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MI A TEOZÓFIA? 

A Teozófia nem uj vallás akar lenni és nem is a 
régi vallásokat akarja · 1erombolni, senkitől sem követel 
semmiféle különleges hitet és nem csatlakozik semmiféle 
vallási „vezetőhöz." Nyomatékosan hangsulyozza, hogy 
nem óhajt külön szekta lenni és hogy sohasem volt ilyen. 
A Társulat tagjai közé választ · bármely valláshoz tartozó 
tisztességes egyént, ha az hajlandó a türelmesség erényé
nek kölcsönös gyakorlására és támogatásunkra az igazság 
felderitésében. 

H. P. Blavatsky 



A MISZTIKUS ELEM WAGNER RICHÁRD 
MŰVÉSZETÉBEN. 

A keresztény korszak __:_ Parsif al.* 

A bayretuhi szinház felavatásának időpontjától haláláig, tehát : 
1876-tól 1883-ig, Wagner Richárdot nyugtalan filozófiai szellem 
uralta. A pogány pesszimizmusból visszatér a reményt és vigaszt 
nyújtó kereszténységhez. Vallási kérdéc;;ek, az emberiség jövőjének 
problémái nyugtalanitják és kínozzák.** Azonban a gondolkozásával 
fennen szárnyaló filozófus, Schopenhauer, az ö keserű ábrázatával 
tartja fogva leginkább és rettenetes mondásokra inspirálja. Például : 
, ,az ember fenevad"; ,,reménység a szívnek őrülete"; ,,ahelyett , 
hogy a természetet összhangba hoznák Istennel, jobb lenne azt az 
ördöggel vonatkozásba hozni". Ilyen vigasztalan tanok iránt Wagner 
benső lénye mégis felháborodik. Szelleme visszautasitja azokat ; 
gondolatvilága gyötrődéssel teliti meg, hogy azután vigasztalóbb 
terveket érleljen. Végeredményül a következőket vallotta : ,,az akarás 
egyesülése az élettel a legfelsőbb energiát fejti ki;" továbbá : ,,ki 
a rosszat önmagában felismeri, annak meg is van az ereje hozzá, 
hogy megszabaditsa magát tőle ; " - ,, valóban gyenge vigasz, 

*Ugyanerről a tárgyról a M. T. T. helyiségében dec. 16-án gyönyörü előadást tartott Ernst Gorsemann. Azoknak, akik hallották és azoknak, akik nem lehettek jelen - úgy gondoltuk - egyformán érdekes lesz egy másik kiváló misztikusgondolkodó és iró idevonatkozó interpretációjával megismer-kedni. Szerk. **L. ,, Vallás és művészet", ,,Hőskor és Kereszténység" stb. e. műveit. 
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ert ha egy bajtól szabadulni kívánunk, nem_ elégséges. annak· 
relismerése, gyógyszere után is kell látni." Wagner később beis
meri, hogy a művészet egyedül nem elegendő arra, hogy az em-· 
beriség szellemi ujjászületését megteremtse. Csak az igaz vallás 
alapján jöhet ez létre szerinte. De ezt nem a mi megromlott; Istent 
imádó vallásunkban látja s nem is remél ettől jót a jövőben. Tény: 
az, hogy ujból fel kellett épitenie amaz isteni világot, melyet az 
„Istenek alkonyában"· lerombolt, hogy ujra bizzék az emberiség 
szellemi ujjászületésében. 

Amit a gondolkodó nem tudott létrehozni és kiváltani; a 
zeneköltő fogja elérni „Parsifal".-jában és ez legyen utolsó fényes, 
győzelme, mit a végtelen életbe látó elért. Voltaképen mi is' ez .a . 
,,Parsifal"? Visszatérés a „Szent-Grál" mondához és a beavatas
(initiatió) elképzelé•séhez. Ahelyett, hogy a Szent-Grál templomát 
távlati képében mutatná be, ö annak legmélyebb szentélyébe hatol; 
mert a „Parsifal" 3 felvonása magát a beavatást tárja elén"k : I.:.ső 
felvonásban a beavatás előkészitését, a 11-ban a próbát, a 111-ban · 

· a megdicsőülést, a Mesterré emelkedést, a megnyilatkozást, midőn 
a benső istenség rajta átviláglik. 

A gyermek Parsifal az erdők magányában nevelkedik fel. 
Édes anyja, Herzeleide, imádattal, féltve őrzi őt. lgy serdül fel a 
fiu a magányban, erdei madarak és állatok társaságában·. Nem bir 
tudomással emberekről és külvilágról. Ilyen módon reméli az anya 
megakadályozni fia távozását a harcmezejére, ahol Parsifal édes 
apja, Oamuret is halálát lelte. De sorsát senki el nem kerüli, sőt 
minden akadály rendesen közelebb sodor feléje ... Senki és 
semmi nem birja az ifjut visszatartani attól, hogy a benne feléb
redő tettvágynak ne engedjen. Egy napon fényes páncélos lovag
csapattal találkozik, ekkor hő kivánsága támad : bár csak velük 
mehetne, bár lovag lehetne ö is ! Vágyaitól kergetve elhagyja kesergő 
édesanyját, egyetlen fegyveréül nyilvesszőjét vevén magához. 

Parsifal a „ tisztalelkű, együgyű" nem ostoba, de kulturátlan 
ösztönlény, ,,der reine Tor", igy nevezte el a templomi orákulum 
az ö jövendőbeli királyát, de ami semmiképen sem jellemezte Par.:.. 
sifal valóságos lényét. Ártatlansága és bátorsága mellett szivében 
élő tiszta ösztönszerű részvét érzése vezeti öt minden tettében, még 
pedig olyan nagy mértékben, hogy mások szenvedéseit teljesen 
átbirja szenvedni és okát felismerni. Ez az értelme és tehetsége, az 



ős alapra enged következtetni, amely voltaképen a fizikai vilá� 
fölött áll, magasabban mint az ész s a lélek szellemi forrásaihoz 
vezet el. Ilyen módon az intuitió és végtelenbelátás vagy látnoki 
képesség alapját veti meg és ama képességek fejlődnek ki, melyek 
a benső öntudatot alkotják és melyek érzékeink határain kivül 
esnek. 

Wagner fenséges erővel adja elő nekünk ezt a folyamatot és 
magát a hőst. Midőn Parsifal még egészen öntudatlanul a „Grál" 
birodalmába lép, nyilvesszöjével Ieterit egy hattyút. Gurnemanz, a 
templom őre megmutatja neki a hófehér tollazatu vérrel boritott 
állatot, melynek megtört tekintetéből minden élet eltünt. Könnyekig 
megilletődve Parsifal kettétöri s undorral magától elhajitja a nyilat. 
Életében először támad ifju kebelében ama megrenditö érzelem, 
mely a világlélekböl fakad és minden lénnyel való összetartozandó
ságát érzi. Gurnemanz elvezeti öt a templomba, hol a Grál-ünnepség 
folyik. A harangok meghatóan halk kongása, a kupola körül össze
sereglett fehérbe öltözött lovagok látása és ama kristály-kehely, 
melyben Krisztus vére ragyogni látszik s melyből fénysugárözön 
esik a lovagokra, az uj jövevény csodálkozását magas fokra emelik. 
Parsifal mit sem ért ebből ; ö álmodni vél. De midőn Amfortas 
király kétségbeejtő keserveit hallja, ki tisztségéhez méltatlanná lett, 
akkor hirtelen szívéhez kap az ifju s megrendül egy ismeretlen 
fájó érzelemtől. Az ünnepség végével a barátságos őr kérdezi a 
jövevényt értett-e valamit a látottakból. Parsifal nem-mel felel s 
igy Gurnemanz csalódottan kiutasítja öt a templomból. A csodás 
Iátomány azonban, mi az ifju lelkébe vésődött, a megrendítő érze
lem, mely lényét betöltötte Amfortas szenvedései láttára, beavatá
sának kezdetét teszik. 

A 11-ik feívonás, mely a próbát mutatja, Klingsor várában 
történik. Ez ellentéte a Szent-Grál ünnepnek, mert ez a fekete 
mágiának, a kéjvágynak és veszedelemnek rejtekhelye. Megismer
kedünk a gonosz csábító Kundry-val. Ez a Kundry Wagner Richárd
nak legéletvidámabb, legeredetibb alakitása ; azok közé tartozik, 
melyek fényesen bebizonyitják Wagner fölényes erejét esoterikus sej
telmeiben. Kundry két személyiségből áll, két egymástól ellenkezően 
külön működő lélekből, ezt következtetni abból lehet, hogy felváltva 
két ellentétes, egymáshoz egészen ellenséges exisztenciát folytat. 
Abban az időben, mikor a gonosz bűvölő varázshatalma alatt 
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volt, ki· öt kényszerítette aljas céljai szolgálatára, teljesen szenve- . 
délyének élt, a mámornak és csábitásnak. Azután büszkén hálójába 
csalogatta az ifju Grál-lovagokat, ellentállhatatlan bájaival. Ö volt 
az, ki Amfortast elcsábította é� Klingsornak lehetővé tette a szent 
kard elrablását. Azt a megbízást is kapta, hogy neki kell Parsifalt 
elcsábítani, Klingsor legádázabb ellenségét, mivel az még ártatlan 
és szűz. Mindezek mellett Kundry nem közönséges megvehető társ, 
sem pedig aljas szenvedélyekkel bíró nő. Valahányszor szeretett, 
annyiszor vágyakozott a megváltás után is, de ösztönszerűen érezte, 
hogy csak az fogja neki ezt az üdvöt megadhatni, ki csábításainak 
ellent tudna állani. Hiába kereste ezt, minden férfi gyengének, 
gyávának bizonyult vele szemben. Hódításai alkalmával a megve
tésnek érzése járt karöltve az örömmel. Ha a legyőzötteket tehet
lenül lábainál heverni látta, őrületes nevetésben tört ki. De mint 
finomra hegyezett tőröcskék, a megbánás és Ielkifurdalások is el
érik. őt. Ilyenkor más ruhát ölt, másképen él, másképen gondol
kodik, felkeresi a Grál-lovagokat, hogy segítsen rajtuk, gyógyító 
füveket, balzsamot visz nekik. Egy titkos kényszernek enged, mely 
ösztökéli arra, hogy vezekeljen elkövetett büneiért. Ez addig tart, 
mig ama másik vadtermészete ujult erővel fellép, a csunya vágyak 
és kicsapongó jó kedve megint erőt vesznek rajta. Hiábavaló 
fáradság volna ez ellen küzdenie. Letargikus álom boritja el, ezt 
az állapotot használja fel a gonosz bűvölő a maga javára. Feléb
redve annak hatalmában van s kész előbbeni kalandos életét 
folytatni. 

Az eszme önmagában is már nagyfontosságú, amint az 
alsóbbrendű öntudat és kettős személyiség problémája ki van fejtve 
mert hiszen nincs is hosszú ideje annak, hogy a kísérletező pszycho
Iógia ilyen tárgyú kutatással foglalkozott, eredmény nélkül, ami 
bizonyítja, hogy a pszychológiának még nincs kellő ismerete az 
okozatokról, melyekből ilyen kettős lény képződhetik. De Wagner 
éppen ezeket az okokat kutatja. Szerinte Kundry kettős természete 
előbbeni életeiből származik ; ezt ő világosan és érthetően fejezi 
ki. Midőn az első felvonásban a lovagok csufolják az ördöngös 
arckifejezésű Kundryt, Gurnemanz a következőket mondja jelentő
sen : ,,a bűnért járó büntetést leróhatjuk megbánással egy jövendő 
életben, - és megtisztulhatunk egy meg nem gyónt vétektől az 
előbbeni életből, melyet elhagytunk anélkül, hogy a megbocsátást 
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elnyertük volna. Azután a 11-ik felvonásban Kundry felszólítja 
Klingsort, hogy nevezze meg őt neveivel, melyeket előbbeni exisz
tenciáiban viselt és: "pokol rózsája", ördög anyja", "Herodias"-nak 
nevezi. Végül Kundry még egy fontos momentumra emlékezik 
egyik megelőző életéből, ami fordulatot ad egész fejlődésének. Mikor 
ö Parsifalt a virágleányok kertjébe követte és minden fajta bűvö
letével és bájaival csábitgatta, végre keservvel teli lelkületébe 
bepillantást engedett neki. Kundry: ,,Óh ismered-e amaz átkot, 
mely éjjel-nappal gyötör ; halálban és életemben, sirva és ,nevetve; 
mindig újabb bú kisért, nincs itt vége a gyötrelmemnek. En láttam 
öt - őt és nevettem . . . tekintete reám esett. Legsötétebb ' 
óráimban azt vélem, hogy ·ő velem van, hogy tekintete rajtam 
csüng!" 

Akit ö látott, - az Krisztus. A zene erőszakos hatalommal 
tárja ezt elénk, mialatt folyton halkan halljuk a szeliden bús témát, 
mely az egész drámán keresztül az Istenember szenvedéseit ki
fejezi. Lehetett volna ezt világosabban csinálni? Wagner itt az 
érzelmek és az öntudat legvégső határain keresztültör és visszatér 
az újjászületés elképzeléséhez, mely kétezer év óta a nyugatiak 
vallásából és filozófiájából letünt, most azonban minden oldalról 
ismét hatalmasan tért foglal. Igenis, Kundry jellemének magyará
zatát elöbbPni életeiben találjuk, szanszkritül kifejezve : az ő kétszeres 
Karmájábaa, és a gyorsan hullámzó jó és rosszban, mely felváltva 
uralja öt. 

Már most hogy és miként történik az, hogy Parsifal annyi 
erőt talál magában a csábitó nőnek ellentállani, a nő varázsa és 
életkedve szinte megremegtetik egész bensőjében ? Összhangzás
ban, egyetértésben történik az absztrakt erkölcs törvényeivel? 
Avagy dogmának tudjuk be? Nem, - midőn Kundry csókját 
érezte, az érzéki vággyal egyszerre fellépett az Amfortas által hal
lott és látott szenvedések emléke is, mert ugyanez a csók tette 
missziójához hűtelenné ugyanez a csók tette védtelenné 
Klingsor támadásaival szemben amazt, ki végül még saját fegy
verével meg is sebeztetett. Parsifal érzi a szenvedő királynak sebét 
saját kebelén ; nincs nyugodalma, mig a szánandót ki nem gyó
gyitja, meg nem szabaditja. Ö felülemelkedett a kisértésen, az 
érzéki vágynál erősebb, hatalmasabb volt benne az irgalmasság 
érzete, az egység érzete a szenvedő iránt. Ez az uralom, ez az 
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önlegyözés, ez a diadalmas erő a "tiszta együgyű"-ben, képessé 
tették öt arra, hogy a hatalmát vesztett Amfortas királyt megment
hesse és a szenvedélyes Kundryt is, kinek csunya vágyai egy
szerre végtelen nagy szeretetre változtak át Parsifal iránt mindad
dig, mig az idő elérkezik, hogy a Gral templomban annak lábainál 
kilehelje lelkét. 

,,Parsifal" utolsó felvonása joggal megnyilatkozásnak, ,,meg
dicsöülés"-nek nevezhető. Különösen két jellemző jelenetet kivánok 
belőle kiemelni, amennyiben két fontos gondolat jut benne érvényre 
az esoterikus kereszténységből ; az egyik, melyet „nagypéntek 
varázsának" mondanak és a végjelenet, midőn az egész templom 
fényben úszik és a „mysztikus galambot" jelzik. 

Most már tudatosan, hosszú próbák után átváltozva, Parsifal 
megkereszteli a bűnbánó Kundryt a szent kútnál, mialatt Gurne
manz Parsifalt királlyá koronázza és felkeni kellemes illatú olajjal, 
mit még az új Magdaléna készitett, ki ezalatt alázatosan megvál
tója lábaihoz borul. A zenekar végtelenül édes dallamot játszik ennél 
a jelenetnél. A harmatos mezei virágok mintha a napsugár felékinyilnj 
vágynának, újraéledni látszanak A Gral öre kenetteljesenkiáltja : "a 
bűnös vezeklő könnye elboritja szent harmatcseppet a virágzó mezőt 
és földet, szépséget s bájt ad nekik. Az egész mindenség örvend s 
rámutat Krisztus szeretetére ... nem a kereszten látja őt ; a meg
váltott, felszabadult emberre tekint fel, ki önmagát megváltotta 
tovasuhanó szenvedésektől és az isteni szeretet nagy áldozatával 
tisztává, tökéletessé, egygyé lett". Ez a jelenet, a kísérő melódiával 
együtt, szó által ki nem fejezhető érzelmet kelt, mely azzal a gon
dolattal társul, hogy a lélek feltámadott az isteni szeretet által ; egy 
új befolyás lépett fel, mely minden hatalommal felruházza az 
embert nemcsak embertársai, de a természet összes teremtményei 
részére. Megemlítésre méltó ama körülmény, hogy Wagner ezeket 
a szavakat és jelenetet megkomponálta, még mielőtt az egész drámát 
megirta volna, egy hirtelen inspiráció szüleménye volt ez, mely a 
költő-muzsikust megihlette Zürichben, egy fenséges nagypénteki 
napon. 

A szellem feltámadásának eszméje, a jelen életben, és az 
egész természetnek ilyeténvaló átalakulása végtelen szeretetté, meg
adják a nagy, örvendetes üzenetet. mit a kereszténység a világnak 
hozott és az előbbeni megnyilatkozásokhoz csatolt. 
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A miszterium végével a templom kupolájáról száll le a fehér 
„galamb" az új Gral-király előtt levő kehely fölé , melyben Krisztus 
vére · tündököl. Ez elismert szimboluma a „szentlélek"-nek , az 
őskori bölcseségnek, vagyis a felsőbb inspirációnak. A szent tartály 
(kehely) gyönyörű fényben ragyog, valódi értelmét s jelentőségét 
nyeri vissza, ugyanazt, melyet régente a „Szent-Grál"-legenda 
alapitói adtak neki. Vagyis az inspiráció és bölcseség csak olyan 
módon eredménythozó az emberiség számára , ha egy csoport 
tudatos beavatottból áll , kik a szellemi templomot teszik. Egy 
láthatatlan kórus zengi : , ,megváltás a Megváltónak !" Ennek az a 
magyarázata , hogy Krisztus valódi szelleme nem mindig a hiva
talos helyettesei között keresendő s található . 

Rövid szavakba foglalva , befejezésül :  Wagner R. ritka pél
dája annak, hogy a művész ellentállhatatlan és szabadjára eresztett 
inspirációja korának téveszméinél , sőt saját kételyeinél is erősebb.' 
Öneki köszönhető , hogy az akkori zavaros materializmus oduiba 
fény áradhatott , mely besugározta a lélek és a szellem birodalmát. 
S abból a keresztény esoterikábói , mely iránt előérzete és érzéke · 
volt s amely Prometheusnak görög felfogásával ,  nemkülönben az 
ősi indus bölcseséggel párosult : egy jobb kor hajnalhasadását 
remélheti az emberiség. 
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Ed. Churé. 
(Franciából : B. L-né.) 

Bhagavad Gita. 

Kemény koporsóban lágyan heverni, 
Nem várni, nem gyötrődni, nem perelni. 

Mit sem kívánni és mit sem kerülni, 
Már élve Sattva szent székébe ülni. 

Nézni kulcsolt karral a Mind folyását, 
Hallgatni a csendhantok zuhogását. 

Kiszáradt szemmel a Titkot követni, 
Könnycseppet, mosolyfintort félrevetni. 

Megismerésnek ringani szent medrén, 
Hol nincs nap és éj és ok és eredmény. 

Hol végtelen a szentek bölcs nyugalma ; 
Mert egy a Mind ; s bennünk ez Egy : a Karma. 

Benedek Károly. 
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A BELSŐ SZÉPSÉG. 

Semmi sem vágyakozik inkább a szépség után és szépül 
könnyebben a földön, mint a lélek ; nem is találunk mást, ami 
természetesebben emelkedhetnék, vagy gyorsabban nemesedhetnék. 
Nincsen semmi, ami gondosabban teljesitené a tiszta és nemes 
parancsokat a léleknél. Nincs, ami készségesebben hódolna a gon
dolat parancsának, ha az magasztosabb egy másiknál, azért csak 
kevés lélek állhat ellen a földön egy olyan lélek uralmának, amely 
a szépség előtt meghódol. 

Azt mondhatnók tényleg, hogy a szépség a léleknek egyedüli 
tápláléka, ezt keresi mindenütt és nem hal meg éhen a legalanta
sabb életnél sem. Nincs szépség, mely teljesen észrevétlen maradna, 
talán öntudatlanul halad el mellettünk, de a hatása éppen olyan éjjel, 
mint világos nappal, csakhogy ott az öröm, amit támaszt, kevésbbé 
észrevehető, ami az egyedüli különbség köztük. Figyeljük csak meg 
a legegyszerűbb embereket, ha a szépségnek egy szikrája villan 
át életük sötétségén. Közömbösen együtt ülnek valahol és egymásközt 
érezvén magukat, első gondjuk, nem tudni miért, hogy az élet 
nagy kapuit elzárják, holott bizonyára mindegyikük ielkének meg
felelően élt, amig csak egymagában volt. Szeretett talán és kétsé
gen kivül szen-vedett is. Elkerülhetetlenül hallott a fényteljes és 
borzalommal telt távoli ország hangjairól is és hallgatva fejet haj
tott olykor esténként olyan törvények előtt; amelyek mélyebbek a 
tengernél. Ha azonban ezek az emberek úgy együtt vannak, jobban 
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szeretnek alantas dolgokon mulatni ; nem tudom, milyen különös 
módon félnek a szépségtől és minél többen vannak, annál inkább 
kerülik azt, amint hogy ugyanúgy félnek a némaságtól vagy tiszta 
igazságtól is. Ez annyira igaz, hogy ha valamelyikük egy napon 
valami nagy dolgot vinne véghez, úgy szinte mentegetődzni pró
bálna olyképpen, hogy tettének indokául valami hitványságot hozna 
fel, amit a társaság véleményéhez megfelelőnek talál. De történjék 
az, hogy valamelyikük valami magasztosabb, büszkébb szót ejt, 
akkor mintegy az élet forrásait nyitja meg. Ha egy lélek pillanatra 
úgy mert nyilatkozni, amilyen a szeretetben, a fájdalomban, a 
halál pillanatában vagy az egyedüliségben az éji csillagzatok te
kinteténél, azonnal nyugtalanság mutatkozik, bámulva tekintenek 
egymásra vagy mosolyognak az arcok. Vajjon ilyen pillanatokban 
nem veszi-e észre az ember, mennyire egységesen helyeslik és cso
dálják az összes lelkek a kiejtett szót, börtönének mélységében 
még a leggyengébb is, amit saját képmásának ismert fel. Sajátsá
gos és eredeti Iégkörükben mintegy felélednek és az angyalok 
hallásával ilyenkor bizonyára meghallanák az általános tetszést 
a csodálatos fény országából. 

Nem valószinű-e, hogy a legfélénkebb lelkek is nekibáto
rodnának és az emberiség igazibb életet élne, ha minden este egy 
ilyen megfelelő szó hangzanék el ? Nem is kell, hogy megismét
lődjék ez a kellő szó. Valami mélyrehatóbb dolog történik és ennek 
messzeható nyomai fognak maradni. A lelket, amihez ez a szó 
fűződik, minden este felismerik a testvérei és pusztán jelenléte 
ezentúl bizonyos magasztosságot fog kölcsönözni a legközönyösebb 
beszédeknek is. Minden bizonnyal történt valami változás, amit 
közelebbről nem lehet meghatározni. Az alantas dolgok már nem 
uralkodnak kizárólagosan és a félénk tudja, hogy van valahol 
számára menedék. 

A lelkek egymáshoz való természetes, ősi viszonya bizonyára 
a szépségeknek egymásra való vonatkozása. 

Lelkünknek egyedüli beszéde a szépség. Máshoz nem ért. 
Nincs más élete, nem tud semmi mást létesiteni és másban részt 
venni. Azért minden gondolatnak, minden szónak és minden tett
nek, ami szép és nagy, még a legelnyomottabb lélek is tetszéssel 
adózik, ha általában lehet azt mondani, hogy van alacsony lélek. 
Nincsen szerve, ami egy más elemmel összekötné és csak a szép-
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ség szerint itélhet. Ezt minden nap és órában látja az ember. 
Aki a szépséget többször megtagadta, éppen olyan jól tudja, 
mint az, aki azt folyton szivében keresi. · Ha egy napon 
nagyon vágyol egy másik lény után vajjon ahhoz fogsz-e menni, 
aki szánalmasan mosolygott, amikor a szépség mellette elhaladt? 
Ahhoz fogsz-e menni, aki valami nagylelkű tettet vagy csak va
lami egyszerű, tiszta törekvést fejének rázásával le akart rontani ? 
Talán azokhoz tartozol, akik azt helyeselték, de abban a komoly 
pillanatban, amikor az igazság az ajtódon kopogtat, ahhoz fordulsz 
majd, aki meg tudott hajolni és szeretni tudott. Lelked az ö mély
ségében itélt és ez a hallgatag és csalhatatlan itélet talán harminc 
év mulva felmerül, hogy egy testvérlélekhez vezessen, amelyik 
több egész énednél, mivel közelebb állott a szépséghez. 

Nagyon kevés kell ahhoz, hogy a lélekben a szépségnek bá
torságot · kölcsönözzünk, nagyon kevés, hogy az alvó angyalokat 
felébresszük. Nem is kell őket talán felkeltenünk, elégséges, hogy 
el ne engedjük őket aludni. Az erő talán nem annyira az emel
kedéshez, mint inkább a leszálláshoz szükséges. Vajjon nem kell-e 
bizonyos erőkifejtés, hogy a tenger vagy az éjszakának a láttára 
köznapi dolgokra gondoljunk ? És melyik lélek nem tudja 
magát mindig a tengeren és örökös sötét éjszakában ? Ha kevésbbé 
félnénk a szépségtől, úgy arra jutnánk, hogy az életben csak azt 
találjuk, mert a valóságban amit észrevehetünk, csak ezt lelhetjük 
· fel. Minden lélek tudja ezt és kész az engedelmességre, de melyik 
az, amelyik szépségét el ne rejtené, holott csak egynek kell találkoz-
nia, aki nyiltan megmutatkozzék. Miért ne merjen tehát egyik az lenni, 
aki a kez.dethez lát ? A többi köröskörül mind várva várja, mint 
a kisgyermekek a varázskastély előtt. Tolongnak a küszöbnél, 
susognak és áttekintgetnek a hasadékokon, de nem merik az ajtót 
kinyitni. Várnak, mig egy felnőtt jő, hogy az ajtót kinyissa, csak
hogy a felnőtt talán sohasem jelentkezik. 

És min múlik az, hogy valaki ez a felnőtt legyen? Majdnem 
semmin. A lélek nem igényteljes. Egy szinte szép gondolat, ame
lyet nem mondunk ki és amelynek most erőt kölcs�nözöl, vilá
gossá tesz, mint egy üvegedényt. A lelkek látják ezt és egészen 
másképpen fogadnak majd, mintha arra gondolnál, hogy testvéredet 
tévútra vezessed. Bámulunk, ha bizonyos emberek azt mondják 
nekünk, hogy még igazi rút dolgot nem láttak és még nem tud-
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ják, m i  az az aljas lélek. Ezen azonban nincs csodálkozni való, 
ök voltak azok, akik „kezdettek." Mivel ők maguk kezdettek szé
pek lenni, minden mellettük elhaladó szépet magukhoz vonzottak 
éppen úgy, mint a világitótorony a hajókat mind a négy világ
tájról. Vannak emberek, akik a nőkre panaszkodnak és nem gon
dolják meg, hogy egy asszonnyal való találkozásnál egyetlen szó 
elégséges, egyetlen gondolat, ami a szépséget és mélységet tagadja 
és anö lelkében örökre megmérgezte ezeknek a létét. ,,Ami engemet 
illet," mondta egy bölcs, ,,egyetlen egy nőt sem ismertem, aki 
valami nagyszerűséget ne hozott volna." Az elsőség öt magát illette, 
ami az ö titka volt. Csak egy dolog van, amit a lélek nem bocsát 
meg, ha kényszerűségből valami rút tettet, szót vagy gondolatot 
meg kell osztania vagy együtt kell érintenie, néznie. Ezt nem bo
csáthatja meg, mert itt a bocsánat önönmagának a megtagadása. 
A legtöbb ember előtt eszesnek ügyesnek és erősnek lenni annyi, 
mint távoltartani a lelket az élettől és mindenfajta mély törekvést 
parlagon hagyni. !gy cselekesznek még a szeretetten is és azért 
az asszonynak, aki közelebb áll az igazsághoz, nincs pillanatnyi 
igazi élete sem velük. Azt lehetne állitani : félnek attól, hogy lel
küket utolérik és azon fáradoznak, hogy ezer mértföldnyire ma
radjanak távol a szépségétől. Éppen az ellenkezője a · helyes. Saját 
magát kell túlszárnyalni. Tégy vagy gondolj most dolgokat, ame
lyek túlságosan szépek ahhoz, hogy benned valóban meglegyenek 
és holnap már valóban meg lesznek benned, ha ma este meg
tenni vagy gondolni próbáltad őket. Kiséreljük csak meg, hogy 
szebbek legyünk minmagunknál, lelkünket nem fogjuk túlszárnyalni. 
Sohasem tévedünk, ha hallgatag vagy rejtett szépségről van szó, 
különben meglehetősen közömbös dolog, téved-e valami lény vagy 
sem, ha a belső forrás már tiszta folyamatban van. 

De ki gondol a legkisebb megerőltetésre is, ha azt nem ve
szik észre I És mégis olyan téren vagyunk, ahol mindennek van 
hatása, mivel minden várakozik. Minden kapu nyitva, csak ki kell 
őket tárni; a kastély tele van megbilincselt királynökkel. Gyakran 
egy sz:ó elégséges, hogy halomnyi szemetet elsöpörjünk. Miért ne 
legyen bátorságunk, hogy hitvány kérdésre nemes felelettel vála
szoljunk? Azt hiszik, hogy teljesen figyelmen kivül marad vagy csak 
csodálkozást kelt? Nem hihető-e hogy két lélek természetes meg
értéséhez közelebb hoz. Az ember nem tudja, mi bátorodik fel 
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rajta vagy mi szabadul fel. Sőt az, aki ezt a feleletet visszautasitja, 
akarata ellenére egy lépéssel közelebb van a saját szépségéhez. A 
szép nem semmisül meg anélkül, hogy valamit nem világitott volna 
meg. Nincs szépség, ami elveszne. Nem kell húzódozni attól, hogy 
az uton elszórjuk. Hetekig, évekig fog ott feküdni, de épp oly ke
vessé fog feloldódni, mint a gyémánt és végre is valaki elhalad 
majd mellette, aki csillogni látja, felemeli és boldogan magával 
viszi. Miért tartsunk hát magunkban valami szép és magasztos 
szót, mivel talán azt hisszük, hogy nem értenek meg bennünket? 
Miért akadályozzuk meg egy fensőbb jóságú pillanatnak a kelet
kezését, mivel tán azt hisszük, hogy környezetünknek nem lenne 
haszna belőle ? Miért ne szálljon a lélek a magasabb régiókba, 
ha a völgy emberei közt él is? Vajjon a mély érzés a sötétségben 
elveszti a hatályát ? Nincs-e a vaknak más szerve, mint a szem, 
hogy azokat, akik őt szeretik, megkülönböztesse az öt nem szere
tőktől ? A szépség megmaradásához szükséges-e,- hogy azt meg
értsék? És nem inkább hiszik-e azt, hogy mindenkiben van valami, 
ami magasabb értelmet árul el annál, mint amit érteni látszik és 
sokkal magasabb értelemmel bir, mint amit maga megérteni képes
nek emlit ? ,,A legnyomorultabb lénynek magának," mondotta ne
kem a legmagasabb lény akit ismerni boldog vagyok, ,,a legnyomo
rultabbnak sem volt soha bátorságom valami gyülöleteset vagy kö
zönségeset felelni. "  És én láttam, hogy ennek a lénynek, akit éle
temben sokáig követtem, valami megmagyarázhatatlan hatalma van 
még a legkomorabb, legelzárkózottabb, vak és lázitó lélek felett 
is. Semmi száj sem nevezheti meg a lélek hatalmát, amely azon 
van, hogy a szépség légkörében éljen és ezt magában működésre 
birja. És vajion a munkálkodásnak nem a módja teszi-e azt, hogy 
életünk nyomorult-e vagy isteni ? 

Ki tudja, ha a dolgok mélyére lehetne hatni, nem jutnánk-e arra, 
hogy néhány szép léleknek a hatalma az, ami a többit életben 
tartja? Vajjon nem az egyedüli élő erkölcsi hatású-e az a kép, amit 
kiki egynéhány lényről alkot magának ? De milyen része van eb
ben a választott léleknek és a választóénak? Nem egyesül-e ez 
titokteljesen és nem érint-e az eszményképeknek erkölcsi hatása 
mélységeket, amiket a legszebb könyvek erkölcse sohasem fog 
érinteni? Itt olyan mértékű hatásról van szó, amelynek határait 
nehezen lehet meghatárolni és olyan erőforrásról, amelyikből nap-
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jában mindenki többször merit. Vajjon nem csökkenti-e bizalmun
kat a dolgok nagyszerűségében és ezek csodálatában valami bal
fogás azon lényeknél, akiket tökéleteseknek látunk és a szépség 
körében szerettünk ? 

Másrészt nem hiszem, hogy a lelket valami észrevétlenül és ter
mészetesebben szebbé tehetné a földön, mint annak a bizonyos
sága, hogy valahol, nem messze tőle, egy szép tiszt� lény él, akit 
minden utógondolat nélkül szerethet. Ha tényleg közeledett ilyen 
lényhez, úgy a szépség megszűnik szép élettelen dolognak lenni, 
amit valami idegennek mutogatunk, mindjárt uralkodó életre kap 
és a tevékenység olyan természetessé lesz, hogy semmi sem fejt 
ki ellenállást vele szemben. Azért szivleld meg azt : az ember 
nincsen egyedül, a jóknak őrködniök kell. 

Plotinos Euneade-jának nyolcadik könyvében, miután az isteni 
szépségről beszélt, igy végzi sorait : ,,Ami minket illet, lelkileg 
szépek vagyunk, ha magunké-i vagyunk és rútak, ha aljas termé
szetű lénnyé sűlyedünk ; úgyszintén szépek vagyunk, ha ismerjük 
magunkat és rútak, ha nem ismerjük magunkat." Ne felejtsük el 
azonban, hogy itt magaslatokon vagyunk, ahol az önismeret nem 
jelent annyit egyszerűen, mint tudni azt, mi megy végbe bennünk, 
ha szerelmesek vagy féltékenyek, félénkek vagy irigyek, boldogok 
vagy boldogtalanok vagyunk. Az önismeret itt, ahol vagyunk, azt 
jelenti, hogy ismerjük az istenit, ami bennünk munkálkodik. Rútak 
vagyunk, ha eltávolodunk az istenektől, kik bennünk lakoznak és 
abban a mértékben szépülünk, amilyenben megismerjük őket. 
Másokban azonban nem találjuk meg az istenit, ha előbb nem 
mutatjuk meg nekik az istenit saját magunkban. Az istenek egyikének 
jelt kell adnia a másiknak és valamennyi isten alig észrevehető 
jelben felel. Nem lehet eléggé ismételni, csak egy szinte láthatatlan 
repedésre van szükség, hogy a mennynek forrásai lelkünkbe 
hatoljanak. Minden serleg feléje hajlik az ismeretlen forrásoknak 
és mi olyan helyen vagyunk, ahol csak szépre gondol az ember. 
Ha egy angyalt meg lehetne kérdezni, mit csinál lelkünk a sötét
ségben, bizonyára azt felelné : ,,Atalakitják a kis dolgokat szépséggé, 
amiket nekik adnak".  Be kell vallani, hogy az emberi léleknek 
sajátságos a bátorsága. Belenyugszik abba, hogy egy egész életen 
át a sötétségben munkálkodjék, ahová a legtöbben száműztük őket 
és ahol senki sem beszél velük. Azt teszi ott, amit tud, anélkül 
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hogy panaszkodnék és azon van, hogy a kövekből az örök vilá
gosság magvát, ami talán bennük rejlik, kicsiholja. Tevékenységének 
közepette pedig arra a pillanatra les, amikor egy jobban szereteti 
vagy esetleg közelebb álló testvérének fölhalmozott kincseit mutat
hatja meg. Pe ezer olyan lény van, akiket nem keres föl a testvér 
és akiket annyira megfélemlitett az élet, hogy szó nélkül távoznak 
és nem diszitik föl egyszerű köveikkel egyszerű koronájukat. 

És mégis őrködik mindenen láthatatlan egében. Óv, szeret, 
csodál és visszariaszt. Minden új eseménynél megjelenik a fölszinen 
abban a várakozásban, hogy nyűgös voltánál és esztelenségénél 
fogva visszataszitsák. Bolyong, mint Kassandra az Atridák csarno
kaiban. Folyton szavakat ejt ott, amiknek igazsága maga is árnyék 
és egy ember sem hallja őt. Ha szemeinket fölnyitjuk, a nap- vagy 
egy csillagnak a sugarát várja, amelyből gondolatot akar teremteni 
vagy talán inkább valami öntudatlan, fölötte tiszta törekvést. És 
ha a mi szemeink semmit sem közvetítenek neki, úgy csalódását 
valami kimondhatatlanra változtathatja, amit haláláig el fog rejteni. 
Ha szeretünk, úgy zárt ajtók mögött a világosságon ittasul és 
várakozásában, reménységében órái nem vesznek el. A világosság, 
ami áthatol a hasadékokon, ránézve jóság, szépség vagy igazság 
!eszen. De ha az ajtó nem nyílik meg, - általában hány lénynél 
történik ez ? - úgy visszatér börtönébe ; fájdalma talán egy oly 
fensőbb igazsággá lesz, amiről még nem tud a világ, mert meg
nevezhetetlen cselekvések helyén élünk és ami nem létesül az ajtón 
innen, az nem veszett el, csak elvegyül ezzel az élettel . . .  

Emlitettem, hogy a lélek a kis dolgokat, amelyeket neki 
nyújtunk, szépséggé változtatja. Minél többszöri gondolkodásnál 
úgy tűnik fel, hogy nincs is más létoka és egész tevékenysége 
azon alapszik, hogy lényünkre a szépségeknek oly kincsét halmozza, 
amely leirhatatlan. Vajjon nem alakulna önként minden szépséggé, 
ha minduntalan nem zavarnók a lélek állhatatos munkáját, nem 
lesz-e maga a rossz értékes, ha belőle a mély bánatnak gyémántját 
nyertük ; nem lesznek-e végre az igazságtalanságok, amelyeket 
elkövettél, a könnyek, amiket ontottál, egy nap világosság és szeretet 
a lelkedben ? Vajjon megláttad-e magadban a tisztitó lángoknak 
ezt az országát ? Ma nagy igazságta lanságot követtek el veled. 
Lealacsonyító arckifejezés mellett a bánásmód aljas és szomorító és 
te sirtál ezen gyűlöletesség miatt. Vess azonban néhány év múlva 
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egy pillantást a lelkedbe és mondd meg, nem látsz-e azon cselekedet 
emlékében valamit, ami már tisztultabb a gondolatnál, nem tudom, 
milyen megnevezhetetlen erőt, ami semmi vonatkozásban sem áll 
ennek a világnak hatalmához, nem tudom, micsoda forrás, amelyből 
életed végéig ihatol, anélkül, hogy kimerülne. És mégsem segítettél 
a fáradhatatlan királynőnek és más dolgokra gondoltál, mialatt ez 
a cselekvés hozzájárulásod nélkül lényed hallgatagságában megtisz
tult és a nagy viztartónak drága vize az igazságot és szépséget 
gyarapitotta. 

Ez a tartány kevésbbé mozgékony, mint a sekélyesebb 
az igaz és szép gondolatok számára és mindig megóvatik az élet 
leheletétől .  

"Nincs tett, nincsen esemény földi létünkben", mondja Emerson, 
„amely előbb-utóbb meg nem szabadulna majd lombositó, vele 
összefüggő alakjától és bámulatba fog ejteni, a testünk mélyéből a 
napsugaras égig emelkedik". És ez még mélyebb értelemben igaz, 
mint Emerson gyanitotta, mert minél magasabbra hatolunk ezen 
tájékokon, annál istenibb szférák mutatkoznak. 

Nem ismerjük eléggé, miben áll a minket körülvevő lelkek 
hallgatag tevékenysége. Elemelkedettebb szót szólottál valamelyik 
lényhez, az nem értett meg, elveszettnek tartottad szavadat és többé 
nem gondoltál rá. Egyik nap azonban az a szó véletlenül sohasem 
hallott fordulatban ismét felmerül és a nem várt gyümölcs szeme
ink előtt lesz, amit a homályban megérlelt, ekkor azután minden 
hallgatásba merül. De mi kárunk van belőle ? Az ember meg
tanulja, hogy a lélekben semmi sem megy veszendőbe és még a 

· legkisebbnek is vannak fényes pillanatai. Ebben nem lehet csalódni; 
a legszerencsétlenebbeknek és a leginségesebbeknek is van, énjük 
dacára, lényük mélyében a szépségből kincsük, amit ki nem me
rithetnek. Csak a merités módja van kérdésben. Azon fordul meg 
a dolog, hogy a szépség ne egy egymagában álló ünnepet tartson, 
hanem legyen az mindennapi. Nem kerül nagy fáradozásba, hogy 
azok közé vegyenek be minket, ,,akiknek szemei a virágos földet 
és a ragyogó eget nem apró részekben, hanem fenséges tömegek ... 
ben szemlélik" és én virágokról szólok és mennyei országokról, 
amelyek tisztábbak és maradandóbbak, mint azok, amiket látunk. 
Ezer csatornán emelkedhetik lelkünk szépsége gondolatainkhoz, de 
kiemelendő különösen a szeretetnek csodálatos középútja. 
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Nincsenek-e meg a szeretetben a szépségnek legtisztább 
elemei, amiket a léleknek nyújthatunk? Vannak lények, akik igy a 
szépségben szeretik egymást. Igy szeretni annyit tesz, mint lassan 
elvesziteni a rút iránti érzéket, meg nem látni a kicsinyes dolgokat 
és jelentéktelen lelkeknél sem látni mást, mint üdeséget és érintet
lenséget. Igy szeretni annyi, mint nélkülözhetni a bocsánatot, mint 
semmit el nem titkolhatni, mivel már semmi sincsen, amit a min
dig jelenlevő lélek ne változtatna szépséggé ; ily szeretet annyi, 
mint a rosszat csak azért nézni, hogy engedékenységünket edzzük 
és okuljunk, hogy a bünöst a bünnel fel ne cseréljük. Igy szeretni 
annyi, mint környezetünket olyan magaslatokra emelni, ahol már 
nem tévedhetnek és ahonnan a hitvány tett olyan mélyen esik, 
hogy kőkemény lelkét elveszti. Igy szeretni annyi, mint a legki
sebb törekvéseinket öntudatlanul határtalan mozgalmakká növelni 
és minden szépet, ami a földön, égen és a lélekben van, a sze
retet ünnepéhez szólitani. lgy szeretni annyi, mint egy lény elé 
állani, mint az ember Isten előtt megáll és a legkisebb arcmoz
dulattal a lélek jelenlétét és annak minden kincseit felidézni. Akkor 
már nincs szükség a halálra, valami szerencsétlenségre vagy kön
nyekre, hogy a lélek megjelenjék, elégséges arra egy mosoly. Ily 
szeretet olyan mélyen látja az igazságot a boldogságban, ahogyan 
azt néhány hős a legnagyobb szenvedés világánál látta. Igy sze
retni annyi, hogy a szépséget, amely szeretetté változik és a sze
retetet, amely szépséggé változik már meg nem különböztetjük és 
amely szeretetnél már meg nem tudjuk mondani, hol ér véget egy 
csillagsugár vagy hol kezdődik egy közös gondolat szeretetnyilvá
nitása. lgy szeretni annyi, mint Istenhez olyan közel jutni, hogy 
az angyalok birtokukba vehessenek ; annyi, mint ugyanazt a lelket 
együttesen széppé tenni, amely lassanként Swedenborg egyetlen 
angyalává változik. lgy szeretni annyi, mint ezen a titokteljes an
gyalon mindennap egy új szépséget felfedezni és együttesen egy 
mindig elevenebb és fensőbb jóság felé haladni. Mert van holt 
jóság is, amely csak multból áll, de az igazi szeretet a multat 
nélkillözhetővé teszi és közeledésénél a jóságnak kimeríthetetlen 
jövőjét teremti meg bajok és könnyek nélkül. Igy szeretni annyi, 
mint egy lelket megszabadítani és olyan széppé tenni, mint a meg
szabadított lelke. ,,Ha a megindultságban, melyet benned ennek a 
nagy színjátéknak fel kell idéznie - mondja hasonló alkalommal 
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a nagy Plotinos, az, ki az összes szellemek közt, akiket 
ismerek, az istenséghez legközelebb állott - ,,ha ebben a meg
indultságban fel nem kiáltasz : ez szép és ha azután tekinteteddel 
magadba mélyedve, a szépségnek varázsát nem érzed, akkor ilyen 
állapo_tban hiába keresed a felfogható szépséget, mert csak a nem 
széppel és rúttal keresed". Azért a mondottakkal nem is fordulunk az 
összes emberekhez. Ha te azonban felismerted magadban a 
szépséget, úgy emelkedjél fel a felfogható szépség magaslatáig. 

Maurice Maeterlinck. 

A lefelé folyó viz kikerüli a magas és kiemelkedő 
helyeket, éppen igy a tudományt is csak szerény em
berek művelhetik méltón. A talmudból. 
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KÖNYVEK. 

- A. Besant: Vers l' Initiation (,,Az avatás 
felé"). II. kiadás, Paris, Les Éditions Théosophiques, 
Rue Dareau 81. Ára 3 frcs.] 

A mindennapi élet forgatagába merülve, kicsi
nyes gondjaink, küzdelmeink közepettefeledjük gyakran 
felsőbbrendű élethivatásunkat. Boldogabb létezésünk 
eszünkbe sem jut ilyenkor. Pedig életünk egyik-másik 
pillanatában mindannyiunkban fel-felcsillan a hozzávaló 
remény. Mily örömteli tudat volna megtalálni a biztos 
vezetést a földi élet harcai, illuziói, összes mulandó
ságai birodalmában, mely mégis csak a mienk, addig, 
mig benne élünk 1 

A. Besant fönnebb könyve megfelel e vára-
kozásnak. Munkája a lelkiekben igaz tanácsadónk 

lehet, kielégitli értelmünket s egyúttal olyan világba vezet, meliyröl sej
telmeink vannak, de amelyet megközelíteni nem tudunk. Az "Első lépés", 
a „Mester keresése", Találkozás a Mesterrel", oly fejezetek, melyekről bőven 
elmélkedhetünk. ,,Krisztus élete", a "Győzedelmes Krisztus" viszont olyan 
problémákat tárnak elénk, melyekkel szemben a teologia csupán dogmáira 
hivatkozik, a tudomány pedig megfejtésükre eddigelé képtelen. Besant asszony 
saját benső élettapasztalataiból adja itt a legértékesebbet. 

- A. Kamensky : Madame A. Besant et la campagne éléctorale. Ára 2 
kor. Kapható IV., Ferenciek-tere 4. A 80 oldalra terjedő könyv objektív válasz 
akar lenni Lévynek és másoknak támadásaival szemben. A két első fejezet 
a T. T. célját ismerteti és A. Besant rövid életrajzát adja. A két utolsó feje
zetben az elnökválasztó küzdelem fontosságára mutat s egymás mellett idézett 
írásbeli bizonyítékok alapján cáfolja a felhozott vádakat, melyek szerinte 
tudatos ferditésen alapszanak. A Függelékben A. Besant írásaiból találunk 
ügyesen csoportosított szemelvényeket. 

Beküldött könyvek : A Probléma. I. rész. Metafizika és Tudnmány. Irta 
Egyén József. Ára 1 korona. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

- Az állatok követnek-e el öngyilkosságot ? Erre a kérdésre igyekezett 
legutóbb C. Flammarion, a kiváló francia természettudós, tények alapján meg
felelni. E tények nemcsak nagy mértékben meglepők, hanem bizonyitó erejüek 
is egyszersmind. 

Henri Rochefort macskája nem tudta tulélni gazdáját, minden táplálékot 
visszautasitott és nyolc nap mulva utánahalt. 

Egy kis kutya, gazdájának betegségét aggódó figyelemmelleste a beteg
szobában s mikor a halál beállott, i rtózató visitásban tört ki. Hogy a gyászszertar
tást ne zavarja, bezárták a szobába. De hiába volt, mert mikor a gyászmenet 
e lindult, nekiugrott az ablaknak és véresen bukott az utcára. Az elhalt sirjá
hoz költözött s minden táplálékot visszautasitván, négy nap mulva elpusztult 1 
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Egy kutyáról a gazdája és a szomszédok azt hitték, hogy veszettségben 
szenved s elkergették. A kutya swmorun, kedvetlenül odébbállott. Három 
napi kóborlás után visszajött s gazdája házával szemben, nagy vonitások kö
zepette az ott folyó patakba ugrott s benne veszett. 

Lausainne-ban történt, hogy egy bernáthegyi a pecérhez került s lebun
kózták. Ugyana1-0n pillanatban este ¼ 8 órakor szokása szerint belép a szo
bába, de nem jön egészen közel gazdájához. A kutya szenvedni látszott s tekin
tete szomoru volt. Gazdája szólítja öt, de hiába. Végül mégis engedelmes
kedik, lassan közeledve, gazdája lábához dörgölődzik s ·  melléje lefekszik. De 
mikor az kezével simogatni akarja, kezei alatt mit sem érez. Boby árny, !fan
tom volt csupán ! . . . .  A kutya megjelenése összeesvén kivégeztetésének idejével. 
Flammarion nem hiszi, hogy fantomszerű jelenségről lehet szó, mint inkább 
a kutya kétségbeesése folytán beállott telepathikus összeköttetésből az állat 
és gazdája között. Mindezen esetek nagyon érdekesek s azt bizonyítják, hogy 
az állatokról való természettudományos nézeteink még nagyon hézagosak és 
kiegészitésre szorulnak. Az ujabb psychológia fáradozik azon, hogy a rejtet
tebb emberitunkciók körét felderitse. Hogyan állithatnók, hogy ismerjük az 
állatot, mikor az embert sem ismerjük ! 

