért nem tud ják ugyan ezt el ér ni?*

T: Min de nek elõtt azért, mert nem olyan adeptusok,
akik a pszi chi kus és szel le mi bi ro dal mak tit ka i nak és tör -
vé nye i nek tel jes meg ér té sé vel ren del kez nek, ha nem ma te -
ri a lis ták, akik fél nek ki lép ni az anyag kes keny csa tor ná ján 
kí vül re. Má sod szor pe dig azért, mert je len leg és mind ad -
dig, amíg el nem jut nak an nak el fo ga dá sá ig, hogy ilyen ké -
pes sé ge ket meg le het sze rez ni, ku dar cot kell val la ni uk. 

K: És le het ne õket ta ní ta ni?
T: Nem, ha csak leg elõ ször is fel nem ké szül né nek az -

zal, hogy azt a ma te ri a lis ta sa la kot, amit fel hal moz tak az
agyuk ban, ki sö pör nék az utol só ato mig.

K: Ez na gyon ér de kes. Mond ja, sok teozófust is ins pi rál tak,
vagy so kak nak dik tál tak ezek az adeptusok?

T: Nem, ép pen el len ke zõ leg, na gyon ke ve set. Az ilyen
te vé keny sé gek hez kü lön le ges kö rül mé nyek kel le nek. A
„Sö tét Test vé ri ség” – „az Ár nyék Test vé ri sé ge” és a dug-
pa-k, aho gyan mi ne vez zük õket – egyik gát lás ta lan, de
kép zett adeptusának sok kal ke ve sebb ne héz ség gel kell
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meg küz de nie. Ugyan is mi vel nin cse nek szel le mi ter mé -
sze tû tör vé nyek, amik meg aka dá lyoz nák a te vé keny sé gü -
ket, egy ilyen dugpa va rázs ló min den te ke tó ria nél kül irá-
nyítást sze rez bár mely elme fe lett, és sa ját go nosz ké pes sé -
gei szol gá la tá ba ál lít ja azt. 

A mi Mes te re ink azon ban soha nem tesz nek ilyet.
Nincs jo guk – még ha el is ke rül het nék, hogy „fe ke te má -
gi át” hasz nál ja nak –, hogy tel je sen a ha tal muk alá hajt sák
bár ki hal ha tat lan Én-jét, és ezért csak az ala nyuk fi zi kai és
pszi chi kai ter mé sze té ben cse le ked nek, tel je sen érin tet le -
nül meg hagy va ez ál tal az utób bi sza bad aka ra tát. Kö vet -
ke zés kép pen, ha csak egy sze mély fi zi kai kap cso lat ba nem
lép a Mes te rek kel, és a Ta ní tói irán ti tel jes bi za lom és el -
kö te le zett ség eré nye nem se gí ti, az utób bi ak, ami kor csak
a gon do la ta i kat át ad ják olyan va la ki nek, aki nél ezek a fel -
té te lek nem tel je sül nek, nagy ne héz sé get ta pasz tal nak az
adott sze mély hatáskörének kö dös ká o szán való át ha to lás -
kor. 

De nem ezen a he lyen tár gyal juk az ilyen ter mé sze tû té -
má kat. Elég annyit mon da ni, hogy ha az erõ lé te zik, ak kor
van nak olyan Ér tel mek (tes tet öl töt tek vagy tes tet le nek),
ame lyek irá nyít ják ezt az erõt, és élõ tu da tos esz kö zök,
ami ken ke resz tül át adó dik és amik se gít sé gé vel át ve võ dik. 
Ne künk csak a „fe ke te má gi á tól” kell õriz ked nünk.

K: Va ló já ban mit ért ön „fe ke te má gi án”?
T: Egy sze rû en a pszi chi kus ké pes sé gek kel, vagy a ter -

mé szet bár mely tit ká val való vissza élést, az ok kul tiz mus
erõ i nek önzõ és bû nös cé lok ra való fel hasz ná lá sát. Egy
hip no ti zõrt, aki „su gal ma zá si” ké pes sé ge it ki hasz nál va
arra kény sze rí ti pá ci en sét, hogy lop jon vagy gyil kol jon,
mi „fe ke te má gus nak” ne ve zünk. A pá ri zsi Dr. Brown-
Sequard hí res „meg fi a ta lí tó rend sze re” va la mi lyen un do -
rí tó ál la ti in jek ci ó val az em be ri vér be – egy olyan fel fe de -
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zés, amit Eu ró pa min den or vo si ta nul má nyá ban tár gyal-
nak – ha igaz, ön tu dat lan fe ke te má gia.

K: De ez kö zép ko ri hit a bo szor kány ság ban és va rázs lás ban! 
Még ma gát az ilyen dol gok ban hívõ tör vényt is meg szün tet ték.

T: An nál rosszabb a tör vény nek, mi vel a meg kü lön -
böz te tõ-ké pes ség hi á nya mi att több igaz ság szol gál ta tá si
té ve dés és bûn tény el kö ve té sé hez ve ze tett. Egye dül a fo ga -
lom az, ami meg ré mí ti önt, an nak „ba bo na ság” csen gõ jét
ráz va. A tör vény nem bün tet né a hip no ti kus ké pes sé gek
rossz ra tör té nõ al kal ma zá sát, aho gyan em lí tet tem? Nem,
már na gyon is bün te ti Fran cia or szág ban és Né met or szág -
ban, vi szont mél tat lan kod va vissza uta sít ja, hogy nyil ván -
va ló „va rázs lás” bûn cse lek mény ének a bün te té sé re hasz-
nálták. Ön nem hi het az or vo sok és mesmerizálók vagy
hip no ti zõ rök ál ta li su gal ma zás ere jé nek a ha tá sos sá gá ban
és va ló sá gos sá gá ban, majd pe dig uta sít hat ja el, hogy
higgyen ugyan azok ban az erõk ben, ami kor azo kat go nosz
szán dék ból hasz nál ják. Ha pe dig nem uta sít ja el, ak kor ön
hisz a „va rázs lás ban”! 

Nem hi het a jó ban, és ta gad ja a rosszat, fo gad hat ja el a
va ló di pénzt, és uta sít hat ja el, hogy hi telt ad jon olyan do -
log nak, mint a ha mis pénz. Sem mi nem lé tez het az el len -
té te nél kül, és sem mi lyen nap pal, fény és jó nem tud na
meg je len ni ilyen ként a tu da tá ban, ha nem len ne éj sza ka,
sö tét ség és rossz, hogy kontrasztot, ellentétet jelentsen
számukra.