HIREK. - Az idők erősen megváltoztak. Hol van a korszak, amikor 
„realizmusra", ,, verizmusra" esküdtünk! Mint messze járó felhők, ugy 

tűnnek ezek. A miszticizmus felé hajló szellem ébredezőben van minden téren, 
filozófiában, képzőművészetben, irodalomban egyaránt. Ujra feltámadt érzékünk a 
költői, filizófiai szimbolumok iránt, melyet a Zola-Gorki-féle naturalizmus 
már végleg kiölni látszott. A'lli vallásos, mese-és legendaszerü, azt kedveljük 
ma. A Nemzeti Színház is az idők jelét követi, amikor keresztény-dráma 
ciklust hirdet a tavaszra. A terv szerint a ciklus tizennyolc estét foglal 
magában és a tizennyolc estén kilenc mű kerül előadásra : három misztérium 
és hat olyan klasszikus dráma, amelynek szelleme és felfogása magyarázza 
a keresztény dráma fejlődésének folyamatát. A ciklus husvét első napján egy 
tizenegyedik századbeli francia misztérium előadásával fog kezdődni, folytató
dik magyar népi misztériummal, amely több kis betlehemes játék egybefog
lalása és a harmadik est modern misztériumot fog hozni, valószinűen Claudel 
Paul Kinyilatkoztatás cimü művét, amelyet német nyelven nemrég mutattak 
be Hellerauban, Drezda mellett. E három misztérium uián következnek a 
klasszikus _drámák, közöttük magyar szerző műve is. Egyike lesz a hat 
színdarabnak Calderon drámája : Az állhatatos fejedelem, amelyben a katolikus 
vallás áll szemben a mohamedán vallással és amelyből a katolikus vallás 
kerül ki győzedelmesen. Ezt a drámát is misztériumszerü fölfogásban fogják 
játszani a Nemzeti Szinházban. 

- Ernst Gorsemann, berlini teozófus, a M. T. T. vendég<:, december 
20-�n és 21-én tartotta nyilvános előadásait az Eszterházy-u. 1 9. szám alatt 
levo zeneteremben, a Niebelung mondakörből. Beható analizissal fejtegette a 
Rajna kincse, Wallkürök, Szigfrid és Istenek alkonya alakjainak szerep6t s e 
szerep jelentőségét, eleven igazságát a lelki fejlődés utján haladó ember 
szempontjából. A közönség szinültig megtöltötte a helyiséget s feszült vára
kozással hallgatta a kiváló előadó minden egyes szavát A megelégedés öröm
ével állapithatjuk meg, hogy Gorsemann t.-ünk számtalan hálás jó barátot 

21  



szerzett magának és nem egy hívet a teozófiának itteni munkásságával, s 
azért őszinte szívvel mondjuk w.i és velünk - úgy h isszük - számosan : Mi
elöbbi viszontlátásra ! 

- Sir Oliver Lodge a halál után való életről. A British Association 
idei elnöke, Sir Oliver Lodge megnyitóbeszédét a halál utáni való életről _tartotta 
és átpróbálta hidalni az ürt az exakt tudományok és az okkultizmus között. A 
kiváló tudós többek között igy szólt : ,,Vagy halhatatatlan lények vagyunk', vagy 
ttem. Talán nem ismerjük sorsunkat, de valamilyen sorsunk kétség kívül lesz. 
A tudomány talán nem bírja kideriteni az emberek sorsát, de nem is szabad 
ezt elfátyoloznia. A tények egyformák, akár kiderítjük azokat. akár nem. Ha 
tulságosan hirtelen, hamisan állapitunk meg valamit, az utókor ugyis rájön a 
hibára. A tudományos módszereket nem tartom oly szük hatáskörüeknek, 
mint a legtöbben. Tanulmányozhatjuk segítségükkel a lelki dolgokat is, és 
besorozhatjuk ezeket a jelenségeket is szabályok korlátai közé. Én itt mint 
a szigoru tudomány embere beszélek és mégis bevallom, hogy harminc 
esztendős pszichikai tapasztalataim nagy hatást gyakoroltak rám. Meggyőzö
désem, hogy olyan eseteket, melyeket ma okkultaknak tartanak, megvizsgál
hatunk és szabályok alá sorozhatunk, ha tudományos módszerekkel vizsgáljuk 
meg azokat. Az ilyen megvizsgált esetek vittek rá ama meggyözdésre, hogy a személyiség megmarad halál után is. Állítom, hogy bizonyos körülmények 
fenforgása eseten testnélküli intelligencia is belejuthat a mi testiségünkbe· és 
igy közvetlenül belekerül a tudományunk katáskörébe is. Reméljük, hogy meg 
fogjuk egyszer érteni egy nagyobb, talán éteri exisztencia természetét. A 
kutatók nagy serege érkezett már el egy uj kontinens csalóka, de sokat igérö 
partjaira". 

KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 

E rovatban minden a Teozófia, okkultizmus, spiritizmus körébe tartozó, hoz
zánk beküldött kérdésre válaszolunk. f\ válaszadást a T. T. tagjai és a szer

kesztőség egvüttes megbeszélés alapján intézik. 

F. Kriitkus olvasónak. Kedves Testvérem ! Emánuel testvérhez intézett 
kérdésére én is óhajtok felelni -talán sikerül valamit szólnom a tárgyhoz. Emán�el 
testvér, de vele többen is azt mondják a szenvedések szükségét illető le�, hog� .,szuk
séges volt az anyagba mélyedésünk" és ezzel aztán a szenvedesek 1�, ugy 
látszik, hogy isteni eredetünk ny!lvánvalóvá _váljék ez uton. De �� Knsztust 
figyeljük, akkor nekem ugy látszik, hogy Knsztus meg'!lutatt!i nekunk az utat, 
hogy hog�an ne szenvedjünk. 1:foiy ha, tudu�k szeret.'!1 és itt természetese!! 
a krisztusi szeretetet értem, am1don azert, akit szeretunk, le tudunk mondam, 
akkor tulajdonképen csak lemondani kell tudnunk és azontul nem kell szen
vednünk többé. Amint életünket a lehető legegyszerübbre alakítjuk, ugy an
nál több időnk marad nemes és nagy gondolatok táplálására és véleményem 
szerint itt a rugója emberi rejtélyeinknek. Amíg az emberiség <?IY tele . van 
még kicsinyes vágyaival, amíg még ez is kell, az is kell, ami még mmd am:iy1 du
lakodással és nem széppel egybekötött, addig magasabb gondolatok táplalására 
nem marad ideje és ereje az embernek és kész szenvedés - azoknál legalább 
is, akik már jobb sorsra érdemesek. Azok, akik még nem szenvednek, azok-
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nak nem árt a dulakodás. Amint pedig e magasabb gondolatokhoz eljutottunk, 
-akkor pedig már az i2az uton : a hit és a szeretet utján azt hiszem, megkap
juk azok számára is az irt, akik önhibájukon kívül szenvednek kórházban, 
mindenféle testi nyavalyában, bénaságban, vakságban, hülyeségben mint 
ahogy azt látjuk is, hogy igazi emberszeretettel - ha csak csigaléptekkel is 
- de folyik a segítség az emberiség érdekében az egész vonalon mindig. 

A dolog lényege azt hisz�m, hogy Krisztust sohasem tévesszük szemünk 
elől - ó nem akar aszkézist, 0 csak szeretetet akar, és mihelyt embertársa
inkat szeretjük, mihelyt ezt a sok nyomort látjuk, lehetetlen, hogy magunkat 
meg ne állitsuk vágyainkban, és amint ezt megtfttük, azontul mind e megis
merések utján dőlnek az örömök életünkbe. Es itt kedves Testvéremnek 
a szellemekre vonatkozó kérdéséröl kell még megemlékeznem. 

Azt kérdezi kedves Testvérém, hogy mi az a szellem ? Mi a nagy szel
lem ? Mondhatom édes Testvérem, hogy egy kissé elszomorodtam e felelt a 
kérdése felett. Nem volt-e Kegyednek soha senkije, akit nagyon szeretett 
volna - és azut�n meghalt. Az az "észjárása", az a „gondolkodás" megszünt 
érvényesülni az On számára és félretette még a létezését is teljesen az em
lékezete tárházából. Azt hitte, hogy nincs és igy a mai ember módjára feles
legesnek tartotta a rá való gondolást. Néha-néha itt-ott elővette Mindszent
kor vagy valamilyen különösebb rávaló alkalomból, de teljes összeolvadást 
Kegyeddel nem hozott többé létre, ez az összekapcsolódás. Ez ugyanis igy 
van napjainkban az átlagembernél. Vannak azonban lények, kiknek tanu
bizonyságot kell hozni szeretteinknek a földi életen tul is önálló müködéséről 
- oly lények, akiket a földi élet ki nem elégített, akik az élettel való tanács
talanságuk és tájékozatlanságuk folytán - mert hogy mégis mindig jó szán
dékokkal éltek az életben, sok ütődésük közben egyszer csak azon veszik 
magukat észre, vagyis megtörténik velük, hogy a másvilágon vannak, földi bur
kukban. Ezek aztán megmondják nekünk, hogy a kedveseink csakugyan élnek, 
belejátszanak földi életünkbe, · belenyulnak kiki saját képességéhez mérten az 
ittmaradottak életébe, ezekkel vannak gondolataink, több vagy kevesebb áldást 
hozva földi kedveseik életébe. Felismerhetők megnyilatkozási módjuk után, 
csak voltunk légyen oly szeretetben irántuk földi életükben már, csak tud
hattuk e vibrációkat már itt követni, hogy e megnyilatkozási módjukat már itt 
e földön képesek lettünk légyen megldilömböztetni más ily megnyilatkozási 
módoktól. Ezt a kinek-kinek sajátos saját megnyilatkozási módját, ezt az ő 
legvalódibb sajátját, a szellemét, megismerni. Amely művelet ugyanis sokszor 
csakis a legnagyobb szeretet utján létesíthető, csakis a legnagyobb szeretet 
utján követhető némely lélek minden mozdulatába 1, csakis e teljes magunkról 
megfeledkezéssel, tökéletes odaadással sikerülnek az ily megfigyelések, de 
csakis ez az utja annak, hogy valakit teljesen megismerjünk és tulvilági éle
tében is fel tudjuk ismerni. 

A szellemet meg is lehet érezni, de ezt már csak gyakorlott szellemi 
élettel. 

A „nagy szellem" lényege azután már ezen az uton szinte magától ér
tetődő. Emelkedett gondolkodás utján érhető csak el a „nagy" jelző és e mi
nőség occult tátókra nézve materiális valóság, bár nem oly valóság, mint 
amilyenhez szokva vagyunk földi mértékek után a „nagy" jelzőt értelmezni. 

Emelkedetten gondolkodó hozzánktartozóink így mint szellemek, nagy 
világo1ságok terjesztésére alkalmasak, így e földi élet után is. Inspirátióink, 
amidőn pl. valami áldásosat terjesztünk az egész emberiségre nézve, nem 
okvetlen · Istentöl kell, hogy eredjenek. Csak hinnünk kell, mert ennélkül a 
szeretet mindezeket, nem éri fel. Kapcsolódhatunk kedves halottjainkkal -
kedveseink inspirálhatnak bennünket tulvilági állapotunkban is és - ezt ta
nultam - a mult folyton befolyásolja, mintegy élő folyomány a jelen t, miként 
a fa gyökere látatlanul a fát, de amíg mim szeretünk és a szeretet utján hi
tünk fel nem ébred halottaiból, hogy ugy mondjam, mindezek üres szavak 
csupán. 
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Ezeket tanultam tehát : hogy midenek felett szeretnünk kell édes Testvérem és azután hinnünk, hogy nagy kérdéseinkre nézve választ kaphas�unk. Eszközlik még pedig e választ az ugynevezett szellemek. Egymagunkban semmik sem vagyunk, de ép ugy a földi, mint a földön nem lévő szellemek. Egy egészet csakis két !élek együtt tesz ki és az együttlétet teszi ki a szere-tet. A hit pedig a tudományok alapja. Testvéri szeretettel 
Iringó. 

F. lringónak. Köszönet a válaszért. K. testvérem azonban félreértette kérdésemet. Szivesen elfogadom, hogy átlagember vagyok, ennek dacára Teozófiával foglalkozván és mint a T. T. lapjának buzgó olvasója, annyit már mégis megtudtam, hogy „szellem" alatt ily átlag-értelemben mi értendő. Azonban nem erről volt szó. Emánuel T.-ünk ezt mondta : . . . .  Ez a sülyedés nem tarthatott örökké. Hogy a megállás lehetővé legyen, nagy szellemek (!) inkarnálódtak stb. ,,Nagy szellem" alatt Emánuel T. semmiesetre sem érthette azt, amit Iringó név alatt rejtőző T.-ünk fönnebb mond. ,,Emelkedett gondolkodás" - ez ugyan csak tág fogalom, valóságos nesze semmi,fogd meg jól. Emánuel T.-ünk e megjelöléssel bizonyára a nagy törvényhozókat : jWanu-kat vagy vallásalapitókat értette (Buddha, Krisz:us, Zoroaszter stb.) En pedig kérdésemnel azt akartam megtudni, hogy e nagy szellemek -- a földi evolució lajtorjáját megjárt, tökétesedett emberek voltak-e, vagy más bolygóról, vagy szférából jött lények ? Mithogy evolucióról még nem lehetett szó ; mert hiszen előbb épen az involuciónak kellett meglörténn,ie, csak ez utóbbiak lehettek. Igy van-e és ha igen, hol és miképen evoluálták Ok, erre nézve szerettem volna ha-tározott választ. T. üdvözlettel Kritikus olvasó. 

A TÁRSULATBÓL. 
Tagok és érdeklődők sz. figyelmébe ajánljuk, hogy társulati helyiségünkben 
(l'J. Ferencziek-tere 4.) minden vasárnap d. u.  5 órakor nyilvános jellegü össze
jövetelt rendezünk. Minden éredklődőt szivesen látunk. f\ felmerülő kérdéseket 

tagok és vendégek barátságos eszmecsere kiséretében beszélik meg. 

- Hálás örömmel állapitjuk meg, hogy társulatunk a Gorsemann előadások rendezésével tagjainknak a legszebb karácsonyi ajándékot nyujtotta Az előadó - aki mint szónok is elsőrangunak bizonyult - hangjának melegségével, közvetlenségével, tárgyának mély átérzésével ünnepi hangulatot teremtett minden egyes hallgatója szívében. Merjük remélni, hogy körünkben való rövid időzése lelki gazdagodást hozott mindnyájunk számára. - A januárban tartandó zártkörű előadások sorrendje : 
Január 9. Mrs. C. V. Codd angol nyelvű elöadása : Unity as strength (Együttes-ség mint er_9). Január 16. Nérei Odön : Az ember osztályozása. január 23. Rózsaffy Dezső_ d:. : A gyermeknevelés ujabb irányai. Január 30. Kapun Ede : Hit es halál. 

Adomány. 
a Lapkiadó-alap javára : Z. K. 300 kor. 
l\nonim cikkeket csak az esetben közlünk, ha a szerző nevét a szerkesz

tőséggel tudatja. -- Kéziratokat vissza nem adunk. 

A szerkesztésért fel.!:!lős : Szerkesztőség : 1., Otthon-utca 18. szám. RÓZSAFFY DEZSO dr. Kiadóhivatal : IV., Ferenciek-tere 4. sz. 
Nyomatott Sárik Gyula villameröre berendezett könyvnyomdájában Czegléden. 

UJ UTAK . A VALLÁS, TUDOMÁNY ÉS 
MŰVÉSZET HALADÁSÁBAN. 

, Előző tanulmányainkban figyelmünket a multra irányítottuk 
vagy a jelent vizsgáltuk. Ezuttal szemünket a jövő felé fogjuk for
dítani s a jelen bizonyos tényeiből kiindulva, melyeknek jeleit már 
lát}uk, tanulmányozni fogjuk, milyen uj ösvények nyilriak " a 
vallásban, a tudományban és a művészetben ; a tudásnak milyen 
uj utjai kezdenek kibontakozni, messze szemhatárokig terjedve -
oly szemhatárokig, melyek tényleg .nem ez utak határai, hanem 
csupán ama határok, ameddig tekintetünk jelenleg hatolhat. Az én 
célom főleg arra törekedni, hogy megmutassam, hogy ez ígéret' az 
uj utak nyitásáról nagyszeril valóság ; hogy köröttünk egy · uj 
korszak hangjai hallszanák és jogunk van hinni, hogy amint az 
ember tovább fejlődik, ezek az utak tágabbra fognak nyitni, ugy, 
hogy azokon az egész •faj keresztül haladhat egy bölcsebb és bol
dogabb jövőbe. Hogy ezt érthetővé és világossá tegyem, arra ' kell 
önöket kérnem, hogy velem együttesen figyeljenek meg néhány 
pillanatig egy bizonyos felfogást az ember természetére és ·s?:erve
zetére vonatko'zólag. E felfogás jóformán általános volt a világ 
őskori vallásai között s vázlatosan jelen van az ujabbkori hitben a 
kereszténységben is, bár talán a részletekben nincsen teljes „mér
tékben megvalósítva. Nem uj felfogás ez, hanem igen régi ·keletil, 
csupán uj mezbe öltöztetve, tekintettel az ember 'haladó értelmére. 

Most ezt a felfogást .csak nagyjában vázolhatom, · de ezen 
meghatározás nélkül az uj utak nyitásának módja érthetetlen' ' ma
radna: Minden emberi teremtmény alapjában egy szellemi · intelli-
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gepcia, mely anyagrészeket von magához mindazon különböző 
jelleggel bíró világokból, amelyekben él ; hogy ez a szellemi 
intelligencia a nagy világciklust mint az istenség egy csirája vagy 
magva kezdi meg ; és épen ugy, mint midőn egy közönséges 
magunk vagy buzaszemünk van; ez a szem nem nőhet és nem 
fejlesztheti ki a benne rejlő erőket, hacsak a földbe el nem ültet
jük, a földbe, melynek nedvei táplálják, hacsak az eső rá nem 
esik, hacsak a nap nem süti, épen ugy van ez az isteni csírával, 
az emberi szellemmel is. El van ültetve az emberi tapasztalatok 
termőföldjébe, melynek nedvei lassankint lehetővé fogják tenni 
isteni képességeinek kibontakozását. Az emberi könyek esője áz
tatja, a bánat és a fájdalom könyei ; az emberi öröm és emberi 
gyönyörűség napfénye élteti, erősiti és lehetővé teszi növekedését ; 
és a tapasztalatokkal való érintkezésből, a bánat esőjéből és az 
öröm napfényéből lassankint, generációk és generációk után, 
századok és századok után, évezredek és évezrtdek után az isteni 
csira fokozatosan isteni emberré lesz, tökéletes a kinyilvánított 
isteni erőkben, melyek benne kezdettől fogva rejtve voltak. Hogy 
ez az örökkévaló evolució és kibontakozás előrehaladhasson, szük
séges, hogy az isteni csira az anyaggal érintkezésbe jusson. Ennél
fogva ez az isteni csira egyik burkolatot, a másik után veszi magára, 
tesz magáévá és - midőn a legmagasabb egekből, az anyagnak 
mind sürübbé váló régióin és régióin keresztül a földre leszáll -
maga köré von és magáévá tesz burkolatot burkolat után, hogy 
ezzel az anyaggal való érintkezés által, mely egyedül szolgáltat
hatja neki a tapasztalatot, a benne rejlő erők kibontakozhassanak 
és az anyag, melyet magáévá tesz, az ő szolgájává, az ő megnyi
latkozásának eszközévé váljék. Igy ha közülünk bármelyiket tekint
jük azon a fokon, melyen ma állunk, oly szellemi lényt látunk, 
kinek erői közül sok már kibontakozott, de sok még nem érett 
meg a megnyilvánulásra és látjuk, hogy az anyagburkolatok, me
lyekről szólottam, szinte, hogy ugy mondjam, palástolják a kibon
takozó szellemet, de ezek már nem a tökéletlen burkolatok, hanem 
többé-kevésbbé határozottan szervezett testek, a kibontakozó élet 
céljaira. Fizikai sikunkon, abban a világban, melyben ma vagyunk, 
ez a megfelelő anyag kiválóan van jelenleg szervezve és a maga
san fejlett emberi lényekben, nagyobbrészt a szellemi értelem 
szolgájává vált. Korszakok és korszakok multán a tudás azon 
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eszközei fejleszttettek ki benne, melyeket mi szerveknek nevezünk ; 
számszerint öt van ezidőszerint, mert az emberiség öt nagy fajon 
ment keresztül, amit az ember-óceán hullámaihoz hasonlitottam. 
E · nagy hullámok közül az ötödikben vagyunk és ennek szintén 
ötödik alhullámában igy nevezhetjük, a nagy hullám öt szakaszra 
oszlik Visszatekintve saját tapasztalataink mentén az emberi 
fejlődés sorozatára, láthatjuk mint fejlődnek ezen szervek legko
rábbi képződésüktöl, az általuk elért finomság jelenlegi fokára ; 
egy-egy szerv fejlődvén ki minden ·· fokozatában egy nagy fajon 
keresztül. 

Nehogy azt gondoljuk, hogy ez teljesen kivQI esik a tapasz
taláson. Fordítsuk figyelmünket egy pillanatra a negyedik, tehát a 
mienket megelőző népfaj egyik kimagasló családjára, mely most az 
indiai császárság egyik részében, Burmában él. Ebben a negyedik 
fajban, mint egészben az izlés szerve· volt az, amely fokozatosan 
kifejlődött, a szaglás szerve csak csiraszerü és kezdetleges lévén, 
nem volt kifejlődve. Ha tehát ma a burmaiak közé megyünk és 
étrendjük iránt érdeklődünk, azt fogjuk tapasztalni, hogy kedvelt 
ételeik egyikét a hal képezi ; de nem az a hal, melyet a tengerbő1 
vagy folyóból frissen fognak ki, hanem olyan hal, melyet már 
régebben kifogtak, a földbe elástak, mig meglehetősen régi lett és 
azután ujra kiásták, hogy a burmaiak asztalára egy kitünő fogást 
szolgáltasson. Azt bizonyára világosan el tudják képzelni, hogy a 
negyedik faj embereinek az izlése igen különbözik a miénktől, de 
egy kivételt kellene talán tennem, ugyanis ugy tudom, hogy né
melyek izlése még mindig kielégítésre talál oly husételek élvezé
sében, melyeket enyhén „ vadizűnek" neveznek. neveznek. Bizony 
az a hal, melyet a burmai eszik, nagyon is vadizű ; az ember szinte, 
ha ez nem volna gorombaság, gyszerüen rodhadtnak nevezhetné. Oly 
ételt, mint ez, senki sem tudna megenni és kellemesnek találni, ha 
a szaglás érzéke, mely oly fontos szerepet játszik az izek finom 
zametjánál, az embereknél már jól ki van fejlődve ; ezt mint 
szembeszökő példát hoztam fel, mint olyat, melyet személyesen 
volt alkalmam megfigyelni, hogy ezáltal világosan kiemeljem, mit 
érzek az alatt, midőn azt mondom, hogy minden egyes fajjal, egy 
érzék fejlődik ki és az ehhez legközelebb álló érzék, csupán csi
rájában van meg és csak a következő fajban tűnik elő, melyen 
keresztül aztán magasabb és magasabb tökélyre emelkedik. Tehát 
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maga !:az a tény, hogy jelenleg öt érzék van, . mutatja, . hogy !J.Z 
emb,eriség . milyen fokon áll s a közmondás - és sokszor sok 
iga�ság· 1van , a közmondáso�ban - -hogy „az ember az ijed!ségtm 
mind! .a- hét érzéket . elveszi tette",* noha az embernek ezidőszerint 
csak ;öt érzéke van, azon elterjedt és ősrégi hagyomány . bizonysá
gául szolgálhat, miszerint az ember előtt még két faj áll, melyeken át 
fejlődnie kell és érzékei, melyek ki fognak bontakoz_ni, midőn ezek a 
fajok a iföldön fokozatosan kifejlődnek. A hatodik fajban, egy uj érzék 
kifejl�dését várjuk, azon érzékét, mely a legköztlebbi világot, a halá
lon tul ép oly nyilvánvalóvá fogja előttünk tenni fizikai testünkben,, 
mint. amilyen nyilvánvaló a fizikai világ . nekünk jelenleg .. . Mert a 
Játásn�k ez a neme fog az emberben legközelebb kifejlődni ; és 
midőn, k�v.etkező tökéletesebb teste, az asztrális . test, kellők,ép.e� 
sze�yezve, lesz, akkor a fizikai agyban, ·ezzel párhuzamo.sa_n, a? a 
szerv.· fog �ifej,lődni, mely -által ezen világ tudata. át fog menni a 
fizikai · öntudatba,. minek következtében látókörünk óriásilag : s�éle- . 
sedni· fog és nyilvánvaló . lesz, ami most a legtöbb előtt . rejtve van. 
Ha az .tmberről azt a felfogást fogadjuk el, hogy ő egy . kibon
takozó .szellemi öntudat, akkor azt fogjuk tapasztalni, . hogy amint 
fokozatosan kibontakozik, tökéletesebben szervezett anyagból való _ 
testeket teremt magának ugy, hogy ez a kettős növekedés ,mind
egyikünkben folyik ; a kibontakozó öntudat felsőbb fokozatai és 
finomabb anyagból álló testek, . melyek által ez az öntudat világo
san és határozottan kifejezésre juthat ; az öntudatnak minden 
változására, egy vibráció felel az anyagban, az anyagnak minden 
vibrációjára, egy változás felel az öntudatban, ugy, hogy egymás 
mellett• . párhuzamosan · vannak a szellem kibontakozása és egy 
érzékenyebb, tökéletesebb szervezettel biró testnek a kifejlődése ; 
a különbség épen ugy mutatkozván az idegrendszerben, mint 
pusztán. csak a test külső alakulásába::!. Tekintsék ismét a negyedik 
fajt, tanulmányozzák idegrendszerét és igen különbözőnek fogják 
azt találni saját idegrendszerüktől. Bár külső alakulásra nézve 

hasonlók, bár a különbség az agyban és az idegeknek a testben 
való altalános szétosztásában nem nagy ; ha azonban ezen ideg- · 
rendszernek a kérdéseibe mélyebben behatolnak, azt fogják tapasz
talni, hogy óri:í.si ür választja el az emberiség negyedik és 

*Angol közmondás. 
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ötödik nagy faját egymástól. Ha ismét bizonyítékot óhajtanak, 
ugy figyeljék meg mennyi fájdalmat, illetve mennyi testi szenve
dést képesek, mondjuk a kínaiak elviselni ahhoz képest, amit 
önök kibírnak. Figyeljék meg, hogy egy kínai mily gyorsan 
kigyógyul a testén ejtett óriási sebekből, míg önöknél egy hasonló 
bántalom halálos idegrázkódást okozna. Nem a megcsonkitásról 
van szó - ez és a vérveszteség mind a két esetben egyforma 
lehet - hanem az ötödik faj embere halálos idegrázkódást kap 
attól, amiből a negyedik faj embere az ő durvább idegrendszerével 
magához tud térni és idegeiben helyre tudja állitani az egyensúlyt. 
Egy másik dolgot is észlelhetnek manapság maguk között, mivel 
a nagy Arya faj sajátságai a Teuton alfajban nagyobb mértékben 
vannak képviselve s idetartoznak mindazon ágazatok, melyek 
nyugaton és Indiában is el vannak terjedve. 

Ezt szemelőtt tartva tapasztalni fogják, hogy midőn -saját 
fajukhoz, a Teuton alfajhoz érnek, az ideges megbetegedések száma 
szaporodik ; és jelenleg igen rohamosan szaporodik, ugy látszik 
sokkal rohamosabban, mint az emberi történet bármely más korá
ban. A feszültség jelenlegi idegrendszerünkön tulságosan nagy kezd 
lenni, mert kissé gyorsabban fejlődik, mint ahogy a külső világ 
halad ;  hogy tehát idegbetegségektől folytonosan ne szenvedjenek, 
ennélfogva szükséges, hogy életüket nemesebbé, tisztábbá kezdjék 
tenni, elhagyván a durvább szenvedélyeket, melyeket a fejlődés 
folyamata alatt már is le kellett volna vetkezni. Amint a következő 
alfaj megszületik és ez jelenleg kezdődik - az idegrendszer érzé
kenyebb lesz és élesebb érzékszervek fognak mind nagyobb 
számban a gyermekeknél mutatkozni. Először jelenlegi érzékszer
veink fognak kiélesedni. Miko� aztán igen kiélesedtek, az ujabb 
szervek kezdenek feltünni, azok, · melyek fel fogják előttünk tárni 
a halálon tuti világot. Ehhez a világhoz tartozik asztrális testünk ; 
idegrendszerünk finomabbá válik és eképen lehetővé teszi majd, 
hogy kutatásainkat tökéletesebben átvigyük fizikai testünkre. Ez 
lesz az egyik dolog, melyet szem előtt kell tartanunk, midőn a 
megnyíló uj utakat keressük. Azonban nem csak a fizikai test 
válik finomabbá, de ezzel karöltve szervezkedik következő testünk 
is, lassankint kibontván erőit ; az a test, melyet a halálon tul 
fogunk viselni, az a test, melyet most is viselünk s amelyen keresz
till érzelmeink nyilvánulnak. Mert midőn a halálon keresztül me-
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gyünk, nem megyünk át önzetlenül egy másik világba : levetjük 
ezen sürübb ruházatot, a fizikai testet, de áthatva azt, egyesülve 
azzal, most is ott van, a halálon tuti világ finomabb anyaga, 
elökészülvén azon távolabb eső világban való használatunkra, 
szervezkedve lassankint azokra a tapasztalatokra, melyekkel ott 
találkozni fogunk. És a következő fajban, mint azt megkísérlem 
ezután világosabban kimutatni, ez a test magasfoku szervezetet, 
nagy fejlettséget fog nyerni, az öntudatnak elsőrendű eszközévé 
fog válni, olyanná mint amilyen ma a fizikai test. És fejlődés 
folytán, a vallás, tudomány és műveszetben uj utak, uj lehetőségek 
fognak előttünk feltárulni. 

l. Vallás. 

Lássuk elsősorban, milyen hatással lesz ez a vallásra. Az 
öntudat mélyebb rétegeinek kibontakozása, egyre közvetlenebb és 
közvetlenebb érintkezésbe juttatja benső énünket a szellemet, a 
vi.Jágegyetem spiritualis régióival . Most nem foglalkozom az anyag 
finomabb világaival, hanem azon spirituális valóságokkal, melyek 
a spirituális élethez tartoznak. Az Isten lényege, annak a tudata, 
hogy ö mindenütt jelen való, annak az elismerése, hogy az ő élete 
egy mindenben lakozó erő - mindezek alapvető igazságokká fog
nak válni, a kibontatozó emberi szellem előtt. Midőn a vallás 
holtpontjával foglalkoztam, tekintettel az Isten fogalmára, rámutat
tam arra, hogy az értelemhez intézett még annyi okoskodás sem 
volna képes minket valaha az isten létezésének és valóságának 
feltétlen bebizonyítására vezetni. Valószínűséghez igen, felhalmo
zott bizonyságokhoz, igen ; de bebizonyitáshoz nem. Ha valami 
egyszer bevan bizonyítva, az többé kétségbe nem vonható ; ha egyszer 
egy tény be van bizonyítva senki sem kérdezi azután : fenn áll-e 
ez a tény ? és mi, az Istenről való érvelések régióiban voltunk, nem 
pedig az Istenről való szellemi tudásnak birodalmában, mely maga 
az örök élet. Hogyan érhető el ez? Sem az okoskodó értelem 
bármilyen erőlködése által, sem érzelmi természetünk puszta fele
melkedése által, hanem annak a szellemnek, magáqan az emberben 
való kibontakozás által, mely lényeges tulajdonságában isteni ; 
amely önmaga isteni lévén, fogékony a külső istenség iránt és ön
maga Isten lévén, felismeri azt az Istent, melynek sarjadéka. Ez 
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a vallás alkotó igazsága, az embernek az emberi szellem mélyén 
való tapasztalata Istennel való közösségéről ; mert a vallás csupán 
tapogatódzás, keresés Isten után : szertartások és egyházi 
szokások, templomok és szentírások, ezek mind külsőségek ; ezek 
Istent soha sem nyilatkoztathatják ki a szellemnek, mely az ő ha
sonlatosságára és az ő képére van teremtve. 

Csak a szellem ismerheti őt, csak a szellem találhatja öt 
meg ; amíg az anyag utján keres, csak remélheti, hogy ö létezik, 
de a megnyilvánult szellem érezni tudja a megnyilvánult istenséget 
és a természeti azonosság folytán tudni képes, hogy Isten létezik, 
hogy ő maga isten. És amint ez a benső spirituális élet a világ 
vallásaiban mind jobban ébredezni kezd, az ember fel fogja fogni 
Krisztus azon nagy mondásának igazságát " Isten országa ti ben
netek vagyon". Amint önmagukba térnek, lényöknek legmélyén, 
ott fogják találni az istenséget, azt a meggyőződést, hogy az isten 
létezik és léteznie kell. Mert mindent le lehet vetkőzni ami nem 
ö, mig egyedül ő, az összes közül az egyetlen én marad. Az ember 
megcsonkithatja testét és elveszítheti végtagjait, de ő megmarad. 
Érzelmei kimerülhetnek és elenyészhetnek, de az érzelmek mögött 
ő még mindig ott van. Értelme meggyöngülhet, elerötlenedhet, 
hogy ugy mondjam megbénulhat a gondolkodásban és ő mégis 
ott van a hanyatló értelem mögött ; és hogyha hajlandó a spiritu
ális tapasztalatok terére lépni s hagyni, hogy érzelmei lecsönde
sittessenek, hagyni, hogy értelme megnyugodjék, akkor az érzelmek 
csöndjében, az értelem nyugalmában, egy mélyebb öntudatot, egy 
mélyebb életet, egy valóságosabb egyéniséget fog találni és amint 
az érzelmek nyugodtak és az értelem csöndes, a szellem legmélyén 
meg fogja találni önmagát és istent. És aztán, ezt a hatalmas és 
örökkévaló életet szemlélvén érezni fogja, hogy ő is osztozik benne, 
hogy egy része annak, hogy elválaszthatatlan attól és a tapaszta
latok egy nagy áradatban, melyben soha többé nem lehet kétel
kedni, meg fogja tudni, hogy az isten létezik, amennyiben saját 
létét megtalálja. Ez az az alapvető meggyőződés, amit semmi sem 
ingathat meg - ez az az emberi tapasztalat, amit oly sok ember 
élt át s ami azok szemében a világot átalakította ; ez a biztos 
alapja a jövő vallásnak, ez a szikla, melyen egy igaz hit egyedül 
nyugodhatik ; meg van irva egy ősrégi hindu szentírásban s igen 
helyesen, hogy istenről az egyedüli bizonyíték az én tanubizony-
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ságában rejlik. A vallás ezen a sziklán fogja alapját megvetni, 
minden támadástól, minden ostromtól rettenthetetlenül. Semmiféle 
kronologiai kérdés sem ingathatja meg, mert ezt a tapasztalatot 
minden ember önmaga megszerezheti magának ; ezt semmiféle 
kritika és vallási irások megsemmisétése sem dönthetik meg, mivel 
folyvást megújul a halhatatlan szellem örökéletében ; egyik egyház 
sem renditheti meg bukásával, mert az egyházakat ez létesitette, 
hogy saját kutatásaiban segédkezzenek, külső behatások nem érint
hetik, mert az emberi sziv legbelsejében lakozik. És ebben örökké 
feltáruló uj tapasztalatok, teljesebb tudás, mélyebb megértés, tulá
radóbb szeretet és változatlan nyugalom és boldogság rejlik. Min
den egyéb eltűnhet, de ez változatlanul megmarad és miután 
minden ebből keletkezett a mulandó elenyészése mit sem tesz, 
mert az örökkévaló forrás megmarad. 

De ez nem az egyetlen, bár a legfontosabb uj ut, mely 
a vallás előtt megnyilik. Föntebb mondottam, hogy a kibon
takozó öntudattal párhuzamosan egy finomabban szervezett test 
is fejlődik. És igy azt tapasztaljuk, hogy az isteni szellem
nek az emberben való kibontakozásával, az anyaghüvelyben 
uj szervek, uj erők tűnnek elő. A szervek, melyek magasabb rendű 
világhoz tartoznak, önök közül valamennyiben igen közel állanak 
a kibontakozáshoz és ha kérdik, miért állitom ezt, válaszom igen 
egyszerü, mert ha önök közül akárhányat veszünk és fizikai érzékei
ket az ngynevezett mesmerizmus vagy hipnózis által, ha igy jobban 
szeretik, eltompitjuk ugy, hogy fizikai dolgokat nem láthatnak, 
fizikai hangokat nem hallhatnak, nem izlelhetnek, nem szagolhat
nak vagy tapinthatnak oly módon, hogy az érzékek külső beha
tásokra reagálhatnának - ilyen feltételek alalt tizenkét eset közül 
tiz esetben ezen benső érzékek képesek lesznek egy finomabb 
világ létezéséről tanuságot tenni. Már most ha azt találjuk, hogy 
egy közönséges férfi vagy nő, egy ilyen mesterséges eljárás által 
elnyerheti azt, amit tisztánlátásnak vagy tisztánhallásnak nevezünk 
vagy érezni képes oly dolgokat, melyeket a közönséges fizikai 
tapintás nem tár föl ; ha azt találjuk, hogy a fizikai érzékek elhall
gattatása által ezek a kezdetleges érzékek működni tudnak - kor
látozva ugyan, de mégis működnek - ez eléggé világos bizoyitéka 
annak ; hogy az ember azon érzékek kibontakozásanak küszöbén 
áll, melyek most még kezdetlegesek és mesterséges feltételeket 
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igényelnek, hogy kifejezésre juthassanak. De ezen mesterséges 
feltételek alatt mégis csak kifejezésre jutnak. Ha nem volnának, 
nem is jutnának kifejezésre, akármennyire megbénitanók is a tömör 
fizikai testet ; csak azért, mert megvannak, bennünk képesek mű
ködni. De ha a durvább érzékek tevékenyek, azon erősebb vibrá
ciók elnyomják ezen kezdetleges és ébredező szervek finomabb 
vibrációi. 

De nem csak ez áll - és csak azért említem elsősorban, 
mert a tudomány most már majdnem általában elismeri - hanem 
a mesmerismus segitsége nélkül is lehet azokat mesterségesen 
fejleszteni. Mig ez egy rövid, csiszolatlan mód, mely bárkire alkal
mazható, addig a másik mód oly fokra fejlesztett öntudatot kiván, 
melyen ezen szervek létezése lehetségesnek ismertetnék el és azu
tán egy megfontolt és kitartó törekvést, ezeket a szerveket rend
szeres működésbe hozni. Már mostan ez, az általánosan ugynevezett 
meditációval érhető el és meditáció nem egyébb, mint concentrált 
gondolkodás. Bárki, aki figyelni képes, bárki, aki egy kis időre 
állhatatosan egy tárgyra gondolni tud, anélkül, hogy gondolatait 
elkalandozni engedné, az el van készülve a meditációt megkezdeni 
és leginkább azok vannak elkészülve, bár az első tekintetre talán 
nem sokat ígérnek, akik fogékonyak arra, hogy őket egy egyetlen 
fenkölt és magasabb rendű gondolat lekösse ; mely, hogy ugy 
mondjam, lefogja őket vagy megszállja őket ugy, hogy mártirokká, 
hősökké lesznek ezért az eszméért, mely őket fogva tartja. Azt 
nem mondom, hogy ez a legfelsőbb fok - nem, a legjobb eset 
nem az, mikor az eszme minket ural, hanem mikor mi uraljukaz esz
mét - ez annál is felsőbb fok. De viszont, ha valamely eszme 
megragadni képes az azt mutatja, hogy fölfelé haladunk a tökéletesség 
birodalma felé; és nem egy férfi vagy nő, aki mint rajongó van 
kikiáltva, mint olyanok, akik nem engedik magukat esztelen áb
rándjaikról lebeszélni, a világ álmodozói, az utopi&ták, a költök, 
akik egy közelgő arany korszakról álmodoznak, azok a férfiak és 
nők, akik megvetik a jelent, néha oktalanul is, abban a féktelen 
lelkesedésben azon eszme iránt, mely őket megszállva tartja, az 
értelem koncentrálás az erejének a küszöbére léptek, melynek, 
midőn eszméiket uralni tudják, messzire kellene őket ragadni, 
tova-tova az emberi fejlődés fokára. 
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Ezek az erők mesterségesen meditálással kelthetők fel ; azaz 
siettetjük a fejlődés rendes menetét az által, hogy a gondolat 
törvényeit ismerjük és azokat fölhasználjuk, hogy azt idézzék elő, 
amit mi kívánunk . Csupán abban az értelemben mesterséges, 
amennyiben egy állattenyésztő, midőn egy különleges fajjelleget 
akar kitenyészteni, a természet azon erőit, melyek segítségére van
nak fölhasználja és kikerül i  azokat, amelyek akadályoznák. Kikü
szöböli utjából mind az ellenszegülő erőket és energiákat, ugy, 
hogy azoknak, amelyekre szüksége van, szabad terük legyen. lgy 
van ez az értelem törvényével is ; ha az értelem törvényeit ismer
jük, azokat a törvényeket, melyek következtében az értelem fejlődik, 
akkor tudományosan fölhasználhatjuk, hogy az értelem legmagasz
tosabb erőit önmagunkban kifejlesszük és az értelem ezen erőit, 
finomabb testünk szervezésére fordíthatjuk, ugy, hogy az öntudatnak 
eszközévé váljék s azon akaratunknak, hogy tudjunk, engedelmes
kedjék. Ez már ébredezik önökben ; innen vannak azok az ideges 
bántalmak, amelyekben szenvednek ; de midőn megértik a törvényt, 
kifejleszthetik a finomabb idegrendszert az egészség veszélyeztetése 
nélkül . De ez oly szabályokat kíván, melyektől a legtöbb ember 
huzódik ; egy testi önuralom nem népszerü dolog a mi fényüző 
és kényelemszerető civilizációnkban ; hogy fizikai testüket csupán 
eszközzé tegyék, hogy enni csak azt engedjék neki, amit számára 
mint szándékuknak legmegfelelőbbet kiválasztanak, hogy inni 
egyedü l azt engedjék neki, ami céljuknak alkalmas, hogy aludni 
csak annyit engedjék és nem többet, mint amennyi azt a dolgot 
előmozditja, amit maguk elé tüztek - hogy a testet a szellem 
szolgájává tegyék, nem pedig urává, de még vele egyranguvá 
sem - ez azon életmód, melynek az asztrális test és a hozzátar
tozó élesebb érzékek gyorsabb fejlődésével járnia kell .  Sokan 
teszik ezt közöttünk most ; a természet is teszi, de nem oly roha
mosan, mint azt az ember teheti, ha a természettel karöltve 
dolgozik. 

Amerika nyugati partján, California területén, ahol a villá
mosság megnyilvánulásai igen különlegesek, a gyermekek által 
kedvelt játékok egyike, végigszaladni a szőnyegen és szaladás 
közben lábaikat a szőnyeghez dörzsölni. Ez annyira megtölti őket 
villamossággal, hogy ha egy gázcsapot megnyitnak, puszta kezük 
érintésével meggyujthatják azt. Ezek a dolgok, melyeket oda át 
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jól ismernek és emellett a különleges villamossági körülmény 
mellett az idegrendszer feszültsége nagyobb és igy az ilyen érzé
kenység ott sokkal általánosabb, mint itt a mi nedvesebb és 
kevésbbé fényes villamos légkörünkben. Ez különben mindenki 
számára el fog következni ; ott részben természeti körü lmények 
folytán, itt, ha ugy akarják, megfontolt s a természettel karöltött 
munka által a fejlődés vonalán. 

Most mi lesz az eredménye ezen asztrális érzékek kifejlesztésének?  
Az, hogy a következő világ ennek a világnak egyik részét fogja szá
munkra képezni, ugy, hogy igen sok dolog a vallásban, mely most a hit 
dolga, át fog menni a mindennapi tudatba. Akkor nem lesz szükség 
arról beszélni, hogy az ember egyénisége a halálon tul fennmarad, mert 
halottaikat mind, maguk körül fogják látni, ahogy némelyek már 
most is látni képesek. A halál nem lesz egyéb, mint annak a 
háznak, melyben mindnyájan lakunk, egyik szobájából a másikba 
átmenni, sőt még a falak is átlátszók lesznek, tehát nem lesz igazi 
elválás ; akkor nem lesz szükséges, hogy a papság a halálon túli 
életről prédikáljon, mert az egész gyü lekezet látni fogja, hogy létezik ; 
akkor nem lesz szükséges arról beszélni, hogy abban a világban, 
mely azon cselekedeteinknek az eredménye, melyeket itt hozunk 
létre, mert az eredmények föl fognak tárulni szemeink előtt épen 
úgy, mint manapság a látnokok előtt tárva vannak ; akkor nem 
lesz szükséges mondani, hogy a halál nem választhat el, mert min
denki tudni fogja, hogy szeretteik velök vannak - kézzel fogha
tóan, láthatóan, hallgatón . 

Most jelenleg, egyre többekkel van ez igy a mi fajunkban ; 
amint az evolúció előre fog haladni, általánossá lesz, És ennek 
az lesz az eredménye, hogy a vallás másodrendű tanitásaiból igen 
sok, a nagytöbbség előtt nyilvánvaló lesz ; nem csak a halál utáni 
élet és az ott uralkodó törvények kérdése, hanem sok egyházi 
szertartás és szokás értéke, melyekre a már hitetlen és materialista 
elme, mint ósdi babonákra, ellenséges szemmel és megvetéssel tekint. 
Va� olyan dolog, mint szentségi élet ; van egy híd, ezen és a más 
világ között, az egyház azon szentségeiben, melyek nem csak a 
keresztény, hanem minden nagy vallás birtokában vannak. Sok 
elveszett ezek közül a nyugati kereszténység számára a reformació 
folytán mely elvetette az occult dogokat, mivel visszaéltek ve!e és 
babonává sülyedt, melyet csupán vakon hittek. De mindazon által, az 
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egyház nagy szentségeiben oly erő áll fenn, melyet ezen szentség 
nélkill elérni nem lehet, egy valóságos közlekedése a spirituálisnak 
az anyagival ; valóságos leáramlása a magasabb életnek ; oly dolog, 
mely a lálnoknak látható, bár a templomok rendes hívői előtt lát
hatatlan. És lassanként, amint ezek a szervek általánosakká vál
nak, ezen ős régi hagyományok ujra igazolódnak minden emberi 
elme előtt és az emberek ismét tudni fogják, hogy ezen kegyele
tesen felajánlott istentiszteletben, egy hatalmas erő rejlik, egy spiritu
ális valóság. Ezekre nincsen szükség, ha szellemüket a sprirituá
lis világ magasztosabb valóságainak megnyitották, de milyen keve
sen vannak azok, akik mindennapi életökben ezek befogadására 
fogékonyak : a szentségek a hidak, amelyek a világokat egymással 
összekötik és oktalanság azokat félrelökni, mielőtt önmagukban, 
egy állandó hidat építettek volna. 

Mindezen vonalakon valóban látni fogják, hogy új utak fog
nak a vallásban föltárúlni, s a tudomány meg fogja erősíteni, amit 
az alázatosság és a hit nyeriek. És a vallás ezen vonalakon anélkül, 
hogy spirituális mivoltából veszítene, egyúttal ésszerű és tudomá
nyos lesz és meg fognak gyözösni arról, hogy az occult tudo
mány a vallást igazolja és ésszerűen és tudományosan védeni 
tudja sok oly szertartását és szokását, sok oly tanítását, mely jelen
leg csupán autoritáson és hagyományokon alapszik. Nem kell ezzel 
a kérdéssel bővebben foglalkoznom ; meg jelöltem Önök előtt azokat 
az utakat, amelyek a felsőbbrendű valóságok szellemi kibontakozá
sához, a felsőbb szervek kibontakozásához vezetnek, s a következő 
világot, lassanként az ember látókörébe hozzák. 

I I. Tudomány. 