K: Va ló ban, is me rek olyan em be re ket, akik mi köz ben na -
gyon hisz nek ab ban, amit ön nagy pszi chi kus vagy má gi kus
erõk nek ne vez, ne vet nek már a bo szor kány ság és a va rázs lás
em lí té se kor is.

T: Mit bi zo nyít ez? Egy sze rû en azt, hogy lo gi kát la nok.
Annyi val rosszabb ne kik is mét. Mi pe dig tud ván tu dunk a 
jó és szent adeptusok lé te zé sé rõl, ugyan ilyen tel je sen hi -
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szünk a rossz és is ten te len adeptusok vagy dugpa-k lé te zé -
sé ben.

K: Vi szont, ha a Mes te rek lé tez nek, mi ért nem jön nek elõ
min den em ber szí ne elé, és cá fol ják meg egy szer és min den kor ra
azt a sok vá dat, ami ket Ma dame Blavatsky és a Tár su lat el len
fel hoz tak?

T: Mi lyen vá da kat?

K: Azt, hogy nem lé tez nek, és csak a Ma dame ta lál ta ki õket.  
Hogy szal ma báb ok, „le ány kák és fe csegõk Mes te rei”. Nem sér ti
mind ez a jó hí rét?

T: Mi lyen mó don tud na va ló já ban egy ilyen vá das ko -
dás ár ta ni neki? Ke re sett-e va la ha is pénzt a fel té te le zett
lé te zé sü kön, vagy szár ma zott-e be lõ le hasz na vagy di csõ -
sé ge? Azt mon dom, hogy csak sér te ge té se ket, ócsár lást és
rá gal ma zá so kat ka pott, amik na gyon fáj dal ma sok let tek
vol na, ha nem ta nult vol na meg ré gen tö ké le te sen kö zöm -
bös ma rad ni ilyen ha mis vá dak ra. Mert vé gül is mit szá -
mít? 

No de ez egy ki mon dat lan bók, amit, ha az os to bá kat, a
vád ló it nem ra gad ta vol na el vak gyû lö le tük, két szer is
meg gon dol tak vol na, mi e lõtt ki je len tik. Azt mon da ni,
hogy õ ta lál ta ki a Mes te re ket, azt je len ti, hogy neki kel lett 
ki ta lál nia an nak a fi lo zó fi á nak min den rész le tét, amit va -
la ha is a te o zó fi ai iro da lom ban ki ad tunk. Neki kel lett len -
nie azon le ve lek szer zõ jé nek, amik bõl az Esoteric Budd-
hism-ot a szer zõ je meg ír ta, min den ta ní tás egye dü li ki ta lá -
ló já nak, amik a Tit kos Ta ní tás-ban ta lál ha tók, amit, ha a vi -
lág pár tat lan len ne, a tu do mány sok hi ány zó lánc sze mé-
nek szol gál ta tó ja ként kel le ne el is mer nie, amit majd év szá -
zad ok múl va fog nak fel fe dez ni. 

Ami kor azt mond ják, amit ál lí ta nak, azt is el hi szik,
hogy sok kal oko sabb, mint az a több száz em ber (sok na -
gyon okos, nem pe dig né hány tu dós em ber), akik el hi szik,
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amit mond – mi vel va la mennyi ük bõl bo lon dot kel lett csi -
nál nia! Ha iga zat be szél nek, ak kor neki sok Mahâtmâ egy -
be gyú rá sá nak kell len nie, mint a matrjoska ba bák soro-
zatának.

K: Pon to san ezt mond ják. De nem túl fáj dal mas neki, hogy
nyil vá no san csa ló nak nyil vá nít ják, mint „a kor leg tö ké le te sebb
szél há mo sa, aki nek a neve rá szol gál, hogy meg is mer je az utó -
kor” – aho gyan meg tet te ezt a „Society for Psychical Research”
je len té se?*

T: Fáj dal mas le het ne, ha igaz len ne, vagy olyan em be -
rek tõl szár maz na, akik ke vés bé el va kul tan ma te ri a lis ták
és elõ í té le te sek. Mi vel er rõl van szó, sze mé lye sen meg ve -
tés sel ke ze li a dol got, míg a Mes te rek egy sze rû en ne vet nek 
raj ta. Igaz ság sze rint ez a leg na gyobb bók, amit kap ha tott,
csak is mé tel ni tu dom.

K: De az el len sé gei azt ál lít ják, hogy a bûn tény bi zo nyí tást
nyert.

T: Hogy ne, elég könnyû ilyet ál lí ta ni, ami kor te ál lí tod
fel a bí ró sá got, az es küdt szé ket és a vád ha tó sá got egy szer -
re, aho gyan õk tet ték. De a köz vet len kö ve tõi, az el len sé -
ge ink ki vé te lé vel, ki hisz ben ne?

K: De el küld tek In di á ba egy kép vi se lõt, hogy ki vizs gál ja az
ügyet, ugye?

T: Igen, és a vég sõ kö vet kez te té sük tel je sen en nek a fi a -
tal úr nak az el len õri zet len ki je len té se in és nem bi zo nyí -
tott ál lí tá sa in nyug szik. Egy ügy véd, aki vé gig ol vas ta a
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je len té sét, azt mond ta egy ba rá tom nak, hogy a gya kor la tá -
ban még soha nem lá tott „egy ilyen ne vet sé ges és ön ma gát
hiteltelenítõ do ku men tu mot”. Az egész tele van fel té te le -
zé sek kel és „mun ka hi po té zi sek kel”, ame lyek köl csö nö sen
ki ütik egy mást. Ez egy ko moly vád?

K: Vi szont sú lyos sé rü lést oko zott a Tár su lat nak. Ak kor mi -
ért nem véd te meg leg alább a hír ne vét egy bí ró sá gon?

T: Elõ ször is azért, mert teozófusként kö te les sé ge,
hogy fi gyel men kí vül hagy jon min den sze mé lyes sér tést.
Má sod szor azért, mert sem a Tár su lat nak, sem Mme
Blavatskynak nem volt el vesz te get ni való pén ze egy ilyen
per re. Vé gül pe dig azért, mert ne vet sé ges lett vol na mind -
ket tõ szá má ra, hogy hût le nek le gye nek az alap el ve ik hez
egy os to ba, öreg brit he rélt ko sok nyá ja ál tal in dí tott tá ma -
dás mi att, ami ket va la mi lyen csin ta lan ko dó auszt rál kis -
bá rány bírt rá, hogy a szar vuk kal ök lel je nek.

K: Ez hí zel gõ. De nem gon dol ja, hogy iga zán jót tett vol na a
te o zó fia ügyé nek, ha hi va ta lo san meg cá fol ta vol na az egész dol -
got egy szer és min den kor ra?

T: Ta lán. De el hi szi azt, hogy bár mely an gol bí ró ság
vagy bíró va la ha is el fo gad ná a pszi chi kus je len sé gek va ló -
sá gos sá gát, még ha tel je sen elõ í té le tek tõl men tes is volt
ko ráb ban? Ami kor pe dig vissza em lé ke zik arra, hogy el le -
nünk uszí tot tak az „orosz kém” pá nik kal, az ate iz mus és hi -
tet len ség vád dal és az összes töb bi rá ga lom mal, ami ket
el le nünk ter jesz tet tek, ak kor lát nia kell, hogy egy ilyen
pró bál ko zás arra, hogy egy bí ró ság igaz sá got szol gál tas -
son, a hi á ba va ló nál is rosszabb len ne! Mind ezt jól tud ták a 
pszi chi kus ku ta tók, és alap ként és elõ nyük ként hasz nál -
ták ki, hogy a po zí ci ó ju kat a fe jünk fölé emel jék, és a mi
ká runk ra ment sék ma gu kat.
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K: Az S.P.R. most tel je sen ta gad ja a Mes te rek lé te zé sét. Azt 
mond ják, hogy kez det tõl a vé gé ig volt egy ro man ti kus re gény,
amit Ma dame Blavatsky sa ját maga eszelt ki.

T: Nos, le het, hogy sok, en nél ke vés bé okos dol got
meg tett. Min den eset re a leg ki sebb ki fo gá sunk sincs ez zel
az el mé let tel szem ben. Aho gyan mos ta ná ban min dig is el -
mond ja, szin te azt sze ret né, ha az em be rek nem hin né nek
a Mes te rek ben. Nyíl tan ki je len ti, hogy az em be rek nek in -
kább azt kel le ne ko mo lyan gon dol ni uk, hogy az egye dü li
„Mahâtmâ-föld” az agyuk szür ke ál lo má nya, és hogy rö vi -
den, sa ját bel sõ tu da tá nak mély sé ge i bõl ásta õket elõ, mint 
hogy a ne ve i ket és a ma gasz tos esz mét olyan alá va ló an
meg szent ség te le nít sék, mint aho gyan most te szik. 

Ele in te fel há bo rod va vé del mez te a lé te zé sü ket bár mi -
lyen ké tel ke dés sel szem ben. Most azon ban már soha nem
ve szi a fá rad sá got, hogy bi zo nyít sa vagy cá fol ja azt. Hadd
gon dol ja nak az em be rek azt, amit akar nak.

K: De per sze ezek a Mes te rek va ló ban lé tez nek, ugye?

T: Azt ál lít juk, hogy igen, va ló ban. Mind azo nál tal ez
nem so kat se gít. Sok em ber, még né hány teozófus és volt
teozófus is azt mond ja, hogy soha, sem mi lyen bi zo nyí té -
kuk nem volt a lé te zé sük re. Rend ben van, de ak kor Mme
Blavatsky ez zel az al ter na tí vá val vá la szol: Ha õ ta lál ta ki
õket, ak kor õ ta lál ta ki a fi lo zó fi á ju kat és azt a gya kor la ti
tu dást is, amit né há nyan el sa já tí tot tak. Ha pe dig így van,
ak kor mit szá mít, hogy lé tez nek-e, vagy sem, mi vel õ maga 
itt van, és leg alább is az õ lé te zé sét alig ha le het ta gad ni. Ha
a tu dás, amit a fel té te le zés sze rint õk ad tak át, lé nye gé ben
jó, és ilyen sok, át la gos nál ma ga sabb in tel li gen ci á val ren -
del ke zõ em ber el fo gad ja, ak kor mi ért kell ek ko ra fel zú du -
lást kel te nie en nek a kér dés nek? Tény az, hogy a szél-
há mos sá gát soha nem bi zo nyí tot ták, és min dig is el fog akad -
ni a bí ró sá gon, míg az bi zo nyos és ta gad ha tat lan tény,
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hogy – bár ki is ta lál ta ki – a „Mes te rek” ál tal hir de tett fi lo -
zó fia az egyik leg nagy sze rûbb és leg in kább jó té kony fi lo -
zó fia, ha egy szer he lye sen ér tik meg. Így a rá gal ma zók,
aki ket a leg alan ta sabb és leg al ja sabb ér zé sek moz gat nak –
a gyû lö let, a bosszú vágy, a rossz aka rat, a meg sér tett hi ú ság 
vagy a le tört becs vágy ér zé se –, egy ál ta lán nin cse nek tu da -
tá ban, hogy a leg na gyobb adót fi ze tik az õ in tel lek tu á lis
erõi szá má ra. Le gyen így, ha sze gény bo lon dok így akar -
ják. Va ló já ban Mme Blavatsky-nak a leg ki sebb ki fo gá sa
sincs az el len, hogy az el len sé gei há rom szo ros adeptusnak,
rá adá sul egy „Mahatmának” mu tat ják be. Csak az van aka -
ra ta el len, hogy sa ját sze mé ben var jú ként pá va tol lak kal
hi val kod va pó zol jon, és ez a mai na pig arra kény sze rí ti,
hogy ra gasz kod jon az igaz ság hoz.

K: De ha ilyen bölcs és jó em be rek van nak, hogy ve zes sék a
Tár su la tot, ho gyan le het, hogy ilyen sok hi bát kö vet tek el?

T: A Mes te rek nem ve ze tik a Tár su la tot, de még az ala -
pí tó kat sem, és soha sen ki nem ál lí tot ta, hogy igen, csu pán 
fi gye lem mel kí sé rik és vé del me zik. Ezt egy sze rû en az a
tény bi zo nyít ja, hogy sem mi lyen hi bá zás nem volt ké pes
tönk re ten ni, és sem mi lyen bel sõ bot rány és a leg ve szé lye -
sebb kül sõ tá ma dás sem tud ta le gyõz ni. A Mes te rek a jö -
võt né zik, nem a je lent, és min den el kö ve tett hiba sok kal
in kább fel hal mo zó dó böl cses sé get je lent a jö ven dõ szá má -
ra. 

Az a má sik „Mes ter”, aki el küld te az em bert az öt ta len -
tum mal, nem mond ta neki, hogy dup láz za azt meg, aho -
gyan nem óvta meg az os to ba szol gát sem at tól, hogy az egy 
ta len tu mát el te mes se a föld be. Min den ki nek a sa ját ta -
pasz ta lá sa i val és ér de me i vel kell meg sze rez nie a böl cses sé -
get. 