Tekintsük a tudományt és lássuk, melyek a mai tudomány 
számára nyitó uj utak. Emlékezhetnek, hogy kimutattam Önöknek, 
miszerint a tudomán, amia mefigyelést i l leti, meglehetősen holt
pontra jutott. Jelenleg úgy tetszik, mintha külső segédeszközeinek 
érzékenységében a tetőpontot érte volna el. Hogyan folytassa meg
figyeléseit ? Ugyanazon szervek segitségével, melyekröla vallá
sos tanitásokkal kapcsolatban beszéltem. A fizikai világ anya
gában, a mi világunkban, a tudomány jelenleg a szilárd, csepp
folyós és légnemű testeken kivül az aethert is elösmeri és az 
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aetheren felül, bizonyos keletkezhető finomságokat úgy, hogy többféle 
aether is létezhetik, mint azt Sir William Crookes a rezgések azon 
hírneves osztályozásában tényleg fölvetette, melyet egyik beszámoló
jában, nehány év előtt adott. Fogadjuk el egyelőre, mint a fejlet
tebb látás megfigyelését, hogy egynél több aether is van, melyeket 
a tudomány lassanként hatalmába fog keríteni. De a tudomány 
ezidőszerint még a kémiai atomot sem képes látni, noha ez a gáz 
síkján van, az anyag harmadik finomságában. Az atom finom és 
parányi voltánál fogva elil lan a megfigyelés elől és mégis, Önök 
közül a legtöbQeknek nem volna szerfelett nehéz önmagukban a 
látás erejét úgy kifejleszteni, hogy annyira lássanak ; mert ez csak 
fizikai anyag. Most nem egy egészen másféle anyagnak a látásá
ról van szó, mint például az asztrális világ anyaga, csupán jelen
legi látóképességöknek valamivel élesebbé tételéről. Kíváncsi vagyok, 
ha egy hajó fedélzetén volnának mozdulatlanul, igen tiszta levegő
ben, vajjon a levegőre tekintve, hányan látnának Önök közül, 
számtalan apró fényes szikrát. Bizonyára igen sokan. Kisértsék 
meg ha egyszer kint lesznek a tengeren. Üljenek háttal a napnak, 
különben szemök káprázni fog, szegezzék tekintetöket oly távol
ságra, amelyben a tárgyakat tisztán láthatják anélkül, hogy a sze
met megeröltetnék ; összpontosítsák szemeiket, mondjunk négy-öt 
méter távolságra, elég távol, hogy a szemek keresztezése megeröl
tetést ne okozzon ; nem szabad a szemek tengelyét keresztezni, 
azaz, nem szabad kancsalul nézni ; a huzamos kancsalitás káros a 
szemnek. Hagyják egészen könnyedén kitekinteni, nehány méter 
távolságra, az üres levegőben és maradjanak egészen csöndben, 
arra a pontra nézve. Nemsokára valószinüleg a legtöbben Önök 
közül, számtalan apró tündöklő sziporkát kezdenének látni, tán
czolva mint porszemek a napsugárban. De valamire, előre figyel
meztetnem kell Önöket ; hogyha, midőn tekintetöket ezek egyikére 
szegezik, az lassanként kisiklik látókörükből, szinte eltűnik a szem 
szegletén, akkor az nem egyéb, mint \'alami a recehártyán, amit 
a szem _ nedvessége lassankánt kivisz ; minden a mi tekmtetünk 
elől lassan kisiklik, az a szem fizikai recehártyájához tartozik s 
nem esik rajtunk kivül. De ha minden irányban föl és alá tán
czolnak épen úgy, mint porszemek a napsugárban, mely egy résen 
átszíírüdik, akkor biztosak lehetnek abban, hogy olyasmit látnak a 
levegőben, ami a rendes látáson kívül esik. Nézzenek ezekre kön-
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nyedén , nem erőltetve a szemet , hanem azzal az akarattal , hogy 
lássanak - minden érzék szerv az akarat által fejlődik, mely 
mögött a szellem áll .- az akarattal , hogy világosabban lássanak 
és lassanként azt fogják tapasztalni , hogy ezek a táncoló fény
sziporkák, az akarat által megállapithatók azért , hogy megnézhes
sék őket és ez alatt , hogy úgy mondjam. függni fognak a levegő
ben , mint mozdulatlan parányi szikrák. Ekkor megkezdték önma
gukban az aetherikus látást kifejleszteni és ilyen irányban állha
tatosan tovább haladva , nemsokára azt tapasztalnák , hogy a kemiai 
atom láthatóvá válnék önök előtt. Erre természetesen bármelyik 
"clairvyant" (tisztánlátó) képes , aki valódi tisztánlátással bir s 
nem csupán határozatlan fogékonysággal a külső vibraciók 
iránt ,  melyeket nem ért meg. Két évvel ezelőtt , kedvező körill
mények között ketten közülünk , akik önmagunkban ezen magasabb 
rendil látások közül nehányat kifejlesztettünk , hozzáláttunk a kemiai 
atom vizsgálásához. Megvizsgáltunk ötvenötöt , vagy ötvenhatot ezek 
közöl , megrajzoltuk az idomokat és azóta megvizsgáltuk a [többit, 
melyeket a tudomány ösmer. Ezek az idomok osztályozhatók , úgy 
lehet őket rajzolni , hogy bárki , aki őket látni tudja , látóképességét 
próbára teheti , ha akarja annak segélyével , amit mi följegyeztünk ; 
és abban a munkában , melyet "Occult Chemistry" (Okkult kémia) 
név alatt adtunk ki , rajzokat találhatnak a kémiai elmekről , meg
figyeléseket azoknak , finomabb és finomabb aetherikus alakokká 
való felbomlásáról és talán , a képzett kemikus ösztönzést oly 
kisérletekre, melyelyek segélyével saját kutatásait irányíthatja és 
fölhasználván azt , amit mi láttunk , mint az ő számára tudományos 
föltevéseket, bár a mi számunkra tények ,  lehetséges , hogy ezeket 
a finom és megfigyelésünk elől kitérő anyag részecskéket messzebbre 
tudja követni mint eddig , bármilyen milszer segélyével , melyeket 
előállitani képes , követni tudott. Mert ha valamit egyszer meg
csinálhatunk, akkor újra meg újra igazolni lehet ; ha egyszer a 
képek megvannak, másoknak könnya azokat látni és részleteiket 
igazolni ;  és ezen a vonalon , új észleletek mérhetetlen lánczolata , 
tárul föl az ember előtt , oly eszközöket fejlesztvén ki önmagában , 
melyek élesebbek mint azok , melyeket készülékeiben , gépezeteiben 
bir. Ezen a vonalon haladhat a fizikai buvárkodás. Midőn ezek 
a szervek mind általánosabbá válnak , a tudósok azon finomabb 
világokba vihetik a kutatásokat , amelyeknek most küszöbén álla-
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nak ; mig végre oly kémiát fogunk birni ,  mely közvetlen meg
figyelésen alapszik ,  mely minket egészen föl fog vinni a fizikai sik 
végső atomjáig és meg fogja valósítani az alkimista úgynevezett 
álmait , melyek csak úgy valósúlhatnak meg, ha a gáznemilnél fino
mabb fajta atomokat hozunk össze , melyek ezáltal azokra az össze
tételekre vezetnek, melyek azon a vonalon , melyet a kémikus óhajt , 
az elemeket alkotják. azt csinálván laboratoriumában amit kint a 
természet cselekedett. És igy a kémia és a villamosság irányában , 
a megfigyelésnek új erői , ki fogják a tudomány határait terjeszteni. 

Ugyanez áll a orvos-tudományban is. Az orvos-tudomány 
azonban , bizonyos mértékbeu , hasznára forditja ezt a tisztán látást , 
különösen a kontinensen . A párisi kórházakban nem szokatlan , hogy 
az orvosok valakit keresnek ,  aki szenzitív s ezt a szenzitív sze
mélyt hypnotizálják, azután félig meddig felkeltik úgy , hogy az 
illető mint mondják "lucid" (értelmes) azaz "clairvoyant" (tisztán
látó) és a patiens ágyához vezetik s rábírják , hogy a patiens szer
veinek belső állapotát leírja. A betegségeket most , számos párisi 
kórházban állapítják meg ilyen módon , rendkívül megkönnyitvén 
az orvos, sőt a sebész munkáját is. Ez a látás nem egyéb , mint 
az úgynevezett Röntgen sugarak útján való látás. Az emberi szem 
kifejlesztheti azon erőt , hogy ezen sugarak által lásson és akkor 
ernyőikre és egyébb felszerelésükre többé nincsen szükség, mert 
a közvetlen látás elfogja végezni mindazt , amit most a milszerek 
tökéletlenül végeznek. Egy ízben , mikor erről beszéltem ,  rámutat
tam arra , hogy az orvosok nem tettek egyebet , mint új névvel 
láttakel egy erőt , mely már régen messze a mult századba vissza
nyúlva, sokak által el volt ismerve. Ök nem nevezik clairvoyance
nak (tisztánlátásnak) - én használom ezt a szót - ők belső 
autoscopiának hívják. Mindazonáltal egy rózsának, más név alatt 
is, édes az illata. A clairvoyance épen olyan hasznos ha hét szó
tagban írjuk , mint ha háromban irjuk - az erő ugyanaz marad ; 
és ezt , mint emlitettem, használják is jelenleg orvosi célokra. Amint 
ez elterjed , amint a gyógyszerek hatása megfigyelhatö lesz , amint 
az orvos , tapogatódzás helyett láthatja ,  hegy mit cselekszik , akkor 
az orvos tudomány azzá fog válni , aminek lennie kellene - a 
gyógyítás tudományává ; és a vivisectió megvetendő gyakorlása 
helyett , bírni fogják a tisztánlátást, amely egyformán irányítja a 
sebész bonczolókését és az orvos rendeléseit. 
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De ez nem az egyetlen ut, mely az orvos tudomány el6tt 
feltárul. Az orvosok kezdik felfogni a lelki erő óriási fontosságát, 
a betegségek kezelésénél. Ezen a vonalon, mint rendes.en, az az 
oriási ember tömög vezetett, akiket az ujabbkori tudomány, mint 
charlatanokat, számkivetett - Christian Scientists, Mental Scientists 
(keresztény tudósok, lelki tudósok) minden rendű hit-gyógyitók. 
Ezek azok a dolgok, melyek az orvosi világot lassankint, józanabb 
irányú gyógyítás, biztosabb gyógyítási módszerek felé vezérlik. A 
legtöbb orvos most már bevallja, hogy ha páciensük bizal�át meg 
tudják nyerni, ezáltal gyógyszereik becsét megkétszerezik ; a legtöbb 
orvos elismeri, hogy a páciens képzelő tehetségének felhasználása 
mily rendkívül nagy segitség a betegségek gyógykezelésénél. Lát
hatják, hogy ezek a módszerek az orvosok által minden oldalról 
felkaroltatnak és mindinkább tudományos alapra fektettetnek. Vajjon 
miféle törvény az, melynek valamennyi alá van rendelve ? Az, 
hogy az elme teremt ; hogy az elme a világegyetem egyetlen nagy 
teremtő ereje : isteni a mindenségben, emberi az emberben. 
Az elme teremteni tud, tehát helyre hozni is tud ; ahol 
sérelem van, ott az elme az ő erőit annak gyógyitására fordithatja; 
ahol baja történt a testnek az elme helyrehozhatja és az 
orvos által adott gyógyszerek hatását fokozhatja. És most látom, 
hogy az anglikán egyházban, több egyesület van mely imádság 
által gyógyít - ami koncentrált gondolkodás - szentelt olajjal 
való érintés által - ami egy szentségnek a végrehajtása - és a 
páciens hite által, mely az elme elhatározása, abban az irányban 
működni, melyben a szenvedő óhajtja. Tehát ebben nincsen semmi 
új, semmi, amit a világban századok óta nem ismertek volna. El 
volt tüntetve, félre volt taszitva egy tudomány által, mely csupán 
anyagi feltételektől függött ; visszatér az értelemnek az anyag felett 
való fennhatóságával és azzal a beismeréssel , amit a tudomány 
most tesz, hogy az élet az, mely az anyagot fejleszti és idomítja . 
Midőn majd az orvostudom�ny a kínzás iránya helyett, ezen az 
úton halad, az orvos ismét gyógyitóvá válik mérgező helyett, ami 
manapság nagyon is gyakran megtörténik. 

Ugyanez áll a pszihologia terén is ; ott is új ösvények tárulnak 
fel. Midőn az embernek azon magasabb rendű testei, melyekről 
kezdetben beszéltem, szervezve lesznek, a körülöttünk lévő világ
egyetem egyik regiójával a másik után, összeköttetésbe fognak 
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minket juttatni, reagálni fognak külső, a mi fizikai földgömbünktől 
messze távoli világok, vibrációira, érintkezésbe fognak hozni fino
mabb regiókkal, úgy a gondolat regióival mint a szellem regióival. 
Midőn öntudatunk (vehiculumait) testeit fogékonyabbá, hasznave
tőbbé, élesebbé, finomabbá teszi, azt fogjuk találni, hogy az ön
tudat sokkal nagyobb, mint azt valaha álmodtuk, mig végre meg
értjük, hogy ez a mi emberi öntudatunk olyan mintha egy óriási 
test csak gyengéden érintené a földgömb fizikai anyagának felü
letét, a fogékonyabb agyba kissé többet helyezvén önmagából, de 
a fizikai anyagon mindig felül emelkedvén és a magasabb rendű 
finomabb anyagot használván élesebb eszközéül , mig végre meg
fogjuk érteni, hogy minden lángész csupán egy szélesebb körű 
öntudatnak a megnyilvánulása, melyet mindannyian bírunk, csak
hogy nem vagyunk képesek agyunk tömörebb anyagán keresztül 
kifejezésre juttatni. És meg fogjuk érteni, hogy mindaz amiről a 
próféták beszél tek, amit a nagy mystikusok nekünk mondtak, mind 
az csupán egy szélesebb körü öntudatnak a gyümölcse, mely egy 
szélesebb látkörű világgal érintkezik és amely a pszihológia szá
mára, az eshetöségeknek óriási sorozatát tárja fel, melyben az 
ember ezen a világon kivül , más világokkal is összeköttetésben 
lesz, melyben magasabbra és magasabbra fog emelkedni, mig fel
fogja fogni, hogy ő nemcsak egyetlen kis világhoz, hanem egy 
sokkalta mérhetetlenebb világrendszerhez tartozik. Ezen vonalak 
mentén tehát és több más vonalon, a finomabb érzék uj utakat 
nyit meg a tudomány előtt a tudás uj ösvényeit tárja fel. 

I I I .  Művészet. 

És a művészet? Itt ismét ezek az érzékek lesznek az uj 
művészet megteremtői ők fogják az uj eszményképet megadni ; és 
a festő világban már mutatkoznak is jelek, különösen uj erökről 
melyek uj szimpompát tárnak elénk, úgy szintén az érzéseknek uj 
egyesitését a szinekkel. A festőknek uj iskolája kezd kifejlődni 
Angliában, Belgiumban és Magyarországon. 

Egy festmény függött Budapesten abban a teremben, melyben 
1909-ben Nemzetközi Kongresszusunkat tartottuk, mely a terem tulsó 
végéről tekintve lehetetlennek látszott mint egyszerű festmény át
hatatlan vásznon. Ha az ember egy bizonyos távolságról nézte 
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úgy látszott, mindtha a színek áttetszőek volnának, mintha a vászon 
átlátszó volna, mintha egy fény vo:na a festmény mögött, mely a 
színeken keresztül átszűrődik. Van valami ebből a tulajdonságból 
Mr. Mortimer Mempes festményeiben, melyeket Japánban festett. 
Ez anyira feltűnik, hogy festményeinek egyik kiállitásán emlékezem, 
hogy az emberek alig akarták elhinni, hogy a festmény mögé nem 
rejtettek valami világosságot, oly rendkívüli volt a ragyogás mely 
átsugárzani látszott ; de ha ezzel a kiváló koloristával beszélnének, 
azt tapasztalnák, hogy ő egészen másképpen látja a színeket, mint 
önök, illetve én azt tapasztaltam, hogy ő egészen másképen látta 
azokat mint én, rendes látóképességemmel és midőn vele azon 
színekről beszéltem, melyeket ő látott, fel tudtam ismerni, mivel 
a magasabb rendű látást részben kifejlesztettem magamban, hogy . 
ő asztralis színeket lát és nem fizikai színeket s a törekvése ezeket 
a színeket vászonra vetni hozta létre azt a csodálatos eredményt, 
melyet mindenki bámult de meg nem értett. Mostanában sok mű
vész van, aki ilyen irányban fejlődik, akik uj lehetőség után tapo
gatóznak, úgy a színekben, mint új eszmények után, melyeket meg
örökíteni igyekeznek és ennek az h,kolának, mely jelenleg oly 
kicsiny, de oly sokat igér a jövőre, újabb festményeiben azt fog
ják látni, hogy a szépnek uj irányait keresik ; hogy a magasabb 
rendű látományokat, melyek a mieinknél ritkább és finomabb 
anyc1ggal biró világokhoz tartoznak részben visszaadni igyekeznek ; 
hogy az eszményképből fennkölt gondolatokat kezdenek levonni, 
melyeket ezidőszerint tökéletlenül tudnak ugyan alakba önteni, 
színekkel kifejezni, de amelyekben benne van a jövő művészetnek 
a csirája, hol terjedelmesebb világokból fognak meríteni, hol egy 
nagyobb természet fog az ember előtt kibontakozni, hol új színe
ket, a körvonalazásnak �j módozatait fogjuk minden irányban 
észlelni és ahol az emberi lángésznek tágabb tere lesz, mivel egy 
nagyobb kiterjedésű világ és szélesebb körű erők fognak a . festő 
hatalmába kerülni. 

Ugyanezt fogjuk tapasztalni a zenében is. A jövő művészet 
jelei itt is kezdenek mutatkozni - finomabb összhangok, kisebb 
távolságok az egyes hangok között, hajlandóság a negyed hangokra, 
szintúgy a félhangokra, negyed tónusokra ; és máris vannak zené
szek, akik dallamaikban ezekkel a finomabb fajta hangokkal kez
denek játszani, szoktalan új zenét hozván létre - zenét, melyhez 
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a közönség fiile még nem szokott s midőn hallja, vissza utasítja, 
de amely a jövő zenéje, midőn a mienknél finomabb szerkezetű 
halló képesség, nagyobb terjedelmű hangsorozat felfogására lesz 
képes, midőn egy új faj hallóképessége, a zenészektől a zenei hang
nak nagyobb finomságait fogják kívánni, mint a milyeneket közöt
tünk eddig elértek ; tehát itt is új eshetőségek vannak. Indiában föl
fogták ezt, bár kevés olyat foglaltak zenébe, ami nyugaton tetszenék. 
Ha Indiába mennek, úgy a zenében ktilönös törvényeket fognak 
találni; van ott zene a nap keltére, a déli órákra, zene az esti 
orákra és zene az éj csöndjére. A természetnek, kibontakozásának 
killönböző szakaiban, napkeltétől naplementig és naplementétől 
napkeltéig, megvannak a maga hangjai és a finomabb zenei han
gok a természetnek ezen misztériumaihoz vannak hangolva úgy 
hogy soha nem hallott dallamokat lehet az emberi hangszerek zené
jében visszatükröztetni. Az indiai zenész naplementekor nem játszaná 
a napkelte dalamait ; azt mondaná, hogy ez vallásellenes dolog 
volna, mert az ö szemében minden vallásos dolog. Egy finomabb 
összhang ez, az ember és a természet között; és ismét, nem min
den jelentőség nélkül volt az sem, amit azon a kongresszuson, mely
ről az imént beszéltem, egy orosz testvérünk hozott nekünk 
„színes hangokat", mint ő nevezte. Megtanulta a naplemente és 
az erdő színeit, zenében, hangokkal kifejezni úgy, hogy oly han
gokat tudott a zenéből kicsalni, melyek lelkünkben ugyan azokat 
az érzelmeket keltették, mint a milyeneket a naplementében 
pompázó felhők, vagy az erdőben a fák gyöngéd árnyalatai kel
tenek lelkünkben ; ugyanazok az érzelmek, egyik esetben a természet 
szemlélése által, a másii< esetben a zene hallgatása által és mind
kettő, hallás é� látás, látás és hallás, egymásra átváltoztathatók. 
Ezeken az útakon sok új eshetőség kínálkozik, új finomságok a 
hangban ; új összhangváltozatok. 

lgy fog a művészet, ezekkel az élesebb, finomabb szervekkel, 
itten előre haladni, sőt bizonyos tekintetben még tovább, mint a 
tudomány a megfigyelés útján, mert a művészet a szenvedély révén, 
túlszárnyalja a tudományt ott, ahol a tudomány csupán megfigyel 
és így a költő igen könnyen proféta és a művész igen könnyen 
látnok; és amint ezek az erők növekednek és szaporodnak, új faj 
keletkezik, mellyel ezen erők vele születnek. El tudnak-e nehány 
eshetőséget képzelni a vallás, tudomány és művészetben ? 
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Azt gondolják, hogy ez mind csak álom, csak képzelet I De 
ha ezt mondják, akkor azt a képtelenséget kellene vallaniok, mi
szerint a fejlődés be van fejezve s, hogy önök a legtökéletesebb 
eredmények, melyeket a természet létrehozni képes. Mi sokkal 
tökéletesebbek vagyunk mint a vadak : ne volnának tehát fajok, 
amelyek tökéletesebbek mint mi vagyunk ? A természet erői bizony
nyal nincsennek kimerítve ; bizonnyal ő, amely a meduza idegze
tében levő pigment anyagból létrehozta az emberi recehártya kiváló 
szerkezetét, bizonnyal jobban és jobban kifejlesztheti ezeket a 
szemeket még tökéletesebb látóképességé. Mind ez a szellemből 
fakad és a szellem végtelen .  Hogy manapság szemeikkel látnak, 
ez onnét van, mivel a szellem, mely önökben lakozik, akarta, hogy 
l:íssanak és ezen akarat utján létrehozta azt a szervet, amely ennek 
az akaratnak a hatása anyag világban ; és ugyan az a szellem, 
a melynek a multban fejlődésüket köszönhették, most is 
önökben él és legbenső énjöket alkotja ; erői nincsennek kimerítve, 
ihletsége nem ért véget, az emberi testnek még mindig az építő
mestere, ugy mint az isteni szellem a világegyetem épitőmestere. 
Az anyagnak örökké tökéletesebb és tökéletesebb alakjáig, az 
öntudatnak örökké magasabb és magasabb fokáig egy örökkévalóság 
terül el előttünk és örökkévalóság terül el mögöttünk. Ahogy 
haiadlunk ugy fogunk haladni ; ahogy felemelkedtünk a porból, 
ugy fogunk felemelkedni a csillagokhoz; mert az isten szelleme, 
mely mibennünk lakozik, határt nem ismer, sem időben, sem 
térben és a jövő fejlódésnek sokszorta nagyszerűbbnek kell lennie, 
mint ameiy azzá tett amik most vagyunk .  

A. Besant, 
• (a „Changing World"-ból R. A.-né). 
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GITANJALI. 
(Ének-ajánlások.) 

1. 
Te tettél végtelenné engem - igy a Te akaratod. E gyönge 

kelyhet ismét és ismét kiüritéd és megtöltéd mindig uj élettel. 
Te vitted e kis nádfurulyát · hegyen és völgyön át s örökké 

uj melódiákat leheltél át rajta. 
. A Te kezeid hallhatatlan érintésétől elveszti az én kis szivem 

határait az örömben és kimondhatatlan szavakat szül. 
Végtelen adományaidat, ezekkel az én apró kezeimmel foga

dom én. Korszakok mennek és mindig adsz Te és mindig van 
hely, mely megtöltessék. 

I I .  
Ha Te parancsolod nekem, hogy énekeljek ugy, vélem, szívem 

a büszkeségtől megszakad ; arcodba nézek és könnyek gyülnek 
szemembe. 

Mind az, mi nehéz és rosszhangzásu volt életemben, átolvad 
. egy édes harmóniába ,- és az én imádásom kitárja szárnyait, mint 
egy vig madár, mely tenger felett repül . 

Tudom, éneklésem örömet okoz Neked, tudom, csak mint 
lantos bocsátnak eléd. 

Énekem messzire kinyujtott szárnyának szegélyével megérin
tem. lábaidat, . melyeket elérni nem véltem soha. 

Ittasan az ének örömétől, felejtem magam egészen s Téged 
barátnak nevezlek. Téged, aki az én Uram vagy. 

I l l .  
Nem tudom, hogyan zengel Te Mesterem, s fülelek mindig 

csendes csodálatban. 
A Te zenéd fénye megvilágitja a mindenséget. Zenéd éltető 

lehelete !mennytől mennyig vonul. 
E zene szent folyama áttör minden sziklaakadályt és zug tova. 
Szivem vágya, a Te énekeddel egyesülni és hiába vergődik 

hang után. 
Beszélni akartam,. de szó nem kapcsolódik énekemhez s én 

csalódva fölkiáltok ! 
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Oh, Te fogva tartod szivemet, dalod végtelen hálózatában, 
én Mesterem. 

IV . 

Ob, Te életemnek élete ! Törekvésem lesz mindig tisztán 
megtartani testemet, tudván, hogy az én tagjaimon a Te lehel
leted él. 

Mindig azon lesz törekvésem, az igaztalant távol tartani 
gondolataimtól, tudván : Te vagy az igazság, mely az én szelle
memben az ész világát gyujtja. 

Törekvésem lesz mindig az én szivemből a gonoszt elüzni 
és az én szeretetemet virágzásban tartani, tudván : Te uralk�dsz 
az én szivem legbensejében . 

És mindig az legyen törekvésem : Téged nyilvánitani az én 
tevékenységemben, tudván, hogy a Te hatalmad ad erőt a cse-' 
lekvésre . 

V. 

Csak egy kevés türelmet kérek én, hogy oldaladon ülhessek, 
a művet, melyen dolgozom, utóbb készitendem el . 

Távol arcod nézésétől, nem ismer szivem nyugalmat, sem 
pihenést ; és az én munkám határtalan fáradozás a kilzködés 
végtelen tengerén . 

A nyár jött el ma ablakomra zümmögésével és zizegésével, 
a méhek szerelemről ·énekelnek a virágzó liget udvarán . 

Ideje van hát, csendesen ülni Veled szemtől-szembe s Neked 
zengeni az élet ajánlását ezen hallgatag tuláradó pihenőben. 

VI .  

Szakitsd le e kis virágot és vedd el, ne várakozz, félek, 
hogy hervad s a porba hull . 

Koszorudban nem fog helyet találni, de tiszteld meg kezed 
fájdalmas szoritásával és tépd le . Félek a nap jöhetne, hogy észre 
se venném és az áldozás Ideje elmulna . 

Ha szine nem is mély és illata gyenge használd e virágot 
szolgálatodra és tépd le mig ideje tart . 
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VII . 

Esős julius mély árnyékában vándorolsz Te lágy léptekkel 
némán mint az éjszaka és megtéveszted az őröket . 

Ma a reggelnek be vannak hunyva szemei, dacára a déli 
szél szorongató kiáltásának ; süril fátyol vonult a mindig éber, 
kék ég elé. 

Az erdők elcsendesitik dalaikat és minden ház ajtaját bezárta . 
Te vagy az egyedüli zarándok az elhagyatott utcákon . 

Óh én egyetlen Barátom, Legkedvesebbem, a kapuk nyitva 
állanak házamban - ne menj tova miként az álom . 

VIII . 

Te vagy kilnn e viharos éjjelen, a szeretet utján én Barátom ? 
Az ég jajgat, mint egy, aki kétségbe esik. 
Álom nem jön ez éjjel hozzám . Ujra és ujra kinyitom kapu

mat és tekintek a sötétbe, én Barátom ! 
Nem tudok meglátni semmit s hol kérdem van a Te utad ? 
A koromfekete folyam mely sötét partján, a zugó erdők mely 

messze szélén, az árnyék mely szédítő mélységén át keresed uta
dat hozzám_ én Barátom ? 

Rabindranath Tagore 
(angolból : dobai Székely Lenke). 

HIREK. - ,, The Commonweal" (,,Közjólét") cimmel uj hetilapot 
ad ki A. Besant Adyarban, melynek célja elsősorban Indiának 

nemzeti, szociális és kulturális reformtörekvéseit szolgálni. Az első számban 
.our Policy" (Politikánk) cimmel Besanttól olvasunk érdekes vezetőc1k
ket, melyben a jövő feladatait ismerteti. Az elnök nagy munkabírására és 
kiváló képességeire jellemző, hogy a legujabb kiadvánnyal együtt nem keve
sebb, mint négy lapot szerkeszt. Ezek : a „ Theosophist", mely most lépett 
XXXV-ik évfolyamába, az Adyar Bulletin, mely az Adyarban székelő társulati 
központ hivatalos közlönye s hetedik évébe11 jár, a „ Young citizen,, (,,lfju polgár") 
c. teozófiai ifjusági lap és végül a „ The Commonweal", mely szintén érdeke
sen és tartalmasan indul. Előfizetési díja külföldre 10 és fél sh. évente. Meg
rendelhető a következő cimen : Theosophical Publishing House, Adyar 
Madras, India. 

- Február havában, miként a „ Theosophistban" olvassuk, Leadbeater 
bucsut vesz Indiától, hogy hosszabb körutra induljon Burma, Java, Ausztralia 
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és New Zealandba. Ennek következtében majdnem egyévig lesz távol a központtól. - A „Lelki Tünemények" c. sorozatos kiadványnak 9. száma dr. Wallace Russel tanulmányát hozza, Madách A. forditásában. Cime : �A gyakorlati spiritizmus védelme." Fejezetei : Történeti vázlat, Spirituális tünemények fotografiái, Nevesebb tünemények stb. Az ügyesen szerkesztett vállalat érdemes a támogatásra. Előfizetni lehet Tordai Vilmos szerkesztő cimén, Csillaghegy, (Budapest mellett) Tisztviselőtelep, Fő-utca 24. Egész évre 8 K
,' 

félévre 4 K. - A „Round Table" mintájára Budapesten is „Asztalkör" ' alakult, melynek célja a serdültebb ifjuság nevelését a teozófiai erkölcs és spiritualizmus irányába terelni. E célból az Asztalkör minden tagja fogadalmat· tesz ·s napi meditációval igyekszik erkölcsi és szellemi ideálját megközeliteni. Az „Asztalkör"-höz csatlakozik az „Aranylánc-rend", mely amannak mintegy előkészítője 7-13 éves gyermekek számára. Mindkettő védője : A. Besant. Igen csinos kiállitásu füzet ismerteti őket, mely 50 fillérért kapható (levélybélyeg ellenében is), ha azt a következő cimre küldjük : Rutter Sarolta urhölgy, Fö-vámtér 2/3 IV. 1. 

A TÁRSULATBÓL. 
I\ teozófia iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk, hogy a M. T. T. helyiségében, 

(1\7. Ferencziek-tere 4., I l l .  em. 10.) minden vasárnap d. u. 5 órakor nyilvános 

jellegü összejövetelt rendez. f\ felmerülő kérdéseket vendégek és tagok barátságos 

eszmecsere keretében beszélik meg. 

Február 8-án, vasárnap délután 6 órakor Toperczer Ákosné tart nyilvános előadást a következő címmel : ,,Körösi Csoma Sándor és a teozófia". 
Február havi zártkörű előadások sorrendje : -� . leadbeater nyomán : ,,Szenzitív emberek", Szlemenics Mária. 13. leadbeater nyomán : ,,A Clairvoyance nehézs�gei", Szlemenics Mária. 20. /. Wedgwood : ,,Meditáció kezdők számára", Takách Béla. 27. Nérei Ödön : Milyen az élet a következő létformában." 

Adomány. 
A lapkiadó-alap javára : Sz. D. 10 K, Sz. D.-né 10 K, F. J. 2 K, M. M.-né 1 K, özv. C. C.-né 1 K, B. Gy. 2 K. Blavatsky könyvkiadó-alap javára : z. S. E. 20 K, B. G. 5 K. 

l\nonim cikkeket csak az esetben közlünk, ha a szerző nevét a szerkesz· 
tőséggel tudatja. - Kéziratokat vissza nem adunk. 

A .szerkesztésért fel.�lős : Szerkesztőség : 1., Otthon-utca 18. szám. ROZSAFFY DEZSO dr. Kiadóhivatal : IV., ferenciek-tere 4. sz. 
Nyomatott Sárik Gyula vil lameröre berendezett könyvnyomdájában Czegléden. 

A MESTEREK* 

A sok kérdés közül, melyekre a teozófia alkalmat ad, talán egy 
sem ébreszt több érdeklődést, egy sem ad okot több tudako
zódásra mint a Mesterek kérdése. Kik ők ? Hol laknak ? Mit művel
nek ? Ezeket és sok más kérdést hallunk minduntalanul. Meg
kisérlek egy kis világosságot vetni ezen kérdésekre és legalább 
részben felelni rájuk. 

„Mester" a teozófusok által használt kifejezés, olyan emberi 
lények megnevezésére, kik befejezték emberi evoluciójukat, az 
emberi tökéletességet elérték, kiknek, amennyiben részünkről a mi 
nap-rendszerünkről van szó, semmi több tanulni valójuk nincs, 
elérték azt, mit a keresztények „üdvözlésnek" és a hinduk és budd
histák „szabadulásnak" neveznek. Mil<or a keresztény vallás még azt 
tartotta hogy : ,,a hit a szentekhez emel fel", az üdvözlés a maga teljes
ségében sokkal többet jelentett, mint a kárhozat alól való megmenek
vést. A kényszer-reinkarnáció alól való felszabulást jelentette, biz
tositást az evolucióban való minden bukás lehetősége ellen, ,,Aki 
győzedelmeskedik, Isten templomának pillérje lesz és többé nem 
fog onnan távozni", igy szól az igéret. Ö, aki győzedelmeskedett, 
,, üdvözült". 

Az evolució fogalma, mely magában rejti az öntudat fokoza
tos kiterjedését mindinkább javitott anyagi formákban megtestesülve, 
a „mesteri" állapot fog�zásának alapfeltétele. A tökéletességet, 
mely vele egyértelmű fogalom, minden emberi lény elérheti, de 

. *Mutatvány a Teozófiai könyvtár most megj. 4-ik kötetéből, melynek cime : ,,A Mesterek", irta : A. Besant, fordította Szlemenics Mária. - Ára 1 kor. 50 fill. 
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nyilvánvaló, hogy egy rövid emberi életben tökéletességet elérni 
nem lehet. A külömbségek ember és ember, szent és gonosztevő, 
lángész és hülye, athléta és nyomorék között az isteni igazsággal 
csak akkor békithetők ki, ha minden emberi lény a vadságtól a 
nemességig fejlődő utján van és ha ezen külömbségek csak e növés 
különféle fokozatainek jelei. Egy ilyen hosszu evolució hegycsucsán 
áll a„ Mester", megtestesitvén magában az ember ,lehető legmaga
sabb értelmierkölcsi és szellemi fejlől\ésének · eredményét. Ö már meg
tanulta mindazon leckéket, melyeket az emberiség áth::isonithat, 
övé mindazon tapasztalatok értéke, melyeket a világ megadhat. 
Ezen ponton tul az evolució már ember-fölötti ; ha a győző az 
emberi életbe visszatér, az saját önkéntes cselekedete, mert se születés, 
se halál nem létezik számára többé, kivéve, ha saját beleegyezésé
vel történik az. 

A „Mester" teljes f�galmáhl'Z még valamit hozzá kell adnunk. 
A Mesternek emberi testben kell lennie, testet kell öltenie. Sokan, 
kik ezt a magasságot elérték, nem veszik fel többé a test terhét ' 
hanem csak a „szellemi testet" használják, a földi összeköttetés-
ből kilépnek és csak a lét magasabb sikjaikon tartózkodnak. A 
Mester - amint a név maga is mondja - tanitványokat fogad és 
szoros értelemben véve csakis azokat illeti e név, kik a kevésbé 
fejletteknek segitenek, hogy a meredek utat megrövidithessék, és 
igy az emberi evolució csucsára érhessenek. Az evolució egy magas
latot spirálszerüen körös-körül övező uthoz hasonlitható, ezen az 
uton az emberiség lassan halad előre ; van azonban· egy rövidebb 
ut is, mely fel a hegytetőre vezet, ez az ut keskeny, meredek 
göröngyös és „kevesen vannak, kik azt megtalálják". Ezen kevesek 
a Mesterek növendékei vagy „tanítványai". És éppen ugy, mint 
Krisztus idejében „ mindent el kell hagyniok, hogy kövessék Öt". 

Azokról, kik ép oly magasan állanak, de tanitványokat nem 
fogadnak el, hanem másképen szolgálják a világot, szintén szólani 
akarok. Nem létezik olyan szó, mely ezeket a tanítóktól megkülöm
böztetné, . és igy ennek hiányában a Mester szót kell használnunk. 
Indiában, ahol ezen különféle szolgálattételek a rég mult idő óta 
ismeretesek, léteznek különféle nevek is, de nehéz volna ezeket 
átültetni. 

A Mester meghatározásául felvehetjük tehát, hogy : emberi 
lény, ki tökéletesitette magát és a földön semmi egyébb tanulni 
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valója nincs, ki fizikai testben él, hogy az embereknek segitsen, az 
emberi nemnél gyorsabban fejlődni akaró tanítványokat elvállal 
azon célból, hogy utóbbiak az emberiség hasznára lehessenek, akik 
hajlandók e cél érdekében mindent odahagyni. 

Azok szempontjából, kik nem otthonosak a fejlődés teozófiai 
felfogásában, szükséges megemlítenem, hogy mikor azt mondjuk 
,, tökéletes ember" jóval többet értünk alatta, mint ahogy ez általá
ban történik. Olyan öntudatot értünk, mely képes szakadatlanul 
azon öt nagy szferában müködni, melyben az evolució halad ; a 
fizikai, az asztális és mentrális és a mennyei világokban, me
lyekkel most minden ember viszonylatban áll. Szt. Pál tudvalevő
leg még egy "harmadik égről" is beszél, melybe azonban a kö
zönséges emberiség még be nem juthat. A Mester öntudata mind
ezekben otthonos, mindezeket magába zárja és finomult; könnyü 
testeiben kedve szerint működhetik, ugy, hogy bármikor szabadon 
cselekedhetik akármelyiknek bármilyen részében. 

A nagy Testvériségben, melynek tagjai a rendés evolución 
kivtil fejlődtek, ötödik fokon állanak a Mesterek. A négy alsóbb 
fok bevezetett tanítványokból áll, kik legnagyobbrészt ismeretlenül 
a mindennapi világban élnek és munkálkodnak, teljesitvén a munkát, 
melyel fölebbvalóik megbízták őket. Az emberi történelem bizonyos 
időszakában, komoly válságokban, egyik civilizációnak másba való 
átmenetelénél az okkult hierarchia tagjai, Mesterek és még ezeknél 
is felsőbb lények, a világra jönnek jóllehet rendesen megtestesülve, 
rejtett és elktilönitett helyeken élnek, távol az emberi élet zajától, 
hogy áldásos munkájukat végezhessék, melynek keresztülvitele az 
emberek zsufolt fargatagában lehetetlen volna. 

A Besant. · 
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AZ IDŐK BŰVÖS FALA. 

Ösi hindu példabeszéd szerint : ,,Aki tudja, hogy miben 
olvad fel az idő, mindent tud." 

Az idő szanszkritul annyi, mint Kala. Azaz : Romboló, de 
egyuttal : Ujitó. Jama, a halál ura hatalmas, de Kala hatalmas
sabb, ,,mert semmit sem tehet Jama addig, mig el nem érkezett 
az ideje." Azok a pillanatok, amelyek szemeink előtt elröppennek 
és magukkal ragadnak egy végtelen menetben mindent, ezek a 
pillanatok az idő atomjai, amelyek Kala gyermekei. Az évek év
századokká lesznek, az évszázadok évezredekké, az évezredek még 
nagyobb időszakokká, de ezek csak mindig apró részek maradnak, 
melyek fölött örökké ur marad az Idő. 

Ah ! Mennyi évszázadon keresztül láttam, mint festi fel az 
Idő észrevehetetlenül képeit, az ő bűvös falára. Amikor a Sors 
szent szigetén rábukkantam a Sárkány nyálkás nyomaira, akkor 
még azt hittem, hogy a következő pillanat különbözik attól, ame
lyikben éppen most vagyok és mindkettő különbözik az elmult 
pillanatoktól. Azt sem tudtam még én akkor, hogy a Kigyó nem az · 
örök Atherből meriti lélegzetét, hanem csak az anyag legdurvább 
alakjából és nem láttam én még akkor, hogy a hegyi gyémánt 
villanása nem egyéb, mint az Igazság örök fénye, hanem gyer
meki módon azt hittem, hogy ez a fény ugy lett valamikor . . . 

Az a templomi tragédia, melynek áldozatává lettem, - mikor 
a főpap bárdja megölt, - egy másik tragédiát vont maga után, 
amit csak akkor tudtam meg, mikor megszabadultam testemtől és 
beszélgetésbe bocsátkoztam az én jó barátommal, a csodálatos 
remetével. 
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Ó mondta el nekem, hogy a főpap, midőn másnapra a: 
rettenetes esemény hatása alól felocsudott, ismét bement a tem
plomba, melynek padlata még mindig vörös volt az én kifröccsent 
véremtől. Időt akart nyerni ismét uj terve kigondolásához, hogy 
mint nyerhetné vissza ujra hatalmát a nép fölött, mely akkor ren
dült meg, mikor a hegyi gyémánt elsápadt, majd egészen el is 
tünt. Azon töprengett, miként pótolhatná a pompás drágakövet. 
Amint pedig már jó ideje álmodozó töprengésbe mélyedt, figyelmét 
egyszerre egy sajátságos jelenség vonta magára. Azon a helyen, 
ahonnan felvette a szekercét, amellyel vérem ontá, egy felhőt látott 
képződni, melyről ugy látszott, mintha egy, a padlatból feltörő 
gőzoszlop vége lenne. Odalépett a felhőgomolyhoz és ekkor ugy 
vette észre, mintha az én vérem a legcsodálatosabb módon keve
redett volna az általam megölt sárkány vérével és ebből a keve
rékből emelkedett volna fel a gőz, befödve azt a helyet. 

És ennek a gőzfelhőnek a közepén az ő nagy megdöbbené
sére lassan-lassan egy villogó drága kő alakult ki, amelynek 
szikrái egészen betöltötték a termet. 

Ah ! Hát ismét itt van a gyémánt ! - kiáltott fel boldogan. -
Jó, várok hát addig mig egészen kialakul .  Akkor aztán tökéletes 
lesz a diadalom. Ami gyilkosságnak látszott - csoda lesz a nép 
szemében. 

Mielőtt még befejezte volna beszédét eltünt a felhő, mely 
felitta minden véremet és a gyémánt tüze boldogsággal töltötte el 
öt, kinyujtá karját és elvette helyéről .  De sötét rémület terjedt el 
az arcán. A gyémántot meg se tudta mozditani, el se tudta ejteni 
többé. Mintegy odanőtt a kezéhez és egyszerre fogyni kezdett. 
Mind kissebb és kisebb lett, mialatt tüzes fájdalmak czikáztak át 
a főpap testén. E pil lanatban jöttek a többi papok, hogy megtisz
títsák a helyet, de mintegy megkövülve álltak meg a bejáratnál. 
A főpap arca feléjük fordult és testéből cikázó fény áramlott 
feléjük, mely félelemmel töltötte el szívüket. Sem megmozdulni, 
sem szólni nem tudtak a rettenetes hatás alatt. Mindez azonban 
csak addig tartott, mig a gyémánt teljesen eltünt a főpap kezéből 
mert ebben a pillanatban a főpap alakja ezer darabra robban( 
mig átkozott lelke jajgatva szökött meg, üldözve démoni alakok 
által. A gyémánt csak illuzió volt, az én vérem volt az, mely 
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fölkiáltott az égbe és olyan alakot vett fel, amilyenek az ő gon
dolatai és gyöngeségei voltak. 

- Jer most - szólt a remete, - jer most föl velem a 
hegyre. -

Hallgatva haladtunk fölfelé és a hegy tetején megfordulva, 
egy átható tekintetet vetett reám, mialatt ugy éreztem, mintha egy 
fal emelkednék előttem, mely valamit eltakar. És ime eltűnt előlem 
a hegy meg a remete és helyettük egy nagy város terült el szemeim 
előtt, melyet egy igen magas épület tornyáról tekintettem át. Ez az 
épület egy ,_ősi templom volt, · egy oly városban, amelyet csupa 
mágus lakott . Tőlem nem messze egy csodálatos magasnövésü 
ember állott és én tudtam, hogy ő az én remetém . . .  de mennyire 
meg volt változva ! És az aki mellette állott, az a fiatalabb ember, 
akiből mintha fény áradt volna szerteszét, gyengén, de azért 
tisztán, gyéren, de azért mégis kivehetőleg, az én magam volttam. 

Mi ez és miért van ez? - fordultam most a remetéhez. -
- Ez a mult és ez a jelen ; - hangzott a válasz. - Te 

pedig a jövő vagy. -
- És ő? - kérdém ama ifjura mutatva. 
- Az te magad vagy. -
- Miként láthatom én mindezt ? 
- Ez az idők bűvös fala, amelyet ott mutatnak neked s 

amely örökké rejtve marad. Nézz magad körül . 
Engedelmeskedtem. Körüljártattam tekintetemet a városon és 

amint azután fölfelé irányítottam pillantásomat, nem égboltot és 
nem a csillagokat láttam, hanem egy sikot, mely az aetherben lebegett .  
A csilagok egy kissé még keresztülvilágitottak rajta, de amint 
tekintetem szilárdabbá vált, a sik is kivehetőbb lett és a csillagok 
sugarai többé nem voltak láthatók. De ösztönszerüleg éreztem, 
hogy abban a pillanatban ismét láttam az eget, amely pillanatban 
erre gondolok. lgy hát figyeltem. És ime, lassan különböző alak
zatok képződtek a levegő síkján. Mindenek előtt a város képe 
alakult ki rajta, az élet minden színével és tompa moraj is hallat
szott le onnan felülről, mintha nem is lent, hanem odafent laknának 
az emberek. A kép azonban vibrált és egyszerre eltűnt ; de helyébe 
léptek azoknak gondolatai és kívánságai, akik odalent laknak. 
Nem a testek, hanem csak a gondolatok képei voltak ezek : élő 
szivárványok, lángoló drágakövek, átlátszó kristályok, végül egy 
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sötét kígyószerű vonal kúszott át a ragyogó alakzatokon, itt-ott 
fekete foltokat és vonalakat hagyva hátra. Remetém kellemes, 
átható hangja akkor így szólt : 

- Az idők fala tovább gördül : nagyravágyás, vágyakozás, 
féltékenység és hiuság átalakítják. - Figyelj ! Minden el fog 
halványulni 1 

És amint figyeltem, évszázadok gördültek tovább a falon . 
szépsége letünt. Csak egy sötélszürke háttér meredt felém, oly 
események tompa és elmosódott körvonalaival, amelyek viszály
kodást és kapzsiságot jelentettek. Csak itt-ott lehetett gyönge 
fénypontokat és vonalakat kivenni : azoknak jó tetteit és gondola
tait, akiknek kedélyében még élt némi szellemi törekvés. És ekkor 
ismét feltolult bennem a kérdés : mi ez a fal ? 

- Ez lesz az asztrális fény, amikor te legközelebb ismét 
testet öltesz a földön - hangzott a felelet . 

Ebben a pillanatban nagy zaj töltötte be a levegőt, - mintha 
ezernyi lépés okozná e zajt. És egyuttal a régi fal is összelapulni 
látszott, mintha valahonnan érkező erő összenyomta volna . . . és 
aztán ismét kiragyogtak az ég csillagai és szellemem ismét ott 
volt azon a sötét hegyen, ahol a drágakő volt. 

Egy lény sem volt a közelemben csak a távolról hangzott 
egy szózat : 

- Figyelj jövő lépteidre ! 
W. Q. judge. 
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MEDITÁCIÓ KEZDÖK RÉSZÉRE. 

A Teozófiai Társulat szellemi tendenciájára nézve jellemző, 
hogy mig pár évvel ezelőtt az u. n. belső-körön (inner vagy 
esoteric section) kívül álló tagok közül kevesen törődtek a medi
tációval, most sokan gyakorlatához segitséget és vezetést óhajtanak. 
A Teozófiai Társulat ezen belső-körén belül, melyet E. S.-nek 
neveznek, ha.ározott és hatásos instrukcióra tehetnek szert komoly 
és bevált tanitványok ; de sokan vannak, kik talán családi vagy 
más okokból nem eléggé szabadok, hogy a nehéz felelősséget el
vállalják, mely az E. S.-be való belépéssel jár t. i. hogy ezentúl 
a Teozófia legyen a főtényező az életükben. Ilyen tagok sokszor 
tudni szeretnék, hogyan kell meditálni és gyakran örömmel üd
vözlik az alkalmat, ha egyik-másik meditációs csoportban részt 
vehetnek. A jelen sorok azon reményben irattak, hogy ezen 
komoly, spirituális hajlamú nagy csoportnak segitségére legyenek. 
Meg kell jegyeznünk, hogy csak kétévi tagság után lehetséges 
az E. S.-be való felvétel és ezen megelőző időszakban nagyon 
sok előmunkát lehet végezni, melynek credményeképen az aszpiráns 
az E. S. megkívánta tréningre alkalmasabbá válik és így nagyobb 
szolgálatára lehet a Társulatnak. A meditáció iparkodás a felső 
öntudat némi megvalósitására az éber öntudatban, óhajtás olyan 
vezetéket teremteni, mely által az isteni vagy spirituális principium 
- az igazi ember - az alsó személyiséget megvilágítsa. Az észnek 
és érzelmeknek felemelkedése egy eszmény felé és a fogvatartott 
alsóbb öntudat ajtainak megnyitása ezen ideál befolyására. "A 
meditáció" mondja H. P. Blavatsky "a belső embernek kifejez
hetetlen vágyódása a végtelen után. " 
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A választott eszmény lehet elvont, - lehet valami erény, 
vagy csak határozatlan és homályos érzése a bennünk rejlő leg
magasabbnak ; vagy az eszmény megszemélyesithető egy mester 
- egy isteni tanitó - formájában vagy megtesülve lehet bárki
ben, ki iránt tiszteletet, bámulatot érzünk. Ennek folytán a meditáció 
tárgya és alakja nagyon különbözni fog az egyén temperamentuma 
és „sugara" szerint. De minden esetben a lélek felemelkedése 
ez isteni forrásához, a különálló énnek óhaja az univerzális eggyel 
egyesülni. 

Első lépések. 

A meditáció első lépése, megfogamzása a gondolatnak, hogy 
a fizikai test csak eszköze a szellemnek. 

Azok, akik csak éppen most ismerkedtek meg teozófiai gon
dolatokkal, nehezen tudják ezt eleinte megérteni, nekik a lélek, a 
szellem valótlan. 