A ke resz tény egy há zak, akik jo got for mál nak egy sok -
kal ma ga sabb Mes ter re, ma gá ra a Szent lé lek re, min dig is
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bû nö sek vol tak, és most is azok nem csak a „hi bá kért”, ha -
nem az év szá zad ok alatt el kö ve tett vé res bûn cse lek mé -
nyek so ro za tá ért. Vi szont azt hi szem, egyet len ke resz tény
sem ta gad ná meg a hi tét ab ban a Mes ter ben, noha az õ lé te -
zé se sok kal in kább hi po te ti kus, mint a Mahâtmâ-ké, mi -
vel soha sen ki nem lát ta a Szent lel ket és az egy ház nak
nyúj tott irány mu ta tá sát, rá adá sul a sa ját egy ház tör té net ük 
ha tá ro zot tan el lent mond en nek. Errare humanum est.*  De
tér jünk vissza a té mánk hoz.

VISSZAÉLÉS  A  SZENT  NEVEKKEL  ÉS 
FOGALMAKKAL

K: Ak kor amit hal lot tam, ne ve ze te sen, hogy sok te o zó fi ai
író juk azt ál lít ja, hogy ezek a Mes te rek ins pi rál ták, vagy hogy
lát ták és be szél tek ve lük, nem igaz?

T: Le het, hogy igaz, le het, hogy nem. Hon nan tud hat -
nám? A bi zo nyí ték ter he ben nük nyug szik. Né há nyuk,
egy ke vés – tény leg na gyon ke vés – vagy szán dé ko san ha -
zu dott, vagy hal lu ci nált, ami kor ilyen ins pi rá ci ó val di cse -
ke dett, má so kat pe dig va ló ban nagy adeptusok ins pi rál-
tak. A fát a gyü möl csé rõl is mer jük meg, és mi vel min den
teozófust a cse le ke de tei alap ján kell meg ítél ni, nem pe dig
az alap ján, hogy mit ír, vagy mond, ezért min den te o zó fi ai
köny vet azok ér de mei sze rint kell el fo gad ni, nem pe dig
bár mi lyen te kin tély re való hi vat ko zás alap ján, ami re eset -
leg hi vat koz nak.

K: De vo nat ko zik-e ez Ma dame Blavatsky sa ját mun ká i ra
– pél dá ul a Tit kos Tanítás-ra?

T: Ter mé sze te sen, nyo ma té ko san ki je len ti az Elõ szó -
ban, hogy azo kat a ta ní tá so kat is mer te ti, ami ket õ a Mes te -
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rek tõl ta nult, de nem for mál jo got sem mi lyen ins pi rá ci ó ra 
az zal kap cso lat ban, amit a to váb bi ak ban le írt. Ami a leg -
jobb teozófusainkat il le ti, õk is in kább így ten né nek eb -
ben az eset ben, ne hogy a Mes te rek ne vei bár mi lyen mó-
don be le ke ve red je nek a köny ve ink be. 

Né hány ki vé tel tõl el te kint ve a leg több ilyen mû csak
tö ké let len, ki fe je zet ten té ves és fél re ve ze tõ. Ren ge teg
olyan meg szent ség te le ní tés van, ami hez a két Mes ter ne -
vét hoz zá kap csol ják. Alig van olyan mé di um, aki ne ál lí ta -
ná, hogy lát ta õket. Min den ha mis, csa ló tár sa ság ke res-
kedelmi okok ból most azt ál lít ja, hogy olyan „Mes te rek”
ve ze tik és irá nyít ják õket, akik rõl azt fel té te le zik, hogy
sok kal ma ga sabb szin tû ek, mint a mi e ink! Sok és sú lyos
bûnt kö vet nek el azok, akik ilyen ki je len té se ket tesz nek,
amit a ha szon, a hi ú ság irán ti vágy, vagy a fe le lõt len
médiumitás ösz tö nöz. Sok em bert ki fosz tot tak a pén zé tõl
ilyen tár sa sá gok, akik azt ajánl ják, hogy a ha ta lom, a tu dás
és a szel le mi igaz ság tit ka it ad ják el az ér ték te len ara nyért. 

Ami a leg rosszabb, hogy az ok kul tiz mus szent ne ve it és
azok szent vi se lõ it be le rán gat ták ebbe a bû zös mo csár ba,
amit meg fer tõ zött az al jas in dí té kok kal és er kölcs te len
prak ti kák kal való kap cso la tuk, mi köz ben em be rek ez re it
tart ják vissza az igaz ság és a fény ös vé nyé tõl a hi tel te len és
go nosz be szá mo lók kal, mint amik kel az ilyen sar la tá nok,
szem fény vesz tõk és csa lók az egész té ma kört be ár nyé kol -
ják. 

Is mét csak azt mon dom, hogy min den ko moly teozófus 
ma már szí ve leg mé lyé bõl saj nál ja, hogy eze ket a szent ne -
ve ket és dol go kat va la ha is meg em lí tet te a nyil vá nos ság
elõtt, és a leg hõbb vá gya, hogy eze ket ti tok ban tart suk
meg bíz ha tó és el kö te le zett ba rá tok szûk kö rén be lül.
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K: Nyil ván va ló, hogy a ne vek ma nap ság na gyon gyak ran
fel buk kan nak, én pe dig nem em lék szem, hogy bár mi kor is hal -
lot tam vol na olyan sze mé lyek rõl, mint a „Mes te rek” egé szen
mos ta ná ig.

T: Így van, és ha a hall ga tás bölcs alap el ve sze rint cse le -
ked tünk vol na ahe lyett, hogy köz hír ré és ki nyom ta tot tá
tet tük vol na mind azt, amit tu dunk és hal lot tunk, az ilyen
meg szent ség te le ní té sek soha nem for dul tak vol na elõ. Ve -
gyük ész re, hogy csak 14 év vel ez elõtt, a Te o zó fi ai Tár su -
lat meg ala pí tá sa elõtt min den ki a „szel le mek rõl” be szélt.
Ezek ott vol tak min den hol, min den ki szá já ban, és sen ki
még csak vé let le nül sem ál mo dott ar ról, hogy élõ „adeptu-
sok ról”, „Mahatmákról” vagy „Mes te rek rõl” be szél jen.
Az em ber még a ró zsa ke resz te sek el ne ve zés rõl is alig hal -
lott, míg olyan do log lé te zé sét, mint az „ok kul tiz mus”
csak na gyon ke ve sen gya ní tot ták. 

Most mind ez meg vál to zott. Saj nos a teozófusok vol tak
az el sõk, akik ezek rõl a dol gok ról be szél tek, hogy is mert
ténnyé te gyék a ke le ti „adeptusok” és „Mes te rek”, va la -
mint az ok kult tu dás lé te zé sét, mos tan ra pe dig az el ne ve -
zés köz kinccsé vált. Most a szent ne vek és dol gok meg-
szentségtelenítését ered mé nye zõ kö vet kez mé nyek kar má -
ja a fe jünk re hull. Mind az, amit ilyen dol gok ról ta lál a for -
ga lom ban levõ iro da lom ban – és ilyen nem ke vés van –
vissza kö vet he tõ a Te o zó fi ai Tár su lat és ala pí tói ál tal el in -
dí tott, ebbe az irány ba mu ta tó im pul zus hoz. Az el len sé ge -
ink a mai na pig hasz not húz nak a té ve dé sünk bõl. 

A leg újabb köny vet, amely a ta ní tá sa ink el len irá nyul,
ál lí tó lag egy húsz éve egy hely ben álló adeptus írta. Nos, ez
kéz zel fog ha tó ha zug ság. Is mer jük a le írót és az ins pi rá ló it
(mi vel õ maga túl sá go san tu dat lan, hogy bár mi ilyes mit ír -
jon). Ezek az „ins pi rá lók” élõ sze mé lyek, ér tel mi ké pes sé -
ge ik kel ará nyos bosszú vággyal és gát lás ta lan ság gal, és
nem egy, ha nem szá mos ilyen ha mis adeptus van. Az
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„adeptusok” mon da kö re, amit pö röly ként hasz nál nak a
teozófus fe jek be tö ré sé re, kb. húsz éve kez dõ dött Emma
Hardinge Britten Art Magic-jének és Ghost-Land-jének
„Louis”-ával, és most a The Light of Egypt „adeptusával”
és „szer zõ jé vel” vég zõ dik, amely mû vet a spi ri tisz ták ír ták 
a te o zó fia és an nak ta ní tá sai el len. De ér tel met len azon
bán kód ni, mi tör tént, és mi csak ab ban a re mény ben szen -
ved he tünk, hogy az in diszk ré ci ónk ta lán ki csit könnyeb -
bé tet te má sok nak, hogy meg ta lál ják az utat ezek hez a
Mes te rek hez, akik nek a ne ve it most min den hol alap ta la -
nul em le ge tik an nak a sok bak lö vés nek a kö vet kez té ben,
ami ket el kö vet tünk. 

K: Nem fo gad ják el „Louis-t” adeptusként?
T: Sen kit nem íté lünk el, rá hagy juk ezt a ne mes fel ada -

tot az el len sé ge ink re. Az Art Magic, stb. spi ri tisz ta szer -
zõje le het, hogy is mer ilyen adeptust, le het, hogy nem – és
ez zel sok kal ke ve seb bet mon dok, mint amit az a hölgy
mon dott és írt ró lunk és a te o zó fi á ról az el múlt több év -
ben. Ez az õ sa ját dol ga. Csak ami kor a misz ti kus lá to más
ko moly szín pa dán egy ál lí tó la gos „adeptus” „szel le me -
ket” lát, fel te he tõ en az ang li ai Greenwich-ben Lord Rosse
táv csö vén ke resz tül, ame lyet az ír or szá gi Parsonstown-
ban épí tet tek fel, és on nan soha el nem moz dí tot tak (lásd:
„Ghost Land”, I. rész, 133. és to váb bi ol da lak), meg en ged -
he tõ ne kem, hogy cso dál koz zak an nak az „adeptusnak” a
tu do má nyos kér dé sek ben való já rat lan sá gán. Ez üt a mi
Ta ní tó ink ta nít vá nyai ál tal idõn ként el kö ve tett min den
té ve dést és mel lé fo gást! És ez az „adeptus” akar ja most a
mi Mes te re ink ta ní tá sa it szét zúz ni!
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K: Tel je sen meg ér tem az ér zé se it ez zel az üggyel kap cso lat -
ban, és ter mé sze tes nek gon do lom. Most pe dig, mind an nak tük -
ré ben, amit el mon dott és el ma gya rá zott ne kem, egyet len téma
van, ami rõl sze ret nék né hány kér dést fel ten ni.

T: Ha tu dok vá la szol ni, fo gok. Mi len ne az? 
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BEFEJEZÉS

A  TEOZÓFIAI  TÁRSULAT  JÖVÕJE

K: Mond ja, mire szá mít a te o zó fi á val kap cso lat ban a jö võ -
ben?

T: Ha ön a TEOZÓFIÁRÓL be szél, ak kor az örök ké
lé te zett a múlt cik lu sa i nak vég nél kü li cik lu sa in ke resz tül, 
így örök ké lé tez ni is fog a jövõ vég te len sé gé ben, mert a te -
o zó fia ro kon ér tel mû az ÖRÖKKÉVALÓ IGAZSÁG-
GAL.

K: Bo csá nat, in kább a Te o zó fi ai Tár su lat ki lá tá sa i ról akar -
tam kér dez ni.

T: An nak a jö võ je szin te tel je sen azok nak a ta gok nak az 
ön zet len sé ge, lekiismeretessége, el kö te le zett sé ge mér té -
ké tõl, és vé gül, de nem utol só sor ban a meg szer zett tu dá sá -
tól és böl cses sé gé tõl függ, akik re a mun ka to vább vi te le és a 
Tár su lat irá nyí tá sa fog há rul ni az ala pí tók ha lá la után.

K: Tel je sen ér tem az ön zet len sé gük és el kö te le zett sé gük fon -
tos sá gát, de nem iga zán tu dom fel fog ni, hogy a tu dá suk ho gyan
le het ugyan olyan élet be vá gó té nye zõ, mint a töb bi tu laj don ság.
Két ség te le nül an nak az iro da lom nak, ami már lé te zik, és ami -
hez még min dig ál lan dó an ki egé szí té se ket fûz nek, elég nek kell
len nie.