A fizikai test az egyetlen tapasztalható valóság és a termé
szetfeletti árnyékszerű, homályos, csakis intellektuális fogalom. De 
fokozatosan és alig észrevehetően ezen érzés eltünik ; a temészet
feletti megvalósulásának érzése lefelé a fizikai agyban kezd mű
ködni és az előbbi intellektuális etméletet megeleveníti. Ennek oka 
nem messze keresendő. Ha az ember teozófiai műveket olvas, 
akkor a mentális világ u. n. főtipusainak hatalmas stimuláló erői
vel kerül érintkezésbe, ha magasabb testekről olvas, felébreszti 
az öntudatot azokban, melyekre fi�yelmét irányítja. Az asztrális 
sik és asztrális test iránt való érdeklődés és ezek tanulmányozása 
fokozatosan „felébresztik" a tanitványt ezen a sikon fizikai alvása 
idején. A felsőbbrendű testek nagyobb tevékenységre sarkalltatnak, 
ha természetfeletti módon fejlődött emberek auráin belül lehe
tünk . Természetes következménye ezen belső természet fejlő
désének, hogy a közönséges öntudatot is átalakítja és a 
magasabb embernek tudása lassan leszivárog a fizikai agyba. 
Röviden mondva, ez a fokozatos öntudat kiterjedése tényeinek fel
sorolása, melyet a legtöbb teozófus észlel, ki tényleg komolyan 
veszi a dolgot. 

Megemlitettük futólagosan, hogy két esztendőnek el kell 
mulnia, mielőtt egy tanitvány az E. S.-be választható, nemcsak 
azért, hogy próbára tétessék állhatatossága a Teozófiában, hanem, 
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hogy idő engedtessék a természetfeletti testek ezen változására, 
miáltal intuitiv módon felsőbbrendű emberi mivoltára ismerhet, ki 
testét csupán fizikai eszközül használja. 

Ezen fejlődésnek és ébredésnek folyamata gyorsitható. A 
„Voice of the Silence" mondja : ,,Segits a természetnek, dolgozzál 
vele együtt, teremtői egyikének fog tartani és majd engedelmeskedik. 

A természet törvényeit kell csak megértenünk és azután, 
ezeket helyesen alkalmazva, engedelmes szolgáink lesznek éppen 
ezen törvények. Az ami lassan és fokozatosan az időnek rendes 
lefolyása alatt történik, gyorsitható erőink öntudatos, célzatos meg
feszitése által. Ennek folytán a tanitvány meditációiban első gya
korlatul ezen célt tűzhetné ki. 

A következő gyakorlat egyike azoknak, melyrket e sorok irója 
alkalmazott jó eredménnyel, mig csak feleslegessé nem vált a 
folytatása. 

Meditáció különböző testeinkről. Kezdje azzal. hogy fizikai 
testére gondol ; azután gondolkozzék azon, hogyan lehetséges 
ezt ellenőrizni és irányitani, s igy gondolatban válassza el önmagát 
tőle tekintse vehikulumnak és képzelje magát pár percre mint
egy az asztrál-testben élve. Gondolkozzék továbbá azon, hogy 
érzelmeit és kivánságait ellenőrizheti ; majd igyekezzék asztrál tes
tétől szabadulni, értse meg, hogy a vergődő, gerjedő szenvedélyek
nek teste, nem ön. Képzelje magát mentális testében. Gondol
kozzék azon, hogy az ember gondolatait ellenőrizheti, hogy hatal
mában áll bárminő tárgyra irányitani gondolatait és ujra akaratá
nak erejével mintegy rázza le mentális testét is. Emelkedjék a 
szellem szabad légkörébe örök békéjével és itt maradván egy ideig 
iparkodjék megérteni, hogy ez a valódi Énje. Innen azután 
ujra leszáll, magával hozván a szellem békéjét különféle 
testein át. Képzelje körülsugározva a mentál test auráját, engedje, 
hogy béke járja át s legyen meggyőződve, hogy ő az Én, ki a 
mentát-testet mint eszközt használja. Azután asztrál-testébe szállva 
engedje ujra, hogy a béke auráján átsugározzék s legyen meg
győződve, hogy ő az, mely az emociókat szolgáiként használja ; 
és végre térjen vissza fizikai testébe, felismervén azt is mint esz
közt és mint Isten békéjének központját. 

Ez rövid felsorolása a folyamatnak, mely minden egyes em
ber részéről módositható. Ha a tanitvány meditációja és napköz.: 
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ben gyakran ismételt gondolatai által annyira fejlődött, hogy ön
magát a benső embernek tekinti, ki fizikai testével csak mint esz
közzel él és működik a világban, akkor a meditációnak felsőbb 
rendű és tudományosabb formáira térhet át. Meg kellene kezdenie 
a különféle részletek és fokozatok teljesebb megértése mellett 
intenzivebb munkáját. Szellemi felfrissülésben és gyarapodásban 
lesz része és sikeresen fog megküzdeni a kobor ész és érzelmek 
személyes nyilvánulásaival. 

Koncentráció. 
A meditáció gyakran három fokozatra, állapotra oszlik : kon

centráció,- meditáció- és kontemplációra. Még ezentúl is felosztható, 
de szükségtelen ezt itt megtenni ; a kezdő igy is igen gyakran még 
nagyon távol fogja magát a kontempláció fokozatától találni. 

A koncentráció abból áll, hogy az ember eszét egy gondo
latra irányitja és állandóan arra szegezi. Patanjali, a klasszikus 
hindu Voga aphorizmák szerzője, a Yogát mint „a  gondolkodó 
principium megakadályozásának és átalakításának eszközét hatá
rozza meg. Ezen meghatározás a koncentrációra alkalmazható, 
jóllehet, hogy Patanjali valószinűleg tovább megy gondolatában 
és szól az értelem képzet-alkotó tehetségének és a gondolat min
den konkrét kifejezésének beszüntetéséről, igy azután a koncentráció 
fokozatáról a kontemplációhoz jutunk. 

Hogy koncentrálásra képesek legyünk, kell, hogy az ész felett 
uralmat nyerjünk, hogy fokozatos gyakorlat által tevékenységét 
szűkebb korlátok közé szoritsuk, mig csak nem irányul kizárólag 
egy pontra. Valamilyen gondolatot vagy tárgyat kell választani, 
melyre az ember koncentrálódni akar ; az első lépés kizár minden 
mást az észből ; kirekeszti belőle a gondolatokat, melyek nem a 
tárgyhoz tartoznak s amelyek elménkben mint egy kinematográf 
mozgó képei táncolnak. Igaz, hogy a kezdő stádiumban ép
pen a gondolatoknak ezen ismételt kizárása nagy részét teszi a 
tanítvány gyakorlásának ; erre önmagát kényszeríteni kitünő trai
ning. Hanem van még egy másik sokkal észszerűbb módja a 
koncentrálás elérésének ; ez abból áll, hogy annyira érdekelődik és 
elmélyed a tanitvány a választott tárgyban, hogy minden más 
gondolat ipso facto kivan zárva az észből. Ezt csináljuk foly
tonosan a közönséges életben öntudatlanul a szokás ereje folytán. 
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Egy levélnek irása, számadások, fontos határozatok, nehéz proble
mák kigondolása - mindezek annyira foglalkoztatják az észt, hogy 
többé-kevésbé mély koncentráció áll be. A tanitványnak meg kell 
tanulnia, hogy ezt tudatosan akarva tegye ; legjobban akkor fogja 
ezt elérni, ha megfigyelő erejét gyakorolja. Vegyen elő bármilyen tár
gyat, - egy tollszárat, egy darab itatóspapirost - s szemlélje azokat 
részletükben, melyek rendesen észrevétlenül maradtak, sorolja fel egy
más után tulajdonságait, csakhamar ezen gyakorlatban érdekkel 
merül el . Ha képes arra is, hogy gyártásuk folyamatát tanulmányoz
hassa, az érdek fokozódni fog. Nincsen az a tárgy a természet
ben, mely unalmas és érdektelen volna ; ha nem tudjuk manifesz
tációinak csodálatos szépséget felismerni, úgy a hiba környezetünk 
iránt való figyelmetlenségünkben rejlik. 

Segitség a koncentrációnál, ha az ember hangosan ismétli a 
gondolatot. Igy : ez a tollszár fekete ; visszaveti az ablaktól jövő 
fényt felületének egy részéről ;  körülbelüí 1 8  cm . hosszú, henger
alakú, felületén valami diszités van bevésve ; a minta ág alakú és 
egymáshoz közelálló vonalakból áll - és igy tovabb tetszés 
szerint. 

Igy tanulja a tanitvány a tágabb világ kizárását és saját 
választott világába való zárkózását. Ha ezt eredményesen elérte, 
akkor körülbelül elérte a koncentrációt - természetesen még akkor 
is sokféle gondolat - bár mindannyi a tollszárra vonatkozik -
támadhat agyában. A hangos beszéd alkalmas a gondolatáramlat 
lecsillapitására és megakadályozza gondolataink szertekalandozását. 
Fokozatos gyakorlás által igy m indinkább szűkül a gondolatkör, 
mig végül csakis egy pontra fog irányulni. 

A fenti gyakorlat többé-kevésbé tréningszerű, megfeszitett 
munkát követel és azonkivüj ridegnek tünhetik a tanitvány előtt, 
mert az emóciónak kevés tere van benne. Éppen ezért egyide
jűleg egy másik fajtája a koncentrációnak is célszerűen alkalmaz
ható, de mielőtt ezt ismertetném, jó lesz megjegyezni, hogy az 
előbbi gyakorlatot a tanitvány pályájának bizonyos fokán kell, hogy 
mégis tökéletesen tudja végezni. A tökéletesség bizonyos foka 
e téren jó előgyakorlat az eredményes képzeleti látáshoz, ez t. i. az az 
erő mely mentális módon valamilyen tárgyról a részletekig pontos 
képet idéz elő, anélkül, hogy szemeink előtt látható volna. Pontos 
képzeleti látás szükséges nagyon sok munkához, melyet az okkult 
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rendszerekben képzett tanitvány végez, igy például fontos különböző 
gondolatalakok alkotásához. Ennek folytán az a tanitvány, ki tény
leg komoly, nem fogja a munka ezen ágát elhanyagolni csak azért, 
mert nehéz és fáradságos a munka. 

A második módszer, melyet az imént emlitettem , abból áll, 
hogy nem fizikai tárgyra, hanem gondolatra koncentrálódunk. Ha 
valamely erény vétetik, még az az előny áll be, hogy lelkesült
séget és devóciót ébreszt a tanítványban és ez nagyon fontos tény 
fáradozásának kezdő stádiumában, mikor a kitartás és állhatatos
ság nehéz megpróbáltatásnak van alávetve. Helyis igyekezet és 
erőink megfeszitése éppen ezt az erényt jellemünkbe ülteti. 
Ebben az esetben a koncentráció inkább érzelmi s nem annyira 
mentális folyamat. A tanitvány iparkodik önmagában az illető 
erényt reprodukálni, mondjuk pl .  a részvétet, amelyet célul tűzött 
ki és akiuatereje által, mellyel egy pontra irányitja gondolatait, 
odajut, hogy részvétet fog majd érezni. Könnyebb összpontositani 
az érzelmeket, mint a gondolaiokat, mert utóbbi finomabb és 
tevékenyebb, de ha intenzív érzelmi koncentráció jön létre, az ész 
is követni fogja azt bizonyos fokig. 

Meditáció. 

Áttérhetünk a második főosztályra, t. i .  a meditációra. A 
meditáció valamely tárgy megfontolásának művészete, annak forgatása 
az észben különféle vonatkozásaiban. Helyesen mondva, a medi 
táció állapota nem követi nyomon az ész teljes összpontositását, 
melyről fentebb szóltunk, hanem inkább a koncentrációra követ
kezik, mely az észből mindazon gondolatokat kiűzte, melyek nem 
állanak a szóbanforgó tárggyal rokonságban. 

Nem kell időt vesztenünk a meditáció további meghatározá
saival, hanem áttérhetünk bizonyos módszerekre, melyek a med itáció 
termeszetét sokkal világosabban fogják illusztrálni, mint elméleti 
fejtegetések. Említettünk fent a részvét gondolatát és igen jól 
használhatjuk ezt a meditáció tárgyául. 

Meditáció a részvétről. Fontoljuk meg, hogy mint minden 
más erény, úgy ez is az isteni öntudatnak egyik . kiegészitője, 
próbálja természetét és tevékenységét a világban megérteni, gon
dolja meg, hogy ez egyesitö erő, mely egy-egy különi Én-t 
összetűz a többivel. Hasonlitsa össze a szeretettel : a részvét vagy 

61 



együttérzés magába foglalja másnak megértését és a tehetséget 
másnak a helyzetébe képzelni önmagát ; a szeretet nem zárja 
magába ezen megértést, csak az intenziv óhajból állhat, önmagát 
másnak odaadni, jóllehet, hogy tökéletesebb, ha az együttérző 
megértéssel egyesül, másrészt a szimpátia teljes kifejezéséhez 
megkivánja azon erős, belső inditó okot, melyet csak a szeretet 
adhat. Képzelje az isteni részvétet az ideális ember, Krisztus vagy 
a Mesteren át a világba öntve és azután saját maga felé, saját 
individualitása felé irányitva. 

A tanitványnak erős aktiv aspirációval kellene most ezen 
kimondhatatlan befolyásba, mely a Mesterből sugárzik, elmerülnie 
és iparkodnia devóciójának tárgyát elérni. (Itt érhető el a kontem
pláció állapota.) Azután gondolnia kellene ezen erényre, a minden
napi életben alkalmazva azt, gondolnia kellene barátaira, szeretteire 
- még azokra is, kikkel jobb egyetértésben kellene élnie ; képzelje 
el azokat egyenkint maga előtt és árassza el őket azon befolyás
sal, mely önt átjárja s mely önmagán át a világba ömlik. Ha 
tovább akarja szőni ezen gondolatot, akkor képzelő tehetsége által 
olyan helyzetekbe képzelheti magát, melyekben részvétét nyilvá
nithatja, megmutathatja. 

A meditációnak egy másik fajtája is adatik majd azok szá
mára, kik képtelenek hosszabb ideig egyetlenegy gondolattal fog
lalkozni. 

Meditáció az öntudat gyarapítására. 
Kell, hogy a_ tanitvány emelje öntudatát és hogy kontem

plálja az univerzum végtelenségét, mérhetetlenségét ; segitségére 
lesz ebben a csillagos ég képe, a napnyugta aranypirja vagy a 
gondolat, hogy a kozmosz a parányi atomba van zárva ; ha akarja, 
ezek után alkalmazhatja az előbb leirt módszert, t. i., hogy fel
emelkedik a testeken át. Ekkor azután irányitsa gondolatait a 
legfenköltebb aspirációval naprendszerünk Logosa felé és képzelje 
az egész rendszert mintegy az Ó öntudatának határain belül : ,,Ö 
benne élünk, mozgunk, létezünk".  Azután gondoljuk végig azon 
gondolatsort, melyet Mrs Besant „A hangulatokról" <;. értekezésé
ben kifejtett,* t, i., hogy minél magasabbra emelkedünk a lények 
sorában, nemcsak, hogy nem vesztjük az összeköttetést a hferar-

*L. Teozófia 1912. évf. 1 0. szám. 
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chia magasztos tagjaival, hanem annál szorosabban érintkezünk az 
öntudatukkal, holott természetszerűen az ellenkezőjét hihetnők, 
tekintve távolságukat a kicsinyes emberi érdekektől. A tanitvány 
segítségére van, ha aurájának növekedő alakjára gondol lelki 
fejlődésének haladásával, ha egy közönséges ember aurájára, 
egy tanitványéra és egy felavatottéra gondol, ha a Mester aurájára 
és azon szoros viszonyra gondol, mely a Mester és tanitványainak 
öntudata között létezik, akiket ő segit, ha Buddha aurájára gon
dol, mely a tradicló szerint három mértföldnyíre terjedt teste körül ; 
és igy gondolatban emelkedve gondolhat egy Lényre, kinek aurája, 
vagyis öntudati köre, magába zárja egész földünket és egy 
olyanra, mely az egész rendszert, melyhez mi tartozunk, körül
zárja. Igaz, hogy minden cselekedet, ,minden gondolat, minden 
érzelem, melynek kifejezést adunk, részei, sőt a mi emlékezetünk 
is része az Ö emlékezetének, mert minden emlékezet csak erő, 
melynélfogva a Természet akashai* feljegyzéseit felidézzük, mely 
megint színtén csak az Ö kifejezése. A tanitvány tovább haladva, 
jellemző tulajdonságaira gondolhat, tegyük fel : igazságosságát, 
szépségét és szeretetét ; elmélkedhetik azon, hogy a legfelsőbb 
igazságosság kifejelését találja a természet változatlan törvényeiben, 
Newton törvényében, hogy az akció és reakcó egyenlők és ellen
tétesek, a karmikus visszatérités törvényében, mely minden ember
nek tetteiért megadja az igazságos jutalmat. Gondolkozzék azon, 
hogy a karmában való hit tényleg magában foglalja - hogy a kéz, 
mely nagy csapást mér valakire, csakis saját holt multja, mely 
újra feléledt ; ilyen gondolatok után meg !esz elégedve sorsával. 
Gondolkozzék továbbá azon megszámlálhatatlan körülményekről, 
melyek e törvény alá esnek és ember és ember között fennállanak. 
Lássa ezen komplex viszonyokban a tökéletes Igazság örök, vál
tozhatatlan törvényét. 

Továbbhaladva a szépség aszpektusához, tanulmányozhatja 
az univerzum Nagy Épitőjének és Nagy 1".\érnökének nagyszerű 
tervét és fokozott figyelemmel tekintve az egés:i; természetre, ész
reveszi majd a Legfelsőbbnek ezen általános kifejézését az ural-

*Akasha, H. P. Blavatsky szerint : elsődleges szubsztancia, az éternél is (az okkultisták éterénél is !) finomabb anyag, melyben minden létező a mult-ban, jelenben és jövőben egyaránt feljegyezve marad. Szerk. 
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kodó szépségben és harmóniában. A természeti szépségről áttérhet 
a müvészi szépségre és képzeletének szárnyain magasra szállva, 
elmélkedhetik az emberi művészet remekeiről, melyek az istenség 
birodalmával határosak, mert a szó teljes igazságában : az anyag a 
müvész kezében a. természetnek isteni ereje. A hangnak hatalmas 
épitményei sok árnyalatban visszatükrözik a természetnek azon 
őstipusú erőit, melyek a fénylö Gandharvák seregein át kiözönle
nek, hogy a rejtett világ erőit feltárják az ember számára és hogy 
ezáltal emeljék isteni örökségének birodalmába. 

A Legfelsőbb résztvevő szeretetéből veszik eredetüket az összes 
emberi viszonyok, melyek az odaadáson és szereteten alapulnak. 
A szellemi szemnek a nő szépsége nem ad okot bűnös vágyra, 
hanem arra, hogy mint Isten gyermekét és mint az Ö szépségének 
kifejezését, manifesztációját, tiszteljük. Csak egy szeretet uralkodik 
az egész univerzumban : az isteni Atya bízta ezt teremtéseinek gond
viselésére ; oly erő ez, mely elemi teremtő alakjában a formák 
s.okaságát alkotja és felsőbb aspektusában a lelkeket az Egyetlen 
Eletben való egységben fűzi össze. 

Kontempláció. 
A kezdőnek, ki az imént említett meditációkat megkisérli, 

eleinte valósziniileg nem fognak ezek másnak, mint intelléktuális 
gyakorlatnak Hinni, mely többé kevésbé érdekes és az érzésnek 
bizonyos fokozatát képes előidézni. De amint munkájában kitart 
és mindinkább a nagy, rejtett világ csodájába és szépségébe hatol 
be, fokozatosan szert tesz majd valamire azon egyéni szellemi 
tapasztalatból, mely áthidalja a szakadékot a tudás - és a böl
cseség embere között és meg fog érteni valamit abból a belső 
békéről és lelki emelkedésből, melyről Liguori Szt. Alfonz beszél, 
amikor a meditációról, mint "áldott kohóról, melyben a lelkek az 
isteni szeretetre gyuladnak" emlékezik meg. Mert a meditáció ösz
hangba hozza a testeket, amelyekben dolgozunk, képesitvén a 
szellemet, hogy é�er öntudatunknak sötét sarkaiba világítson. Le
csillapítja természetünk nyugtalanságát - az észt, emociókat, az 
agy nyughatatlan tevékenységeit - és az alacsonyabb testeknek 
ezen egyidejü rezgései képesítik az Egot arra, hogy személyiségét 
befolyásolja. És amint a tanítvány igy gazdagabb lesz szellemi 
tapasztalatokban, az öntudatank új fázisai nyitnak meg benne. 
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Aspfrációját eszménye felé szegezve, nemsokára észre fogja venni, 
hogy ezen eszménynek befolyása reá sugárzik és amikor nagy erő
feszítéssel el akarja érni devociójának tárgyát - rövid pillanaira 
megnyitnak az égnek gátjai és egyesítve látja majd magát eszmé
nyével, áthatva a realizációnak dicsőségétől. Ezek a kontempláció 
és az egyesülés fokozatai. 

Az első a felfelé való törekvés, mikor az ész formára támasz
kodó nyilvánulásai átlépettek, az utóbbi a szellemi eksztá
zisnak elérése, amikor a személyiség korlátai lehullottak és a külön
állásnak minden árnyéka a tökéletes egyesitésben a tárgy és a kereső 
között eltünt. Hiába való volna az ilyen tapasztalatok további leírá
sának megkísérlése, mert az általános kifejezések nívóján felül 
állanak ; a szavak csak utmutatóként szerepelhetnek, hogy a zarán
dok tudja, hova irányitsa lépteit, jelzik az ösvényt ahhoz, ami 
kimondhatatlanúl fenséges. 

]. I. Wedgwood, 
(angolból : Szlemenics Mária.) 
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AZ EMBER HÉT PRINCIPIUMA. 

MANAS MÜKÖDÉSE. (FOLYTATÁS.) 

De nézzük, mi történik a jelen esetben az alsóbb Manasszal 
akkor, midőn az inkarnáció elteUével a halál kapuja elzárja az 
élet utját. 

Röviddel a fizikai test halálával Kama-Manas felszabadul. S 
egyideig még az asztrális síkon tartózkodik asztrális anyagba bur
koltan. S mindaz, ami benne jó , szennytől ment ,  a sugárhoz 
tartozó , fokozatosan különválik. Azután a Devachan-sik alsóbb 
rékgében töltött hosszabb idő után megtér forrásához. Mindazon 
élettapasztalatait pedig , melyek természetüknél fogva a felsőbb 
Egoval való asszimilálódásra érdemesek, magával viszi. Manas tehát 
a két inkarnáció közé eső időnek második felében ujra eggyé lesz. 
Az Atma-Buddhi (az emberi konstitució két legfőbb principiuma , 
melyet még nem mérlegeltünk) beárnyalta manaszi Ego elmult földi 
életének földi fáradalmait kipihenve áttér devacháni öntudati állapo
tába. A bevégzettföldiélet tapasztalataiaforrásaihoz megtérő alsóbb su
gár utján jutnak el a manasikus öntudatba. Ezáltal a devacháni élet , 
mintegy folytatása a földi életnek, ámde annak szomoruságai nélkül . 
Mert a földi életnek összes vágyai , kívánságai , amennyiben tiszták és 
nemesek , beteljesülnek. S a költői mondás , hogy „az értelem önmaga 
alkotja a menyországát" igazabb , mint sokan képzelik. A devacháni 
állapotban az értelem többé már nem rabja a látható sík durva 
anyagának. A devachani állapot a földi tapasztalatok földolgo
zására , s az egyensuly helyreáll ítására szolgáló időpont egy ujabb 
élet kezdete előtt. Szóval a földi életet , az éjszakát követő nappal 
s a látható manifesztációknak megfordított képe. Mert a periodici
tás mint a természetben mindenütt, itt is fellelhető. És mert az 
Univerzális Élet ritmusa szerint az apályra a dagály, s erős 
munka után a pihenés következik. Ez a devacháni állapot 
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kinek-kinek evoluciója szerint különböző ideig tart. A jelenkor 
embereinek devachánja valamivel meghaladja az ezerötszáz övet. 

Ezalatt az alsóbb Manas köntösének Kamaval összebonyolult 
tisztátlan része , a vágytestnek némileg zavaros öntudatot kölcsö
nöz. S az éppen bevégzett földi élet tapasztalatainak is csak hal
vány emlékét nyujtja. Ha a földi élet alatt az emóciók és szen
vedélyek erősek� s a manaszi élet rovására túlsulyban voltak , 
akkor a vágytest energiája megnövekszik ,  s a fizikai test halálát 
jóval túléli. Az öntudatnak is tekintélyes adagával bír , miutá·n a 
manaszi sugarat nagyrészt elnyomják a felülkerekedett erős 
kamikus elemek. Ha ellenben az éppen befejezett földi életet 
inkább a mentalitás és tisztaság jellemezte , akkor a vágytest 
energiája nem nyervén elég tápot , már csak halvány mása lesz 
annak a személyiségnek, melyhez tartozott. Ez esetben azután 
rövid időn belül elsorvad , tönkremegy. 

A már említett kísértet most tehát már érthető. Ha a mana
szi elem még jobbára megvan , akkor nagyon jelentékeny intel
ligenciával bír. Ez az esete az erősen állatias természetnek vagy 
testeinek, kik noha nagy , de durva intellektualitással rendelkeznek. 
Mert a nagymértékben kamikus hajlamnak intelligenciája ugyan 
rendkívül erőteljes , de nem szubtilis , nem delikát. Az ilyen sze
mélyek vágytestei _ a még fizikai testükben élők magnetikus ára
maiból élnek. És bár intellektuális képességük nagy , de aljas 
jel iegü. Az ilyen szellem lelkiismeretlen , minden jobb impulziótól 
ment , s a felbomlásra hajló .  S ezért a vele való összeköttetés 
csak rosszra vezet. Akár ha ugy vesszük, hogy vitalitásukJt az 
élők testének és kamikus ellentéteknek áramaiból prolongálják vagy, 
hogy azoknak életerejét kimeritve ,  összeköttetésbe hozzák és be
szennyezik a nem kívánatos asztrális elemekkel . 

Ne feledjük, hogy az ilyen kamikus szellem az ember köze
lébe férkőzhet , anélkül ,  hogy valamely spiritisztikus ülésen részt 
venne. Mert mint említettem , leginkább oít található , hol az em
berek állatias vágyaiknak áldoznak. Ilyenek pl. a korcsmák , játék
termek , kéteshirü házak , amelyek kivétel nélkül a legaljasabb 
magnetizmussal vannak telítve. Valóságos örvényei a tisztátlan 
magnetikus áramlatoknak. 

Delejként vonzzák a szellemeket s valóságos "maiilstromokká" 
tömörítenek mindent , ami földi és érzéki . 
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A vágytest aktivitása és képességei a vele annyira rokori 
áramoktól táplálva nagyban megerősödnek. Impregnálva , a fizikai
lag kielégíthetetlen szenvedélyek és vágyak emanációjától, magne
tikus áramaik utján kierőszakolják az elő emberek hasonló áramait. 
Ez uton folytonos akció és reakció megy végbe. Az élők állati 
természete a kamikus világ behatásától , mind erősebbé és fegyel
mezetebbé lesz. Kama-loka a hely neve, hol az ilyen kísértetek 
az asztrális síkon tartózkodnak. (Loka-helyett, igy Kama-loka 
Karna-helyet jelent.) A mérget ontó magnetikus áramok innen 
sugároznak szét. Éppen mint a pestistanyákból kiáradó betegsé
geket okozó csirák, melyek ha egy gyenge életerejü fizikai testre, 
szóval velük rokontalajra bukkannak, gyökeret vernek, virág;z;anak. 

Ezen állításokat olvasva, valószinüleg sokan mondják, hogy 
a teozófia nem más mint a középkor babonáinak rémképeket elő
idéző, uj feltálalása. Holott a teozófia inkább azon van, hogy eze
ket a középkori babonákat megmagyarázza. Rámutat azokra a ter
mészetes tényekre, amelyek nyomán alapultak, ahonnan életet 
nyertek. Ha vannak a fizikain· kívül még más síkok - ezt pedig 
semmiféle okoskodás sem döntheti meg - akkor a létezésükben 
való hit minduntalan felmerül. A tudásazonban ismeri természetüket, 
tudja hogy mely törvényeknek engedelmeskednek és igy megma
gyarázza és megadja a világrendben való helyüket, igy állva utját 
a babonás hiedelmek létrejöttének. Mert ne feledjük, hogy akiknek 
öntudata még a fizikai sikon van, azoknak legjobb óvszerük a 
tiszta kedély s az erős akarat. A betegség el len legjobb védel
münk, ha testünket jó erőben és egészségben tartjuk. A láthatat
lan csirák ellen csak ugy küzdhetünk, ha vigyázunk, hogy testünk 
ne váljon alkalmas talajukká. Tudva ne tegyük ki magunkat a 
fertőzés lehetőségének, ugyanígy az asztrális sik rosszindulatu csí
ráinak. De gátoljuk meg a káma-manaszi talaj képződését, amely
ben kicsiráznak és fejlődnek. Kerüljük a veszedelmet rejtő helye
ket. Ne mozditsuk elő tudatosan a médiumi tendencziákat. Legjobb 
védelmünk az erős, fegyelmezett akarat és tiszta sziv. 
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A. Besant 
(angolból : Uray Georgina). 

KÖNYVEK. 

Teozófiai könyvtár 4. : A Mesterek, irta : A. Besant, ford. : Szlemenics Mária. Ára 1 K 50 fillér. Budapest, Pfeifer-féle könyvkereskedés kiadása, IV., Kossuth Lajos-utca 7. A Teozófia számos életbevágó, tanulságos és érdekes problémája közül ez mindenesetre egyike a legizgatóbbaknak. Kik a Mesterek ? Hol tartózkodnak ők ? Mivel foglalkoznak ? Ezekre a kérdésekre részben közvetlen tapasztalat, részben hitelt érdemlő kiváló személyek tanúbizonysága alapján nagy alapossággal felel meg A. Besant. A Mesterek léteznek. Az ember földi pályáján nincs hijjával a felsőbb vezetésnek es csupán méltóképen kell élnünk, hogy vezetőinkkel, e tökéletességig evolvált emberekkel kapcsolódni tudjunk és tanitásaikat életünkben hasznunkra fordithassuk. A könyv, melyből jelen számunkban első helyen mutatványt adunk, a következő főbb fejezetekre oszlik : A tökéletes ember. A Mesterek, 
mínt tények és eszményképek. Az adeptusok. Az utóbbi fejezetben névvel is megemlékezik a kiváló szerző az egyes Mesterekről, munkásságuk- és tartózkodási helyükről. Akik a teozófiai értelemben vett lelki fejlődés okkult irányáról óhajtanak rövidre fogott és mégis alapos információt szerezni, azok nagy örömmel fogják fogadni a kitünő könyvet. 

HIREK. - Részvéttel értesülünk, hogy D. A. Courmes őrnagy, a Francia T. T. egyik legrégibb tagja, a „Revue Theosophique Fram;aise" (Le lotus bleu) szerkesztője, január 15-én földi testétől megvált. A megboldogult kívánsága szerint test.i hüvelyét a Pére Lachaise-temetőben · elhamvasztották. Eközben igen szép és bensőséges szertartás folyt le a Francia T. T. tagjainak részvételével, melynek befejezéseül 0. Revel, a "Le Théosophe" szerkesztője, A. Besant : "A test feltámadása" cimü cikkét olvasta fel. - A Benaresben székelő Hindu Teozófiai Társulat december utolsó napjaiban tartotta 1913. évi közgyülését, melyen az európai testvértársulatok is nagyszámmal voltak képviselve. Kelet és Nyugat ismét barátsággal egyesült s a jelenvoltak állitása szerint rendkívül érdekes kép volt a a színes keleti sálok, turbánok, sötétbörű hinduk, burmaiak közé ékelve látni az olasz, norvég, francia, angol stb. kiküldötteket józan - tuljózan - európai öltözetükkel. A közgyülésen A. Besant elnökölt. Nagy örömmel vették tudomásul a titkári jelentést, mely szerint a hindu-szekcio taglétszáma 1071-el gyarapodott, ami valóban szép eredmény. A közgyülés egyhangulag adott kifejezést ama kivánságának, hogy az eddigi elnököt, akinek megbizatása f. é . . iuniusi havában lejár, élethossziglan kellene megválasztani az alapszabályszerű · 7 évi időtartam helyett. A kérdéshez A. Besant emelkedett szólásra s kifejtette, hogy e tárgyra nézve csak a közelebbi közgyülés dönthet, mert az alapszabályok megváltoztatását involválja, amihez az egyes nemzeti társulatok hozzájárulása szükséges. A közgyülés ilyen értelemben dönt s elhatározza, hogy .ez ügyben átir a nemzeti társulatok elnökeihez. A. Besant a közgyülésen 
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három előadást tartott, u. m. : a "Kaszt-rendszerről", · ,,A Teozófia szerepéről 
Indiában" és „Egységes Indiáról." Mindannyinak természetesen megszokott 
nagy sikere volt. A közgyülés tartama közben érkezett meg európai tartóz
kodásából Jinarajadasa, akit az egybegyültek nagy ovációval fogadtak. A-,. 

érkezőt mindjárt kitüntetés is érte ; a „Subba Row-éremmel" jutalmazták 
�iváló irodalmi munkásságáért. ,(,,Az ó nevében" c. műve magyarul is meg
Jelent, 1. Teozófiai Könyvtár 3. Ara 70 fillér.) Jinarajadasa „A Jövő vallása és 
tudománya" címmel tartott előadást s ugyancsak ő zárta be, - az időközben 
távozni kénytelen volt A. Besant helyett - a közgyülést, mely a legfelemelőbb 
hangulatban oszlott szét. 

- A Francia T. T. taglétszáma mult évi október l-től január 22-ig, a 
hivatalos kimutatás szerint 85-el szaporodott. Ezen örvendetes körülmény 
amaz intenzív tanulmányi és propagatív munkának tulajdonítandó, melyet a 
Társulat állandóan kifejt. 

- A Belga T. T. Brüsszelben, a Rue de I' Hopitalban eddig bírt helyi
ségét elhagyta és Rue de Loxum 45. sz. alá költözött, hol az Erkölcsnemesítő 
Egyesületek Szövetségével (Fédération des Sociétés de Culture Morale) kö
zösen bérelt lakást. 

- Az Angol T. T. három tagja 1912. márdusban elhatározta, hogy a 
teozófiát vak testvéreink számára hozzáférhetővé teszik. E célból „Lucifer" 
címmel részükre a Braille-féle írás-rendszer alapján lapot alapítottak. Ezen
kívül a következő műveket tették a vakok számára hozzáférhetővé : ,,Bhagavad 
Gita", ,,A Mester lábainál", ,,Szellemi élet mindnyájunk számára", ,,Az élet 
célja". Azóta a Braille-liga tagjainak száma 27-re szaporodott s hogy milyen 
áldásos munkát végzett, arra nézve idézzük egy vak nőnek Mrs. Rushforth
nak leveléből a következő sorokat : 

„ Valamennyien végtelenül hálásak vagyunk a könyvekért, melyeket nekünk 
„ kölcsönöztek. Érezzük, hogy életünk uj erőt · nyert és az eszmék, melyeket 
,, régóta igyekszünk világosabban felfogni, végre lényünk alkotó-részeivé válnak. 

„Lelkünk számára elérkezett a látás . . . Ingyenes helyi könyvtáraink 
„ évente ajándékoznak műveket a vakok könyvtára számára. De könyveik 
,, nagyobbára regény-kivonatok vagy vallási jellegű művek. Önök alig kép
" zelhetik mit jelent az számunkra : könyveket bírni, melyekben a modern 
,, gondolkozás eszméi fejeződnek ki . . . stb. (Vakap, febr. száma). 

Vajjon nem alakíthatnánk-e egy Teozófiai Braille-ligát mi is, hogy a 
magyar teozófiai irodalmat hazánkban sínylődő vak testvéreinkkel megismer
tessük ? A példa annyira emberbaráti, hogy nézetünk szerint mindenesetre 
követendő volna ! ! 

- A Svájci T. T. január 10-én tartotta évi rendes közgyülését. .A hiva
talos jelentés szerint a Társulat taglétszáma ezidöszerint 198. A mult évi 
szaporulat összesen 26. Ujra elnökké választották Mlle H. Stephanit, aki e 
tisztét már több év óta tölti be. 

- Az örökké termékeny A. Besant legujabb könyvének címe : ,,Superhuman 
men in history and 1in religion" (,,Emberfölötti lények a történelemben és a 
vallásban".) A könyv 19 13- ban Londonban és Stokholmban tartott előadásai
nak foglalatja s a következő fejezetekre oszlik : Emberfölötti lények megnyi
latkozása világunkban, Világ-Megváltók és Világ-Tanítók, Krisztus az ember
ben, A misztériumok visszaállitása, Az intellektuális és spirituális haladás 
feltételei, A Teozófiai Társulat politikája. 
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- Csendes tevékenységünkkel idehaza, alig tudjuk elképzelni, mily 
nagyarányu propaganda, mily se'rény teozófiai munka folyik odaát az Oceánon 
tul; Amerikában. Az amerikai teozófiai páholyok egyik központja Californiában 
van, Krotona-ban, Los Angeles mellett (Hollywood). Kezünkben van a központ 
február havi jelentése a „ The Messenger", melyből azt látjuk, hogy Ameriká
ban, Canadát is beleértve, közel 200 páholy működik. A nagyobb városokban 
New-York, Chicago. Boston, Minneapolia, San Francisco stb. több páholy van 
természetesen. A többi a vidéken oszlik meg. A központ kitünöen szerkesztett 
illusztrált havi lapjának az „American Theosophist"-nak 1 100 tag-előfizetője 
van. Jövő számunkban a krotonai teozófiai intézetet, melyet nehány éve léte
sítettek nagy áldozattal, részletesebben fogjuk ismertetni. 

- Február 8-án nagyszámu hallgatóság előtt tartotta nyilvános felolva
sását a M. T. T. helyiségében Topercer Ákosné : ,,Kőrösi Csoma Sándor és a 
Teozófia" címen. Ismertette a nagy szanszkrit-kutató tudós életét, nélkülözéseit 

. és szorgalmának gazdag eredményeit. K. Csoma. a Teozófiának is nagy szol
gálatot tett, mert a szanszkrit nyelven irt ősi szent iratok feltárásával és 
magyarázatával ezeket számunkra megközelíthetővé tette. Az előadást egész 
terjedelmében legközelebbi számunkban hozni fogjuk. 

- Mit írnak a Teozófiáról ?  Két tekintélynek örvendő fővárosi folyó
irat foglalkozott januári számában a teozófiával. Az egyik a kalholikus klérus 
lapja : a „Religio", mely Kiss János egyetemi tanár szerkesztésében jelenik 
meg és dr. Döry László aláirásu cikket hozott : ,,A theosophia és a csoda" 
címmel. A másik : az „ Uj Élet", Bárczy-Wildner-Weszely s1erkesztésében, 
a Népművelő Társaság kiadásában megjelenő havi folyóirat ; az ebben közölt 
cikk címe : ,,Modern törekvések művészi eszmény után", szerzője Géresi Vendel. 

Természetesen nem várhatjuk azt, hogy a katholikus klérus lapja állást 
foglaljon a Teozófia mellett, azonban oly tiszteletreméltó tárgyilagossággal 
ismerteti dr. Döry László nehány oldalon keresztül a teozófiai eszmék lénye
gét, hogy minden elfogulatlan olvasó, ha intuíciós érzéke a dogmatikus gon
dolkozás lenyügöző ereje folytán végleg meg nem romlott, a teozófiai tanítások 
igazságát, észszerűségét, önzetlenségét kénytelen felismerni minden más szük
keblű, felekezetieskedö interpretációval szemben. 

- A1. ,,Uj Életben" Géresi Vendel tollából megjelent cikk sok szimpa
tiával, elismeréssel nyilatkozik a Teozófiáról, bár szerzője nyilvánvalólag csak 
nagyon keveset ismer belőle. Az amerikai Mrs. Catherine Tingley mult nyáron 
Európában járt. Cikkírónak alkalma volt öt meghallgatni s a hallottak lelke
sedésre ragadták az ügy iránt. Szól a Point Loma-beli Roya-Yoga intézetről, 
melyhez hasonló alakult Kissingsöben (Svédország). Tudjuk, • hogy Tingley 
asszony működésével - amely elismerésre méltó, habár nem is mindig ment 
bizonyos személyes tendenciáktól ..,... nem képviselheti a Teozófiát magát, 
mert annak csak egy árnyalata, szimptomája, hogy ugy mondjuk, de nem a 
mozgalom maga. Ez nem tesz semmit. Mindenkinek joga van ahhoz vonzódni 
aki vagy ami neki leginkább tetszik. Mikor azonban a Teozófiáról van szó, 
akkor lehetetlen meg nem emlékezni Besantról, Leadbeaterröl dr. Hattmaun
ról, az ö nagy tudományos és propagatív tevékenységükről, melyet öt világ
részben kifejtettek, a kalifornai Point-Lomával egyidejüleg szólni kellett volna 
az ugyancsak kaliforniai Krotonáról, továbbá Adyarról, Benares-röl, melyek 
legalább is éppen annyira fontos teozófiai központok. Reméljük, hogy majd 
erre is sor kerül, - legközelebb. 
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A TÁRSULATBÓL. 

f\ teozófia iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk, hogy a M. T. T. helyiségében, 
(l\'1. Ferencziek-tere 4., I l l .  em. 10.) minden 11asárnap d. u. 5 órakor nyil11ános 
jellegü összejö11etelt rendez. f\ felmerülő kérdéseket 11endégek és tagok barátságos 

eszmecsere keretében beszélik meg. 

Március havi zártkörü előadások sorrendje : 
március 6. Nevelésügyi problémák megbeszélése 
március 1 3. Szeredai Leó : Esszeusok és teozófusok 
március 20. Nérei Ödön : Az ujraszületés 
március 27. Szlemenics Mária : Spiritizmus és okkultizmus. 

Adomány. 
A lapkiadó-alap javára : Apollo 20 K, P. Gy.-né 10 K, L-y. R-a. 6 K 
Blavatskykönyvkiadó-alap javára : P. Gy.-nél0K, G. Ö.-né.20 K, Dr.H. A.3 K, 

Felhivás a M. T. T. tagjaihoz. 
Az Adyarban székelő T. T. jelenlegi elnökének, Annie Besant-nak 

elnöki mandátuma f. évi junius havában lejár. Az uj elnökválásztás legközelebb 
og megejtetni. Szava:tati joggal birnak mindazok, akik 1 913. november hó 
30-án már tagok voltak. 

A jelölő-bizottság ismét Annie Besant-ot kandidálta ez állásra, azonban 
mindenki jogosult esetleg más tagra szavazni. 

Kérjük a küldött szavazó-lapot kitölteni s aláírással ellátva beküldeni. 
Akik szavazó-lapot nem kaptak és szavazásra jogosultak, forduljanak 

ilyenért Takách Béla tilkárhoz (II., Margit-rakpart 42. III. emelet). 
A M. T. T. Igazgatósága. 

ÜZENETEK. 
0. ]. Kolozsvár. Szíves tudósítását és fáradozását köszönjük. Sajnáljuk, 

hogy oly nehezen megy az ügy előre. A közeli Tordán éppen most alakul 
egy csoport. Szíves üdvözlet. - K. T. Üllői-ut. Szíveskedjék március 6-án 
este 7 óra körül helyiségünkben felkeresni. - H. L. Tapolca. Okkultizmus 
röviden az a tudomány, mely az emberben alvó (rejtett, latinul : occult) erők 
kiművelésével s ez erők előidézte jelenségek vizsgálatával foglalkozik. 

f\nonim cikkeket csak az esetben közlünk, ha a szerző ne11ét a szerkesz· 
tőséggel tudatja. - Kéziratokat 11issza nem adunk. 

A szerkesztésért fel,elős : Szerkesztőség : 1., Otthon-utca 18. szám. 
RÓZSAFFY DEZSŐ dr. Kiadóhivatal : IV., Ferenciek-tere 4. sz. 

Nyomatott Sárik Gyula villameröre berendezett könyvnyomdájában Czegléden. 

A „SZÉPSÉG" FOGALMA TEOZÓFIAI 
MEGVILÁGITÁSBAN. 

A vallás birodalmában megszokott gondolat a teozófia szin
thetikus szerepe. Mi teozófusok tudjuk, hogy hidat épít az ész és 
szív, a tudomány és vallás közt, hogy a hitnek alapot ad és a 
tudományt spiritualizálja, kiszélesitvén annak határait. Valamennyien 
tapasztaltuk életünknek egyik vagy másik órájában ezen szinthezis 
áldásos hatását és átéreztü� teljes értékét. 

De vannak más tárgykörök, melyek kevésbé vannak szem 
előtt, amelyekben ez a kérdés talán kevésbé van még kifejtve . 

Pedig e szinthezis munkája mindenütt érezhető ; így a peda • 
gógia körében is, ahol a nevelés problémája előtt állunk, azt 
látjuk, hogy az összeegyeztető és megvilágitó képességgel felszerelt 
teozófia ismét a nevelés legnehezebb problémáit tárja fel és pedig 
eddig még ki nem kutatott mélységekben. 

Úgy tűnik nekem, hogy a teozófusnak ez az igazság azt az 
axiomát kell, hogy jelentse, hogy a nevelés súlypontja az önnevelés 
szükségérzetének a felébresztésében rejlík, mert a cél, amely felé 
minden nevelésnek irányulnia kell, az, hogy : a növekedő emberi 
lényben felkeltse a vágyat, hogy a saját maga lelkének és jelle
mének művelésén munkálkodjék. Meg kell jegyeznünk, hogy ez a 
vágy, a vallásos öntudat felébredésével együtt jár s számunkra a 
szépség útján fejti ki leggyakrabban hatását. 

Mi a szépség ? 
Az isteni harmonia részleges manifesztációja a földön. 
Nyilvánul a hang, szin, forma és mozdulat tökélyében, mely 

a lélek megnyilatkozását kíséri ; és még markánsabban nyilvánul 
akkor, amikor tökéletes az érzés, gondolat és karakter. Tehát ez a 
szinthézis óriási kiterjedésű ; együtt találjuk benne az esztétika és 
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etika szinthezisének problémáját, mert mindkettő forrása : a szép. 
Mi az esztétika ? A killsö szépség megértését és megvalósí

tását tanító tudomány. 
Mi az etika, más szóval a morál ? A belső szépet megbe

csülni és megvalósítani tanító tudomány. 
Világos, hogy e két szféra szoros benső összeköttetésben 

áll. A hangok, színek, formák szépsége észrevétlenül odavezet az 
erkölcsi szép kultuszához. De legelőbb állapodjunk meg abban, 
mit nevezünk a szépség tudományának ? 

Az esztetika nem azonos az esztetizmussal. 
„Rien n'est beau, que le vrai !" (Csak az igaz a szép) mondta 

Boileau, igazság nélkül nincs szépség. Az egyedüli létfeltétele, 
melyben nyilvánulhat az egyszerűség és lelki tisztaság, amely 
mindig együttjár az Igazi szépséggel. A tisztaság légkörében virul 
ki a művész tehetsége s ezért kell megtanulnia a magaslatokon 
élnie. Elég az önérdek egy pillanata, egy önző vágy, egy földi 
gond, hogy az ihlet tiszta árama megzavarodjék és a művész 
elveszítse teremtő géniuszát. Ezt a tragikus processzust nagyszerűen 
festi az orosz Gogol „A kép" című novellájában. Egy gazdagon 
megáldott tehetségű ifjút ábrázol, ki eladja tehetségét és ezzel 
képességei hanyatlanak, jelleme meggyengül és egyidejűleg tehet
sége kialszik. 

Ezzel szemben az esztetizmus nem keresi a szépséget, amit 
killönben sem képes produkálni. A hatásokat keresi és ehhez 
minden eszközt jónak talál. A valódi élet híján az élet illuzióját 
keresi, idegeinket váratlan és izgató, vibráló benyomásokkal lepi 
meg, melyek bizonyos érzeteket váltanak ki belőlünk. Az igazi 
szépséget nem ismervén, az esztetizmus megél a legtisztátalanJbb 
kör�yezetben, ahol még élesebben tudja kifejezni ellenkező hatá
sait{ Sőt keresi azt, ami mesterséges, beteges, ijesztő és ezért 
különösen tanulmányozza az emberi szenvedélyek világát. A törté
nelem egy pár feltűnő példát nyujt arra, mily túlzásokra tud vete
medni az esztetizmus. Elég arra gondolnunk, hogy Neró szép 
fényhatásokkal vette körill orgiáit és lant mellett énekelte meg a 
tűzvészt, melyet ő gyujtatott és amelyben ezerszámra hiltak meg 

· ·aldozatai. 
lme, meddig mer menni az esztetizmus, mely rendesen a 

társadalmi és erkölcsi hanyatlás korszakaiban jelenik meg. Az igazi 
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szépséghez semmi köze sincs. Hamis a fogamzásában, mert csak 
a formákat műveli és visszataszitó !árvává fajul, mert tagadja a 
Szellemet, mely az igazi élet. 

Ellenben az esztetika, a szép kultuszra, mindig a helyes han
got üti meg és ezzel válik az erkölcs testvérévé felfelétörö utjában. 

Mi módon megy végbe ez ai egyesülés ? A ritmus segélyé
vel történik, mely ritmus valósággal híd az univerzum különböző 
síkjai közt, mert a . ritmus nem más, mint az élet manifesztá
ciója. Az élet isteni ritmus. 

Egy modern iró, Volkonsky herczeg igen szép leírást ad a 
ritmusról és értékéről. A ritmus él, lüktet, vibrál az egész uni
verzumban, mely körül vesz. A harmatcsepp, mely az ereszről a 
homokra hull ; a harkály, mely csőrével ütögeii a fűzfa kongó 
törzsét ; a bogár, mely a porba szabályos mintát rajzol ; a csillag 
amel} az ég sötétjén csillogva, hol kicsinyíti, hol nagyítja fér:ylő 
korongját ; a kakuk, mely mértani pontossággal ismétli énekének 
„duoli"-jait ; a tenger hulláma, amely ritmikus egyöntetűséggel 
csapódik a partnak és a fövényen visszahömpölyög a tengerbe : 
mindezen jelek, az idő végtelen szalagján a világegyetem szívének 
dobbanása, mely az emberben fejezi be realizációját. 