T: Nem az ezo te ri kus ta ní tás tech ni kai is me re té re uta -
lok, bár az is na gyon fon tos, ha nem in kább an nak a szük -
sé ges sé gé re, hogy a Tár su la tot ve ze tõ utó da ink elfogulat-
lanok és tisz ta íté lõ ké pes sé gû ek le gye nek. Min den, a Te o -
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zó fi ai Tár su lat hoz ha son ló pró bál ko zás mind ed dig ku -
darc cal vég zõ dött, mert elõbb vagy utóbb egy szek tá vá
tor zult el, sa ját me rev dog má kat ál lí tott fel, és így alig ész -
re ve he tõ mér té kig el ve szí tet te azt a vi ta li tást, amit egye -
dül az élõ igaz ság tud meg ad ni. Nem sza bad el fe lej te nie,
hogy va la mennyi ta gunk va la mi lyen hit ben vagy val lás -
ban szü le tett és ne vel ke dett, és hogy mind annyi an töb -
bé-ke vés bé mind fi zi ka i lag, mind men tá li san ge ne rá ció-
juk tag jai, kö vet ke zés kép pen na gyon va ló szí nû, hogy az
íté lõ ké pes sé gü ket el té rí ti és ön tu dat la nul be fo lyá sol ja e
ha tá sok egyi ke vagy má si ka. Ak kor, ha nem tud nak meg -
sza ba dul ni az ilyen bel sõ elõ í té le tek tõl, vagy leg alább
meg ta nul ni fel is mer ni azt azon nal, és így el ke rül ni, hogy
tév út ra ve zes sék, az ered mény csak az le het, hogy a Tár su -
lat ha jó ja ki fog sod ród ni ilyen vagy olyan gon do la tok ho -
mok zá tony ára, és part ra ve tett ha jó roncs ként fe nek lik
meg, hogy szét mor zso lód jon és meg hal jon.

K: De mi lesz, ha el há rít ják ezt a ve szélyt?
T: Ak kor a Tár su lat élet ben fog ma rad ni, és túl éli a

XX. szá za dot. Fo ko za to san át ala kít ja és át hat ja a gon dol -
ko dó és ér tel mes em be rek nagy tö me gét a nagy ívû és ne -
mes esz mé i vel a val lás ról, kö te les ség rõl és fi lant ró pi á ról.
Las san, de biz to san szét fog ja tép ni a hi tek és dog mák, a
tár sa dal mi és kasz ti elõ í té le tek vas bi lin cse it, le fog ja rom -
bol ni a faji és nem ze ti el len szen ve ket és gá ta kat, és utat fog 
nyit ni min den em ber test vé ri ség ének gya kor la ti meg va ló -
sí tá sá hoz. A ta ní tá sa in ke resz tül, a fi lo zó fi án ke resz tül,
amit el ér he tõ vé és meg ért he tõ vé tesz a mo dern elme szá -
má ra, a nyu gat meg fog ja ta nul ni meg ér te ni és ér té kel ni a
ke le tet an nak va ló di ér té kén. 

To váb bá a pszi chi kus erõk és ké pes sé gek fej lõ dé se,
ame lyek nek az elõ je lei már lát ha tók Ame ri ká ban, egész sé -
ge sen és nor má li san fog ha lad ni. Az em be ri ség meg fog
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me ne kül ni a ször nyû men tá lis és tes ti ve szé lyek tõl, ame -
lyek fe nye ge tik, és ame lyek el ke rül he tet le nek, ha ez a fej -
lõ dés az ön zés és a go nosz szen ve dé lyek me leg ágyá ban
tör té nik meg. Az em ber men tá lis és pszi chi kus fej lõ dé se
har mó ni á ban fog ha lad ni az er köl csi fej lõ dé sé vel, mi köz -
ben az anya gi kör nye ze te tük röz ni fog ja a bé két és a test vé -
ri jó aka ra tot, amik ural kod ni fog nak az el mé jé ben a
vi szály ko dás és a küz de lem he lyett, amik nap ja ink ban
min den hol szem mel lát ha tók.

K: Tény leg el ra ga dó kép! De mond ja, tény leg úgy véli, hogy
mind ez egyet len rö vid év szá zad alatt meg va ló sít ha tó?

T: Alig ha. De el kell ön nek mon da nom, hogy min den
év szá zad utol só ne gye dé ben azok a Mes te rek, akik rõl be -
szél tem, kí sér le tet tesz nek arra, hogy se gít sék az em be ri -
ség szel le mi fej lõ dé sét szem be tû nõ és ha tá ro zott mó don.
Min den év szá zad vége felé min dig meg ta lál hat ja a spi ri tu -
a li tás – vagy ha job ban tet szik, ne vez ze misz ti ciz mus nak – 
ki ára dá sát vagy fel emel ke dé sét. Va la mely egy vagy több
sze mély meg je lent a vi lág ban az õ ügy nö kük ként, és át -
adott na gyobb vagy ki sebb mennyi sé gû ok kult tu dást és
ta ní tást. Ha sze ret né, nyo mon kö vet he ti vissza év szá zad -
ról év szá zad ra, amed dig csak a rész le tes tör té nel mi le írá -
sa ink ki ter jed nek.

K: De mi lyen ha tás sal van ez a Te o zó fi ai Tár su lat jö võ jé re?
T: Ha a je len le gi pró bál ko zás a Tár su la tunk for má já -

ban job ban fog si ke rül ni, mint az elõ dei si ke rül tek, ak kor
lé tez ni fog egy szer ve zett, élõ és egész sé ges tes tü let ként,
ami kor el jön az idõ a XX. szá za di erõ fe szí tés meg té te lé re.
Az em be ri el mék és szí vek ál ta lá nos ál la po ta ak kor ra ha la -
dot tabb és tisz tább lesz a ta ní tá sai el ter je dé sé nek kö vet -
kez té ben, és aho gyan mond tam, az elõ í té le te ik és a
dog ma ti kus il lú zi ói – leg alább is bi zo nyos mér ték ben – el
fog nak tûn ni. 
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Mind eze ken felül ha tal mas el ér he tõ iro da lom fog az
em be rek ren del ke zé sé re áll ni, és a kö vet ke zõ im pul zus
em be rek szá mos és egye sült tes tü le té re fog rá ta lál ni, ame -
lyek ké szen áll nak az Igaz ság új fák lya vi võ jé nek üd vöz lé -
sé re. Az em be rek el mé jét fel ké szült nek fog ja ta lál ni az
üze ne té re, egy nyelv ké szen fog áll ni neki, ami be be cso -
ma gol ja az ál ta la ho zott új igaz sá go kat, és egy szer ve zet
vár ja az ér ke zé sét, amely el fog ja tá vo lí ta ni a pusz tán me -
cha ni kus, anya gi aka dá lyo kat és ne héz sé ge ket az út já ból.
Gon dol ja el, hogy az, aki nek ilyen le he tõ ség ada tik, mi -
lyen sok min dent tud na el ér ni. 

Ha son lít sa össze az zal, amit a Te o zó fi ai Tár su lat ed dig
el ért az el múlt 14 év ben ezek nek az elõ nyök nek bár me lyi -
ke nél kül, kö rül vé ve gát ló kö rül mé nyek se re gei ál tal,
amik nem fog ják aka dá lyoz ni az új ve ze tõt. Ve gye fi gye -
lem be mind ezt, és mond ja meg, va jon túl sá go san de rû lá tó
va gyok-e, ami kor azt mon dom, hogy ha a Te o zó fi ai Tár su -
lat túl él, és kül de té sé hez, ere de ti in dí té ka i hoz igaz éle tet
él a kö vet ke zõ száz év fo lya mán, mond ja meg, ha túl
messze me gyek, ami kor azt ál lí tom, hogy a föld egy
menny or szág lesz a XXI. szá zad ban, össze ha son lít va az -
zal, ami most! 
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HELENA PETROVNA BLAVATSKY
(1831-1891)

Helena Petrovna Hahn
Jekatyerinoszlavban (ma Dnyep-
ropetrovszk, Uk raj na) szü le tett.
Apja, Peter von Hahn ez re des né -
met (mecklenburgi) ne me si csa -
lád ból szár ma zott, fel me nõi há-
romszáz év vel ko ráb ban te le ped -
tek le Orosz or szág ban. Anyai
ágon õsi orosz her ce gi csa lá dok, a
Fagyejevek és a Dolgorukijok sar -
ja, akik csa lád fá ju kat a IX. szá za -

dig ve zet ték vissza. Helenát – apja ka to na tisz ti el fog lalt-
sága, il let ve any ja be teg sé ge és ko rai ha lá la mi att – fõ ként
nagy szü lei ne vel ték. A lány nak nyu ga ti as, úri ne ve lést
biz to sí tot tak, de Helena ott élt a XIX. szá zad ele jé nek
orosz va ló sá gá ban, pa rasz tok és ka to nák kö zött, és ez a vi -
lág tel ve volt a maga föl di vas kos sá gá val, népi hi e del me i -
vel, ba bo ná i val és mély val lá sos sá gá val. 

Helena pszi chi kus ké pes sé gei, tisz tán lá tá sa már gyer -
mek ko rá tól fog va meg mu tat ko zott, a ha tó ság is több ször
ki kér te a vé le mé nyét egyes el kö ve tett bûn té nyek fel de rí -
té sé nél. Vé gig ol vas ta a csa lá di könyv tár ban meg bú jó több
száz ok kult köny vet, köz tük Pa ra cel sust és Agrippát, akik -
nek mû vei már nem tud tak „újat mon da ni” a ti zen négy
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éves ifjú hölgy nek. Már ek kor nyolc nyel ven ol va sott és
be szélt. Gyö nyö rû en, kon cert-szin tû en zon go rá zott. 

A tár sa dal mi kon ven ci ók és a csa lá di nor mák ál tal meg -
kö ve telt kö tött sé ge ket nem tûrõ lá za dó ter mé sze té hez, ke -
mény aka ra tá hoz, ön tör vé nyû sze mé lyi sé gé hez jól il lett
ked venc idõ töl té se, a lo vag lás, ter mé sze te sen le he tõ leg a
leg szi la jabb lo von. 

A csa lád élet for má ja volt az uta zás, és mi kor Helena
nagy ap ját ki ne vez ték Grú zia kor mány zó já nak, nagy szü le -
i vel õ is Tifliszbe (ma Tbi li szi) köl tö zött. Ti zen hét éve sen
dac ból és a kör nye ze té bõl való ki tö ré si vágy tól hajt va hoz -
zá ment a nála jó val idõ sebb Nyikifor Blavatsky tá bor nok -
hoz, aki tõl há rom hó nap nyi ret te ne tes együtt élés után
meg szö kött. A há zas ság ugyan is nem a meg sza ba du lást,
ha nem újabb el vi sel he tet len kö tött sé get ho zott szá má ra.
Kons tan ti ná poly ba szö kött, majd egy ok kul tis ta her ceg
ba rát ja se gít sé gé vel on nan to vább foly tat ta út ját.

Már gye rek ko rá ban több kri ti kus hely zet ben érez te,
hogy egy vé del me zõ óvja az éle tét, és 1851-ben Lon don -
ban sze mé lye sen is ta lál ko zott vé del me zõ jé vel, akit gyer -
mek ko ri lá to má sa i ból olyan jól is mert. Azt kö ve tõ en még
né hány szor ta lál ko zott Mes te ré vel, Moryával, aki be szélt
neki ar ról a fel adat ról, amit Blavatskynénak kell majd a jö -
võ ben el vé gez nie az õ irá nyí tá sa alatt.

A kö vet ke zõ ti zen öt év ben két szer-há rom szor kör be -
utaz ta a Föl det. Vi lág vá ros ok ban és Is ten há ta mö göt ti he -
lye ken élt, lá tott és ta nult, ke re sett és to vább ke re sett,
tö ké le te sí tet te ké pes sé ge it. Járt Egyip tom ban, ahol má gi át 
ta nult egy idõs kopt tól, be jár ta Eu ró pát, Ka na dá ban a vö -
rös in di á nok kul tú rá já val, Illinoisban a mor mo nok ta na i -
val is mer ke dett, New Orleansban a voodoo szer tar tá so kat
ta nul má nyoz ta, míg Pe ru ban az õsi ci vi li zá ci ó kat, majd
In di á ban töl tött éve ket. Ti bet be – több szö ri pró bál ko zá sa
el le né re – csak a ké sõb bi évek ben si ke rült be jut nia. Ba -
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kancs ban és gyak ran fér fi ru há ba
öl töz ve uta zott. Orosz or szág ba
tíz év múl tán tért vissza, ahol ép -
pen spi ri tisz ta-õrü let volt, és He-
lena Petrovnát ké pes sé gei alap ján 
mé di um nak vél ték. Ké sõbb a Ka -
u ká zus ba köl tö zött, ahol a benn -
szü lött tör zsek kö zött töl tött el öt
évet. Ez az át me ne ti kor szak arra
szol gált, hogy aka ra tá val te rem te -
ni tud jon, hogy meg ta nul ja pszi -
chi kus ere jét ural ma alá haj ta ni.