Az ember tetszése szerint megváltoztathatja a saját és mások 
ritmusát És ez a hatalom talán a legnagyobb, amit a természet 
megadott neki. Ennek köszöni, hogy meg birta teremteni a művé
szetek szféráját és hála ama képességének, hogy a saját ritmusá
nak megváltoztatására saját akaratát irányítani tudja : az ember 
dolgozhatik a maga nevelésén, nem azért, hogy művészetet te
remtsen, hanem olyan életet a földön, mely gazdagabb, teljesebb, 
szebb, boldogabb, mint az, amit mi élünk. Az író itt a lényeges 
kérdést érinti, mert, ha az ember átváltoztathatja ritmusát, amidőn 
összhangba hozza magát a fenoménnel, vagy lénnyel akit kon
templál, itt megkapjuk az ember számára a morális alkímia és a 
határtalan tökéletesedés lehetőségének a kulcsát. 

Mi történik tényleg, mikor figyelmünket egy tárgyra irányítjuk 
és azt megismerni igyekszünk ? Vele együtt kezdilnk rezegni és a 
lelkek ezen egyesülésében benne élünk és az bennünk ; azaz : egy 
ideiglenes azonosítási fenomén jön létre, mely maga után vonja 
egész lényünk transzfigurációját. 

Vegyünk egy egészen egyszerű példát ; sétálunk az erdőben. 
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Ha szórakozottan és elfogultan megyünk, csak muló és killső fi
gyelmet fordítunk az ösvényre, melyet taposunk, a fákra, melyek 
fejünk felett összefűzik ágaikat, az égre, mely ragyog a napsugár
ban : e sétánkból csupán fizikai jóllét érzetét hozzuk haza, mely 
kevés örömet ad és semmit, vagy majdnem semmit sem tanultunk 
belőle. De ha elhagyjuk földi és önző elfogultságunkat és bele 
merültünk a környezet mély kontemplációjába, megérezzük az 
erdő csípős, friss illataiban, a dalos égben, az ágakban, amelyek 
lágyan megsimogatnak : a tiszta és pihentető erőt, mely átjár és 
inspirál . Akkor együtt vibráltunk a természettel és éreztük mintegy 
élő szimbolumát a spÍrituális reálitásnak, melynek a természet is 
egyik fátyola a sok közül. Hangja úgy jár át bennünket, mint 
öröm és valóság egyik költeménye és lelkünk hálahimnusszal felel 
rá, hódoló hálával hajolva meg az előtt, aki ily gyönyörű szimbo
lumokkal tanít Őt -megismernünk. Sétánkról felüdülve térünk meg, 
mintegy megfürödve békében és tisztaságban, mit a természet su
gároz ki, mert egy pár percig intim kontaktusban áll0ttunk lelkével. 

Hazatérve, ha művész vagy, talán énekelsz egy dalt, vagy 
írsz egy költeményt, vagy festesz egy képet, mely inspirálja a né
zőt, vagy talán egész egyszerűen életednek egy új etape-ját kez
ded meg azzal a vággyal, hogy ezentul jobb légy, mint eddig voltál. 

Mindenképpen ugyanaz történik, szellemünk egy percig az 
isteni "Én"-nel érintkezésben lévén, kitágította lényünket, inspirál 
azzal az alkotó erővel, mely vágyik teremteni . Mentül mélyebb az 
összeköttetés a kontempláció ilyen óráiban, annál nagyobbak az 
eredmények. A genius titka, hogy egészen át tudja adni magát, és 
az almodozó elmélyedés ezen óráiból, mely egy tüneményt, vagy 
gondolatat szemlél : emelkednek ki a nagy felfedezések, melyek 
az emberi gondolat és kultura történetében korszakot alkot
nak. Ezért nem ok nélkül mondják, hogy ami a geniális embert a 
többitől megkülönbözteti, az a megfigyelés képessége. Az emberi 
cselekvés minden szférájában lényeges ez a képesség és a költő, 
művész és gondolkodó munkája ennek fejlesztésével kezdődik. 

Menjünk most át az erkölcs birodalmába. Itt is úgy van. 
Ugyanazek a törvények kormányoznak, ugyanazok az eredmények 
jönnek létre. 

Akik mély spiritualis életet élnek és tanitóinkká válnak min
dig azzal kezdik, hogy felköltik a belső figyelés vágyát, mely az 
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ígaz1 magábaszállást hozza és ha a sz�ntek éle-tét tanuln_iányozz��• 
mindig világosan megkülönböztetve látJuk a koncentráció etepe-1at 
mit a kontempláció követ, ez ismét az illumináció előtt nyitja meg 
az ajtót. 

A görög egyház egyik szent atyja : páter Teofanus így hatá-
rozza meg a szellemi ember munkáját : "Értelmiségéből leszállt a 
szívébe és ott maradt Isten jelenlétében . . .  - akkor száll le a nagy 
csend, amelyben meg lehet hallani a légy reptilését" - és e 
csendben keletkeznek egymásután a következő lelkiállapotok : 

Koncentrált figyelem ; 
Békés jóindulat mindenki, még ellenségeink iránt is ; 
Teljes magábaszállás ; 
A szív felszabadulása minden földi gond alul ; 
Elszakadás az időlegestől : 
Akkor a bölcseség megvilágosítja az akaratot. 
Ezen lelkiállapotot elérve, az ember szomjazik, hogy a külső 

és belső ember között a harmoniát megteremtse és Isten iránti 
szerelme ellenállhatatlan erővé lesz, melyet minden élőlényre kiön
teni vágyik." 

Igy beszél a görög egyház egyik nagy aszkétája. A filo
zófiában ugyanezen törvények ismeretét és a koncentráció ké
pességét, mint elismert gnozeologikus módszert találni fel. Fichte 
mondja : "A külvilág tárgyai az individuum feletti öntudatban terem
tődnek és a kontempláció céljából vannak az emberi észnek adva." 
Őket kontemplálva, eljut a világ megismeréséhez, mely nem más, 
mint az Isten képe. Schelling ugyanazon módszer szerint következő 
meggyőződéshez jut : "Én élő szellem vagyok!" 

Hegel kijelenti : - az Abszolut igazi megismerése csak a 
kontempláció által lehetséges, mely minden (fogalom) fölé emel. 

Mindezen szentek és bölcsek irataiból három fontos dolog folyik. 
1 .  A szellemi munka, mint minden egyéb munka, koncent

rációval kezdődik. 
2. A kontemplált felsőbbrendű tárgy hatalmasan elősegíti a 

koncentrációt. 
3. A kontempláció alatt benső azonosodási folyamat jön létre, 

mely harmoniába hozván bennünket, a kontemplált tárggyal, lényünk
nek transzfigurációját vonja maga után. Ezen átalakulásban, mely 
rögtön követi az illuminációt, sztiletik a spirituális megismerés, a 
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g'riósis, melyben összeolvad a szeretet a tudássai, teremtvén a 
bölcseséget. 

A bölcseség viszont megvilágositja akaratunkat és tevékeny 
szolgálatra ösztönzi Istenért és az emberiségért. 

Ezen utolsó gondolatot, lelkünk ily magasztos állapotát, kife
jezi a Vedantában az indiai Yogi kiáltása : ,,Tat twam asi." Ez 
annyit jelent, mint a megvilágosodott „Én" azonosod:isa az isteni 
,,Én"-nel és az isteni elem felismerése minden emberi lényben, 
legyen az kicsi vagy nagy, szép vagy csunya, gyenge vagy erős, 
szent vagy vad, bölcs vagy tudatlan. Ez a legmagasabb pont, amit 
megvilágitott gondolatunk elérhet a meditációban, ez az inspirált 
lelkiállapot, mely a végső egyesülés küszöbéhez vezet, a szellem 
diadala, mikor az anyag illuziója végkép le van győzve. Ezen 
magaslat elérésére a szentek és bölcsek imádásának majdnem 
mindig konkrét tárgya van : a legfölségesebb Guru, a Mahadc:va, 
kinek lotuszlába a szentelt talaj lángjain nyugszik ; másszóval egy 
ideált szemlélnek, melynek képére rekonstruálják énjüket, mint a 
festő isteni víziója után festi képét, a költő ábrándjaiban látott 
hősről irja énekét. 

A léleknek is szüksége van mintára, hogy növekedjék. És azért 
kell, hogy az ember, aki spiritualizálódni akar tudatosan annak a 
képét tegye szeme elé, ki nekünk a lelki szépség élő szimboluma. 

Ebből következik, hogy ha segiteni akarjuk az ifju nemze
déket, nem tehetünk jobbat, minthogy magas ideált állitunk szeme 
elé, aki segiti a belső élet művelésében, megadja a kellő inspi
rációt. 

Mert amint egy nagy eszmét szemlélünk, öntudatlanul ösz
hangba jövünk vele. Egypár pillanatig együtt vibrálunk vele és 
saját ritmusunk egész természetesen emelkedettebbé, finomabbá 
alakul át. Öntudatlanul azonosítjuk magunkat ideálunkkal és az 
azonositás e percében növekedünk, mert lényünk a szépség atmosz
férájában kinyilik, mint a virág és a kontempláció ezen órái után 
tisztábbak, jobbak leszünk, mint voltunk. Ezen intim meditáció 
perceiben fedezzük fel isteni voltunkat és e felfedezés a legreáli
sabban mutatja ki isteni erőinket és képességeinket. 

Természetes, hogy ujra és ujra igyekszünk fölujitani ezt az 
összeköttetést belső Istenünkkel és e célból megkezdjük a purifi
káció nagy munkáját, mert érezzük, hogy méltóvá kell lennünk e 
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kontaktushoz, hogy átérezhessük mélységes örömeit, mert : ,,csak a 
tiszta szivüek láthatják meg Istent." 

Innen kapja a nagy ösztönzést szeretettől megvilágított aka
ratunk, mely a jóra irányuló, muló vagy passzív vágyakozásunkból 
minden szférában öntudatos, tevékeny energiát csinál. 

Máskép szólva : erkölcsi életünk álló állapotából mozgó 
energiába megy át. Igy a kontemplált ideál szeretete által feléb
resztve, kontaktusa által egész lényünkben mélységesen kielégítve, 
szépségében találunk ösztönzést, mely ellenállhatatlan erővel hajt a 
jóra, mely kényszerít, hogy aktív erővel fogjunk a lélek rendszeres 
műveléséhez. 

Ez a kultura méginkább növeszti tisztult akaratunk képes
ségeit és lényünk - mindinkább összhangban imádása tárgyával 
- belső falgyült erői felhasználásához utat talál a szolgálat ösvényén. 
Nincs tehát szellemi növekedésünk számára nagyobb segítség, 
mint egy magunknál nagyobbat elismerni és teljes erőnkből kö
vetni. Nincs az inspiraciónaK kiapadhatatlanabb forrása, mint az 
az isteni ideál, mit a teozófia tár elénk a Bölcsesség és Részvét 
mestereinek fenséges képében, kiknek gondolatára megremeg a 
lélek, hódolatteljes szent örömben és fenséges sejtelmekben. 

Mit árthat nekünk a megpróbáltatás, bánat, összeütközés, 
vihar, ha lelkünknek egyszer megvolt a dicső látomása azokról, 
kik a világok életét vezetik és megértette a lábaikhoz vezető 
ösvény valódiságát ? Ragyogó szépségük látománya az inspiráció 
kiapadhatatlan forrása, melyben a szolgálat kimondhatatlan gyö
nyörüsége fakad és a béke, mely a belső fényesség örök láng
ját élteti. 

Igaz tehát a mondás, hogy nincs nagyobb erő, nincs hatalom, 
mely jobban uralkodjék rajtunk és nincs teljesebb inspiráció, mint 
a szépség. A nagy orosz író, az öntudatlan teozófus, Dosztojevszky 
mondta : ,,A szépség fogja megváltani a világot." 

A. Kamensky. 
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KÓRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS A TEOZÓFIA. 

Néhány év mulva száz esztendeje lesz annak, hogy egy 
szelidarcu székely ember vándorbotot vett a kezébe és lassan 
végighaladva Nagyenyed utcáin, a mezők felé indult. 

Szép, nyugodalmas novemberi nap volt, a levegőben ökörnyál 
szállongott, csendes, hosszú ősz előhírnöke. Az itthonmaradt mada
rak vidám csicsergése kísérte a távol keletre induló vándort a 
Maros mentén végig. 

Még egyszer megállott, hogy visszatekintsen. Amott a város 
szélén fehér kendőt lobogtatott feléje régi tanítója és barátja ; aztán 
búcsút intve a tanítónak és barátnak, elindult örökre. 

Akkoriban az 1800-as évek elején lidércnyomás ült a nemzet 
lelkületén. Lassankint gyülekeztek a sötét fel legek, hogy néhány 
évtized multával elemi• erővel törjenek ki. 

A vihar előtti csendben nagy és fantasztikus gondolatok 
születtek. 

Ekkor indult útnak Körösi Csoma Sándor. Hogy vándorlásá
nak igazi célja mi lehetett, ezt a kérdést ma is homály fedi. 

Már nagyenyedi tanuló korában lelkesedett azért az eszméért, 
hogy nehány barátjával felkeresi az Ázsiában élő magyar rokono
kat. Ez a vágy sarkalta további tanulmányaiban is, de mire a 
megvalósitásra került a kérdés, egyedül maradt. 

Hegedüs Sámuel volt talán az egyetlen a hazában, aki meg
értette lelkületét. 

,,Kőrösit azon ritka szerencséjű emberek közé sorolhatom, -
írja nekrológjában - akire soha senkit panaszkodni nem hallot
tam, valamint azt sem, hogy ő valaha valakire panaszkodott volna. 
A munkát és fáradságot bámulásig győzte, mit egyedül mérsékelt 
és tiszta életmódjának köszönhete." 

Hogy mily lemondás - és nélkülözések árán folytatta útját 
gyalog, szegényen Nagyenyedtöl Lahorig, amely fordulópontott je
lentet Csoma életében, - arról talán fogalmunk sem lehet ; s 
mindezt azért, hogy, mint tibeti szótárának előszavában szokott 
szerénységével megjegyzi : ,,ezen kutatásainak eredményét a világ 
egykoron belátandja . "  
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Útja Románián, Mecedonián, Görögországon, Egyiptomon, 
Aleppón Bagdadba, majd Perzsiába vezet, ahol hosszasabban idő
zik : innen pedig Sudia felé fordul. Hhor vidékén a Himbabs fo
lyónál találkozik William Moorcroft, Középázsiába küldött angol 
kormányügynökkel és e találkozác; befolyásolja további tanulmá
nyaiban. 

Utjokat együtt folytatják Leg-ig. Moorcroft megismerteti vele 
a Pater Giorgi Alphabetum Tibetanumát és ettől az időtől Tibet 
felé fordul a Csoma figyelme, hogy haláláig egyetlen vágyódás 
égjen lelkében ! Az évezredeken át rejtve tartott keleti bölcseséget 
megismerni. 

A hazából kérésére nem érkezett sem anyagi segitség, sem bá
torító írás. Úgy látszik senki sem bízott munkálkodásának komoly
ságábant Az angol kormánynak ajánlotta fel tehát - a Moorcroft 
közvetítésével szolgálatát és további kutatásait angol segitséggeL 
végezte. 

Kanum tibeti faluban kis viskóban élt és egy tudós láma 
vezetése mel lett tanulmányozta a tibeti nyelvet. 

Gerard. dr. a Delhiben székelő fökormány-ügynök felkereste 
öt zord magányában és igy írja le Csoma életmódját : 

Az utolsó télen át, íróasztalánál ülve, tetőtöl-talpig gyapjú 
ruhába burkoltan dolgozott reggeltől estig, legkisebb időt sem en
gedve magának, a szórakozásra. 

Egyszerű tápláléka a zsíros tea volt. De a Kanumi hideg év
szak zordonsága eltörpül, ha összehasonlitjuk azt a rangkári 
budhista zárdában uralkodott telek fokával, ahol Csoma egy egész 
évet töltött. Egy lámával és egy szolgával 3-4 hónapon keresztül 
élt elszigetelve a világtól ; 9 négyszög lábnyi szobácskájából 
egyikök sem mert kimozdulni ; a környék hóva l volt fedve és a 
hőmérő állandóan 10-16°-on állott Zeró alatt, ott ült ő ködmö
nébe burkolva, kezeit ölébe téve ; ilyen állapotban olvasott reggel
től-estig, melegítő tűz és világító mécses nélkül. A föld szolgált 
nyoszolyául és az egyszerű, csupasz fal volt egyedüli oltalma az 
égalj zordonsága el len. 

Ilyen helyzetben, mely más embert bizonyára kétségbeejtett 
volna, 40.000 tibeti szót gyűjtött össze és rendezett el. Lelkesülten 
beszélte, hogy máris elég ismeretet szerzett a tibeti nyelvben arra, 
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hogy célját elérhesse, még azon esetre is, ha Lámájától meg lenne 
fosztva betegség, - vagy egyéb oknál fogva. 

Az ő filologiai kutatásai lassankint egy ki nem mondott nagy 
cél eszközévé váltak : hogy Kelet és Nyugat találkozzanak a nagy 
eszmék közös világában, áthidalni az űrt, amely e két világ között 
tátong : a nyelv kérdését. 

Úgy látszik, a tibeti nyelv tanulmányozását tartotta erre nézve 
a legfontosabbnak. 

Indiában a régi szent Iratok, különféle korok bölcseinek 
müvei az ország viszontagságai közepette nagyrészt elkallódtak. 
A tibeti budhista zárdákban, gondosan lefordítva, a mai napig 
sértetlen állapotban vannak. A lámák féltékenyen örködnek felet
tök. A klíma zordonsága óvja őket a korai pusztulástól ; a hozzáférést 
nehezítik a természetes határok : egyrészt a Himalaya, másrészt a 
Gobi-sivatag ; aztán meg az úgynevezett »kínai fal" ,  amelyek távol 
tartják Lhassától Teshi-Lunpótól és az évezredes bölcseség többi 
kincsesbányáitól a profánul betolakodó idegent. 

Az előbb említett Gerard dr. Kunavar tartományban (Kína 
mellett) utazva egy ilyan zárdára akadt 1 2.000 lábnyira a tenger 
színe felett. 

,,E zárdában, - írja - az utazó felhalmozott iratokra talál, 
amelyek tele vannak bölcseséggel. A ciprusfa boritékba kötött 
könyvek olyanok, mintha mindörökre lezárultak volna. Egy kínai 
tolmács volt velem, aki e könyvek egyikében lapozva tudományos 
kivonatokat olvasott. Bámulattal néztem a bölcseség e ma
radványaira, melyek, mint jelenleg néma iratok, senkinek sincsenek 
hasznára ; senkisem forgatja többé ez őskori és rendkívüli művek 
lapjait, melyeken az idő csak kevés rongálást vitt végbe. 

A régi időben e könyveket olvasták és a nép imára gyült itt 
össze ; de ma már mi sem maradt fen abból, ami egykor volt. 
Akik a házigazdák voltak, eltüntek örökre ; csak a templom s a 
könyvek állanak még mindig, mint a pyramisok, tanui oly időknek, 
melyeknek egyéb nyoma már nem létezik. 

A Secret doctrine több helyen emliti az ilyen arkaikus könyv
tárak létezését. Mindjárt az első kötetben ezt találjuk : 

A nagyobb és jobb módu Lamaseziekben sziklába vésett 
kriptákat és pince- könyvtárakat találunk. A nyugati Tsaydam 
mögött, a Kuen-Lűn magános szorosaiban több ilyen relytett hely 

82 

van. Az Altyn-Tag hegység mentén, ahol még sohasem járt europai 
ember, egy mély torkolatban van egy kis házcsoport ; inkább falu, 
mint kolostor, szegényes templommal, melynek egy öreg láma az 
örizője. Zarándokok állítják, hogy e zárda alatt terjedő földalatti 
folyósok és csarnokokban olyan nagy könyvgyűjtemény van el
helyezve, mely a jelentések szerint, nem férne el a Britsh Mu
zeumban. 

A turkesztáni Talim síkságon valamikor virágzó városok lé
teztek. Khuen-Khé folyótól - a Karakorumi hegyekig hatalmas 
történelem előtti civilizáció nyomait találjuk. 

Prjevalsky ezredes, aki e vidéken kutatott, három nagy város 
romjaira akadt, amelyek helyi adatok után számítva, 3000 évvel 
ezelőtt pusztultak el. 

A Tsentsen oázis vidékén, 4000 lábnyi magasságban Tsent
sen darja felett, temérdek arkaikus romot találunk. 

E vidék gyér lakosai között olyan nevekkel és fajokkal talál
kozunk, melyek előttünk teljesen ismeretlenek. E kétségtelenül 
özönvíz előttti fajok és törzsek sok fejtörést okoznának a antro
pológusnak. 

Prejvalsky ez elárvult romok között, hol a benszülöttek em
beri csontokon és különféle használati cikkeken kívül olykor rezet, 
aranyat, tilrkiszt és gyémántot találnak, még ilvegdarabokra is akadt. 

Egyik előadásában a következőket mondja : 
Koporsókat találtunk valami különös, romlásnak ellentálló 

fából, vagy anyagból, melyekben a bebalzsamozott testek bámu
latos épségben maradtak. A férfi · mumiák csodás nagyok és hatal
mas testalkatúak voltak és hosszú göndör hajuk volt. Egy sirüreg
ben tizenkét halottat találtunk ülő helyzetben ; egy másik alkalommal 
külön koporsóban egy fiatal leányt arany fejdiszszel, rövid pamut 
ruhában, melle pedig arany csillagokkal volt elborítva." 

Említi továbbá, hogy az ottani nép 23 nagy városról regél 
melyeket a sivatag homokja temetett el. 

Egy teljes geológiai réteg borul e romok fölé. A sivatag 
mélyén azt mondják, zöldelő oázisok vannak s ez oázisok alatt 
hatalmas földalatti folyosókban nyugszik az eltemetett civilzáció 
gyümölcse ; a soha ki nem alvó lámpa : a megismert örök igazság. 

Jelenleg homok borítja ; azonban mindig akad egy néhány, 
aki elindul keresni a bölcsek kövét, azt a filozófiai rendszert, az 
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ismereteknek amaz „Ultima Thulé"-ját, mely az emberi lélek 
problémáját megoldja. 

Minél szorgalmasabban forgatta Kőrösi Csoma Sándor a 
szent könyvek lapjait, annál buzgóbban fáradozott a tibeti szótár 
és nyelvtan elkészítésén azon reményben, hogy „kutatásainak 
eredményét a világ igy belátandja. "  

ó maga nem sokat emlit e szent könyvek tartalmáról. A 
Royal-Asiatic-Society-nak küldi munkásságának gyümölcsét, amely 

, a szótár elkészítésén kivül abból áll, hogy tanulmányozza a két 
legnagyobb könyvgyűjteménynek, a Kah-Gyúr- és a Stan-Gyúr 
köteteinek százait és azokról pontos tartalomjegyzéket készit. 

Műveiből megtudhatjuk, hogy az egyes kötetekben nagyjából 
miről van szó ; de az iránt, úgy látszik, nem érez hivatást, hogy 
a legfontosabb dolgokat a világgal fordításban megismertesse. 

„Tanulmányaimnak célja - irja egyik jelentésében, - egy 
beható nyelvtan és szótár készítése, valamint a tibeti könyvvek és 
tudományosság ismertetése" .  

Bátran nevezhetjük őt az elsőnek, aki a „tibeti tudományos
ságot" komolyan veszi. Ez volt a magyarázata annak a körülmény
nek, hogy, mig a tibetiek olykor udvarias, olykor ellenben kegyet
len módon zárkóznak el a betolakodó kíváncsiak elől, Kőrösi 
Csoma Sándort halála után sokáig mint a „magyar tanítványt" 
Philangi-dasát emlegették. 

A legnagyobb tisztelet hangján emlékezik meg tanítójáról, a 
sangikári lámáról, kinek segítségével szótárát kiszitette. Kiemeli, 
hogy a láma finom társalgó és gazdag tibeti irodalom ismerője. 
Későbben azonban Lhassába és Teshi-Lunpóba vágyik, mert az 
ott élő lámák bölcsesége az ő tanítójának tudását messze felülmulja. 

Olvasott a Kah-Gyúr köteteiben a mesés Shambala országról, 
a budhíták Jeruzsáleméről, ahogy ő nevezte, amely a Sita vagy 
Saxart�s (jelenlegi nevén Sir-darja) folyó partján van a jugarok 
országában. Ez a keleti felfogás szerint a bölcseség tárháza. 

A Fó-Kien vidéki szent könyvtár kézirataiban is találunk emlí
tést erre nézve, ahogy a Secret Doctrine mondja. 

„Si-Drang - igy szól a kézirat, - Tibet, emberemlékezet 
óta a rejtett bölcseség székhelye, jóval Budha előtt" .  

Kőrösi Csoma Sándor a Stan-Gyúrban kész útleveleket talált 
azon buzgó egyének részére, akik odajutni óhajtanak. 
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Úgy számította, hogy ez ország fővárosa, Kalapsa körülbelől 
a 45 és 50-ik szélességi fok alatt fekszik, hol a napok hossza a 
tavaszi nap éjegyenlőségtől a nyár kezdetéig 12 indiai órával, azaz 
4 órai 48 perccel nő európai időszámításunk szerint. 

E szent város létezését - úgy látszik, - egyéb arkaikus 
művek is megerősítik. 

A hindu Purana egy része igy szól : 
„Két egyén, Devapi és Maru (vagy choru) és az Ihshvaku 

családja négy időkön fognak lakozni Kalapában". 
A Vachaspattya nevü sanskrit encyclopedia Katapat, vagy 

Kalapat a Himalaya északi oldalára, tehát Tibetbe helyezi. 
Ez országból származott a Kala-Chakra néven ismeretes meta

fizikai rendszer, mely a „ boldogság kútforrását" jelenti. 
E bölcsészeti tan Indiában a X-ik, Tibetben a Xl-ik század

ban terjedt el a keresztény idöszámitásunk szerit. 
Hogy azonban e bölcseség miben rejlik, mi a Kala-Chakra 

mélységes tartalma, amelyről Kőrösi Csoma Sándor olyan elragad
tatással szólott, azt e·gy későbbi tanitvány ismertette meg velünk : 
Blavatsky Petrovna Heléna. 

Nem volt ő sem tudós, sem orientalista ; ,,Nincsen magasabb 
vallás az igazságnál" - mondotta - és meghajolt minden nagy 
és igaz eszme előtt. 

Évek hosszú során volt Kelet lakója ; tanulmányozta a kelet 
filozófiát annak ősforrásával. Eljutott Tibetbe és a zárkózott budhista 
kolostorok csakúgy megnyiltak előtte, mint valamikor Körösi Csoma 
Sándor előtt. Folytatta azt, amit Csoma megkezdett ; átadta a 
művelt világnak a keleti világ kincseit. Megindította a teozófiai 
mozgalmat ; ezáltal bevezette a keleti, ezoterikus filozófiát a modern 
ember ismeretkörébe, hogy a bigotteria és a materializmus szélső
ségei között hullámzó korszellemben aranyhíd legyen a vallásos 
érzület és a tudományos megismerés között. 

Sok értékes munkái között, regi foliánsok után, emlékezetből 
megirt egy kis könyvet ; a „Csend szavát" . 

E könyvet bátran nevezhetjuk a morális revelációk könyvé
nek . Olyan erkölcsi eszményeket állit elénk, melyeket alig vagyunk 
képesek követni. 

Mindenben, ami él - igy szól a tan - Alaya, a szent lényeg, 
az ösforrásból származó, kibontakozni vágyódó isteni lehellet. Mi-
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ként a lótusz : lassan bontogatja szirmait. Megízleli a kifejlődés 
összes fázisát ; áthalad az ásványon, a flórán, az állatvilágon, de 
csak az emberben juthat kifejezésre, új, meg új testet alkotva meg
nyilvánulásának eszközéül mindaddig, mig felül emeikedik az anya
gon. És akkor, kibontakozva, felcsillan a lótusz keblében rejtőző 
harmatcsepp a napsugárban : Alaya. 

A harmatcseppje aztán visszatér az oceánba. ahonnan véte
tik. Ez a Nirvána. 

lme, az ember rendeltetése. 
Eddig egészen érthető a tan, mondhatnók : majdnem tudo

mányos. 
De ahol a mi vallási spekulációink véghatárához, az üdvözü

léshez jutottunk, ott kezdődik Kelet szédületes teoriája. 
Az anyagi világot meggyőző ember az anyagi világ lelki 

Mestere. Előtte a megérdemelt Nirvána. Nem a megsemmisülés, 
de a kifejlődött Alaya értelmében. Mert a Nirvána az ilyen világot 
meggyőző Alayák összes&ége, a nagy spirituális egység. 

És a Mester a küszöbre érve választhat : vagy átmegy a 
Nirvánába, - az emberi öntudatot meghaladó Egységbe - akkor 
az emberiségnek fejlődéséhez többé semmi köze ; ezt a keleten 
Dharmakayának nevezik, - a lelki élet önzöinek ; vagy megállva 
a küszöbön, visszatekint az anyagi fertőben szenvedő emberiségre 
és megesik a szíve a sötétségben élő testvéreken. 

Lehet-e üvözölni, amíg a lelkek milliói igában nyögnek ? És 
hogy az anyagi világon felül emelkedve, szerzett hatalmával segít
sen rajtuk, megáll, mondom. a Nirvána kapujában. Amíg minden 
Alaya fel nem szabadul, lemond a megérdemelt jutalomról és 
,,lesz a világnak egyik Szabadítója". 

Ez a fájdalom útja, az emberi szenvedésben való részvétel, 
a Nirvana-laya sors. 

A nagy lelki álmok mindig Kelet-felől jöttek. Mert a mi érvé
nyesülni akaró önzésünk szemüvegén keresztül tekintve mindez 
csak álom. De Keleten ezt is megértik és megbocsájtják. Az önző 
érvényesülés a bennünk kibontakozni akaró Alaya durvább meg
nyilvánulása. Lesz idő, jósolják, mikor felszáll a köd. mely sze
münket takarja és fürödni fog lelkünk a napsugárban. 

Mi pedig bekötött szemmel indulunk felfedezni Tibetet ! 
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Körösi Csoma Sándor gyengéd lelkületét, úgy látszik meg
bűvölték e szent igék. 

„Gyakran láttam öt, - írja M. Pavie a Revue des deux 
Mondes XIX-ik kötetében - Bengaliában létemkor, elmerülve ábrán
dos gondolataiban, mosolyogva saját ideáinak folyamatán ; hall
gatagon, mint a Bahmánok, kik iróa&ztaluk fölé hajolva, szanszkrit 
passzusok másolgatásával foglalkoznak". 

Tibeti tanulmányait nagyrészt elvégezve, Calcuttába tért, hogy 
átvegye az ázsiai társáság könyvtárának rendezését. Egy kis cel
lában élt, amelyet csak akkor hagyott el, ha sétára indult az épű..:. 
let termeiben. 

A nyelvtan és szótár elkészítésével, amelyekből 50 példányt 
a hazába küld különféle tudományos intézetek részére, bevégezve 
egyszersmind az ázsiai társaság könyvtárának rendezését - vissza
vágyik Tibetbe. 

Egyelőre Lhassába és Tethi Lunpóba óhajt eljutni. A szük
séges engedelem megérkezvén, rendes szokása szerint, gyalog 
útra kél. 

Hogyan jutott a Himalaya felé, nem tudjuk. Alkalmasint csó
nakon indult a Ganga folyón és Carragolaghat mellett szállt ki, 
hogy Titalyán keresztül Darjilingbe jusson. 

A talaj Titalya felé, a Himalayától 25 mértföldnyire már emel
kedik a bércek felé ; az utolsó tiz mértföld az akkori időben tropi
kus növénynyel benőtt ingovány volt, Terai néven ismeretes öv a 
Himalaya alatt, - a leghírhedtebb malariás vidék. Akit ott ér az 
est, azt nem kerüli el a sárgaláz. 

Szegény Csoma lassan és gyalog haladva biztosan meghált 
a Teraiban. 

Megszokta, hogy eszményekért a test kényelmét feláldozza. 
És most, amikor feltárul előtte álmainak országa, - útban 

van vándorlásának végcéljához, - elvégezte a missziót, amelyet 
vállalt - talán legkevésbé törődött magával. 

Az angol nemzet kezébe adta a keleti bölcseség kulcsát -
Ö maga örömtől remegő kézzel indult felnyitni a lakatot, - hogy 
mások e kaput már nyitva találják. 

Márc. 24-én étt Darjilinigbe. Régi ismerőse és barátja, Camp
bell dr. fogadta, aki kormányügynök volt ez utolsó állomáson. 
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Csoma itt néhány napi pihenőt tartott, azt is csak kényszerű
ségből, amig Lhassába való útlevele megérkezik. 

Campbell dr. ezt írja e napokról : 
,,A legnagyobb elragadtatással gondolt arra a boldogságra, 

melyet Kelet tudósaival való érintkezésében elérni rém élt" .  
Néhány nap múlva, ápr. 6-án betegen találta Csomát, azon

ban felkelve fekhelyéről, hosszasan beszélgetett vendégével. 
· ,, Fájdalom, - irja tovább Campbell - beszélgetésének ösz

szefüggése sokkal komplikáltabb volt reám nézve, hogysem azt 
folyamatosan feljegyezhettem volna. Annyit azonban kivehettem 
Csomával való társalgásaimból, amióta őt megismertem, hogy min
den reménye s fáradalmas kutatásainak végcél,ia abban összpon
tosult : hogy a sugarak országát felfedezze. Ez országot meglelni 
hivé Lhassától és Kam tartománytól északkeletre, Kina nyugati 
határain ; oda eljutni volt végcélja legforróbb óhajtásainak", igy 
fejezi be Campbell dr. 

Hogy azonban a Jugarokban, akik a szent Shambala lakosai 
voltak, a ősrégi, egybevágó feljegyzések szerint, velünk rokon nem
zetre vélt volna találni, azt hátrahagyott munkáiban nem erősiti 
meg semmisem. 

Április 7-én némileg jobban volt ; 9-én azonban a lázroham 
megfosztotta eszméletétől és 1 1 -én hajnali 5 órakor „ panasszó és 
fájdalom nélkül kimúlt". 

Az eszmények közös sorsa az, hogy elérhetetlenek maradjanak. 
A Kőrösi Csoma Sándor esete azonban dramatikusabb más 

hősökénél : mert nem találunk benne okot a bukásra. Halálig 
önzetlen és igaz. 

A lakat kulcsa ott van a lázasan forró kezekben - az ajtó 
pedig egyelőre zárva marad. 

Az emberiség - úgy látszik - még nem kiváncsi arra, hogy 
mi van a kárpiton belül ? 

Kőrösi Csoma Sándor, a darjilingi temetőben pihenve, talán 
a napkeleti Bölcsekkel álmodik mindaddig, mig az emberiség keb
lében rejtőző harmatcsepp, Alaya, felcsillan a napsugárban. 

Toperczer Ákosné. 
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MRS. ISABEL COOPER-OAKLEY. 

1854- 1 9 14. 

Mély megilletődéssel vettük tudomásul, 
hogy a teozófiai eszmék régi, munkás és lelkes 
hirdetője, H. P. Blawatsky-nak barátja, a magyar
országi teozófiai mozgalom egyik szervezője, 
március 3-án Budapesten fizikai testétől megvált. 

Elköltözése nagy veszteség a teozófia pro
pagandára általában, s a M. T. T. -ra, melynek 
buzgó, tevékeny tagja volt addig, mig betegsége 
az együttmunkálkodásban nem akadályozta. 

Elhunyt t.-ünk Amritsar-ban (Keletindia) 
született ősi arisztokrata családból. Angol 
szokás szerint még mint gyermeket Angliába 
vitték, ahol rendkívül gondos nevelésben 
részesült. A cambridge-i egyetem első nő-hall
gatóinak egyike volt. 1 878-ban ismerkedett meg 
a teozófiával H. P. Blavatsky Isis unveiled* e. 
műve révén. Hat évvel később lépett be a Tár
sulatba férjével, Mr. Oakley-vel együtt, kivel 
ugyanazon évben kötött házasságot. Nemsokára 
megismerkedtek H. P. Blawc1tsky-val s ez az 
ismerkedés egész életükre elhatározó befolyással 
volt. Mikor Blavatsky asszony visszatért Lon-

*Fátyolozatlan Isis. 

- -
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donból Adyarba, követték őt. A Secret Doctrine adatainak feldol
gozásában tevékeny részt vettek. Mrs. Oakley lassankint teozófiai 
propagandista lett s elvitte az új tanok hirét Ausztráliába és 
Új-Zeelandba. Később inkább történelmi tanulmányokba mé
lyedt. Ehhez ifjúkori hajlamai is vonzották. A „Misztikus hagyo
mányokat kutató nemzetközi társaság"-nak elnökévé választották. 
Irodalmi mfivei közül a nevezetesebbek : Traces of hidden tradi
tions in Masonry and mediaval mysticism.", ,,Mystical traditions", 
,,Count oj St.-Germain" stb. 

A Francia T. T. érdekében is folytatott propagandamunkát, 
majd 1899-ben Olaszországba költözött. Rómában, majd utóbb 
Milanóban tevékenykedett a teozófiai eszmék érdekében. Nem 
csekély nehézség árán 1902-ben sikerült fáradozásainak eredmé
nyeül az olasz T. Társulatot megalakítani. Közremfiködésével léte
sült Milanóban az „Ars Regia" c. könyvkiadóvállalat és kölcsön
könyvtár, mely ma is eredményesen mfiködik. 1909-ben Adyarba 
ment s onnan jött Magyarországra azzal a misszióval, hogy itt a 
teozófiai mozgalom terjedését támogatásával elősegítse. A Társulat 
egyik csoportjának munkáját vezette. Kurzusos előadásokat tartott 
s mindenképpen azon volt, hogy a teozófiai eszméket széles kör
ben ismertté tegye. E célból a vidéken is összeköttetéseket tartott 
fenn, beszélt, felvilágosított, magyarázott. A kérdezösködönek felelt, 
a kételkedöben hitet, bizalmat igyekezett felkelteni a tanok iránt. 
Míg betegsége nem diadalmaskodott felette fáradhatatlan volt és 
másoktól is fáradhatatlanságot követelt. 

A Keleti Csillagrendnek ö volt magyarországi képviselője s 
lapunk tavalyi márciusi számában e tárgyában cikke jelent meg : 
,,A világtanitó eljövetelének kérdéséhez" címmel. 

Ez évi február havában Londonban járt s az oda-visszautazás 
végleg kimeritette erejét. A régóta lappangó kór élni-, dolgozni
vágyásánál erősebb volt s legyfirte öt. 

A M. T. T. tagjai nagyszámban jelentek meg a farkasréti 
temetőben, hogy hamvait végső útjában elkisérjék. A sirnál Nádler 
Róbert, a M. T. T. elnöke tartott búcsúztatót. Vázolta az elköltö
zött pályafutását, érdemeit, majd a következőleg végezte : 

„Mi nem úgy tekintjük a halált, mint azt sokan teszik, mint 
végzetes, pusztító valamit, mint kimulást, megsemmisülést, mi a 
halált mint felszabaditó angyalt tekintjük, ki lelkünket magasabb 
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vítágokba emeli fel és aki döttilnk kítárja ai országnak kapuját, 
melyben a szabadabb mozgásnak, a könnyebb és gyorsabb fejlő
désnek előfeltételeit megtalálja mindenki, aki földi feladatát befejez
vén, érdemeket szerzett arra, megérett arra, hogy abba beléphessen. 

Mrs. lsabel Cooper-Oakley 1 
Szeretett Barátunk I Kedves Testvérünk 1 
Te átlépted a láthatatlan világnak küszöbét,, leráztad a fizikai 

élet bilincseit és felszabadultál gyenge beteg testedtől, de továbbra 
is hfi szolgája leszel magasztos eszményeidnek, nem távolodtál el 
tőlünk és nem fogsz bennünket elhagyni, hanem továbbra is sze
retettel fogod támogatni munkálkodásunkat mindaddig, míg a tiszta 
igazság keresésének hivei maradunk. 

Egész életedben kifejtett mfiködésednek önzetlensége, magas 
ideáljaid iránt érzett kiapadhatatlan lelkesedésed mindig ragyogó 
és irányító példa gyanánt fog előttünk lebegni. Tegyünk ezen 
helyen fogadalmat, hogy egymást támogatni fogjuk, nem az el
választó külsőségek, hanem a minden élet alapját alkotó lényeg 
megismerésében, hogy össze fogunk tartani, minden melléktekin
tetet félretéve, a legmagasabb igazság keresése mellett. 

Emlékedet meleg szeretettel fogjuk őrizni és midőn most, 
örökre búcsuzunk porladozó földi maradványaidtól és azokat visz
száadjuk a földnek, melyből eredtek, utánad kiáltunk Néked, mint 
aki már a tulsó partra érkeztél : 

Áldás és béke legyen Veled I" 
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i<ŐNYVEK. 

Huysmans occultiste et magicien ; avec une Notice sur les Hosties Magiques qui servirent a Huysmans pour combattre les Envoűtements, par Joanny Bricaud, Prix 1 fr. 50. A kiváló francia iró regényei : La-Bas, La 
Cathédrale, Á f!ebours, mint tudjuk, telve vannak misztikummal. Es hogy ez a misztikum nála nem csupán irodalmi allure, nem az eredetieskedés hajszolásából ered, arról meggyőződhetett bárki, aki csak egyetlen művét elolvasta. Gyönyörű, szines, hajlékony költői nyelve a benső átélések közvetlenségét lükteti. J. Bricaud érdekes munkájában arra mutat rá, honnan szerezte az iró adatait s mennyire alapultak ezek önmaga által végzett kisérleti tényeken. Az iró művész mögül az okkultista és mágus bontakozik ki előttünk. 

Jules Bois : L' Éternel Retour, 3 fr. 50. "Örök visszatérés", ez a kiváló francia iró legújabb regényének cime, melyre azért irányitjuk rá olvasóink figyelmét, hogy lássák, mennyire tért foglalnak a transzcendentális eszmék korunk irodalmának vezető egyéniségeinél. J. Bois a reinkarnáció tanát -mint annyi más kiváló szellem ö előtte - tényként fogadva el, regényének höseit úgy mutatja be, mint akik már korábban, századok előtt is éltek és akik ma a kozmikus törvény erejénél fogva újra élnel<, kapcsolatban vannak egymással s új tapasztalatokat szereznek. Könyve rendkivül érdekes leirásokat hoz a telepátia, a mágikus ceremoniák hatásáról s az elköltözöttek beavatkozásáról a földi ember életébe, akik - Victor Hugo szava szerint - korántsem "távollevők". Végül az önzetlen szeretetet állitja oda, mint olyan faktort, mely a halálnál is diadalmasabb. lme egy igazi modern regény. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A hangok formája. Üveg- vagy érclemezt hintsünk tele homokszemekkel s érintsük a lemez szélét a hegedűvonóval. A homok eleinte minden irányban mozog, végül is, ha a megfelelő hangot eltaláltuk, geometriai formát ölt. Ezt a geometriai kisérletet végezte Chladni 1786-ban. Bebizonyult, hogy ha az előidézett hang nem tiszta, a homok szinte ijedten szétrebben s a lemezen is átcsap; ahelyett, hogy organizálódnék, visszatér a kaoszba. Azt mondhatnók, hogy az egész világegyetem valamely hangnak megfelelője, melyet a gyenge emberi fül nem képes felfogni. És megértjük Faradaynak bámuló elragadtatását, aki midőn egy üvegdarabot kristálypohárhoz dörzsölt, a hang fokozásával az egész egyszerre csak porrázúzódott. 
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Chladni kisérletét nem folytatták tovább. 1821-ben a francia Felix Savart a levegő vibrációját tanulmányozta és igen érdekes eredményekhez jutott. fölfedezte azt a tudományos tényt, hogy a homok a központi vibrációk hasonneműsége esetén és periodikus távolságban mindig ugyanazt a geometriai formát hozza létre. 1885-ben egy angol hölgy, Watts Hughes asszony, vette fel újra a kisérletezés fonalát. Egy műszert talált fel, melyet eidophon-nak neveznek s amelynek alkalmazási módja a következő : A diaphragmát homokkal hintjük tele, majd a hengerbe nehány mély hangot adunk, mindaddig, mig egy forma jelenik meg, melynek három mozgási központja van. Ha a rajz szabályos és ha a hangot könnyen képezhetjük tovább, fokozzuk a hangot egész-, fél-, sőt negyedhanggal oly magasra, miként csak tudjuk, majd szállju"k ismét oly mélyre, amennyire hangskálánk megengedi, Gyakran meg vagyunk lepve, amint a homokot érthetetlen módon mozogni látjuk. A homokszemek néha mintha szökni akarnának a. formai alakulás elöl. Watts asszony fáradhatatlanul újra kezdte kisérleteit, melyeknek - tudomása szerint - ilyen vagy amolyan formát kellett eredményezniök. A homokszemek ellenállása, ijedt szétrebbenése, majd gyors kialakulása megfoghatatlannak tünt fel előtte. E jelenség bizonyára ama, fülünkkel már nem hallható hangok jelenségével azonos melyek szintén a nekik megfelelő formát igyekeznek létesiteni. A han2skála minden hangjának határozott geometriai forma felel meg. !gy a ré-hangnak egy stilizált margitvirág felel meg. Watts asszony folytatva kisérleteit, mindinkább komplikált formákat nyert, melyek a hideg levegő folytán télen az ablaktáblán rajzólódó jégvirágokhoz hasonlitottak. Végül módot talált arra is, hogy e formákról reprodukciókat készitsen : ,,igen különös erőt kell feltételeznünk a hangban, - irja kisérletezéseiről szóló, nemrég megjelent könyvében - mely lehetővé teszi, hogy a formátlan anyag ily harmoniába olvadjon s ennyi szépséget idézzen fel". Vajjon mi más volna ez, ha nem matematikai törvény, a számok megfelelése, melyről Pythagoras álmodott ? 

HIREK. - Az elnökválasztáshoz. A. Besant, a M. T. T. elnökének mandátuma ez év juliusában mint tudjuk lejár, ez alkalomból a lelépő elnök a következő levelet intézte az összes _testvértársulatok elnökeihez : 
Barátaim ! 

,,Kötelességemnek tartom röviden ismertetni a hat és fél év munkásságát, mely idő alatt az elnöki állást betöltöttem. Először az anyagi sikerekről számolok be : 11 nemzeti társulattal kezdtük, 567 páhollyal és 14863 taggal s végezzük 23 nemzeti társulattal, 952 t>áholylyal és 22744 taggal. Fószékhelyünk jövedelme 1907-ben 18715 rupia volt, mig 1913-ban 68331 rupia. (Egy- rupia éppen egy korona). 1908-ban eltöröltük a 25 százalékot, mely a Főszékhelyet illette s az évi hozzájárulást fejenkint 8 
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dénárra szállitottuk le (80 fillér). 1907-ben Adyarban ZT acre telkünk volt, 
I913-ban 273 (egy acre kb. 1 12 kat. hold). I907-ben az összes vagyon volt 
22:1760 rupia s I913-ban 696998 rupia. 

Ooatakamundban egy 100 acre területü birtokot vásároltunk nagy bun
ga!óval. A föszékhely területén nagyarányu ültetvényt létesitettünk, azonkivül 
saját üzemü villanytelepet rendeztünk be, valamint egy gőzmosót, pékmühelyt 
és tehenészetet. Nyomdánk állandóan dolgozik s a T. T. tulajdonába megy 
át, amint adósságtól mentes lesz. A kiadóhivatal megnagyobbodott. A Főszék
hely jövedelme bérösszeg, kamat és kerti terményekért I9I3-ban 25431 
rupia volt. 

Mindezekben személyesen semmi érdemem nincs. Csupán a jó szerencse 
volt az enyém, hogy mindazon kiválasztott lelkeket, kik magukat a T. T.-nak 
szentelik, összevontam s összetartom. 

Egyetlen komoly veszteségünk kezdetben volt, midőn az angol sectió 
500 tagja, kik nem helyeselték megválasztásomat, elhagyott bennünket, valamint 
a német sectió, mint azt már elnöki beszédemben is megemlitettem 19I3-ban.* 

. A !eozófia minden országban terjed s a tagok energiája, harmóniája s 
JÓ munkája önmagok szószólói. Az a kitüntetés, hogy vezető eszköze lehetek 
ez inspirációnak, nekem mindennél nagyobb dolog a világon. 

Mindnyájan ismeritek a támadásokat ellenem. ltéleteteket most kell 
meghoznotok. 

Ha ugy óhajtjátok, megyek s folytatom munkámat a T. T.-ban hivatalon 
kivül s ha óhajtjátok, hogy maradjak, épen ugy el fogom azt is fogadni s 
folytatom munkámat hivatalomban. Ha tudtok bárkit, legyen az férfi vagy nő, 
ki hitetek szerint jobban tud szolgálni titeket mint én, úgy kérlek ejtsetek el 
engem s hagyjátok az utat szabadon. 

S ez esetben minden tőlem telhetőt megteszek, hogy az uj jelöltet 
támogassam. Többet találhattok, ki kevesebb ellentétes érzelmet ébreszt, mint 
én, de nem fogtok találni senkit, ki jobban szeresse a Teozófiai Társulatot nálam. 

A Mesterek vezéreljenek helyes elhatározásra s adják a béke áldását ránk. 
Annie Besant, 

a Teozófiai Társulat elnöke. 

- Aizlányi Dezső t.-ünk "A Messiásság" (A világlét és a lelki titkok 
egys_éges ?kfejtés�J cimü művére hirdet előfizetést. A munka 5 kis kötetben fog 
megjelenni, egy kotet ára I K 20 fillér, népies kiadásban 80 fillér. Az első 
kötet már megjelent. Tartalma : 1. A Világszinpad jelenéseiböl. 2. Osztályokról 
embereknek. 3. Uj szabadság. 4. Szent tenger. 5. Isten küldött. 6. Világtitok 
(anyag, lélek, ritmus). 7. Géniusz. 8. Krisztus. Az összeg előzetes beküldése 
e(lenében bérmentve megküldi és a többi kötetekre előjegyzéseket elfogad a 
kiadócég : Haasz testvérek könyvnyomdája és könyvkiadóvállalata, Nagybecs
kerek, Torontálmegye. 