Szám ta lan fi zi kai-pszi chi kai krí zi sen ment ke- resz tül,
mi köz ben meg sze rez te az irá nyí tást ok kult erõi fö lött.
Mindez egy faj ta elõ ké szü let volt, hogy fel ké szül jön iga zi
élet fel ada tá nak tel je sí té sé re.

1866-ben is mét ke zé be vet te a ván dor bo tot, el hagy ta
Orosz or szá got, a Bal ká non, Egyip tom ban, Szí ri á ban és
Olasz or szág ban járt. Itt har colt Ga ri bal di ol da lán a
mentánai csa tá ban és sú lyo san meg se be sült. 1868-ban már 
újra In di á ban, majd Ti bet ben van, hogy ott ok kult ké pes -
sé ge it tö ké le te sít se. A kö vet ke zõ ál lo más Gö rög or szág,
majd Egyip tom, ahol ha jó tö rést szen ve dett. Ka i ró ban egy
idõ re le te le pe dett és si ker te len kí sér le tet tett egy spi ri tisz -
ta tár su lat ala pí tá sá ra. Az 1870-es évek ele jén is mét utaz -
ga tott: Szí ria, Pa lesz ti na, Li ba non, majd Ke let-Eu ró pa az
úti cél ja. 

Ké pes sé ge i nek na gyon szé les ská lá ján ját szott – egé -
szen pró zai fog lal ko zá sok tól a ma gas mû vé szi te vé keny sé -
gig szin te min dent meg ta pasz talt: volt Orosz or szág ban
si ke res ke res ke del mi vál lal ko zó, majd egy mû vi rág ké szí tõ 
gyá rat vi rá goz ta tott fel, de dol go zott egy nyak ken dõ-ké -
szí tõ üze mé ben is, ami kor Ame ri ká ban élt. Emel lett Ma -
dame La u ra mû vész né ven kon cer te zett Orosz- és Olasz-
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or szág ban, Pá rizs ban pe dig fes tõ és ka ri ka tu ris ta ként ke -
res te ke nye rét. 

1873-ban New York ba uta zott Mes te re uta sí tá sá ra,
majd a rá kö vet ke zõ év ben – szin tén az õ uta sí tá sát kö vet ve 
– el lá to ga tott Eddy el hí re sült farm já ra, amely kü lön fé le
spi ri tisz ta je len sé gek szín he lye volt. Itt ta lál ko zott Hen ry
Steel Olcott ez re des sel, aki vel 1875. no vem ber 17-én New
York ban meg ala pí tot ták a Te o zó fi ai Tár su la tot. 

H.P.B. ek kor már a „Fátyoltalan Izisz” címû köny vén
dol go zott, amely az tán vi lág szer te ko moly ér dek lõ dést
vál tott ki. Túl azon, hogy az elsõ ki adás tíz nap alatt el fo -
gyott, a könyv hét hó nap alatt há rom ki adást ért meg.
Ezért a mû vé ért sza bad kõ mû ves dip lo mát ka pott, a mû -
ben ki fej tett – a val lá si dog ma tiz mus sal és a tu do má nyos
ma te ri a liz mus sal szem be ni – sza bad kõ mû ves gon do la tok
el is me ré se kép pen. 

Az idõ köz ben ame ri kai ál lam pol gár sá got ka pott Bla-
vatskyné 1879-ben Olcottal együtt a Mes ter uta sí tá sa it kö -
vet ve Bombay-ba ment, ahol egy an gol új ság író – A.P.
Sinnett – se gít sé gé vel pró bál ta fel hív ni a fi gyel met a mai
szó hasz ná lat ban „paranormális” je len sé gek re. Még eb ben
az év ben el in dí tot ták a The Theosophist címû fo lyó ira tot,
amely vi lág szer te ki ter jedt le ve le zést in dí tott meg.
1882-ben a Te o zó fi ai Tár su lat köz pont ja hi va ta lo san In di -
á ba, a Madras (ma Chennay) mel let ti Adyarba köl tö zött,
ahol ma is mû kö dik. Blavatskyné 1879-80 kö zött szá mos
in di ai kör uta zá son vett részt.

A 80-as évek ben Blavatskyné egész sé gi ál la po ta igen
meg ren dült, va ló já ban Mes te rei köz ben já rá sa ál lí tot ta
hely re annyi ra egész sé gét, hogy még foly tat ni tud ja a
mun ká ját. Tá ma dá sok is ér ték idõ köz ben, az ang li ai Pszi -
chi kai Ku ta tó In té zet egy ol da lú je len té sé ben csa ló nak és
szél há mos nak ti tu lál ta. (Ezt a je len tést csak száz év vel ké -
sõbb vizs gál ták felül, ami kor is hi va ta lo san meg ál la pí tot -
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ták, hogy egé szé ben el fo gult és
nem helyt ál ló!) Eköz ben õ
Würtzburgban ke mé nyen dol go -
zott a „Tit kos Ta ní tás” címû fõ
mû vén, ami rõl ta lán a leg töb bet
le het hal la ni, de amit ke ve sen is -
mer nek és ta lán még ke ve seb ben
ér te nek, mi vel fel dol go zá sa ko -
moly elõ ta nul má nyo kat igé nyel.
Az ak kor kör nye ze té ben élõk
sze rint a mû va ló di szer zõi a
Test vé ri ség Mes te rei. Eb ben az

eset ben is – úgy, mint a Fátyoltalan Izisz ese té ben – a Mes -
te rek össze gyûj töt ték az anya got és H.P.B. „bel sõ lá tá sa elé 
tet ték”. Ez a mû, amely nek elsõ két kö te tét 1888- ban ad -
ták ki, ott fe küdt töb bek kö zött Al bert Einstein éj je li szek -
ré nyén is, aki kor szak al ko tó ered mé nye i hez Blavatskyné
me ta fi zi ká ján ke resz tül ju tott el.

Ez a kü lön le ges asszony 1887-ben an gol teozófusok egy
cso port já nak hí vá sá ra vég leg Lon don ba köl tö zött, ami az -
tán a te o zó fi ai mun ka eu ró pai köz pont ja lett. Itt halt meg
1891. má jus 8-án. Ha lá la egy rend kí vü li föl di élet nek ve -
tett vé get, mun ká ja ha tá sát év szá zad okig érez he ti az em -
be ri ség. Az év ez re dek és év mil li ók kö dé be ve szõ Õsi
Böl cses ség egyes ré sze it át ad ta a vi lág nak, és ezek bõl az is -
me re tek bõl nõtt ki a XX. és XXI. szá zad ok kul tiz mu sa, il -
let ve szám ta lan ezo te ri kus  irány za ta.
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