*A. Besant itt hosszabban kitér a Steiner-frakcióval támadt viszályra. Elmondja a saj
nálatos ügy egész történetét, előzményeit és következményeit, ugy amint azokat már ismerjük. 

Szerk. 
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- Dr. György János t.-ünk, akinek neve bölcseleti és vallástudományi 
írásai révén jó hangzásu : »Ismeretlen evangeliom" c. alatt könyvet készül 
kiadni. Műve - az előfizetési felhivás szerint - Jézusnak olyan életrajzát 
adja, mely az összes eddigi hasontárgyu művektől hittani, egyházalkotmányi 
és társadalmi szempontból nagy mértékben különbözik. A munka 8-adrét 
alakban körülbelül 100 oldalon fog megjelenni három hónapon belül. Ára 
postán utánvéttel példányonkint 2 korona. Megrendelések a szerző címére : 
Arad, "Függetlenség", Deák Ferenc-utca küldendők. 

- A Karma és reinkarnáció eszméinek hathatósabb terjesztésére teo
zófus t.-eink Amerikában rendet alakítottak, melynek címe : ,,Karma and 
Reíncarnation legion" (7243 Coles Avenne, Chicago, Ill ., U. S. A.) A rend 
,,Reíncarnatíon" cimmel havonta megjelenő folyóiratot ad ki, meíynek évi elő
fizetési ára 50 cent (körülbelül 2 K 50 fillér). A rendkívül tartalmas és csinos 
kiállitásu füzeteket az angolul beszélőknek melegen ajánljuk. 

- A Steineristák kiválása folytán tavaly ujra szervezett német T. T. az 
Osztrák T. T.-tal közösen lapot ád ki "Theosophisches Streben" cimmel. A 
legujabb teozófiai organum évente tízszer jelenik meg. Előfizetés Németor
szágban : 5 márka, külföldön : 6 márka. 

Tavaly a „ Weisser Hirschnél" Drezda mellett nagy sikerrel rendezett 
teozófiai tanfolyamot ez idén - mint értesülünk - ujra megtartják junius 
20. és julius I5-e között. A részletes programmot, amint megkapjuk, közölni 
fogjuk. -

Az emberi lélek állandóan fokozódó, mélyülő fejlődésére mutat az a 
sok rend, társulat, testvéri kör, melyeknek megalakulásáról vagy tevénykedé
séröl ugyszólván naponta hirt kapunk. Angliában az anglikán egyház több 
tagja rendet alakitott, melynek célja a keresztény misztika tanulmányozása. A 
rend a keresztény egyházakon belül testületet óhajt alkotni, mely a Világtanitó 
eljövetelében hisz s annak utját előkészíti. Angliában, Franciaországban 
Svájcban, Németalföldön, Belgiumban igen sokan csatlakoztak a rendhez: 
melynek francia cime : ,,Confrérie des mysteres de Dieu". 

Érdeklődök forduljanak Monsieur Fr. Wittemans cimére : 48. Rue du 
Palais, Anvers. 

A TÁRSULATBÓL. 

I\ teozófia i ránt érdeklődök figyelmébe ajánljuk, hogy a M. T. T. helyiségében, 

(1\7. Ferencziek-tere 4., I l l .  em. 10.) minden vasárnap d. u. 5 6rakor nyilvános 
jellegü összejövetelt rendez. I\ felmerülő kérdéseket vendégek és tagok barátságos 

eszmecsere keretében beszélik meg. 

A M. T. T. igazgatósága folyó hó I3-án megtartott ülésében követke
zőleg határozott : 

1. Cooper-Oakley elköltözött testvérünk · sirját emlékkel jelöli meg s az 
emlékmű költségeinek fedezésére gyüjtést indit. 
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.Minthogy eltávozott testvérünk munkásságával nemcsak nálunk, hanem külföldön is széles körben ismertté tette nevét, több nemzeti társulat szervező munkájában élénk részt vett, különböző nyelven megjelent műveivel a nemzetközi teozófiai irodalmat gazdagította, ennélfogva méltónak véli, hogy az adakozásban való részvételre az összes nemzeti társulatok felszólittassanak. 2. Ha Cooper-Oakley asszony impetuozus egyéniségét tekintjük, úgy amint az nekünk ma, távolabbi perspektivában, megjelenik, akkor benne a teozófiai propaganda lelkes, bátor, ügybuzgó megszemélyesitőjét látjuk. Amig körünkben volt, állandóan ösztökélt, buzdított, hol gyengéden, hol erőteljesebb szóval, lankadatlan kitartással, addig, mig betegsége nem akadályozta a teozófiai propagandamunka minél intezivebb művelésére, könyvek kiadására, nyilvános előadások tartására. A természet rendje, hogy az elenyésző életből új élet fakadjon s a M. T. T. igazgatósága úgy gondolta, hogy érdemes t.-ünk emlékének fentartására semmi sem volna méltóbb, mintha propaganda-alapot létesitünk s ezt a boldogult nevéről nevezzük el. 3. A M. T. T. tagjai a csoportelnökök útján hívatnak fel az adakozásra A gyűjtött összegek a cél határozott megjelölésével Nérei Ödön pénztáros t.-ünk cimére (1., Magyarádi-ut 55.) küldendők. 
Április havi zártkörű előadások sorrendje : április 3. Toperczer Ákosné : "A Raja-yogikról", április 10. Ferenczy Izabella : "Béke velünk", április 1 7. Nérei Ödön : "Saját ténykedéseink következményei". Az előadások mindenkor pontosan háromnegyed 8 órakor kezdődnek. 

Adományok. 

A Lapkiadó-alap javára K. 1.-né 10 korona. A Cooper-Oakley propaganda-alap javára Névtelen 100 kor. 

ÜZENETEK. 

Dr. W. 0. Köszönjük szíves levelét. Nem hisszük, hogy az emlitett eszköz volna az egyetlen és valóban célravezető módja a propagandának. Ha egyeseknek konveniálna is ez, viszont sokan kifogásolnák. Tapasztalataink vannak erre nézve. A kiadónál ujra el fogunk járni. Csak egy támpéldányt kaptunk. Fáradozásáért hálás köszönet. 
l\nonim cikkeket csak az esetben közlünk, ha a szerző nevét a szerkesz· 

töséggel tudatja. - Kéziratokat vissza nem adunk. 

A szerkesztésért felelős : RÓZSAFFY DEZSŐ dr. Szerkesztőség : 1., Otthon-utca 18. szám. Kiadóhivatal : IV., Ferenciek-tere 4. sz. 

Nyomatott Sárik Gyula villameröre berendezett könyvnypmdájában Czegléden. 

MIRE TÖREKSZIK A TEOZÓFIAI TÁRSULAT ? 

Ammonius uralkodása idejében több nagy vallás létezett és 
csak Egyiptomban és Palesztinában is több nagy szekta volt, -
miképpen volt képes őket összhangban egyiltt tartani ? 

Ugy járt el, miként mi mostanában. A neo-platonikusok nagy 
csoporttá tömörültek, melynek tagjai különböző vallásfilozófiai 
rendszerek tanítványai voltak. Egészen ugy, mint jelenleg mi 
teozófusok. 

Philadelphus alatt terjedt el a judaizmus Alexandriában, 
később a . hellén mesterek veszedelmes versenytársai lettek a babi
loni rabbi-kolégiumnak. Az »Eclectic Philosophy" szerzője igen 
helyesen jegyzi meg : A buddhisták, vedantisták és mágusok rend
szereit éppen ugy fejtegették, mint a görög filozófiát. És nem lehet 
csodálkozni, ha a gondolkozók ugy vélték, hogy a szóvita véget . 
érhet és lehetségesnek találták, hogy a killönböző tanításokból 
egy harmonikus rendszer elemeit lehetne összeállitani . . . Pantenas, 
Athenagoras és Clemens alaposan jsmerték a platonikus filozófiát 
és fölismerték azonosságát a keleti rendszerekkel. 

Ez időben a zsidó Aristobulos állitotta, hogy Aristoteles 
morálja a mózesi törvények ezoterikus tanítása. A zsidó Philo a 
Pentateuq-ot igyekezett összhangba hozni Pythagoras és Platon 
filozófiájával,Josephus pedig bebizonyította, hogy a karmeli esszeusok 
az egyiptomi therapeuták- és gyógyítóknak követői. Éppen így va
gyunk napjainkban . Kimutathatjuk a keresztény vallások és az 
összes felekezeteknek genealógiáját, a legapróbbakig. Ez utóbbiak 
apró gallyak, melyek a nagy ágból szakadtak ki ; de ágak és 
gallya� ugyanazon törzsből szívják az éltető nedvet és a törzs a 
Bölcseség Vallása. Ezt igyekezett bebizonyítani Ammonius, midőn 
felhívta a patriciusokat és keresztényeket, a zsidókat és bálvány
imádókat, hogy hagyjanak fel vitatkozásaikkal, veszekedéseikkel 
és ne felejtsék, hogy valamennyien egy és ugyanazon igazságot 
bírják, amelynek csupán a külső köntöse különböző és hogy 
mindnyájan egy közös atyának gyermekei. Ugyanez a teozófia célja. 

Mosheim mondja Ammoniusról : ,,Megértvén, hogy nem csak 
a görög filozófiai is�olák, de a barbár népekéi is valamennyien 
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megegyeznek a lényeges pontban, elhatározta, hogy az összes 
szekták elveit ismertetni fogja, s ilyen módon világ0ssá fog válni, 
hogy valamennyi közös forrásból ered és mindannyi ugyanazon 
célhoz törekszik. 

Ha az edingburgh-i Enyclopoedia irója tudatában van annak, 
amit mond, Ammoniusról irván : akkor ne feledje, hogy egyuttal a 
modern teozófusokról, hitvallásukról, céljaikról is ir. ,, Theodictatos" 
alatt a következőket olvassuk : ,,Az egyiptomban nyert tanitásokat 
fogadta el (ezek extorikus része Indiából származott) a Világegye
tem- és az Istenségre vonatkozólag s ezeket együtt, mint egy 
nagy egészet tekinti, szintugy a világ örökkévalóságára vonatkozólag. 
Erkölcsi törvényeket is hozott, melyek lehetővé tették, hogy az 
ország törvényei és a természet •szabályai szerint éljen; a bölcsektől 
elvárta, hogy értelmi tudásukat a contempláció gyakorlásával 
fokozzák." 

Milyen tekintélyekre hivatkozhatunk, hogy az alexandriai 
teozófusokról az imént mondottakat állithassuk. Nagyszámu ismert 
iróra. Közülök az egyik, Mosheim, szerint Ammonius a követke
zőket tanitotta : ,,A tömegvallás a filozófiai vallással azonos volt 
és sorsa is ugyanaz volt, vagyis fokozatosan tönkre ment köve
tőinek fenhéjázása, hazugsága és babonáskodása következtében ; 
következőképpen eredeti tisztaságát kell visszaállitani, minden 
salaktól megtisztitani s ujra filozófiai alapra helyezni : azt állitotta, 
hogy Krisztus csupán az örök bölcseséget akarta helyreállitani 
kezdetleges érintetlenségében, korlátozni akarta az uralkodó babonát 
és megszüntetni a sok tévedést, mely lassankint a különböző 
népvallásokba belecsuszott." 

A mai teozófusok nem mondanak mást. Azonban mig a 
Philalétheit törekvéseinek sikerében két egyházatya támogatta 
Clemens és Athenagoras, továbbá a zsinagoga bölcsei, az Aka
démia filozófusai, akik valamennyien igen jól tudták, hogy mind
nyájuk közös tanitását terjeszti nekünk, akik az általa megjelölt 
uton haladunk, támogatás helyett csupán szidalmakban és üldözés
ben van részünk. Ez a tény maga eléggé bizonyitja, hogy tizenöt 
századdal előbb az emberek több türelmességet gyakoroltak, mint 
napjainkban, a „fény és világosság" századában. 

H. P. Blavatsky. 
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SUUM . CUIQUE* 

Az okkultizmus szent tudomány : jaj annak aki profanizálja 1 
Alapja az igazság és mindenféle hazugság elzárja a hozzá vezető 
utat. Feltilnéskeltés céljából iniciátiós okleveleket kiállitani, 
ugyancsak alávaló neme a hazugságnak. A tisztesség legelemibb 
törvényeibe ütközik, hogy a keletet plagizáljuk és nyugati cégér 
alatt mint dugárut csempésszük be. A Teozófiai Társulat megala
kulása óta ez mégis mindennapi eset. 

Nem szenvedhet kétséget, hogy a teozófusoknak nincs mo
nopoliumok az okkult, transcendentális igazságok hirdetésére - a 
brahmanizmus, a zoroasztriánizmus a buddhizmus, a kereszténység 
eredeti, tiszta formájában tartalmazta őket. Azonban állitják, hogy 
mesterük tanitásában fejeződtek ki legvilágosabban, Iegprecizebben 
és legrészletesebben ama tanítások legfőbb pontjai, melyek ma 
ugyszólván általános érvényben vannak. 

E pillanatban működésbe lépett a plagizálás ezer fajtája és 
az ujonnan érkezők könnyen azt képzelhetik, hogy tulajdonképpen 
nincs másról szó, mint a keleti és nyugati hagyományok össze
egyeztetéséről. Távolról sem. A régebbi okkultisták h0mályos 
fogalmazásu irásai csak ama pontokban váltak érthetőkké, amelye
ket a Teozófia megmagyarázott, azok akik kezdeténél jelen voltak, 
jót tudják ezt. 

*E cikk nem személyek, hanem elvekre vonatkozik. A személyek iránt akkor is szeretettel vagyunk, amikor tévednek, mert testvéreink. Azonban kötelességünk tévedéseikkel szembeszállani, ha e tévedések másoknak is árthatnak. - Szerző megjegyzése. - A Revue Thés. Fram;aise 1897-98 évf.-ban jelent meg e cikk, mely ma - tizenhét évvel később - épen olyan aktuális, mint annak idején. Szerk. 
99 



. H. P. Blavatskynak, az O Mesterének és tanitványainak tulaj
domtható, hogy a természetes okkult tanitás alapvető pontjai el
méleti szempontból pontosan tárgyaltattak a nagy nyilvánosság 
előtt. Ami e tanitás gyakorlati ismeretét illeti, ez nagyobbára holt 
betíi maradt, kivéve nehány csekély számu kiválasztott egyént és 
azt a fogyatékos tanítást, melyet általában ilyen cim alatt nyujtanak. 
Éppen annyira veszélyes e tanitás, mint amennyire fogyatékos : 
csupán arra szoritkozik, amit "magikus ceremóniának nevezünk." 

Némelyek előtt ez állitások tulzásoknak fognak tilnni, holott 
egészen pontosak és felhivunk · mindenkit, hogy nevezzen meg 
olyan nyugati munkákat, melyek többek között pontosan, részlete
sen, világosan tárgyalták az aláob következő pontokat, mielőtt a 
Teozófiai Társulat létezett volna : 

1 .  Láthatatlan lények : elemi szellemek, gondolat formák, 
mesterséges elementálók, devák és más felsőbb hierarchiák 
(Maharája hipika stb.) A természet-szellemek leirásaira akadunk 
teozófiai könyveink létezése előtt, de senkisem jelölte . meg a 
speciális evoluciót, amelyhez tartoznak, kivévé a mi iskolánk 
okkultistáit. 

2. Az emberi szervezetet illetőleg : Éter-test, asztrál-test 
(asztrál-testek) maya-testek, a főbb centrumok, amelyeken finomabb 
testeink távozhatnak, személyi és egyéni Én (a Manas két eszpek
tusa) a cauzális test, a felsőbb Én. 

3. A halál után következő állapotokra nézve : az éter-test 
távozása, a kamarupa kiválása (ami némileg különbözik az aszt
rális testtől, a második halál, a devacháni élet, az Egó visszatéré
sének proceszszusa, Avitchi, a nyolcadik szféra, megsemmisülés, 
a normális reinkarnációk, élettelen és élő asztrális hüvelyek. 

4. A kozmikus kérdésekre vonatkozólag : planétai láncok, az 
az evolució természete némely bolygón : Neptunus, Saturnus, 
Jupiter, Venus, Mars, stb. . . . a kauzalitás törvénye (Karma) 
az evolució törvénye (melynek alapján a reinkarnáció történik) az 
utolsó fizikai a_tom összetétele · és ;:násodrendű agrégatumaniak 
természete, ideértve mozgásukat is, az akasa-képek stb. stb. 

Nem szólunk arról a rengeteg tanításról, mely legujabban 
adatott át a nyilvánosságnak, mert a plagizátoroknak még nem 
volt idejük, hogy kijegyezzék maguknak. Az okkultisták közül, 
egyedül Allan Kardec tanitotta a remkarnációt a T. T. alapitása 
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előtt - sajnos - egyedül az európai spiritiszták fogadták el -
és ezek sem valamennyien és ez a fontos igazság igy egy kis
csoportnak kiváltságos tulajdona. 

Olyan okkultisták, akiket némely iskolákban, mint initiáltakat 
tekintenek nem ismerték ez alapvető tényt (pl. Martinez Pasqually) 
sőt tagadták (Eliphas Levi, Szt. Márton.) 

Olyan nagy szellem, mint Szt. Márton tagadta az embertől 
lakott világok létezését a földön kivül, míg másrészről hitt Ádám 
bibliai bünösségében, a véres áldozatok szükségességében az em
beri lélek regenerációja szempontjából és az emberi bünök expiá-
ciójában Krisztus vérénél fogva. 

Fölösleges, hogy ezúttal hosszabban kitérjünk e pontokra, 
de ideje volt, hogy megemlékezzünk a szellemi bitorlásról, nemcsak 
azért, mert azok, akik benne részesek, leginkább támadják a T. 
T.-ot, de azért is, mert ilyen módon megtévesztik a jóhiszemű 
tanítványokat és azért, mert azoknak, akik őszintén keresik a 
világosságot, meg kell mutatni a forrást, ahol található. 

E kötelességünk teljesítésének tudatában egészen mindegy 
reánk nézve, milyen uton-módon terjednek el a világban a teo
zófiai igazságok. 

Dt. Th. Pascal. 
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A LÉLEK ÚTJA. 

- Látomány. -

Reggel volt, sejtelmes, üde, örömittas reggel. A föld vétkeit, 
borzalmát és sebeit a béke szüztisztaságú hóleplébe burkolta és 
vágyódva, imádva tárta ki keblét a szeretőleg és vigasztalólag fölé 
hajló ég felé. S a világosság ébresztő csókjai alatt fölébredtek a 
házak ablakai mögött szunyadó virágok s hidegtől bágyadt vézna 
testecskéiket könyörgőleg a felkelő nap felé forditották ; fölébredtek 
a fehér bóbitás fák, álomra összesimult ágaikat megrázva, alázatos 
hajlongással, suttogással üdvözölték az újra felvirradt napot. Fel
harsant a rohanó élet forgatagának lüktető zaja : ember és állat 
újabb tapasztalatra, újabb szenvedésre, küzdelemre és munkára sietett. 

S én csodálkozva tekinték a napfényben ragyogó havas tájra. 
Hisz ·nehány pillanat előtt még ott jártam égszin ruhás testvéreim 
között a virágövezte ezüstfövényes úton, mely a tanulás csarnokába 
vezet. Sokan haladtak velünk az úton s mindnyájan gyermekek 
voltunk : szeretettel és könyörülettel teljes áhitatos, engedelmes, 
tanulni vágyó gyermekek, kiknek nem a földön töltött idő, hanem 
lelki életük és fejlettségük kora volt arcára irva. S kinek-kinek 
minél mélyebb és bensőbb volt a szeretete, áhitata, lelki gazdag
sága, annál több szépség és báj ömlött el rajta. 

Egyik társunk egy megdicsőült arcú, napsugárszin köntösben 
pompázó kis gyermek felkapaszkodott a mellette haladó oroszlán 
hátára s kedves szavakkal szelidségre és alázatosságra inté őt. S 
a hatalmas vadállat barátságosan hátramosolygott a kisdedre és 
nyugodtan türte, hogy sörényével az ő legnagyobb büszkeségével 
játsszék. 

A csacsogó patak partján, - mely a könyörületességről, jóra 
és szépre törekvésről bájos kis történeteket regélt - újabb gyer-
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mekcsapattal találkoztunk. Ruhájuk a szeretet rózsaszinében tün
dökölt, szivük lángolt a szeretettől és részvéttől, amint épp egy 
fájdalmasan nyöszörgő tigris sebeit mosogatták a patak vizében és 
kötözgették be ruháik foszlányaival. A ravasz, félelmetes vadállat 
pedig, ennyi igaz könyörület láttára a csodálkozás és igaz hála 
kifejezésével nyalogatta a körülötte foglalatoskodó szelid, gyöngéd 
kis kezeket. 

Arrább meg egy gyönyörű ifjú . . . ruhája az alázatos tudás, 
a jót akarás és szelid hit szineiből szőtt zöldes fényben ragyogott. 
Épp egy lelkileg még vak gyermeket emelt át az alatta tátongó 
mély szakadékon.  Egy oktalan gyermeket, aki múló szenvedéseit 
és kételyeit az erőszakos halál sötét mélységébe akarta fojtani . De 
amint túl volt a veszélyen a gyermek, boldogan felujjongott s a 
fájdalom erejétől megedzett szivében nemesre s nagyra törekvő új 
remény támadt. 

útunkat egy szarvasbogár, meg egy darázs keresztezte .  S az 
egyik könyörgő hangon szólott : ,, Kedves embertestvéreim, vigyetek 
el engem is a tanulás csarnokába. Tudom, hogy még nem vagyok 
méltó, hogy köztetek járjak, tudom, hogy még nem vagyok elég 
fejlett, hogy megértsem tanitótok és vezetőtök szavait, de oly jól 
érzem magam szelid, szeretetteljes körötökben. S nagy tanitótok 
oktatása, noha még nem tudom azt teljesen felfogni, elaltat bennem 
minden rossz indulatot s a jó és nemes példa követésére ösztönöz. 
Rejts el hát engem kicsiny, igénytelen rovart a tenyeredbe. Ne félj, 
nem foglak bántani mérges fulánkjaimmal, mert hisz' tudom, te 
csak szeretettel viseltetsz irántam" . 

Tenyerembe rejtvén az örvendező kis darazsat, társnőm pedig 
az ágaskodó szarvasbogárkát emelte fel s tova haladtunk. Útunkat 
szegélyező mezők édes illatárban úsztak. S virágtestvéreink csilin
gelő hangon köszöntöttek : ,,Jó reggelt, jó reggelt embertestvéreim ! 
Üdvözöljétek nevünkben is a kegyes, jóságos tanitót" . 

Ö, kihez siettünk már ott várt minket a templom előcsarno
kában és mosolyogva mondá : ,,Telepedjetek ide közém kedves 
gyermekeim!" S mi szép rendben elhelyezkedtünk szeretett veze
tőnk köré : A legidősebbek közvetlen közelében a lépcsőfokra ültek, 
mig a fiatalabbak kor és fejlettség szerint sorakoztak egymás mögé, 
leghátul a szeretet szavára idesereglett állatok helyezkedtek el : az 
oroszlán, az őzikék, szarvasok és nyulak félénk csoportjától körül-
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véve, az elefánt, a kigyók és leopárdok társaságában magas hátán 
számtalan kiváncsian ágaskodó madárkával, a farkas a bárányhoz 
simulva. 

Ósz szakálú kegyes tanitónk pedig szólott : "A szeretet -
az élet." Minél többet szerettél, annál többet éltél. A szeretet az ember 
lelki énjét növeli, gazdagitja és összhangba hozza a mindenséggel. 
A szeretet tisztává, könnyüvé teszi a lelket es Istenhez emeli. S 
ahogy bennünk a szeretet mind jobban-jobban kibontja szárnyait, 
hova-tovább mind magasabbra-magasabbra emelkedünk s így mind 
nagyobb lesz látkörünk; mind világosabbá válik előttünk az igaz
ság, mind határtalanabb lesz megbocsátásunk, mind mélyebb a 
megértésünk és lassan-lassan teljesen lehullanak rólunk önző vágya
ink és gondolataink láncai s asztráltestünk könnyű, egész könnyű 
lesz, olyan könnyű és finom, hogy miként a virág illata messze
messze fel tud emelkedni, el tud távolódni földi énjétől. 

Minél erősebb, minél nagyobb a lélek illata, illetve szeretete, 
annál tágabb körökre tud hatni, annál több egyént képes magá
hoz ölelni, annál több egyént hangol szeretetre. A szereret a szív
ben olyan, mint a harangszó, mely imára, szeretetre hívja körülötte 
levő társait. 

A szeretet nem a csók, nem az ölelés, hanem a türelem, az 
alázatosság, az önzetlenség, a lemondás, az önfeláldozás. Ez a 
szeretet ! A csók csak a baráttal vagy kedvessel közölt öröm 
kifejezése. 

A szenvedés tanitja meg az embert igazán szeretni, örülni és 
jóttennL Mert mi más lehet az igazi öröm, mint a szeretet gyakor
lása, mint az elmélyedés a dicső teremtés szépségeibe és ember
társaink lelkébe s midőn a szeretet és megértés búvárköntösében 
alámerülve felebarátunk bizony nem ritkán lelki mocsarába, abból 
gyöngyöket hozunk felszinre. S elébe helyezvén néki értékeit, 
figyelmeztetjük : Testvérem, irtsd ki magadból a szennyes ing?ványt 
és építs rajta méltó, tiszta hajlékot drágagyöngyeidnek. Oh ez 
öröm, mélységes, fenséges, nagy öröm I S ehhez nem szükséges 
intellektuális tudás, sem holmi erőltetett dreszura, hanem csupán 
a jóságban és szeretetben gyökeredző erő. 

Aki az eszével is tud érezni és a szivével is tud gondolkodni, 
az helyes úton jár. Az ilyen ember érzéseiben él, hitéből és sze
retetéből táplálkozik, mentális énje immár a legmagasabb princi-
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piumban, a Logosban, lélegzik. Mig ellen.be� az érzé�ekben �lő�, az 
önző vágyakból és szenvedélyekből taplalkozók még Kamaban 
gyökeredznek. 

Mindnyájan Kámának szülöttei vagyunk, de míg belőle ki 
nem emelkedünk, addig az anyag ereje, az önzés szenvedélye űz, 
éltet, az egyéni érvényesülés vágya vezet, emel és érlel minket. 
De ha kiemelkedtünk belőle és Krisztusban újra születtünk, ha 
lelkünkben is végbement az átváltozás, az anyag átszellemitésének 
szent ténye, - melyet a keresztények nap-nap után oly kifejezően 
symbolizálnak oltáraikon - akkor beleömlöttünk az önzetlenség. 
a szeretet, irgalom és alázatos segíteni vágyás, akarás és tudás 
szent tengerébe. 

Akik még Kámában* élnek, azokról a magasabb Létprincipium 
csak úgy vesz tudomást, mint egy jóságos atya, ki elnézően, moso
lyogva szemléli az ő kisded gyermekeinek kisded játékait s bármi 
oktalanságot követnek el, megbocsátással tekint reájuk, nem is 
bünteti őket, mert tudja, hogy embrionólis erőtlen lelkük nem bírná 
el még a szenvedés terhét. De akik Ö benne már újra születtek, 
kikban az isteni szikra már lángra lobbant, azoknak minden gon
dolatát és cselekedetét éber figyelemmel kíséri és élettörvényekhez 
ragaszkodva szigorúan ledolgoztatja velük a karmát, melyet részint 
magukra háritottak, részint önként magukra vállaltak ; szóval 
beható oktatásban részesíti választottait. S amennyire megörven
dezteti Öt gyermekeinek buzgalma, igazságossága, szeretete és 
alázatossága ; épp úgy fáj szerető nagy Lelkének, ha övéi időnként 
türelmetlenek vagy ha el-el tévelyednek az igazság, jóság és sze
lidség útjáról. 

Mert ezek a szeretben, hitben és · tudásban ujjászülöttek, Ö 
benne élvén, mint az Ö végtelen nagy Lelkének tengerében hul
lámzó atomok, ennélfogva minden gondolatukat és érzésüket, mint 
az ö saját Lelkének kínjait vagy gyönyöreit érzi. Azért legyet�k 
jók, szeretők, alázatosak és szelídek ti, kiket az Atya szívéhez 
emelt. Gyújtsatok világosságot lelketekben a szeretet és értelem tüz
kövével. Mert világosságot kivillröl senki és semmi sem éleszthet 
benső rejtekhelyetekben. Világosságot egyedül szivetekben öntu-

*Káma : az emberben levő negyedik principium, melynek hordozója az asztrális test, vagyis a vágyak, érzések, szenvedélyek szerve. 
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datra ébredő é!telmetek nyújthat . S igy tiszta szivvel, világos érte
lemmel ,és alázatos lélekkel várjátok az üdvözitő, csodás eseményt. 

"Oh mondd, mondd jó Atyánk, mi lesz az a csodás esemény"; 
kérdezték a gyermekek az öröm lelkesedésével. Erre ama napsugár
köntösű jézusi gyermek, kinek homlokát a szeret és bölcsesség 
dicsfénye övezte, öröm ujjongva felkiáltott : "Testvérkéim, hát nem 
tudjátok, hogy a szeretet Mestere ismét leszáll közénk I" . . .  

"Óh fénylő Világosság, óh végtelen Szeretet, óh szent Gyö
nyörüség lehetséges-e, hogy Te ezen a bünnel megfertőzött sötét 
földön újra elfoglalod a Te országodat ?!" - sóhajtott méla áhi
tattal mellettem ülő társnőm. 

Kegyes tanítónk pedig szólott : Igen igen I Ó eljön hozzátok 
erejével, szeretetével, bölcsességével és irgalmával. Nem ember 
lészen Ó, hanem Lélek, mely belétek szál, mely titeket mint egy 
csoda, mint a nap teremtő sugara megszáll . Egy lészen közületek 
az Ó Lelkének magja - a fényerőközpont. S ti itt a közelemben 
az Ó kiválasztottai, a Nap fénylő Lelkének sugarai, küldöncei. Mert 
mióta Krisztus a földön járt, Lelke oly nagyra növekedett, hogy 
emberi kreatura nem képes azt teljesen magába ölelni, ehhez több, 
sok-sok fejlettebb, megtisztult lélek szükséges, kiknek összessége 
alkotja majd a krisztusi egységet. És azért is jön el Ö igy hozzátok 
szegény vak emberek, hogy megértsétek az örök isteni egység tör
vényeit . Mert az örök Istenség lelke számtalan részből, számtalan 
különböző színű sugárból áll és mégis egy : az örök bölcsesség, 
az örök szeretet, az örök áhítat, az örök nagyság és alázatosság. 

A szeretettel teljesek lesznek a rószaszinű sugarak, az áhítat
tal, hittel és alázatossággal teljesek a kék sugarak, a bölcsesség
gel és intellektuállis tudással teltek a sárga és narancsszín sugarak, 
a hitet a tudással egyesített zöldszinben tilndöklők pedig a láng
nyelvü előharcosok s mégis mindannyian Krisztus lelkének mennyei 
prizmájában egyesítve a szűztiszta fehérséget, a Nirvána képét 
fogják alkotni. 

Azért legyetek elkészülve ti, akik szenvedtek sok örömöt 
fogtok okozni, legyetek elkészülve ti, akik hisztek és tudtok, ti 

lesztek a világosság oszlopai, legyetek elkészülve ti, akik szelidek, 
türelmesek, alázatosak és szeretők vagytok, ti hozzátok a legnagyobb 
jót a világra, a ti irgalmas alázatosságtok veszi le a büszke állat
emberekről a láncokat, melyeket a tudatlanság, önzés és sötétség 
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szelleme vetett reájuk és vezetni fogjátok őket a szelídség és meg
ismerés útján. 

Áhítattal és örömmel átlelkesített csönd állott be. Kegyes 
tanítónk pedig megáldott minket, jelezve, hogy bölcs szavai fölött 
most már mi gondolkozzunk. S a tanulók önmagukba mélyedve 
elszéledtek. De mi ketten társnőm és én ott maradtunk lábainál. 
És ő szelíden megsimogatva hajamat, mosolyogva kérdezte : ,,No 
mit akarsz még tudni leányom ?" 

Reménykedve szóltam : "Kedves lelki Atyánk, mi egymás 
között sokszor tanakodtunk, hogy voltaképen ki lehetsz te, aki 
hozzánk mindig oly jóságos és segítségre kész vagy s aki bölcs 
szavaiddal oktatsz és bátoritsz minket, megmutatván nekünk a 
magasba vezető útat". 

Ó távolba merengő szemekkel válaszolt : "Én a dicső nagy 
Mesterek egyik alázatos, buzgó tanítványa vagyok. Belőlilk merítem 
a bölcsességemet és mult életem szenvedéseiből az irántatok való 
szeretetemet, mert hosszú, fájdalmas és fáradságos keresztút vólt, 
melyet én megjártam. lm lásd az utolsó állomást . Bőséges okulást 
fogsz belőle meríteni." 

S lám egyszerre csak gyögyörü kápolnában találtam magam . . . 
Búgott, könyörgött az orgona, lobogtak a gyertyák, áhitatós, remegő 
világuk dicsfénnyel övezvén az oltárt, mely előtt imába és szent 
elmélkedésekbe elmerülve szerzetesek térdeltek. Ott fehérlett köztük 
a mi jóságos tanitónk ősz feje is, átszellemült arcán túlvilági 
ragyogás. Egy arc, melynek minden vonásában lecsitult, megtisz
tult lélek tükröződik; egy ember, ki a maga számára nem kér, 
nem óhajt semmit, csupán felebarátai lelkiüdvéért könyörög, küzd 
és dolgozik . 

Amint igy szerettei szemléltem őt, egyszerre csak nagy fényes
ség támadt a kápolnában s óh csodák-csodája az oltáron gyönyörű
séges, szentséges alak jelent meg, oly fehéres illatos, mint a lótusz
virág és tündöklő, mint a fölkelő nap. 

A szerzetesek mindnyájan áhitatós megilletődéssel arcra vetették 
magukat és Ó szólott : ,, Üdv nektek testvéreim I Buzgóságtok 
örömmel árasztja el az Atya szívét . Ö küldött engem, hogy kinyi
latkoztassam nektek kívánságát. Töltsetek hét napot és hét éjszakát 
úgy, ahogy a jóság eszményké pének működését képzelitek. S akkor 
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a hetedik nap reggelén ismét eljövök és kiosztom köztetek az isteni 
bölcsesség és hatalom kincseit . . . Menjetek békével !" 

S ime ott ahol az előbb arua gyönyörüséges alak lebegett, 
néhány pillanat mulva már csak egy fénykéve ragyogott. 
De a Mester szeretettől és odaadástól remegő lágyhangja s lényé
nek édes mennyei illata még ott vibrált az immár homályba me
rült kápolnában. 

A szerzetesek pedig felkeltek és cellájukba vonultak, hogy a 
szent jelenségről elmélkedvén, előkészüljenek a nagy eseményre. 
Az ősz rendfőnök - a mi tanítónk - azonban felvette kopott 
zarándokruháját. Azután batyut kötött, abba belehelyezte a bibliát 
és a kis házipatikát és kiment a világba, hogy ott önmegtagadóan 
jót tegyen, szeretetet és világosságot árasszon. 

S eljött a nagy nap . . . .  
A szerzetesek égszín selyemmel szegélyezett hófehér ünnepi 

köntösüket öltötték magukra, oldalukon buzgóságuk ékes jelvé
nyeivel. Hasonlóképpen lelkük is fel volt ékesítve. Hisz két nap, 
két éjszakán át csupán a saját lelkükkel törődtek : diszitgették, 
ékitgették s gyönyörködtek önmagukban. S hogy még vakítóbb 
legyen lelkük, teletömték azt az intellektuális tudás bölcseletével 
és felcicomázták a szeretetről és hitről hallott minden szép mon
dással, hogy ha majd a Mester meglátja tudásukat s ékes magas 
röptil gondolataikat, annál méltóbbnak találja őket mindenhatósá
gának ajándékára. 

Nyugtalan várakozással, diadalitasan mindnyájan ott szorong
tak már a kolostor folyósoján. Utolsónak a rendfőnök érkezett : az 
út porától lepett, tépedt zarándok ruhában, fáradt, sebzett lábait 
nehezen vonszolta maga után; szeme a betegágyak mellett való 
virasztástól vörösre volt duzzadva, s egyik szögletében még most 
is ott ragyogott részvét egy ott felejtett könnye, ajka remegett ere
jét felülmuló önmegtagadó igyekezettől, - mellyel isten igéjét 
hirdette az éhező és szomjuhozó lelkeknek, de arcán valami cso
dás harmónia és boldogság üdvözölt kifejezése honolt. 

A szerzetesek megilletődve szemlélték ősz rendfönöküket : ,,oh 
hátha csak öt teszi majd az Ur lelki kincseinek részesévé." E 
gondolatra feltámadt bennük az irigység és önző vágy hatalom, az 
intellektuális ragyogás után. Mindenik csak ö maga egyedül akart 
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részesülni az isteni kenyelemben és egymást lökdösve, egymás elé 
kerülve rohantak fel a kápolnába. 

S látván, hogy az agg rendfőnök bár lassan és meg-meg 
csukló léptekkel de mégis követi őket, egyikük az irigységtől elho
mályosult lelkiismeret dühével lelökte öt a lépcsőről. A zuhanásra 
elborzadva tekintettek vissza a szerzetesek, de azért csak rohantak 
feljebb-feljebb. Csupán a legfiatalabb, legtudatlanabb, de legszere
tőbb köztük fordult vissza, hogy elalélt rendfönökén segítsen .. 

Ezalatt odafent nagy volt a szerzetesek meglepetése és ije
delme, mert a kápolnából hiányzott az oltár s minden zugából 
marásra kész dölyfösen ágaskodó kígyók vigyorogtak. Ennek lát
tára a szerzetesek rémülten hátráltak és szitkozódva, kiabálva 
rohantak le a lépcsőn. 

S odalent a lépcső legalsó fokán térdelt a legfiatalabb szer
zetes a részvét és önzetlen szeretet érzéseitől elragadtatya karjaiban 
Krisztusnak hűséges szolgájával. A haldokló aggastyán könnyázott 
szemeiből eltévedt testvérei iránt érzett szeretet fájdalma és meg
bocsátás világított. S mögöttük fénytől sugárzó gyönyörű jelenség 
állott : a szeretet Mestere üdvöt osztó kezeit áldólag kitárva hűsé
ges szolgái fölé, kik a próbát dicsően kiállták. Szeretettől lángoló 
szivéböl véres könnyek hullottak. A bölcsesség és jóság tüzében 
égő szemeinek szomoru tekintete előtt a szerzetesek megilletődve 
hátráltak. Egyik-másikba felébredt a lelkiismeret és bocsánatkéröleg 
borult az Ur lábai elé s azután koldusbotot véve kezébe, elindult 
a javulás és megismerés rögös zarándokutján. Azonban voltak 
olyanok is, kik az elveszett isteni hatalom feletti dühükben a 
dölyfös emberi tudás fegyvereivel szembeszálltak a szeretet és 
irgalom Mesterével. De mikor szájukat isten káromló szitokra nyi
tották, szavak helyett csak vad üvöltés hangzott ajkukról és dühös 
vadállatokká válva rohantak az erdők sűrűjébe, hogy számtalan 
születés és halál által ujból megkezdjék a \assu felfelé haladást a 
fejlődés csigaútján. 

A látomány szertefoszlott. S mi méla áhítattal néztünk fel szeretett 
vezetőnkre. Ő pedig kezébe véve kezünket elindult velünk. 

Csendesen haladtunk egymás mellett, mindenikünk a maga 
gondolataiba mélyedve. Eközben gyönyörű tisztásra értünk. Itt 
megállott jóságos vezetőnk és visszatérésre intett, mondván : 
,,Leányaim tovább nem jöhettek velem, mert ahová most megyek, 
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a misztériumok honába, oda nem szabad a homály fátylán át néző 
emberi szemnek betekinteni." 

Már bucsuzóban voltunk, midőn társam elragadtatással fel
kiáltott : ,,Oh nézd, nézd ott a magaslaton azt a gyönyöríi szin
pompában fénylő alakot I Vajjon ki lehet az ?" 

,,A nagy Mesterek egyik legkedvesebb, legbuzgóbb és legön
feláldozóbb tanitványa ő, az kit ti Blavatsky néven emlegettek a 
földön, válaszolta kegyes tanitónk. ,,Nemde csodálkoztok gyö
nyörüséges mennyei arcán, mert hisz ti külsejét csak nehézkes földi 
porhüvelyében ismeritek, melyben mlgasan szárnyaló lelke gyakran 
bizony úgy érezte magát, mint gyötrő kényszerzubonyban. Nehéz
kes földi testbe zárt fenkölt lélek volt ő, kinek bölcsessége, meg
értése és szeretete messze világitott az átlag emberek felett. 
Bölcse�ségét ismeritek, megértését bebizonyitotta nektek, amennyi
ben mmden ellenségének megbocsátott, önzetlen emberszeretetének 
s a hasznos nemes célért való lelkesülésének pedig fényes tanu
ságát adta azzal, hogy midőn nagy szenvedései közepette elszól
litotta öt az isteni kegyelem, ö még halasztási időt kért, hogy e 
földön, hol annyi hálátlansággal és ellenségeskedéssel találkozott 
befejezhesse alapvető munkáját, mely az igazságot szomjuzó em� 
bereknek megnyitja a felfelé vezető utat, mely a szenvedőknek 
enyhet és világosságot nyújt, mely az anyagba elmerült dölyfös 
lelkeket kutatásra és gondolkodásra készteti. Szórjátok hát a hála 
rózsaszin virágait, melyeket itt melengettek a sziveteken ő elé 
mélyen, igazán, önzetlenül szerető anyátok elé." 

Passijlóra. 

, Akit önző, inditóokok vezetnek, nem léphet semmi-
fele menyorszagba, hol a személyi vonatkozások nem 
léteznek. H. P. Blavatsky. 
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AZ EMBER HÉT PRINCIPIUMA. 

Manas működése. 

Most pedig rátérünk a Kama-Manast érhető harmadik lehe
tőségre. A fentemlitett következményeiben „szörnyíi sorsra, mely 
a kamikus principiumot érheti." 

Tehát elszakadhat forrásától s a felsőbb Manas helyett Kamá
val azonosul. Ez szerencsére nagyon kivételes eset. S az emberi 
élet egyik polusán éppen olyan ritka, mint amilyen ritka a másik 
poluson a felsőbb Manasszal való teljes egyesülés. De miután a 
lehetőség mrgis fennáll, igy evvel is foglalkoznunk kell. 

Karna tehát a személyiséget annyira befolyásolhatja, hogy 
a kama-manaszi küzdelemben előbbi teljesen felül marad. 
Az alsóbb Manas igy tökéletesen Karna rabjává lesz. Lényegében 
a folytonos surlódásoktól és küzdelmektől mindjobban és jobban 
elsatnyul. Mig végül a vágy sugallatainak engedve, viseli annak 
mulhatatlan következményeit, s a felsőbb és alsóbb Manast össze
füzó gyengeszál az „az ezüstfonál , mely Mesteréhez fíizte" -
kettészakad. Ekkor a földi életben a quaternaire elszakad a triad
tól, hová természete szerint tartozott. A felsőbb és alsóbb termé
szet teljesen szétválnak. 

Az állat felszabadulva, zabolátlanul tör elő, magával ragadva 
manaszi sugárreflexeit. Holott az élet sivár utjain a manaszi 
sugár kellett volna, hogy kiséröje legyen. Fejlettebb emberi értel
mének maradványával, most már sokkalta veszedelmesebb, mint 
az állatvilágból való evolválatlan állattársai. Mert külsőre ugyan 
ember, de az emberi sziv irgalma, szeretete és igazságérzete 
hiányzik, bensöre - állat. 
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Ilyen emberrel találkozhatunk néha a társadalomban. Bom
lasztó lénye - legyünk bár irányában, a legmélyebb, bár remény
telen részvéttel, joggal megremegtet. 

És mi lesz a sorsa az ilyen embernek, ha megkondult a 

halál harang. 
A halhatatlanságát egyedill biztosító principiumától igy elsza

kadt személyiség végül tönkremegy. De a létnek egy periodusa 
még előtte áll. 

Az ilyen lény vágy-teste rettenetes erejü. Tudniillik az az 

egyedüli különleges sajátsága, hogy bizonyos kivételes helyzetekben 
reinkarnálódhatik az emberek világában. 

Az ember lényében ilyenkor szakadás áll be. S a benne rejlő 
bestia felszabadulva, zabolátlanul törtet előre. Sivár földi életének 
egyetlen vezetőjét - a rnanasikus sugár emlékeit - magával 
ragadja. Most azután szellemi képességének még meglevő töredé
kével bestiálisabb, mint az evolválatlan állatvilágból való állattársai. 
Mert külsőre ugyan ember, de bensőre állat. Ember kinézésű, de 
emberi érzéseket, amilyen az irgalom, szeretet, igazságérzet, nem 
ismer. Ha a nagy embertömegben elvétve ilyen lénnyel találkozunk, 
ilyennel, aki már elevenen pusztulásnak indult, megborzadunk a 

mély, de reménytelen részvéttől. És mi a sorsa, ha megkondult a 
halálharang ? 

A halhatatlanságát egyedül biztosító principiumától igy elsza
kadt személyiség végül tönkremegy. De a létnek egy periodusa 

még előtte áll. 
Az ilyen egyed rettenetes erejü. Különleges sajátsága, hogy 

bizonyos kivételes körülmények közt ujra testet ölthet az emberek 
világában. Szóval nem csupán a felbomlás utján haladó kisértet. 
Mert a manasikus elemnek benne rekedt nagy adaga, a térben 
való természetes szétszóródását meggátolja. Szabadsága eléggé 
korlátlan. Sötét, nem tündöklő. Manasikus lángja tisztító hatását 
elvesztette - szenyes - s így többé nem reinkarnálódhat. Nem 
élhet mint ember, az emberek között. Az ilyen ember - ha ugyan 
mint brutális bensőjfi árnyalak annak nevezhető - a földi élet egy 
periodusát átéli. De természetes ellenségeként mindannak, ami 
emberi mivoltában még normális. Ösztönei csupán állatiak. Csak 
a szenvedélyek sarkalják, mert még csak emóciói sincsenek. Agya
furtság dolgában az állatok nem versenyezhetnek vele. A gonosz-
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tettek kítalálásában · elérte a romlottság ideáliát, netovábbját. Any
nyira, hogy a természetes ösztönökkel felruházott . á�l�tvilágban 
hozzá hasonló példára eset nincs. A történelem hasab1a1t a rom
lottságnak az ilyen szörnyei szenyezik �e. . És �em e��szer 
kiáltunk fel álmélkodva »hát ez is ember? Mmden mkarnac1óval 
Jejebb sülyed, mig végül a rossz erő fokozatosan önmagától_ �!enyé
szik. A forrásától elszakadt személyiség tönkrement. UtolJara fel
oszlik, hogy más élő formákhoz anyagul szolgáljon. De létjogát 
mint önálló lény elvesztette. Már csak egy elszakadt láncsz��e az 

élet fonalának. A halhatatlan Ego, ki ebben a személy1segben 
testet öltött, élettapasztalatait erre a földi életre eljátszotta. Élete 
gyümölcsöt nem hozott. Sugara élettapasztalatokkal nem„ t�rt ?1eg. 
Élete teljesen eredménytelen, sikertelen. Mert halhatatlan orokkevaló 
Énjének továbbfejlesztésén nem munkálkodott. 

A negyedik és ötödik principium szubtilis formái. 
Az érdeklődő most már eléggé tudatában lehet, hogy „az 

asztrális test" csak laza meghatározás. Hogy alatta a formáknak 
különböző variációi értendők. Idáig jutva, ezért okszerü a 4-ik és 
5-ik principiumhoz tartozó (néha helytelenill asztrálisoknak nevezett) 
szubtilis formákat összegeznünk. 

Asztrális anyagból álló asztrális test az élet alatt is f�r�á� 
Jódhat. Tulajdonsága, hogy intelligens, az éter test nei_n az. A f1Z1ka1 
testtől, melyhez tartozik, Jelentékeny messz�ségbe_ tavozhat. Ez _a 
vágy test és mint láttuk · - az öntudat :gy1k veh1kuluma. �zenz,_tivek és médiumoknál öntudatlanul jön letre. Gyakorlott egyeneknel 
tudatosan formálódhat. Gondolatsebességgel jár a távolban, hol 
impressziókat gyüjt. S azokkal _megrako?�a vis�zatér a fiz!�ai �estbe. 
A médium delejes álmában, 1mpressz1ólt masokkal f1Z1ka1 teste 
utján közli. Ez azonban csak addig tart, mig trance-ban van. Ha 
felébred akkor emlékezetében az így szerzett tapasztalatoknak 
nyoma �incs. Kivételképpen ugyan megtörténik, hogy a vágy test 
vibrációi utján az agyra tartós benyomást gyakorol. Ilyenkor a 

médium azután a trance-ban szerzett tudására visszaemlékszik. 
Ezzel ellentétben a tanítvány megtanulja, hogy miképpen rögzítse 
meg agyában a vágy testében nyert tapasztalatait. Akarata szóval 
tudatos - aktív a médiumé ellenben alárendelt - passzív. 

A vágytest ' a látóknak - amennyiben nem csupán asztrális 
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iátásról van szó - öntudatlanul használt eszköze. Az asztrális test 
ez esetben tényleg megfordul bármily távoleső helyen, hol azután 
a szenzitivek vagy véletlenül éppen rendellenesen idegesek látják. 
Néha megtörténik, hogy öntudata erőtlen, gyönge - ilyenkor 
alakja bizonytalan, elmosódott - alig kivehető. Haláleseteknél, a 
halálozás színhelyétől távol, sokszor megjelenik azok előtt, kikhez 
akár a vérség, akár a szeretet vagy gyülölet köteléke füzte. Nagyobb 
energia birtokában, mint egyes felmerült esetek bizonyítják, intel
ligenciáról és emóciókról is tanuskodik. Igy pl. előfordult, hogy 
haldokló anyák gyermekeiket haláluk előtt röviddel felkeresték. 
Elmondták tapasztalataikat, tetteiket. Vannak betegségek, mikor a 
vágytest a trance-ban vagy álomban felszabadult étertesthez 
hasonlóan, szintén felszabadul. I lyen asztrális utazások azonban 
csakis a fizikai test teljes tétlensége közben történhetnek. 

A vágytest alkalomadtán spiritisztikus üléseken is megjelenik. 
Ilyenkor azután magasabb intelligenciára valló fenoménákat produ
kál. Ez azonban nem tévesztendő össze az olvasó előtt már eléggé 
ismert "kísértettel". Utóbbi tudniillik az elhaltnak csak a kamikus 
vagy kama-manasikus maradványa. Miglen a most szóban forgó 
test élő személyiségek asztrális testének a projekciója. 

A Manashoz tartozó Mayavi-Rupa, ,,illuzió (képzelet) test", a 
szubtilis testeknek már fejlettebb formájához tartozik. Adeptusok, 
tanitványok, akarva, céltudatosan formálják. Lehet a fizikai testtel 
teljesen azonos, de lehet ha a célnak megfelelőbb, attól teljesen 
eltérő is. Miután ez a két test s a mentális test ugyanegy - és 
csak alkalmi átalakulásról van szó - így öntudata teljes. Az 
Adeptus vagy a tanítvány ilyenkor a fizikai test terhétől menten 
1?.ármerre mehet. Teljes mértékben gyakorolhatja összes képességeit. 
Ontudata perfekt. A Mayavi-Rupa a fizikai síkon teljesen belátá
sától függően lesz látható vagy láthatatlan. S a chelaktól és másoktól 
is nem egyszer hallott frázis, hogy Adeptust láttak „az asztrál
jában ", azt jelenti, hogy felkereste őket illuziótestében. Ha akarja, 
ugy fizikai teste s a Mayavi-Rupa tökéletesen egyenlőek. Látható, 
érintésre pedig meleg és tömör. Eltársalog bármiről, éppen mintha 
hus és vérből való emberi lény volna. Ilyen valóságos Mayavi
Rupa formálására, csakis Adeptusok és chelak képesek. Gyakor
latlan tanítvány - ha még olyan erős pszihikai alapon állna is -
ezt nem tudhatja. Mert a Mayavi-Rupa manasikus és nem pszihikai 
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manifesztált forma alkot6 anyagának. Ellenben az anyagtói kiliön
állóan, szóval relatíve véve, szabad. lgy jelentkezik a benső sza
kreació. Formálását és használatát a chela csakis a Guru vezetése 
mellett sajátíthatja el. 

A felsőbb Manas. 
A hallhatatlan Gondolkodó mint az olvasó előtt most már 

világos - a fizikai síkon - az emberiség jelenlegi fejlettsége 
f0lytán - csak kevessé manifesztálodhatik. A benne rejlő erőkről 
itt-ott egy-egy röpke bepillantást ugyan nyerhetünk, tekintve, hogy 
mindezen erők, ha rejtetten és szük méretekben bár, de az alsóbb 
Manasban is fellelhetők. Láttuk, hogy az alsóbb Manas a fizikai 
ember szabadakaratának orgánuma. A szabadakarat Manasban 
rezideál - Manasban, Mahat* illetve az Univerzális Értelem repre
zentánsában. A szabadságérzet és az önuralom tudata Manastól 
eredőek. Jobban mondva a tudat, hogy bennünk rejlő felsőbb ter
mészetünk uralhatja az alsóbbat, ha az mégugy fellázad, küzködik, 
ellenszegül. És ha egyszer öntudatunk Káma helyett .Manas-szal 
azonosul, akkor felülkerekekedhetünk alsóbb erőnkön. Az állat 
többé nem énünk. Az uralomért való küzdelme, erőlködése, ezen
túl hiába való. Mert a küzdelem többé már nem bennünk, de 
rajtunk kivill megy végbe. Ezután már uraljuk, mint a makrancos 
lovat megzaboláztuk, akaratunknak alárendeltük. 

A „Path" e. lapban a szabadakaratra vmiatkozó közleményem
ben a következőket írtam : 

„Abszolut szabad, csak a feltételekhez nem kötött akarat 
lehet. Mert az absolut, s a feltételekhez nem kötöttség egy foga
lom. Minden ami feltételekhez szabott már a feltétel természeténél 
fogva relatív, tehát részben kötött. Amint ez a feltételektől ment 
akarat evolválja az Univezumot, már evvel önalkotta manifesztációinak 
törvényei által korlátozott. A Manastól származó lények csak variációi 
ennek az Akaratnak. És e lények mindannyian a bennök meg
nyilvánuló erő természetétől függőek. Külsőleg alárendelt vala
mennyi, de saját hatáskörén belül szabad. És igy saját világában 
az univerzumban uralkodó univerzális akaratnak képmásai. Amint 
ez az Akarat tehát az egymást követő síkokon működve mind 
tömörebb és tömörebb anyaggá kristályosul , már alárendeltje a 

• "Mahat" (szanszkrit szó : a "Nagy Egy") annyi mint kozmikus vagy 
isteni szellem. 
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badság minden öntudati fokon. Mig a vizsgálat amellett szól, hogy 
a szabadság a manifesztációk síkjának mindig ama rétegétől függő 
amelyen belül megnyilvánul. Szabad szóval az alsóbbra való hatá
sában illetőleg. Csakhogy megnyilvánulásában korlátolt, amennyi
ben nem szavatolhat érte, hogy a.z alsóbb mint reagál impulzu-. 
saira. Igy tehát a Mahat - illetve harmadik Logos, az Ige, - a 
testet öltött Akarat szülte felsőbb Manas (a szabadakarat szék
helye) megnyilvánulásában korlátolt. Manifesztálódásában alsóbb 
természetünk, személyiségünk tunyasága hátráltatja, amennyiben 
a felülről ráható impulzusokra csak lanyhán reagál. Ki ne ismerné 
a szenvedély és vágyüzte külső behatásoktól ide oda vont gyenge 
akaratot mely a személyiségünkben foglalt alsóbb Manasban rej - · 
tőzik. Mely lényegére, legbensőbb természetére, egy a felsőbb 
Egoval, mert sugara annak és igy az ostrom ellenére is érvénye
sülhet. Befolyásolhatja az alatta állott Kárnál s a fizikai testet . 
Noha az anyag - melyen át érvényesülnie kell - durva voltá
val tel jes kibontakozásában hátráltatja. Ha az akarat csupán a 
fizikai test, vágyak, szenvedélyek szüleménye volna, honnan akkor 
az "Ego" érzése : hogy mérlegelhet, bírálhat, mindent leküzdhet. 
Az alsóbb Manas származásra felsőbbrendü, s a felsőbb régiók 
egy síkjáról működik. Küzd az alsóbbal, elsőszülöttségi joga ér
vényre jutásáért. Érvényesüléseért való sikraszállasa szabad voltá
nak fényes igazolása. S így az alsóbb síkokra térve minden fokon 
felleljük az alsóbbat uraló felsőt. Ámbár az alsóbb síkon meg
nyilvánulásában korlátolt. Ha pedig a processzus megforditottját 
vesszük, s az alsóbból indulunk ki, ugyanezt az igazságot látjuk. 
Nézzük pld. a kezén, lábán bilincsbe vert embert, kinek izom és 
idegerejét leköti a vas durva anyaga. Az izom és idegerő jelenléte 
tagadhatatlan, noha megnyilvánulását a bilincsek pillanatnyilag 
korlátolják. De ereje mellett szól igyekezete, hogy a lenyügöző 
láncokat szétroppantsa. És bár a nyers anyag a mozgásban hát
ráltatja, az izomerő szabad kifejtésében nem akadályozhatja. De 
míg ezt az energiát az alatta álló természet nem irányithatja, a 
Káma princípium határt szabhat kibontakozásának. És így a vágyak 
szenvedélyek ellenőrizhetik, irányithatják. Az izom és idegerö 
ellenben vágyakat, szenvedélyeket nem uralhat, mert ezek nem 
függnek tőle . A . Besant. 

(Angolból : Uray Georgina.) 
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A rózsakereszt. 

Sápadtkék égen fekete kereszt. 
A közepében égő rózsalombok. 
Két rózsa fő a fával összeforott. 

Alomban, ébren gyakran látom ezt. 

A durván ácsolt mély sötét keresztet. 
Szobám falán vagy könyvem födelén, 
A hét rőt rózsa bólogat felém. 

Vagy a papiron hogy ha irni kezdek. 

Ilyenkor nézem (nézni kell) merőn, 
Mig a menny sápadt glóriája reszket 
És a szemembe gyül minden erőm. 

Mig minden vágyak megdermednek és 
A szent kereszt a végtelenbe nőtt 
Nagy nyugalom, óriás elernyedés. 

Sötét ágán a tüzes rózsalombok 
És közöttük a kék hullámverés, 
Engem siratnak bünöst és bolondot. 
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Mert vétkes vágy vakít és kósza kedv ; 
Holott tudom : csak az valóban boldog, 
Kiben a ·· vér hűs, tiszta rózsanedv. 

Nem rontják kéj és kin, (két vak koboldok) 
A ·. Rádsák lángja benne nem hideg ; 
Szemében tükrözi az égi boltot. 

A nagy titkot csupán ő érti meg, 
Nyugodt való a rémlátás előtte ; 
Kristálytiszták a halványkék vizek. 

De én, ha álmomból felébredek, 
Agyam lábánál éjsötét kereszten 
Kék fényben usznak hét rózsafejek. 

S bár vonagló szájjal imámat kezdem, 
Vétkes mellemben a hang megmered, 
Kacagó őrület rágja a testem. 

És fölöttem a lengő rózsalombok, 
(Komor kereszten vérpiros szemek) 
Siratnak engem, a bünöst, bolondot. 

Benedek Károly. 

, Senki sem cselekszik helyesen, aki az élet félre nem 
ertendö kötelességeit, melyek isteni parancsból rendel-
tettek, föladja. H. P. Blavatsky. 
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HIREK. - Mult számunkban már megemlékeztünk a Drezda mellett levő 
Weisser Hirsch helységben, mely tudvalevöleg az ismert hirű 

Lahmann-szanatóriumnak székhelye, a nyár folyamán rendezendö teozófiai 
tanfolyamról. Kezünkben van ezúttal a tanfolyam részletes programmja, melyet 
az alábbiakban adunk : 

I. Hét : Monda, Mythos, Vallástörténet. 
"- Perk Joosten - Haarlem : Hinduizmus. 

Pieper - Busseldorf : Shivaizmus. 
Ahner - Weisser Hirsch : Faust teozófiai megvilágitásban. 

II. Hét : Nevelés és önnevelés. 
Manziarly - Páris : Az aranylánc-rend. 

Önnevelés. 

III. Hét : Elméleti és gyakorlati teozófia, 
Kamensky - Szentpétervár : Lelki müveltldés a teozófia világosságánál. 
Oqnkovsky - Szentpétervár : Jellemfejlesztés a zene segitségével és zenei 

nevelési rendszerek. 
Manziarly - Páris : Az ember. 
Reich-Gutzeit - Lipcse: Az örökkévalóság tudata és mindennapi foglalkozásunk 

Az ima hatása. 

IV. Hét : Tudomány és mllvészet a teozófiábon. 
Polak - Bruxelles : A negyedik dimenzió. 
Manziarly - Páris : Orpheus, Pythagoras és a zene. 
Kamensky és Ounkovszky - Szentpétervár : A szépség teozófiai megvilágí

tásban. - Zenei képek, szinerő a zenében. 
Ounkovszky - Szentpétervár : A zene szerepe az emberiség életében. 
Lauweriks - Hagen : Később meghatározandó tárgyról. 

Mint előadók fognak még szerepelni valószinűleg : dr. Hübbe-Schleiden 
- Göttingenböl és Gorsemann - Berlinből. A tanfolyam intézöje fenntartja a 
jogot, hogy a programmon esetleg változásokat eszközöljön. Szobák Weisser 
Hirsch helységben 12-40 márka napi árban kaphatók. Átlagos penzióárak : 
5-7 márka. Drezden-Neustadtban ajánlható jó és olcsó szállodák és penziók : 
,,Neustadter Hof" és „Martha-Haus". Vegetárius konyha : ,,Pension Budler" 
Löschnitzer-Str. 

- A „Le Theosophe" c. francia laptársunk ápr. 16-i számából úgy 
értesülünk, hogy Páristól másfélórányira, a fontainebleaui erdő szélén levó 
Montigny-Marlotte helységben, melyet a festőművészek sűrűn keresnek fel 
szépségénél fogva, szintén rendeznek Nyári Iskolát július 25-töl szeptember 
25-ig. Érdeklődök irjanak a fentemlitett lapcimre : Paris, 81. Rue Dareau, az 
,,École d' Été"-re hivatkozással. 

- Az állatok lelkéről már több szó esett lapunkban. A modern gon
dolkodókat és kutatókat nagyon izgatja e kétségkivül érdekes probléma. Ber
linben legutóbb társaság alakult, mely feladatául tüzte ki az állatok képessé-
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geinek fokozottabb kifejiesztését. A felhivásban azt olvassuk, hogy az álÍati 
lelket alkalmas neveléssel éppen úgy lehet alakitani, mint az emberit. Az állatok 
eddigi lassú fejlődésének egyik főoka a megértés nehézségében rejlett. A 
gondolat- és akaratközlés azonban a gyermeknél is nehézségbe ütközik és 
mégis lehetséges, módját kell ennek ejteni az állatnál is. Már Assisi Szent 
Ferenc felvetette ezt az eszmét. 

A TÁRSULATBÓL. 

I\ teozófia iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk, hogy a M. T. T. helyiségében, 

(1\7. Ferencziek-tere 4., I l l .  em. 10.) minden vasárnap d. u. 5 órakor nyilvános 
jellegü összejövetelt rendez. I\ felmerülő kérdéseket vendégek és tagok barátságos 

eszmecsere keretében beszélik meg. 

A M. T. T. május hó l-én Ferenciek-tere 4. alatt birt helyiségéből 
kiköltözik. A Társulat igazgatósága - minthogy alkalmas helyiséget találni 
nem sikerült - úgy határozott, hogy a közelgő nyári szünetre való tekintettel 
a könyvtárt Eszterházy-u. 19. sz. alatt helyezi el, hol az minden pénteken d. 
u. 6-7 között az érdeklődőknek rendelkezésére áll. A májusi előadások már 
ebben az ideiglenes helyiségben fognak tartatni. Lapunk kiadóhivatalának 
eddigi cime is megváltozik ezzel s ezentúl a kiadóhivatalt érdeklő ügyben is 
mindig fentjelzett cimre irjunk. A szerkesztőség cime marad az eddigi. 

Május havában tartandó zártkörű előadások sorrendje : 
Május 1. Dr. Balázs Béla : A mese ezoteriája. 
Május 8. Fehér-lotusz napja (Blavatsky-emlékünnep). 
Május 15· ) Né · O

„
d.. P 12 000 é I l "tt Május 22_ ) rei on : eru , vve eze o . 

Május 29. Közgyűlés. 
Az előadások pontosan háromnegyed 8 órakor kezdődnek. 

l\nonim cikkeket csak az esetben közlünk, ha a szerző nevét a szerkesz· 
tőség1el tudatja. - Kéziratokat vissza nem adunk. 

A szerkesztésért felelős : 
RÓZSAFFY DEZSŐ dr. 

Szerkesztőség : 1., Otthon-utca 18. szám. 
Kiadóhivatai : VIII., Eszterházy-u. 19. 

- Reinkarnation. Monthly Magazine. Size : 32 pp., 5-7. Editors : 
Weller Van Hook, C. Shuddemagen. Purpose : To popularise the 
th�achings of Karma and Reinkarnation. Vol. I. begins Jan. 1914. 
Pnce : 50 cents ; 2 shillings or francs 2·5. Simple copies mailed free 
to inquirers. Karma and Reinkamation Legion 7243 Coles Ave., Chi
cago, III., U. S. A. 

Nyomatott Sárik Oyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden. 

KRISZTUS ÉS BUDDHA. 
IDYLL 

Kicsiny Virágom, figyelj csak ide. Hadd mondjak el neked 
egy régen mult történetet, mely azonban a mi napjainkra is illik. 
Te Nyugatról származol, én Keletről. Te, mikor gyermek voltál 
ágyad elé térdelve igy imádkoztál : ,,Édes szelid szívű Jézusom I" 
Ugyanabban a korban én földre terített gyékényen háltam és arra 
oktattak, hogy térden állva homlokommal a földet érintsem és eze
ket mondjam : ,,Buddhának, az Igazságnak és a Szenteknek olial
mába ajánlom magamat !" És igy, :nidőn az álom birodalmába 
léptünk, te, Krisztusra gondollál én pediglen Buddhára, az Ö 
szeretetükre biztuk magunkat, tudván, hogy boldog életünkben uj 
napra fogunk virradni általuk. 

Kicsiny Virágom, jóllehet, hogy mi ketten, te meg én, csak 
nagyon későn talá!koztunk, mégis mikor kicsinyek voltunk kéz 
kézben jártunk együtt tekintet nélkül arra, hogy egy világ válasz
tott el. 

Olyan régen hallottam azt amit én most veled közölni akarok, 
hogy már csak homályosan emlékszem az elbeszélőre. Kicsiny 
gyermek lehettem és talán apám volt az, aki nekem ezt az egész 
történetet elmondta. De én ezt soha, de soha többé el nem felej
tettem. Itt az ideje, hogy végre neked is elmondjam, hogy igy 
általad mások is megismerjék és megértsék. 

E történet első részének neve : 

Elhatározás. 

Valamikor réges régen élt a földön egy nemes gondolkodásu 
és becsületes ember, kit Sumedhanak hívtak. Akkortájt egy csudás 
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Lény élt az emberek között : Buddha. Buddha Dipankarának ne
vezték. Egyszer egy szép napon Buddhának Szentjeivel egy bizo
nyos városba kellett volna érkeznie. A város lakói afeletti örömük
ben, hogy ily vendégei lesznek, minden képzelhetőt elkövettek, 
hogy városuk minél gyönyörübb legyen. Söpörték, locsolták az 
utcákat, a fákat nyesegették és müvészi izléssel rendezték el. 

Sumedha is részt vett e munkában, ő is tudatában voft an . 
nak, hogy milyen csodás Lény a Buddha és hő vágya volt iránta 
érzett tiszteletének tanujelét adhatni. Sumedhanak az utca egyik 
részét kellett egyengetnie, azt kisöpörni és feldisziteni, de munkáját 
még be sem fejezte volt, midőn Buddha már megérkezett és épen 
azon az uton, melyen Buddhának át kellett mennie, egy nagy 
tócsa maradt még vissza. Sumedha nem akarta megengedni, hogy 
Buddha ezen átgázoljon, hanem egész hosszában úgy terült el a 
tócsában, arcával a sárban, hogy Buddha hid gyanánt használhatta. 
Miközben igy feküdt, igy szólt önmagához : ,,Bár én is ilyen Buddha 
lehetnék valamikor, mint ez a Buddha Dipankara, bár megvalt
hatnám egykoron a világot." Buddha áthaladt a fekvő testen, 
megállt és ránézett a lábainál heverő Sumedhára. És ekkor Buddha 
jövőbe látó képességével felismerte, hogy a messze jövőben Su
medha kivánságai teljesülni fognak és mint Buddha fog a földön 
élni, mint Gautama Buddha. Tehát igy szólt Sumedhához és a 
körülötte állókhoz : ,,Ez a jövendőbeli Buddha és ő fogja egykoron 
a világot megváltani ." 

A jelölés. 

Ezen elhatározása után egyik évszázad a másik után pergett 
le. Különféle Buddhák jelentek meg küldetésük teljesitésére. De 
mindannyi közül egyetlen egy sem volt a miénk. Senkisem akadt 
közöttük, ki e magasztos hivatásnak eleget tehetett volna és mind 
ezek a Buddhák a távol Vénusról, a Dévák birodalmából jöttek. 
De végre felvirradt a nap, amikor az ember önmaga tehet eleget 
feladatának és a midőn emberiségünk Virágai : a Buddhák és 
tanitásuk közöttünk jönnek létre. Vajjon ki lesz az első Buddha, 
az első pompás virág az emberiség fáján ? 

Akkortájt a sok millió főnyi emberilény között nem volt ket
tőnél több, kik magasztos és áldást hozó szeretetükkel kimagas-
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lottak volna. Sumedha és egy másik. Később mint Gautama-t és 
Maitreya-t ismerjük őket : Buddha és Kris�tus. 

Bármily nagyok is voltak már akkor, azonban még egyikük 
sem volt arra készen, hogy Buddha hivatását betölthesse, kinek 
a negyedik fajban kellett megjelenni. Ha a kiHizött pillanatban 
egyikük sem készült volna el, úgy az emberiség, mint olyan, 
biztesan szenvedett volna. És mialatt szinte lehetetlennek látszott, 
hogy idejekorán kellően elő legyenek készülve, mindent el kellett 
végezniök, pedig kevés idejük maradt, hogy megtehessék ! 

Nos tehát kis Virágom éretted, érettem és a sok milliónyi 
hozzánk hasonló iránt való szeretetből, Buddha ő Szentsége párt
fogásába vett bennünket, bár mennyibe is került neki evolució
jának gyorsítása a végből, hogy ha majd elérkezett az idő egy 
Buddha megjelenésére, az emberi sziv megerősitésére, úgy a világ 
ne maradjon segítő nélkül. Életről-életre kényszeritette magát em
berfeletti feladatának teljesítésére. Lemondása oly nagy volt, élete 
oly magasztos, hogy az Adeptusok legnagyobbja is, kicsiny Virá
gom, hódolattal és szent félelemmel beszél arról a szeretetről, 
melyet irántunk tanusitott és mely képessé tette arra, hogy üdvös
ségünkért feláldozza magát. lgy két lény közül, aki egykoron 
egyenrangu volt, az egyik Gautama jelölését elfogadta, mig a 
másik, Maitreya az ösvény minden lépésénél vele jött mint első 
segítője. 

A végrehajtás. 
Ezerhatszáz éve annak, hogy Sumedha az emberek között 

mint az emberiség Buddhája lépett fel. Indiában született és egy 
időben mint Sidhartha herceget ismerték a Gautama nemzedékében, 
de midőn művét befejezte és buddhai rangját elérte, ö saját maga 
Samana Gautama, a „ Tathagata"-nak * nevezte el magamagát. 

Most legutoljára nyolcvan évet töltött az emberek között, hol 
már annyiszor élt. Negyvenöt évig oktatott és szónokolt, jobban 
szeretve embertársait, mint egy anya egyetlen gyermekét. Minden
kihez felfogási képessége szerint szólott ; a paphoz és tudóshoz 
mély bölcselettel ; Chatta-hoz, a kicsiny fiuhoz, gyermeki versek
ben, melyeket az elénekelhetett. 

*Tathagata szanszkrit szó, annyit jelent, mint : az, aki elődeinek nyom
dokain halad a megvilágosodásban. 
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És midőn ideje elérkezett, hogy neki is, a Buddhának távoz
nia kellett, ezt az alakját, úgy hagyta el, hogy soha többet ne 
térjen vissza asszony szülte testbe. Távozásakor, követőjének a 
Könyörületesség Urának, Maitreyának, vagy Krisztus-, a Felkentnek-, 
kezébe helyezte a jótevés hatalmát, hogy velünk szemben gyakorolja, 
veled kicsiny Virágom, én velem és a többi hatvanmillióval, kik 
emberiségünk számát kiteszik. 

A jelen. 
Jólehet azután, hogy Suddha eltávozott és Krisztus vette 

át. hi�atásá!, még sem h?gyott el bennünket teljesen, hogy a 
Ntrvana dicső életéből kivegye részét. Egy nagy lemondásnak 
a teljesitése várt reá és annak meg is felelt. A Nirvána küszöbén 
várakozik kicsiny Virágom mind addig, mig te meg én és a többi 
milliónyi lény képesek lesznek öt elkísérni, mig teljes örömmel 
léphet be, magával vivén termésének dús kalászait. A küszöbön 
várakozik mind véges-végig. Maitreyára és az ö segitöire ruháiza 
át irántunk való kimondhatatlan szeretetét, hogy azt a mi javunkra 
használják. 

Harminczöt éve annak - kicsiny Virágom, hogy két nagy 
Lény, Maitreya Jobb és Bal keze, alapították meg itt a mi Társu
latunkat. 

Buddha Ö Szentsége azt a dicső igéretet tette, hogy mind
�.ddig mig Társulatunkban három tag marad hű a munkához, az 
0 áld�sá lesz rajta. És ha soha nem is leszünk többen, mint hár
man. Oh, bárha mi ketten, te meg én e három között lehetnénk l 

Fönállásának harminczötödik évében e háromnak Maitreya 
maga ígérte meg, hogy nekik és a Társulatnak hosszabb idő fog 
rendelkez�.sükre állani, amelyben hasznos munkát végezhetnek és, 
hogy az O áldása fogja kísérni a munkát és munkásait. Van-e 
ennél dicsőbb munka kicsiny Virágom ? És az ígéret már is meg
hozta gyümölcsét. 

A jövő. 
Pillants most a jövőbe, kicsiny Virágom. Nézd amott mily 

szép a napsütötte tisztás, a hullámzó tenger, narancs és citrom
virág pompás illata telíti a levegőt. Földünk az üdvösségnek 
révpartja és mind az, amit valaha szerettünk, te meg én, velünk 
van e boldog napokban. 
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· Ugyebár, minden álmunk megvalósult ? Kicsiny Virágom, itt 
légyen ma ami Elhatározásunk napja ; s amott a jövőben el fog 
következni a mi Hivatásunk. 

Figyelj reám, kicsiny Virágom ; a Királynő barátságát hozom 
számodra. Ki vajjon a Királynő ? Csak nagyon kevés számu embe
relmek van megengedve, hogy ezt tudják. Később egyszer majd meg
magyarázhatom néked ezt a misztériumot. Addig is gondolkozzál 
felette. Kicsiny Virágom ! A mi Urunknak áldása óvjon és támo
mogasson mindenben ! 

C. Jinarayadasa. 
(Franciából : Dr. Szörényi Tivadarné.) 
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ADATOK A KERESZTÉNYSÉG EZOTERIKUS 
TARTALMÁNAK MEGÉRTÉSÉHEZ. 

Teozófiai könyvek gyakran utal nak arra, hogy 
minden vallásnak van ezoterikus és exoterikus oldala, 
vagyis egy külső tan, mely általános és a nép számára 
való és egy másik, titokban tartott, ,, rejtett" tanitás, 
melyet csak a beavatottal közölnek. 

A Teozófiai Társulat három főcéljainak egyike a különféle 
vallások összehasonlitás1, ezuttal a hozzánk legközelebb fekvő 
keresztény vallástan ezoterikus részével akarunk foglalkozni .  Rö
vid előadásom keretében nincs alkalmam párhuzamot vonni  más 
nagy vallásokkal. Pedig ez hivatott toll számára nagyon hálás és 
érdekes feladat volna. 

Mielőtt a kereszténység, ezoterikus oldalának szemléléséhez 
fogunk, előbb foglalkozzunk kissé azzal a kérdéssel, hogy mi a 
vallás tulajdonképen vagy mi kellene, hogy legyen ? 

A különféle hitrendszereket az isteni és mennyei állapoto
kat tárgyaló tanokat röviden „ vallás " -nak mondjuk. Már pedig én 

vallás alatt sokkal többet képzelek, mint egy hitrendszert vagy 
egy olya n száraz tant, melyet intellektusom nál fogva mindenesetre 
meg tudok érteni, de szellemi táplá lék utáni vágyakozásai mat nem 
elégiti ki. A vallás az a hit, mely a földön élő embert szellemi 
hazájával köti össze és megakadályozza abban, hogy teljesen bele
olvadjon a materiális életbe. A vallás a felelet, melyet az ember saját 
eredetéről való keresésében nyer - Istentől. A vallás az az is
teni üzenet, melyet Ö elsőszülötteivel az emberiség fiatalabb gyer
mekeinek küld, hogy megvilágítsa tudatlanságukat. hogy az emberi 
természet spirituális oldala kifejlődjék. A vallás a kereső embert 
arra az ösvényre utalja, mely az Istennel való egyesülésre vezet. 
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Vallás nélkül egy ember sem élhet, mert még az lstentaga�ó ís 
l kot magának etikai és morális nézetet, amelyhez ragaszkodik és 

�örvényeiben hisz, azokat követi és mely lényén�! fog�a nem 
más, mint vallás. Minden jó, önzetlen cselekedet, m1�den aldoz�t, 
mit az emberiségnek hozunk, anélkül, hogy ezért JUtal�at �ar-

ánk vallás mert ez egy benső hangnak követése (mtmcó), 
�el/ a mi :nagasabb „Én "-ünktől ,  a mi valódi isteni  „Én"-ünk-
től ered. . 

És épen ezt célozza minden vallás. Az ember _vallása �Ital hs�-
tuljon jt:llemében, fejlődjön gyorsabban , , de épe� 1gy nyuJts?n t_a
pot és kielégitést az ember i ntellektusanak. _Mi valamennyien Jól 
tudjuk, hogy mennyire különböznek egymastól_ az_ ei:i-iber:k és 
világos, hogy egy és ugyanazon tan nem elég1theh ki_ a: ��tel
ligencia különféle fokait. A mi az együgyü em�ert k1eleg1h és 
boldoggá teszi, ugyanaz nem felelhet meg teliesen _egy . nagy 
szellemnek éles észnek és nemes erkölcsnek. Igy hat m 1  sem 
természete�ebb, m int, hogy a vallástól feltételezhe ,jük, hogy külön
féle tanokat foglaljo n magában , a tudás különféle fokozatait ölelje 
fel és m inden egyes embernek a fejlődés azon a fokán, melyen 
áll nem csak, hogy segitsen , de ki is elégítse. Minden ember a 
m aga módja szerint keresi az Istent. Választ akar az élet megma
gyarázhatatlan rejtélyeiről. Ez gyakran egésze� öntudatlan keresé_s: 
az Isten nek, mely számtalan tévutra vezet1. Az a benne_ elo 
erős vágyódás, mely az embert arra serkenti, hogy boldogsagot, 
békét, szabadságot teremtsen magának, sőt a földi javak meg
szerzéséért való vágya is voltaképen nem más, mint „az Is en ke
resése" .  Sajnos a m aterial ista em?er előtt érthetetl�n a_z � foga
lom, hogy az ő tulajdonképeni „En"-jét nem elég1theh k1 muló 
földi javakkal . Összetéveszti halandó énjét szellemi, örökkét�rtó 
,,Én"-jével . Folytonos téve�ésekbe esik, mert �inden egyes im
pulzust, melyet magasabb „En"-jétől kapott földi nyelvében érte!: 
mez. Ha  kísérletezik és egyik vallás alól azért akar fölszabadul�1, 
mert az nem elégíti ki, ugy választ egy másikat, vagy pedig 
babonákba és vallási eltévelyedésekbe esik. Szakadatlanul ideálok 
és igazságok után keres, melyeket azután felváltva ho� ��!�pit, hol 
pedig lerombol a szerint, amily mértékben szellemi omsmerete 
gyarapszik és fejlődik. 

Eredetileg valamen nyi vallás egy m agasztosan tiszta tan 
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volt. Alapitóik szellemileg magasan álló lények voltak, kik az em
beriségnek mindig olyan tanítást óhajtottak adni, mely előmene
telére nézve hasznos és üdvös volt. Még a legalacsonyabb fej
lettséggel bíró népek vallása is egy és ugyanazon forráshoz vezet
hető vissza és a kutató mindenütt ugyanazokra az alapigazságokra 
fog bukkanni, melyek a világ teremtőjére, minden élő és létezőnek 
Urára, vezethetök vissza. Mindenütt az össznek egységére figyel
meztetnek, testvériségre, felebaráti szeretetre intenek és mint az 
Istennek emberi gyermekei vagyunk feltüntetve. Ha ezen igazságok 
idővel eltorzultak, ez csak is ugy történhetett meg, mivel az illető 
vallásnak a hivei nem állottak aiapitójuk szellemi tudásának ma
gaslatán. A tanok dogmákká fajultak, hamis magyarázatokkal 
eredeti formájukbl kivetkeztették őket s igy lassanként félreértették 
őket. Állításunk igaz volta mel lett az a szembeötlő tény bizonyit 
a legjobban, hogy a vallások bármily régiek legyenek is - kö
vetésük folyamán az emberek mind jobban és jobban rontanak 
és ferdítenek rajtuk. Mennél mélyebben hatol a kutató a vallás 
ősi forrásainak fölkutatásában, annál jobban derül ki, hogy mennyi 
mindent változtatott az ember az igazságokon. Az embernek az a 
sajátossága, hogy mindazt a mi az ő fejlettségi szintjénél ma
gasabban áll, lehúzza magához, a helyett, hogy ő igyekezne 
oda fölemelkedni, abba az ideális szellemi magaslatba és ez okozza 
a vallás bukását. 

Van azonban még más oka is annak, amivel a vallások 
ezoterikus részének látszólagos eltünése magyarázható. Régi idők
ben összefügés volt a vallási igazságok és a természetfölötti erők 
ismerete között, e kettőt csak együttesen tanitották ; már most egy 
ilyen tannak az ismerése és megértése egyuttal azt is jelentette, 
hogy az il lető egyén olyan csudás hatalomnak birtokába került, 
mely arra képesítette, hogy a természeti erőket uralhassa. 

Erkölcsileg fejletlen népre mindez óriási veszélyt rejtett ma
gában. Az atlanti vizözönnek szomoru története elég nagy bi
zonyitéka annak, hogy mily rémes módon vesztek oda az akkor 
intellektualis szempontból kiváló, de az erkölcsnek nem megfelelő 
fokán állott emberek. Nem csak a természeti erők uralásával éltek 
vissza, de az0kat náluknál kevésbé fejlett embertársaik kjrára 
alkalmazták és igy ellenkező irányban dolgoztak lsteri tervével, 
mely a mindenség egyessége felé tör. Folyton növekedő önzésük-
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ben mindig jobban és jobban elkülönödtek. Nem tudtak helyt 
állni az evolutio előre és fölfelé törtető hullámai közepette, sok
oldalu tudásuk dacára. Ime ez a rettenetes pusztulás volt vég
zetük. És hogy ennek a szomoru katasztrófának a megismétlődé
sét megakadályozzák, az emberiség vezetői célszerünek találták, 
hogy szigorubb törvényeket szabjanak. Az ezoterikus tanokat mind 
jobban és jobban visszavonták és csak egy némely kiválasztottnak 
volt és van megadva a lehetősége annak, hogy birtokukba jusson. 
Az erre vonatkozó föltételek a következők : mindenek előtt jellem 
tisztaság, nemes, önzetlen gondolkodás; ez ismeretek elsa . 
játitásának vágya ne önzésből fakadjon, hanem az a benső 
ösztökölés irányítson, hogy embertársaikon segithessilnk. Azt a 
mezt, melybe a vallások alapigazságait burkolják, misztériumnak 
nevezzlik. Ez egyuttal védőfal is a tudatlanságból eredő vissza
élés ellen, mert hogy a misztériumok érthetők legyenek ez bizo
nyos előtanulmányt igényel és olyan feltételekhez van kötve, a 
melyeknek nem mindenki veti magát alá és mint a hogyan nem 
is alkalmas arra mindenki. A misztériumokról sok értékeset irtak, 
de mindez csak a kis misztériumokra vonatkozik, mert a szabá
lyok tiltják, hogy a nagy misztériumok lényegéről sokat a nyil
vános,ág elé juttassanak. Csak is a beavatott részesül abban az 
előnyben, hogy a tant mesterének ajkáról hallja. És a tanitvány 
fogadalmat tesz, hogy hallgat és ezt a fogadalmat megszegni soha 
többé nem szabad. 

A. Besant „ Ezoterikus kereszténység" e. munkájában azt ol
vassuk, hogy a Jézus -gyermek 105 évvel a mi időszámitásunk 
előtt született és pedig okkult tudósitások szerint, melyek nem 
egészl!n vágnak össze a történelem tanításával, mert a hisztorikusok 
tényekbe fullasztják bele a Jézus életéből szövődő mithoszt. Ellen
ben az okkult tudósitás csak is életének történetével foglalkozik 
és itt arról értesülünk, hogy Jézus szülei szegény emberek voltak 
ugyan, de előkelő származásuak és fiukat jó nevelésben része
sítették. Később egy esszeus községnek kötelékébe lépett Jézus. 
19 éves korában egy esszeus kolostorban találjuk, hol nagyszámú 
értékes, okkult művet tanulmányozott. Innen Egyiptomba uta
zott, a hol elérte iniciációját és tanítványa lett annak a fenkölt 
testületnek, melybe a nagy vallások alapítói mindannyian tartoz
nak. Az igazi misztéril.lmoknak Egyiptom az egyik világcentruma. 
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Minden félig-meddig nyilvánosságra jutott misztérium csak hal
ványan tükrözteti vissza a centrum fényét. 

Az a csudásan magasztos tisztaság, mely a Jézus-tanitvány
nak egész lényéből áradt, arra képesitette őt 30 éves korában, 
hogy egy hatalmas isteni lénynek eszközéül és burkául szolgál
hasson, melyben az rövid 3 esztendeig áldásosan működhetett a 
a földön, hogy a teuion alfaj fejlesztésében közreműködjék. Ezen 
lényből világszabaditó lett, a könyörületesség és bölcseség ura, az 
életnek és szeretetnek forrása. Azt a lényt ki Jézus testében lakozott 
,,Christosnak" nevezték. Palesztina hegyein, völgyein hirdette igéit, 
betegeket gyógyitott, maga köré gyüjtötte tanitványait, kik tanait 
megőrizték és ezeket később emlékezetből leirták. Ezeket a tanit
ványokat azokban az ismeretekben részesitette, melyeket a tömeg 
még nem volt képes fölfogni. Bevezette őket a misztériumokba, 
melyekből szellemi felvilágosultságot meritettek. Fizikai testének 
elhagyása után még 50 évig tanitotta őket olyképen, hogy éter 
testében jelent meg és igy vezette őket be az okkult igazságokba. 

Valentinus „Pistis Sophia" cimű töredékes munkájában sok 
ilyen feljegyzést találunk titkos tanairól, melyek mind a misz
tériumokra vonatkoznak. A. Besant idézett könyvében mint forrás
ról szól róla, melyből a nagy bölcsek évszázadok óta mindannyian 
meritettek. Ö belőle fakadt az igazság, szeretet, fenkölt ihlet, a 
géniusznak különféle tulajdonai, melyek olyan kiváló egyéniségek
ben, mint Paracelsus, Rafael, Leonardo da Vinci, Michel-Angelo, 
Mozart, Bach, Handel, Beethoven, Brahms, Kempis Tamás, 
Luther és más misztikusok feltalálhatók. Ö buzditotta őket hal
hatatlan műveikhez és cselekedeteikhez. Az összehasonlitó mitológia 
arra utal, hogy ugyanazon események melyek Jézus életéből ma
radtak reánk más nagy vallásalapitók történetében is előfordulnak. 
Igy például egy szűznek gyermekéről, annak életéről, tanitásáról, 
keresztre feszitéséről, feltámadása- és menybemeneteléről már Jézus 
kora előtt is szó volt. Manu és Buddha körülbelül ugyanazt hir
dették. Ez oka annak, hogy az összehasonlitó mitológia hivei ta
gadják Jézus történelmi létezését. Az okkultis ta tudja, hogy Jézus 
tanainak természetszerűleg összhangban kellett lenniök elődjeinek 
tanaival, mivel Ö is ugyan annak a nagy páholynak volt küldöttje, 
hírnöke, melyből a dicső tanítók mindannyian eredtek. Az igazság 
mindig igaz marad, azon változtatni nem lehet tekintet nélkül a 
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korszakra, amelyben hirdettetett és csakis külső mezén, formá{án 
melyben a különféle időkben különféle emberfajok számára ada
tott, lehet különbség. Az emberiség még soha sem maradt vezető, 
tanító nélkül. Világosság és igazság utáni vágyódásának eredménye
ként időről-időre egy olyan nagy lény jelent meg, ki a régi igaz
ságokat uj formákba öntötte az akkori népeknek felfvilágosultságához 
mérten. Azok a csodák, melyeket a tradició szerint az ilyen lények 
vittek véghez, az erők azon használatára vezethetők vissza, melyek
nek a felsőb iniciáltak magas birtokába jutnak. Az emberben rejlő 
latens erőkről, melyek fejlesztés folytán kiképződnek és számta
lan okkult és teozófia i könyvber. olvashatunk. Mind erről tudo
mást szerezni már azért is fontos. mert tisztán csak ez képes 
nekünk megmagyarázni Jézus csodatetteit. A modern ember ké
telkedik ezek valódiságában, mert nem képes összhangba hozni 
őket a tudomány tanaival és törvényeivel. Ha csak némileg meg
akarjuk érteni Jézus tanait, ugy legelőször is tudnunk kell, hogy 
a mester miért beszélt nagyobbára szimbolumokban és parabolák
ban. Állandóan és pontosan megkülönböztette a népet „azokat, 
akik kivül álltak" és tanyitványait, kikkel, ha egyedül volt a 
,, hegyen" tartózkodott vagy az „otthon"-ban. A néphez parabolák
ban beszélt, hogy tanait közelebb hozza észbeli felfogásukhot. A 
teljes magyarázafot csakis tanítványai kapták, kik iniciáltattak és 
ezeket Ö vezette be a misztériumok titkaiba. Hasonlóan Jézus 
tanaihoz a szentségek is nyernek fontosságban, ha ezoterikus ér
telmük szerint igyekszünk őket megérteni. Ezek mind megannyi 
fontos szinbolumok, melyek a létező láthatatlan erőket ábrázolják 
s melyek főként a vallási szertartások folyamán jönnek számba. 
Ama feltevés nélkül, hogy a szent cselekedetnél természet fölöttiek 
váltódnak ki és hatásuk épen ugy az áldást osztóra, mint a részt
vevőkre hatást gyakorol, a szertartás csak üres komédia volna. 
Kell, hogy a hivő teljesen odaadó legyen hitében, hogy az erő 
hatást gyakorolhasson reá. A külső jel nem bir fontossága!, i t t 
inkább az a lényeges, hogy a hivőnek szivében eleven hiterő la
kozzék, hogy igy isteni kegyelemben részesüljön. 

Igy tehát valamely szentséget látható oldaláról tekintve, az egy 
szent allegorikus esemény, melynek révén a részt vevő hivők ugy 
érzik, mintha istenségük ideáljával szorosabban jutnának össze
köttetésbe. Pedig a szakramentum a közvetitő, mely lehetővé 
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teszí a láthatatlan erők találkozását a fizikai világgal és 
az embert arra képesiti, hogy ezen erők jótékony hatásában 
részesüljön, melyből a szentség nélkül ki volna zárva. A szent
ségnek tehát jel képezni  kell valamit a szertartásban, hogy vonat
kozással legyen valamely igazság iránt, mely a szertartás révén vá
lik érthetővé a hívő számára. Céljuk az, hogy a résztvevőre mély 
benyomást gyakoroljanak, az így jobban felismeri az igazságot és 

· befogactására inkább hajlandó. A szentség második tulajdonsága 
a láthatatlan világra vonatkozik. Erői a szentségek révén, melye
ket szent emberek helyeztek beléjük, a szertartások minden egyes 
gyakorlásánál ujabb élethez jutnak, összeköttetés jön létre, mely 
átalakitólag hat reá s ezáltal kifejezésre juthat a fizikai világban. 
Az okkult eljárás hat átalakitólag az anyagra, a matériának egy 
másik finomabb nemére. A szentség ily nemü eljárásával fel
szabadulnak az erők, melyek a fizikai matériát példának okáért 
kenyér és borrá alakitották, miáltal képesek lesznek az universum
nak egy másik síkján manifesztálódni .  A fizikai táplálékból szel
lemi táplálék lesz, mely az ember finomabb testére gyakorolhat 
hatást. Ezt a processzust szel lemi alkémiának nevezik, az erők 
mint olyanok azonban nem változnak, mert ezek mivoltukban min
dig egyformák maradnak, hanem csak azt a lehetőséget váltja ki ,  
hogy a matériának egy másik nemében juthatnak kifejezéshez. A 
szentség gyakorlásainál fontos szerepük van a mantramoknak. A 
A hangoknak bizonyos sorrendjét, a szavak- és jegyeknek meg
határozott rimikus összetételét mantram- nak nevezzük. Ez arra szol
gál, hogy az emberben rej lő finomabb erőket, melyek a felsőbb 
sikokkal és erőkkel összhangban vannak, lengésbe hozza és igy 
az i l letőt arra képesíti, hogy a a fizikainál magasabb benyomáso
kat befogadhasson. Mantramot csak az szerkeszthet, aki igen mély 
okkult tudással bir, mert ép ugy mérvadok a hangok, mint a szó
tagok összetétele a ritmusban, a hangnak a magasságától és erejé
től épen ugy függ, mint a sorrendtől, melyben egymás után kö
vetkeznek, hogy a rezgéseknek különféle nemeii, melyek az il letö 
erőkkel összhangban vannak, rezgésbe hozzák. Az i l lető egyéniség
től függ, mely síkokon jutnak kifejezéshez ezen erők. Mennél na
gyobb az il letőnek a tudása, mennél tisztább a jelleme, annál 
felsőbb erőket képes felébreszteni, hogy azokat önmaga és mások 
szolgálatára alkalmazhassa. Egy lefordított mantram elveszti erejét, 
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ha ezt egy tudatlan forditja valamely más nyelvre ; ellenben a tudó 
nincsen semmi kü lönös nyelvhez kötve, hogy mantramot formuláz
hasson. A szertartásokban még ma is alkalmazásban lévő latin 
és szanszkrit nyelvü rnantramuk ősi időkből származnak midőn a 
papok még birtak okkult tudással és mielőtt papi avatásukat el
érték, az ezoterikus tanokat kel lett tanulmányozniok. Hasonló eset 
áll fenn a magnetizált helyekre és tárgyakra, (mint a szentelt viz) 
melyeket templomi szertartásoknál alkalmaznak. A magnetizmus 
egy az éterben mozgó erő, mely megváltoztatni képes egy tárgy
nak éterikus alkatrészeit. Mialatt egy fizikai tárgyban az éter moz
gásait a magnetizőr más lengésekbe hozza, a tárgy ugyanazokat 
a tu lajdonságokat veszi föi, melyeket a magnetizőrnek kell reá 
ruházni. Először a finomabb alkatrészek változnak át és ezek be
folyásolják azután annak a fizikai részeit is. Ily módon a betegségek 
ép ugy gyógyithatók magnetizmussal, mint a hogy szi lárd és 'folyé
kony tárgyak erőcentrumok�á alakithatók. 

Már most lássuk csak a keresztény szertartásoknál lévő szim
bolumoknak ezoterikus értelmét. Igen érdekés a keresztnek a jele, 
melynek igen sokféle a magyarázata. Igy pél dául a szellemnek a , 
matérián való diadalát jelenti ; a keresztre feszitett alak a földi 1 
élethez kötött ember. Továbbá ábrázolja a szellemnek és anyagiaknak 
az összetartását. A vizirányu vonal az anyagi világ, a függőle
ges vonal a szellemnek az anyagba való leszálíását jelképezi, a 
melyben formát és alakot ölt, vagy pedig az anyagból fölszál ló 
isteni szellemet. Egy másik magyarázat el nevezte a kereszt 4 
végpontját négy misztikus erőnek, mint : h i t, türelem, remény, 
szeretet és a középső pontot mint békességet, vagy az igazság
nak a megismeréssel elért győzedel mét. A keresztnek ezt a t itkos 
jelét - mondja Hartmann - minden jó kereszténynek nem külső
leg a mellén kellene hordania, hanem bensőleg a szivében.  Egyik 
rózsakeresztes felfogás szerint a keresztnek alsóbb része a nö
vényt ábrázolja, mely alámeriti gyökereit az ásványtaiajba. Felső 
része az ember, tehát a rnegforditott növény. Ez gyökerével táp
lálkozik, az ember szellemi táplálékát a fejével veszi be. A nö
vény a föld  belsejében élő csoportszel lemtől nyeri táplálékát mig 
az embert a nap szellemi ereje befolyásolja. A növény azt a mér
ges szénsavat leheli be, melyet az ember kilehel és ujra ő belőle 
árad széjjel az emberre oly jóltevő éleny. 
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( Az állat az ember és növény között foglal helyet ; hátgerince 
horizontális és az állatok csoportszellemének áramai vonulnak 
rajta keresztül . Az állat nem állhatna huzamosabb ideig, nem 
képes elviselni azokat a szellemi áramlatokat, melyek a függőle
gesen álló embernek hátgerincébe szivárognak ; föltétlenül bele 
pusztu lna. 

Plátó ugy beszél a Logosról, mint egy keresztnek a for
májáról, mely az univerzumban áll . A mennyei ember az, ki a 
térben á l l  és karjait áldva tárja ki a keresztre feszített Christos, 
ki a matériának keresztjén való halálával, életével az összanyagot 
átáramiotta. A kereszt jelvényének használata a legmesszebbmenő 
multba vezethető vissza. Téves tehát azt hinni, mint hogyha a 
kereszt kizárólagosan keresztény jelvény volna. A széttárt karokkal 
a kereszt formájában álló emberi alak régibb, mint maga a ke
resztnek szimboluma, csak jóval később kapcsolták össze a kettőt. 
A templomépítés arhitekturája szintén szimbolikus. Hartmann F. 
a magányos csöndes helyen ál ló, falakkal körülvett templomot 
összehasonlítja egy olyan emberrel, ki mélyen elzárkózik a világ
tól, hogy az istenihez fölemelkedhessék. Fal lal veszi magát kö
rül, hogy földi gondolatok és vágyak ne zavarják. A temető mind 
meg annyi sírjával szimboluma a levett és eltemetett szenvedélyek
nek és vágyaknak. A templom belseje az ember bensejében la
kozó lélek : a bejárat sötét, a közép hajó félhomályban van míg 
a dómot világosság hatja át. Ez a bölcseség megismerése az igazságnak. 
A legtöbb templom mái az 5 bejárat az ember 5 érzékének felel meg, 
melyek a meditáció alatt be kell, hogy záruljanak. Romában a Szt. 
Pét .r templomban még egy 6-ik titkos ajtó is létezik, melyet minden 
évben csak egyszer nyitnak ki ez az ember 6-ik érzékét az intuitió 
erejét, vagyis az igazi tisztánlátást (clairvoyance) jelzi. 

Az oltár a szívet jelképezi, a tabernakulum a léleknek külső 
részét, melyen belül az isteni szikra rejtőzik . 

Az ablakoknak színei nem csak díszül szolgálnak. Az okkul
tista jól tudja, hogy a fény hatása az emberre szin szerint vál
tozik és hasonló módon felelnek meg a hang rezgésének az em
ber princípiumai, épp ugy mint a különféle planetáknak. Az ok
távnak skálája szerint következő módon arányulnak a színek a 
bolygóhoz és egyidejüleg az ember testeihez : 

C = Mars = vörös = kama = a vágyak régiója. 
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D = Nap = narancs = prana = a materiális életerő, az 
élet a világegyetemben tüzes erő. 

E = Merkur = sárga = Buddhi = a világosságnak a meg
ismerése, bölcseség. 

F = Saturnus = zöld = Karna Manas = a földi érzés = matéria. 
G = Jupiter = kék = Atma = a szellemi élet, mindenható 

hatalom. 
A = Venus = indigó = Buddhi Manas = a mennyei lélek 

= szeretet. 
H = hold = lila = Linga = az asztrális test = képzelet. 
A papok ruháinak, és azok színének szintén megvan az 

ezoterikus értelme. lgy példának okául a papnak fekete ruhája 
gyásznak a jele, hogy a mennyországból száműzve a földön kell 
élniök. A hosszu öltöny miP.t egy jelezni akarj1, hogy a pap 
sem a nőnemhez, sem pedig a himnemhez nem tartozik, hanem 
mind a két princípium, akarat és szellem, egyesülnek benne egy
mással. A pápa fehér köntöse a tisztaságot, sérthetetlenséget, 
arany bölcseséget jelzi. A kardinálisok bíbor színe isteni szerete
tet, a püspökök lila színe a felébredt lelki élet és az ujjászületés 
és így tovább a miseruháknak, edényeknek, gyertyatartóknak, mi
nisztránsoknak etc. mindmegannyinak alakra épen ugy mint szinre 
nézve is van egy rejtett értelme. Ha nem ismerik az utóbbit, 
ugy csak értéktelen látszat minden külsü csillogás. Ha azonban 
a szimbolumok jelentősége után kezdenek kutatni csakhamar olyan 
kulcsnak a birtokába jutnak, mely lehetővé teszi a bibliában csak 
ugy mint minden más vallásos filozófiai könyvben, mint valamely 
tudomány'>s műben olvashatni. Tartalma a legfelsőbb igazságokra 
vonatkozik : a vallásfilozófia szellemi, anyagi, látható és látha
tatlan dolgaira. 

Csak az elől zárkóznak el ezen örök igazságok, kik szó
szerinti értelemben akarják venni a feljegyzéseket. Eredetileg ezek 
nem a nagy tömegek számára íródtak. A biblia, a tudományok 
okkult tankönyve volt az okkultista tanítványok számára, az ma
radt mai napig is és ebből kifolyólag csak is okkult olvasási mód
szer szerint olvasva válik érthetővé. Mint a hogy Hartmann mondja : 
,,A természet isteni titkai nem érzékelhetők a külső érzékekkel, 
hanem csak is az emberben rejlő isteni szel lem által ismerhetők fel. 

Özv. Hild Károlyné. 
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PÜNKÖSDI MESE. 

Pünkösd első napja volt. Az égboltot finom, tündöklően kék 
felhőfátyol fogta körül, mely mögül fölséges fénnyel és pompával 
csil logott ki a Nap. Szemei szikrázva tekintettek szét s kápráztató 
fényt terjeszesztettek maga körül .  

Az aranycsillogásu hajszálak között, melyeket az istennő csil
lámruhái széjjel szórtak, aludtak legifjabb gyermekei, a gyönge 
kis napsugarak. 

Többmillió, kisebb nagyobb gyermeke volt s ő mindegyiket 
egyforma odaadással szerette, menhelyet adva nekik nagy, végtelen 
szárnyai alatt. 

Beléjük lehelte a szeretet éltető levegőjét és táplálta őket 
meleg csodaforrása ival. Sohasem volt haragos, kevésbé jótékony 
vagy mogorva és csak mikor lankadtan az ejtette le messzire elnyuj
tott karjait, osont csüggedt szárnyakkal és lehunyt szemekkel az ég 
legsűrübb és legsötétebb fellegébe a ludni. És gyermekei mind 
aludtak vele. 

Most azonban a Nap vakító pompában csillogott és boldogan 
nyitotta föl szemeit. 

Dél volt. Izzó pirosság volt ajkain, melyek lelki beszédre 
nyíltak. 

A kis riapsugarak pedig megremegtek mert eddig még soha
sem hallották szólni a napot. 

Egy ici-pici fénytündér kiosont a piros ajakra és ott maradt 
függve rajtuk, hogy mindent annál tisztábban halhasson. 

"Édes gyermekeim !"  szólt a nap „ma élem életem legszebb 
napját. Az ég legszebb kékjében tündöklik, a lég bársonyos és 
lágy, keblemet pedig jótékony meleg járja át, mintha ott ma 
először verne és zakatolna valami. A teremtés kezdete óta szívem 
alig-al ig remegett és sohasem dobogott olyan hevesen, mint ma. 
Viharos és forró lüktetése szinte keresztültöri keblemet. Jöjjetek 
közelebb hozzám, hogy ti is halljátok dobogását ."  

A fénysugarak szorosan simultak a Nap szívéhez, csak a 
kis fénytündér pihent az istennő ajkain, csókjaival zárva le azokat. 

„Anyám," m0ndta légies hangjával „ajkaidat remegni érzem 
és olyan agodalom fog el, ugy érzem, mintha el kellene égnem . "  

A Nap legfinomabb kacaját hallatta. 
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,,Édes gyermekeim, érezzétek a hőt és örvendjetek velem, 
mert tudjátok meg, hogy mikor a szívem lüktetni és tombolni 
kezdett, akkor ismertem meg a legnagyobb boldogságot. lfjukori 
társam és meghittem üli ma nászát velem és vele együtt szállok 
ma le a földre. 

Ekkor a kis fénytündér a Nap ajkáról félre szállott tilrelmet
lenill kérdezvén : ,,és ki a jegyesed ?" 

És amint kimondotta, fiatalos bájjal rüpült karjaiba egy fehér 
ifju és megcsókolta olyan fönsőséges és szerelmes csókkal, 
hogy a napsugarak megremegtek bele. Ekkor hófehér szárnyain 
fölemelkedett az ifju, kis elefántcsontbotjával megérintette a fény
sugarakat és üdvözölve őket mondá : ,,Röpilljétek be a világot s 
a földalatti sötétséget melegetekkei oszlassátok el . Vigyétek lelkei
teket az emberek közé, ismertessétek meg velük a menyei szépséget 
és tisztaságot s halmozzátok el őket édes, zamatos gyümölcsökkel." 

A sugarak, nagyok és kicsinyek, követték az ifju szavait. 
Lehatoltak a völgyekbe és legsötétebb hegyszorosokba, bejárták a 
hegyeket, réteket és mezőket s ahol megfordultak, ott világossá
got és termékenységet hagytak maguk után. 

Mindenüvé befészkelték magukat, mintha az egész finom, 
alig láthó sugaraknak még nem is lett volna helyök a földön. 

Ezek pedig látván céltalanságukat, már-már visszatértek a 
naphoz, mikor tekintetük az az emberek fáradt, sötét Ielkeire esett 
és egyszerre behatoltak azokba minden tuláradó diadalmas me
legségükkel. 

Ekkor hangos lett a föld a kitörő örömujjongástól, a milyent 
máskor csak az égben lehetett hallani és az emberek szívében 
megszületett a szeretet. 

Mikor a szürkület elközelgett, a Nappal kimerülten roskadt 
a Nap karjaiba fülébe sugva : ,,Nás1;napunkra gyümölcsöző öröm 
van a földön ! Szeretet ! Szerelem I Aldás ! 

A sugarak alkonyat előtt visszaröppentek a Nap kastélyába 
és elmondták, hogy mennyi szépet és áldásosat láttak oda lenn. 

A kicsi tündér azonban nem tért vissza többet a Naphoz. Nem 
talált olyan gyöngéd, szerető szívet, melybe magát befészkelhette 
volna és meghalt az emberi közelség sötétségében. 

És azóta a Nap szemére egy kis árnyék borult. 
Malea Vyne. 

(Fordította : /éger Gizella.) 
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AZ EMBER HÉT PRINCIPIUMA. 
A felsőbb Manas. 

Kamát viszont uralhatja, ellenőrizheti irányithatja akaratunk. 
A manasikus princípiumra vonatkozóan azonban már kötött, nem 

szabad. Innen a szabadválasztás érzete, hogy vágyaink melyiké
nek engedjünk és hogy mit cselekedjünk. Ahogy az alsóbb Ma
nas uralja Kamát, ilyen alárendeltje a quaternaire viszont a felsőbb 
triadnak és engedelmeskedik az akaratnak, melyet mint maga 
felett ál lót ismer meg és önmagába véve szabad. Itt sokaknál fel
merül majd a kérdés, hogy mi van hát a felsőbb Manas akaratá
val ? Vajjon az is valamely felette á lló akarattól függ-e ? És lefelé 
az alsóbbal szemben vajjon megvan-e a szabad hatásköre ? Itt 
már olyan ponthoz értünk, hol az értelem cserben hagy. Mert 
amit a Szellem eme felsőbb birodalmakban tapasztal, az többé 
nem egy könnyen ölthető szavakba. Csak homályosan sejtjük, 
érezzük, hogy a legtel jesebb szabadságnak s a törvénynek - ott 
is mint mindenütt - összhangban kell lennie. S ha önként vál
laljuk, hogy közvetitői , levezető csatornái legyünk az univerzális 
akaratnak, akkor a tökéletes szabadságnak, s a tökéletes engedel
mességnek egyesülnie kell. 

Ez igazán homályos, nehezen érthető probléma, de az érdek
lődőnek nagy könnyebbségére lesz, ha az itt elsorolt gondolat
menetet követi . 

Egy a felsőbb Manasban lakozó s az alsóbb síkokon jelent
kező erő még - akiknél a felsőbb Manas tudniil lik már öntu
datra ébredt és urrá lett - az, hogy akarva kreálnak gondolat 
formákat. A Secret Doctrine ezt a képességet „krujashakti" elne-
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vezés alatt emliti. Értve alattá „a titokzatos gondolater6t" meíy a 
benne lakozó energiánál fogva képes rá, hogy külsőleg észlelhető 
fenoméneket létesitsen. A régiek szerint ha valaki figyel mét minden 
erejé_vel e?y �izonyos ideára összpontositja, úgy az külsőleg is 
�a�1fesztalód1k. Ugyanigy „az intenziv akarat is meghozza a 
k1vant eredményt" (vol. 1 ., p. 3 1 2) . Ez az igazi titka minden 
,,mágiának" . Dehogy a hét princípium előadásának fonalát ne sza
kitsam meg, igy ezt a fontos tárgyat - mely iránt a nyugati tudo
mány is némi közeledést mutat - későbben külön tárgyalom. 

H. P. Blavatskytól tanultuk, hogy Manas illetve a felsőbb 
Ego „mint az . Univerzális Értelem lényegének része saját sikján 
feltételekhez mncsen kötve - mindentudó". Továbbá ha a fejlő
dését előmozditó tapasztalatokon keresztül ment s öntudata ez 
által teljesen kibontakozott, ugy ,, vehikuluma a mindentudás
nak, a mult, a jelen, s a jövőben". Ha ez a hallhatatlan lény 
sugara, az Alsóbb Manas, utján benyomást képes gyakorolni vala
kinek �z agyá�a, úgy az illető rendkivüli képességekkel bir, 
amennyiben gémusz vagy látnok lesz. A látnokság (lásd Lucifer, 
nov. 1 890. p 1 83) következőképen van vázolva. 

„ Előbbi - il letve az igazi látnok víziói - kétféle módon 
érhetők el : a) Ha valaki t .  i. emlékező tehetségét, fizikai testének 
összes szerveit, sőt a sejteket sem kivéve, szóval az ösztönös, 
öntudatlan működést is akarva paralizálja. Ez egyáltalán nem 

nehéz mihelyt a felsőbb Ego egyszersmindenkorra felemésztette 
leigázta az alsóbb, a személyes „én" szenvedélyes természetét é� 
„adeptus" lett. b) Továbbá ha egy előző életben rendkivül tiszta 
életet élt, törekvései mindig helyes irányuak voltak, s igy csaknem 
a szentek, a Yogi tökéletességében reinkarnálódott. Van még egy 
harmadik lehetősége - misztikus viziókban - a felsőbb Manas 
sikjainak elérésére. Miután ez azonban csak elvétve alkalmilag 
fordul elő - ha pld. a fizikai test valamely betegség és szenve
d.és után a �agy kimerültségtől elgyengült - igy nem függ a
latnok akaratatól. Ide az utóbbihoz tartozik a prevorsti látónő 
mig Jakab Böhme a második kategoriába sorolandó. 

Az olvasó most már abban a helyzetben van, hogy meg
különböztette a felsőbb Ego és sugarának munkáját. A Geniusz 
aki lát ahelyett, hogy argumentálna - a felsőbb Ego kifolyása. 
Képességeinek egyike az igazi, az intuitiv tudás. Az értelem, a 
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mérlegelő képesség, mely az összegyüjtött benyomásokat értékelve, 
rendezve, utánuk itél, belőlük eredményeket von le, az agy apa
rátusban megnyilvánuló alsóbb Manas munkája. Eszköze a követ
keztető képesség. lnduktio segitségével emelkedik fel az ismertből 
az ismeretlenbe s felál l i t egy hypothezist. Deduktió segitségével 
száll le a már ismecthez, ujabb experumentumokkal igyekezve 
megerősíteni hypothéziseit. 

Az intuició - mint maga a szó is mutatja -- egyszerűen 
benső látást (szemlélést) jelent. Ez a folyamat annyira gyors, köz
vetlen, mint a fizikai szemek látása. Tulajdonképpen az intel
ligencia látóképességének gyakorlása. Megtéveszthetetlen felis
merése a mentális sik valamely igazságának. Látása nem zavaros, 
de biztos, ítéletei nem ingadozóak. A már felismerthez ujabb bi
zonyitékokra szüksége nincs, mert az értelmet meghaladja, felelte 
ált Gyakran előfordul, hogy szenvedélyek és vágyaktól zavaros, 
elvakult ösztönünket intuíciónak vesszük. Ilyenkor azután a csupán 
kamikus impulziókat a felsőbb Manas fenkölt hangjának tekintjük. 
Hosszas és gondos trainingje az önmegfigyelésnek kell hozzá, 
mielőtt e hangot biztonsággal felismerjük. De egyfelől biztosak 
lehetünk, hogy amig személyiségünk örvényében elmerülünk, 
amíg körültünk a vágyak és étvágyak vihara üvölt, s az 
emóciók árja ide-oda vet, mindaddig a felsőbb Manas hangja 
nem hatol a fülüni<ig. Mert nem a tűzben, s a szélforgatagban, 
menydörgésközben, a viharban jön meg a felsőbb Ego szava. De 
ha leszállt, s már érezhető a csendnek csendje, a szél el ült, a lég 
mozdulatlan, csak ha az ember arcát köpenyébe gyürve, füleit 
még a világ csendjétől is elzárja, csak akkor szólal meg a csend
nél is halkabb hang, - igazi Énje hangja. 

Erről irja H. P. B!avatshy az „Isis Unveiled" c. művében : 
Az értelem az ember fizikai testéhez kapcsolt része. Az értelem 
biztositja az állatok feletti szupremáciáját, s megadja a lehetőségét 
hogy a természetet saját előnyére felhasználja. Természetének 
spirituális részéhez tartozik lelkiismerete. Lelkiismerete szolgál 
megtéveszthetetlen vezetőieként érzékei háborgása közben. Lelki
ismerete az a rögtön itélő biró, mely a jó és a rossz közt disz
tingvál. Ezért csak spirituális képesség lehet. Mint ilyen pedig 
részese az isteni bölcseségnek és tisztaságnak, illetve abszolut 
tiszta és bölcs. Határozatai nem függnek az értelemtől. Világosan, 
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teljességében azonban csak az esetben manifesztálódhatik, ha duális 
természetünk alantas ösztönei ebben többé már nem hátrálják. Az 
értelem fizikai agyunk képessége. Ezért helyes a definició, hogy 
feltevések _utján jut konkluziókra és hogy teljesen az érzéktől függő, 
ezért azutan nem lehet fenköit szel lemünk tulajdonsága. Utóbbi 
tudniilik tud, - s így a mindig érvelésre s bizonyításra vezető 
okoskodás hiábavaló. Ha tehát egy lényt ugy tekintünk mint a 
Bölcsesség örökkévaló Szellemének emanációját, akkor hinnünk 
kell, hogy ugyanolyan tulajdonságokkal bir mint az egész, tekintve, 
hogy az egésznek része. Ezért logikus bizonyos fokig az ókori 
Theurgisták feltevése, hogy az ember lelkének racionális része -
szelleme sohasem költözött egészen a testbe. És hogy a testtel 
többé-kevésbbé csak beárnyalta az irracionális, il letve asztrális 
lélek utján. Ez az asztrális lélek közvetitője a szellem és testnek 
ill�tve közvetitő médium a szellem és test között. Aki az anyagot 
mar eléggé legyőzte ahhoz, hogy fénylő Augoiedes-e*) közvetlen 
világosságát befogadja, az az igazságot intuitive érzi . ltéleteiben 
nem tévedhet a rideg ész sugallta összes szofizmák ellenére sem 
m�rt az ilyen ember illuminált, megvilágositott. Következés képe� 
a Jóslás s ugynevezett fenkölt inspirációk, egyszerűen csalhatatlan 
szellemünk felülről jövő illumináltsá;::ának eredménye. 

Ez az Augoides - ahogy a neoplatonikusok hitték, s ahogy 
a teozófiai tanok hirdették „töbhé-kevésbbé besugározza a benső 
embert - az asztrA!is lelket . "  (ibid. , p. 3 1 5.) Illetve az immár 
meg�llapitott terminológia szerint a kama-manasikus személyiséget 
vagyis alsóbb Egot. (Ha az „ lsis Unvei led" c. munkát olvassuk 
jusson eszünkbe, hogy e mü szerkesztésekor a terminológia még 
ennyire sem volt határozott, mint most. És hogy e mü leforditása 
tulajdonképen az első kisérlet ahhoz, hogy a komplikált keleti fo
gal�akat európai nyelven kifejezzék. Későbbi tapasztalatok folytán 
bebizonyult, hogy helyesebb ha a sokszor két vagy három foga
lomra vonatkozó fogalomjelzőt precizirozzák s csak egy fogalomra 
alkalmazzák. Ezért kell pld. az „asztrális lelket" fenti értelemben 
vennünk.) 

(Folytatjuk.) A. Besant. 
(Angolból : Uray Georgina.) 

*)Augoiedes :  görög szó, a neoplatonikusoknál s gnosztikusoknál fordul elő. 
Annyit jelent, mint kauzális-test, vagyis az ember legfelsőbb, halhatatlan része. 
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HIREK. - A. Besant a T. T. elnöke, április 18-án hagyta el Indiát a "Mantua" gőzhajón, mely április 29-én ért Brindisibe. Május 2-án az angol T. T. lelkes fogadtatást rendezett részére ; a Chelsea TownHallban meleghang,u üdvözlő iratot adtak át neki, melyet az összes angol páholyok elnökei és titkárai irtak alá. Az elnök Londonban tartandó előadásainak sorrendje a következő : Május 17. ,,A misztika jelentése és rendszere." " 24. "Az Isten-eszme." " 31. "A Krisztus-eszme." Junius 7. "Az ember-eszme." " 14. Az előadottak magyarázata. Az elnök időközben Párisba is ellátogat, hol 18-tól 23-ig fog tartózkodni s néhány nyilvános és zártkörü előadást tartani. - Ez évi október 16-tól 24-ig tartják meg Berlinben az Első Nemzet
közi Okkultista Kongresszust, mely a résztvevők nevei s a közreadott programm alapján itélve fényesnek igérkezik. A kongresszus elnöke dr. SchrenckNotzing. Az elnöki tanácsban ott találjuk : Sir Oliver Lodge-, Crookes, Richet, Bergson, Flournoy, Staudenmaier stb. neveit. Részvételüket bejelentették azonkivül : dr. Maxwell, dr. Hübbe-Schleiden, dr. Freud és mások. A magyarok közül dr. Ferenczi Sándor és dr. Méhes törzsorvos neveivel ta'álkozunk. Közelebbi értesitésért irjunk a következő cimre : Konferenz-Büro Berlin, W. 62. Lutherstr. 27. - Okkultisták temploma. Soha, még a XVIII. század végén sem volt annyi hive a spiritizmusnak, a teozófikus filozófiának, mint napjainkban. A mai ember nem szivesen áldoz eszmékre, de a transzcendens tanitások hive az utolsó filléreit is feláldozza meggyőződéseért. Érdekes példája ennek az okkultista templom építése. Steiner Rudolf hires berlini iró és gnosztikus filozófus, különben hazánk szülöttje, felhivást bocsát()tt ki hiveihez, hogy adakozzanak egy templom épitésére, melyet a maguk kultuszának emelnek. Néhány rövidke hónap alatt három millió frank gyült egybe s Basel mellett egy hatalmas erdőtisztáson már el is kezdődött az épitkezés. Az épületet két hatalmas kőkupola fogja födni, mely hét-hét oszlopon áll. Az oszlopsort hatalmas, fából való pentagrammok kötik össze. Maga a tulajdonképeni templom fából ácsolódik. A nagyobbik kupola a világegyetemet jelképezi, a harmóniát s a viláj!;fejlődés egyes fázisait. A kupolát hét gigászi oszlop tartja s az egyes oszlopok a Napot, Holdat, Jupitert, Szaturnuszt, Marsot, Merkurt és Vénuszt szimbolizálják. A tulajdonképpeni templomban 1 500 hivő fér el, akik a főpap ceremóniáit végighallgatják vagy végignézik a szini előadásokat, melyek misztériumok lesznek. A kisebbik kupola szegmentumalaku és a nagyobbikból szökik ki. Az egész épület ugy fest, mintha a kisebb boltozat a nagyobbikból nőne ki. Steiner és mintegy ötszáz tanitványa, szobrászok, festők, művészek személyesen dolgoznak az épületnél és a dekoráció ecsetjük és vésőjük alól kerül ki. Az épületet december derekán avatják fel és a világ minden részéből összesereglenek a hivek, hogy lanui legyenek a nagy eseménynek. A különös templomnak a homlokzatán ez a fölirás lesz : A szellemek 
tudományának. (B. H.-ból.) 
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KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 

f rovatban minden a teozófia, okkultizmus és spiritizmus körébe tartozó kér
désre válaszolunk. 

K. Milyen a kapcsolat az ember erkölcsi és fizikai szépsége között ? F. A fizikai szépség nagyrészt korábbi életünkben véghez vitt fizikai ténykedéseink karmájának eredménye, mig az erkölcsi szépség jellemünk karmája. Ez utóbbi vágyaink és gondolatainkból alakul ki. A kegyetlenség gyakran rendkívüli rutságot, sőt testi nyomorékságot idéz elő ; de ennek más okai is lehetnek. A Mesterek megjelenésükben valamennyien szépek. Náluk ei természetes, mert nincs több leszolgálandó karmájuk. Fizikai testük kauzális testüknek mása. D. K. mesternek arcvonásai nemesek, bárha némileg nyerseknek is mondhatók ; azonban nem kételkedem, hogy e test levetkőzésével az utána következő nagyon szép ne legyen, mert az a benne levő augoeidesnek* reflexe, mely csupán a faji jellegzetesség szerint módosul némileg. Általában a formákat, melyeket ide lenn öltünk magunkra, karmánk idézi elő. Fizikai testünk ennek hordozója. Az Ego önmaga alkotja magának mentális és asztrális testét, ellenben a fizikai testet a karma Urainak rendeletei szerint alakítja valamely elemi-szellem. Az ember karmája általában kétféleképen nyilatkozik meg : aszerint, ami ez az ember és a körülmények szerint, amelyek környezik. E tényezők közül az első mentális és asztrális testében nyilatkozik meg, mig a második fizikai testében. A. Besant. K. Ha valamely embernek karmája, hogy skarlátba essék, miként történik ez ? És milyen cselekedet okozza, hogy valamely meghatározott betegség legyen annak karmikus következménye ? F. Nem hiszem, hogy abban az értelemben, amint azt a kérdező képzeli, a skarlát karmája legyen valakinek. Ami az embernek karmája következő inkarnációjában az nem más, minthogy bizonyos mennyiségü fizikai szenvedést kénytelen elviselni mult életeinek cselekményeiből kifolyólag. Ilyen körülmények között, ha a skarlátnak csirája vagy mikrobája érkezik közelébe olyankor, amikor nem immunis vele szemben, e csira megfertőzheti őt s ez által letörleszti szenvedés-adósságainak egy részét. De ha ezen mikroba véletlenül nem lesz ott, a kolerabacillus vagy bármely más betegség mikrobája épen ugy hathat rá. Megtörténhetik az is, hogy e helyett valemely végtagját töri el s ezt okozhatja valamely az utcán heverő narancshéj vagy egy arra száguldó automobil. Tudom, hogy vannak a Keleten könyvek. melyek nagy pontossággal leírják a karma exakt tipusát, mely bizonyos cselekedeteknek folyománya. Igy például, ha egy ember atyjával szemben goromba az egyik inkarnációban, ugy a következőben jobb lábára sántitani fog ; vagy ha anyjával szemben tanusit hasonló magaviseletet, ugy bal lábát fogja érni a büntetés és igy tovább. Számos ember életében tanulmányoztuk a karma művét, de nem 
• 

•Görög szó, a neo-platonikusoknál fordul elő, annyi mint : kauzális test. 
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találtuk ezt a vas-következetességet. Ellenkezőleg csodálkozva tapasztaltuk a karma nyilvánulásainak gazdagságát épen ugy, mint eszközeinek hajlékonyságát. Semmiféle erőfeszítés nem képes arra, hogy az ember tévedéseiből folyó karmáját elkerülje, de nyilvánulásának egyik vagy másik formája alól kivonhatja magát, hogy azután kérlelhetetlenül csapjon le rá egy más alakjában valamely váratlan tényből kifolyólag. Épen ugy miként száz korona adósságot egyetlen bankjeggyel, avagy megfelelő számu tiz vagy husz koronás bankjegyekkel, aranyban, ezüstben vagy fillérekben törleszthettink, épen ugy karmánk egy adagja egyszerre rettenetesen szakadhat ránk vagy több apróbb kevésbbé szigoru csapás alakjában, esetleg kicsinyes és unalmas események hosszu sorozatában. De minden esetben az adósság egésze törlesztendő. 
C. W. Leadbeater. 

A TÁRSULATBÓL. 
Május 29-én tartotta a M. T. T. tisztujitó közgyülését, melynek lefolyásáról, lapzárta miatt, csak jövő számunkban számolhatunk be. Junius havától a M. T. T. tagjai a budai Várkert kioszkban találkoznak (Ybl Miklós-tér) minden pénteken este 7 órakor. A teozófiai eszmék iránt érdeklődőket ez összejöveteleken szívesen látja vendégül a Társulat. A M. T. T. könyvtára VIII., Eszterházy-u. 19. szám alatt levő helyiségében junius és julius havában nyitva van minden pénteken 6-7-ig. A Blavatsky könyvkiadó-alapra Fehér Lótusz napjan rendezett gyüjtésből befolyt 46 korona. "A Mester lábainál" cimü könyv eladásából 1 2  korona. A mult év november havában kimutatott 587·17 korona összeggel az alap összes vagyona 645· 17 korona. 
l\nonim cikkeket csak az esetben közlünk, ha a szerző ne11ét a szerkesz

tőséggel tudatja. - Kéziratokat 11issza nem adunk. 

A szerkesztésért felelős : RÓZSAFFY DEZSÖ• dr. Szerkesztőség : 1 ., Otthon-utca 18. szám. Kiadóhivatal : VIII., Eszterházy-u. 19. 

- Reinkarnation. Monthly Magazine. Size : 32 pp., 5-7. Editors : Weller Van Hook, C. Shuddemagen. Purpose : To popularise the theachings of Karma and Reinkarnation. Vol. I. begins Jan. 1 9 14. Price : 50 cents ; 2 shillings or francs 2·5. Simple copies mailed free to inquirers. Karma and Reinkarnation Legion 7243 Coles Ave., Chicago, III., U. S. A. 
Nyomatott Sárik Gyula villanyeröre berendezett könyvnyomdájában Czegléden. 

REINKARNÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI PROBLÉMÁK.* 

Ez alkalommal arról akarunk · szólani, miként alkalmazhatjuk 
a reinkarnáció elméletét társadalmi kérdések és feladatok megol
dásánál. Azt hiszem egyetértenek velem, ha azt állitom, hogy 
minden értelmes egyénnek kell, hogy az életről valamely határozott 
nézete legyen, amelyre cselekedeteiben támaszkodjék, mert anélkül 
az élet értelmetlen, sőt elviselhetetlen lenne ; szóval nem élhetünk 
anélkül, hogy meg se kiséreljük megvilágitni és megoldani az élet 
ama rejtélyeit, amelyek bennünket érintenek. Azt is be fogják 
látni, hogy meg kell ismernünk, meg kell értenünk saját magunk 
természetét és az emberiség fejlődésének lehetőségét, hogy meg
alaplthassuk, hogyan alakíthatnánk egy olyan társadalmat, amelyben 
minden egyénnek alkalma volna, hogy fejlődjék és kifejtse azokat 
a benne levő tehetségeket, amelyeket magával hoz az életbe. Az 
olyan társadalom, amely nem ad ilyen lehetőséget minden tagjának, 
amely nem a testvériség nagy eszményén alapszik, az a társadalom 
nem lehet tartós, mert testvéri szeretet nélkül az egyén sem lehet 
boldog. 

Előre kell bocsájtanom, hogy amit előadni akarok nem a 
a Teozófiai Társulat dogmája, mert a teozófiának nincs is dogmája ; 
sőt a reinkarnáció nem is kizárálag a teozófia tanítása. Minden 
kutatónak módjában áll e tant a gyakorlati, a való életre alkalmazni ;  
minden kutatónak szabadságában áll, hogy elfogadja vagy vissza
utasítsa, de ha a teozófus maga elfogadja a reinkarnáció tanát, 
mint a természet egyik törvényét, ugy életét e tan szabályai szerint 

*Előadatott francia nyelven Turinban, 1912-ben. 
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kell berendezníe, anélkül, hogy azt másokra is ráerőszakolni igye
keznék. Önök, kik valószinülng nem teozófusok, önök is teljesen 
szabadon ítélhetik meg, hogyan akarják az életre alkalmazni a 
reinkarnáció elméletét. Ha megértik a tanitást, akkor önök is épp 
ugy, mint én képesek lesznek összeegyeztetni a társadalmi kérdé
sekkel. Itt csak értelmükre, itélőképességilkre hivatkozom, nem 
akarom eszméimet önökre erőszakolni, csak előadni, megmagyarázni 
akarom azokat. Ha megértették a tant, fölhasználhatják vagy 
visszautasíthatják tetszésük szerint. 

Azt mondom, hogy minden értelmes egyénnek kell, hogy 
valamely nézete legyen az életről; ez azt jelenti, hogy meg kell 
érteni az életet, hogy összhangzásba hozhassa a természet törvé
nyeivel és hasznára lehessen a társadalomnak, amelyben született. 

Tudom, hogy van sok értelmes ember, akinek nincs ilyen 
életfilozófiája. Valószinil az is, hogy államférfiaink között sokan 
élnek anélkül, hogy meghatározott elméletük lenne az életről. Ha 
látják a bajt orvosolják, de mivel nincsen semmi bölcseleti alapja 
a módnak, ahogyan az életet értelmezik, orvosságuk sokkal rosszabb 
helyzetet teremt, mint a baj maga, amelyet gy<>gyitani akarnak. 
Eljárásuk hasonlít ama kertész munkájához, aki a gyomnak csak 
a fejét vágja le, gyökerét pedig benn hagyja a földben. A baj 
ujra kiüt, mert gyökere nem pusztult el. Csakis bölcs életnézettel 
és a természet törvényeinek ismeretével lehet a társadalmat meg
változtatni, megjavítani . Mielőtt beszélünk a reinkarnáció elméletéről 
meg kell magyaráznunk, hogy mi is az a reinkarnáció ? Mert 
lehetnek önök között elegen, akik nem tanulmányozták e törvényt 
és nem értik jól, amit e kifejezés alatt érteni kell. Engedjék meg 
tehát, hogy e tannak rövid magyarázatát adjam. 

A reinkarnáció szerint mindannyian része vagyunk a világ
egyetemet éltető, mindent létrehozó, örökkétartó szellemi intelligen
ciának. Az egyetemes életnek e parányi része olyan mint a fa 
csirája a földben. A csira, miután az eső megöntözte, a napsugár 
életre keltette, kibujik a földből, gyökeret hajt, ágacskáit kinyujtja 
a levegőbe. Idő multával törzse megerősödik, ágai vastagabbak 
lesznek, levelei megerősödnek. Megint mulik az idő, a lomb el
pusztul, de a termés, amely működésének eredménye, megmarad. 
A nedv, amely a törzsön át a termő talajba szivárog, oda magával 
viszi a levelek munkájának termékét. Télen át a felgyülemlett nedv 
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tartalmazza az anyagot, amely a fát táplálja. Tavasz jöttével a 
nedv az élet törzsén át ujra felszivárog az ágakba, a levelek ujra 
megjelennek és megkezdik működésüket ; igy növekedik a fa évről
évre és sok esztendő multával hasonlít az erdő fájához, amelynek 
magjából életre kelt. - A reinkarnáció tana tökéletesen olyan, 
mint a fa életének körforgása. - Az egyetemes élet csirája 
- az élet paránya - az emberi tapasztalat talajába kerül. A 
fájdalom könnyétöl öntözve, az öröm napsugarától életre keltve : 
kihajt, törzset nevel, amely nem egyéb, mint az emberi öntudat ; 
amely finom fizikai érzékekkel észre nem vehető anyagba gyül 
össze, mely anyag a mi halhatatlan testünk. 

Minden tavasszal, minden egyén születésekor ez az emberi 
törzs levelet hajt, amely maga az élet. Ez életben tapasztalatot 
vetünk és azok eredményét aratjuk. Ha ősz felé a halál jön, e 
tapasztalatok leszállanak a lélek halhatatlan törzsébe : az öntudatba, 
mely halhatatlan testünkbe van burkolva. 

Az élet telében, amelyet a láthatatlan világban töltünk el, e 
tapasztalatok tehetséggé alakulnak át. Ha a tavasz ujra eljő - az 
egyén ujra megszületik a földön - a tehetséggel gazdagodott 
öntudat, amelyet a tapasztalat hozott létre, durvább anyagba bur
kolódzik - a fa levele. Ez anyag minden földi élet végén elpusztul, 
mint a levél, amely a fáról le hull, de szerezménye : a tapasztalat 
és tehetség megmarad halál után. Igy életről-életre az öntudat 
mindig nagyobbodik, mindig gazdagabb, tökéletesebb lesz, minden 
elmult élet tapasztalata hozzájárul, mig végre az egyetemes élet e 
csirájából kifejlődött öntudat egy tökéletes isteni törzset alkotott, 
amely ura önmagának, ura a természetnek, örökkétartó, soha el 
nem muló. lme ez a reinkarnáció tanának magyarázat�. Ha a ke
reszténység nem vetette volna el Origenes tanitását, tehát a rein
karnáció tanát is, ha a tudomány és az élettan együtt hirdetik a 
természet e törvényét, akkor a kereszténység nem ijedt volna meg 
az evolució, az emberi fejlődés eszméjétől. Való igaz, hogy az 
öntudat fejlődése, a lélek fejlődése egy irányban halad a test 
fejlődésével, az élettani fejlődéssel mint ugyanazon tárgynak két 
oldala. Lehetetlen volna az emberi fejlődést megérteni az együtt 
haladó két irány nélkül. A mindig több oldaluvá vált, tökéletessé 
lett öntudat, mindig tökélesebb testet, finomabb, érzékenyebb 
idegrendszert kíván. Mire volna jó ez a tökéletes test, ha a kifej-
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lődött, az evolvált léleknek nem éppen ilyenre - eszközre - volna 
szüksége, hogy a fizikai világgal érintkezzék. E két fejlődés egymás 
föltétele, egyik érthetővé teszi a másikat. Nem lehetne megmagya
rázni, miért fejlődik, miért lesz mindig finomabb a test, ha az 
öntudat, az intelligencia is nem fejlődnék vele együtt ? Egyedül 
így lesz előttünk világossá, érthetővé a dolog. Állitsuk csak fel a 
következő kérdést: Hogyan fejlődhetik a mai ember, az ember 
akit ismerünk', az értelmi ? az erkölcsi ? a szellemi ember ? ' 

Ha a tudományt kérdezzük, az nem tudja nekünk megma
gyarázni az erkölcsi, a szociális ember fejlődését. Nem tudja ne
künk megmagyarázni, mily utat tett meg az emberi fejlődés, míg 
elérte a testvériség eredményét. Az örökös harcban, a létért való 
ösztönszerü küzdelemben nem találjuk meg a magyarázatát a 
szociális ember fejlődésének. Véleményem szerint az élet háromféle 
elmélete közül egyet mindenkinek el kell fogadni ; vagy azt, hogy 
a halállal vége van mindennek, hogy a születés előtt és a halál 
után nem létezik semmi, ez a két eset elválaszthatatlan egymástól. 
Ha a léleknek tesre van szüksége, hogy Iétezhessék, hogy meg
nyilvánulhasson, világos, hogy a test halála után ez a lélek 
elenyészik. Ez a materialista nézete, aki az emberben csak felsőbb 
rendű állatot lát, aki azt hiszi, hogy mindkettőnek, embernek, mint 
állatnak csak egy élete van, csak az az egy élete ezen a világon, 
amelyről születés és halál között tudunk. 

Választhatjuk ezt a materiális fölfogást minden akadályával, 
az emberi élet mibenlétének földerithetetlen rejtélyével, de választ
hatjuk a vallás magyarázatát is, amely szerint a lelket Isten terem
tette, beledobta az emberi életbe, ahonnan halál utján a purgato
riumba, onnan az égbe vagy a pokolba jut. 

Minden ember életnézete attól a felfogástól, attól a teoriától 
függ, amelyet választott. Ha a lélek nem létezik, akkor a társa
dalmi rendet erre az eszmére kell fektetni. Nehéz dolog, de meg 
kell próbálni. 

Ha a tásadalmi rendet a másik :eszmére épitjük, hogy az 
emberi lelket minden megnyilvánulásában Isten teremtette; az értel
mes embert és hülyét, a lángészt, a szentet, a hőst és gonosztevőt :  
akkor az ember cselekedeteiért nem felelős, mert hisz' akaratán 
kivül teremtetett és nem tud hajlamának ura lenni ; végre is életét 
vagy az égben vagy a pokolban kell folytatnia. Ez is filozófia. E 
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két eszme bármelyikére fel lehet épiteni a társadalmi rendet. 1-ia-e 
két eszme nem lenne kielégítő, választhatjuk a harmadikat t. i. a 
test és lélek együttes evolucióját. Ha ezt a teoriát választjuk, föl
fogásunk az életről jelentékenyen módosul. Az a társadalom, amelyet 
e harmadik felfogás alapján épitünk föl, egészen különböző lesz 
attól a társadalomtól, amelyet a mai gondolkozás teremt magának. 
Annyira különböző, hogy hatása alatt minden eddigi eszménk meg
változik. Más módon látjuk az életet. Az emberi nem fejlődését 
abból az eszméből kiindulva szemléljük, hogy a lélek egy paránya 
- magja - az Istenségnek. Megértjük, hogy minden emberi élet 
az állandó örökös Életnek csak egy napja. Egész társadalmi 
tudományunk erre az egy eszmére lesz fektetve, ezt alkalmazzuk 
az élet, a társadalom feladatainák és rejtélyeinek megoldására. 
Próbáljuk csak megérteni, hogy az emberiség fejlődésének, a test 
és lélek egyidejű, együttes fejlődésének eszméje hogyan alkalmaz
ható a mai társadalom rejtélyeinek földeritésére ? Ezek a problemák 
pedig megoldásra várnak, ezek a sürgős kérdések, amelyekre felelni 
kell. Mi az általános vélemény ? Hogy a mai világ nemzetei nagyon 
veszedelmes, tarthatlan helyzetben vannak. Hogy a társadalmi osz-• tályok legalsóbbjai a legtermékenyebbek; hogy a civilizációt oly 
megfékezhetetlen többség fenyegeti, amely tudatlan, sőt elbutult, 
elállatiasodott férfiak és asszonyok szörnyű tömegéből áll . A tár
sadalom úgy nevezi őket, hogy : degeneráltak, elkorcsosodtak. Ez 
hibás. Valójában ugy kellene őket hivni: fiatalok, nem evoluáltak, 
még ki nem fejlődtek. Nem korcsosodtak el, nem sülyedtek le egy 
szebb, jobb helyzetből, egyszerűen olyanok, mint a kis gyermekek, 
akinek még kevés tapasztalatuk van az életről . Ha igy vesszük 
őket, ha meglátjuk rajtuk, hogy nem bűnösök, hanem " fiatal lelkek", 
akkor itéletünk és eljárásunk velük szemben egészen másforma lesz, 
amint az ma szokásban van és éppen ezt akarom ezuttal önöknek 
kifejteni. 

Kezdjük a bűnözők, a született gonosztevők büntetésének 
problemájával. Mit tehetünk velük ? Mindazok, akik ismerik a tár
sadalmi osztályok legalsóbb rétegét, jól tudják, hogy számtalan 
olyan ember van, aki született gonosztevő és nem is tud megja
vulni . Hiába fosztjuk meg őket szabadságuktól, ha szabadok lesznek 
ujra kezdik bűnös életmódjukat. A büntetés mindig sulyosabb lesz, 
mindig hosszabb időre zárjuk el őket, a napokból hónapok, a 
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hónapokból évek iesznek. A büntetés nem használ, javíthatatlanok és 
az ember tanácstalanul áll velük szemben. 

A reincernáció szempontjából hova sorozzuk őket és minek 
minősítsük a "született gonosztevőt" ? Valóságban ez egy "fiatal 
lélek", valódi vad ember a civilizáció küzepett, amelybe alantas 
fejlődésével nem tud beleil leszkedni. Nem tud szenvedélyein ural
kodni és azt mondják neki, hogy "szabad"! De a szabadság rá
nézve nem áldás, inkább a Iegkárhozatosabb dolog, amit adhatunk 
neki. Nem tanult, nem tud semmit, értelme korlátolt. Ha koponyája 
alkotását nézzük észrevehetjük, hogy nincs elég helye az agynak, 
amely az értelem eszköze. A koponyacsont összenyomott, homloka 
nincs. Külsejét alig lehet összehasonlítani a magas képzettséggel 
bíró ember külsejével ; lehetetlen fölébreszteni benne a tulajdon
ságokat, amelyekkel nem bir, amelyeket teste alkotásánál fogva nem 
bírhat. Mit csináljunk az ilyen emberrel, aki a nagy és szép civili
záció közepett született ? Joga van, hogy e civilizáció áldásait 
élvezze és ne csupán szenvedjen miatta, de ő csak szenved, mert 
el lenkezésbe jő a mi civilizációnkkal. Boldogabb lett volna valamely 
elhagyott vad szigeten, magához hasonlók között és nem mi
közöttünk, a mi civilizációnk körében. Ez a civilizáció el lenségnek 
tekinti őt, kizárja barátságából, törvényes sulyával eltiporja. Hogyan 
lehetne rajta segíteni ? El kellene ismerni a tényt, hogy vad ember, 
ami azt jelenti, hogy „fiatal lélek", aki nem bir azokkal a tapasz
talatokkal, amelyeket mi már megszereztünk magunknak ; hogy 
meg van fosztva azoktól az eszközöktől, amelyekkel mi már meg
szerzett erkölcsi és értelmi tehetségünket nyilvánitjuk, Ha nem bírja 
az eszközöket, hogyan szerezhette volna meg a tehetséget ? az ő 
fejlődési állapotában ez lehetetlen volna. A reinkarnáció szempont
jából ugy kel l őt tekintenünk, mint a gyermeket, nem mint ellen
séget ;  tanítanunk kel l őt és nem büntetnünk.: Joga van a tehetséghez, 
tanulhasson, hogy szellemét fegyelmezze. 0 maga nem tudja magát 
vezetni, nem tudja magát el lenőrizni. Szenvedélyei erősebbek aka
ratánál, gondolkozása gyönge : nem állat, hanem veszedelmesebb 
az állatnál, mert valami kezdetleges emberi értelme már van: nem 
szabad őt szabadon hagyni. E pontnál valószinüleg kevesen lesznek 
önök közül velem egy nézeten. Ugy vélem, hogy egy ilyen ember, 
aki erkölcsi és értelmi tehetségénél fogva olyan, mint a gyermek, 
de fizikai alkata erős, mint az állaté : ne legyen szabad olyan 
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társadalomban, mely őt meg nem érti, amely ő t  megveti, amely 
el lensége neki és amellyel örökösen harcban áll. Én nem büntet
ném meg, inkább reá nézve kedvező körülmények közé helyezném, 
oly körülmények közé, amelyek el lenállhatatlan befolyást gyak?rol
nának reá, józanságra, tevékenységre késztetnék és oda hatnanak, 
hogy lelke Iassankint kifejlődjék. Olyan munkát bíznék reá, amelyet 
ma azok a munkások végeznek, akik sokkal nehezebb és fontosabb 
dolgot is elláthatnának. Bányaművelést bíznék rája, nagy_ vár?sok 
utcáin előforduló munkára alkalmaznám, amelyeket testi ereJével 
el láthat és korlátolt elméje megérthet. 

Ezt a munkakört szánnám az ilyen „fiatal léleknek", aki ne 
Jegyen szabad, ne rendelkezhessék maga fölött, mert nem tud u_gy 
élni a szabadsággal, hogy a társadalomnak és önmagának kárara 
ne Jegyen. Nem kívánnám tőle, hogy egyfolytában ór�kat töls�n 
munkával, mert óhajtanám, hogy megszeresse a munkat, ne pedig 
megunja. Ez lenne az ő föladata. Szórakozást szereznék n�ki, 
nemes élvezetet, amelyben örömét találja, hogy lelke ne sillyedJen 
még mélyebre, de a szabadságot nem adnám meg neki. A tudatlan 
ember, aki szenvedélyének rabja, aki bűneinek igája alól nem tud 
kiszabadulni : rabszolga, nem pedig szabad ember. A test szabad
sága, ha nem egyesül értelemmel és erkölcsi érzéssel, nem segíti 
elő a lélek fejlődését, az evoluciót, csak ártalmára lehet magának 
és embertársainak. 

Tudom, hogy ez az eszme ma még nem népszerű, m� még 
ugy gondolkoznak, hogy célszerűbb �a a bűnös_t meg?ilntehk, b_e
zárják. Azért zárják el, mert nem érh,. ?em tudJa: _mit cselek�zi� . 
Majd szabadon hagyják és mert szabadsa?at nem tudJa Jól felhaszn_alm, 
ujra megbüntetik, bebörtönözik. lgy folyik le ann�k az embern_ek elet�, 
aki előttem csak gyermek, akinek ugyanaz a Joga van, mmt mas 
munkás értelmes fiatal embernek, hogy életét szintoly széppé, oly 
haszno;sá tegye. Jósággal, szeretettel fölkelthetjük lelkében a szeretet, 
a háladatosság csiráját, amely igazi kezdete a lélek fejlődésének s 
amelyből a megértés, az engedelmesség, embertársaival való együtt
érzés növekedik. 

Vanank olyan bűnözők is, kik nem született gonosztevők. 
Ezek is fiatal lelkek, de nem tökéletesen vadak, erkölcsi érzésük 
és értelmük fejlődésben van, de még gyöngék és rászorulnak az 
erősebbek segítségére . Azok számára is olyan munkát szeretnék, 
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amely értelmüknek megfelel ; munkálkodás, szorgalom és erénnyel 
megszerezhetik a lehetőséget, hogy szabadon élhessenek a többi 
emberek között. A bűnözők e második csoportja sokkal fejlődöttebb, 
mint az előbbi, jelleme nem javithatatlan és az életre nem veszett el. 

Még ezenkivül is van egy osztálya a fejlődésben levő emberi
ségnek, de ezzel már sokkal nehezebb elbánni, mint az előzőkkel, 
amelyekrő beszéltem. E csoportnak értelme fejlődött, de morális 
érzése nincsen, valóságos ellensége a társadalomnak, amelyet leigázni, 
kiszipolyozni igyekszik. Ezek számára ez életben nem látok jövőt, 
hacsak meg nem nyerhetjük őket a munkának, amelyre képesek 
anélkül, hogy szabadságot adnánk nekik, a szabadság, ami csak 
az értelemnek, az erénynek lehet erdeménye. 

Mindezekből láthatjuk, hogy a reinkarnáció szempontjából az 
emberi társadalom legalsóbb rétegének a fejlődését is elősegíthet
jük. Ne keressünk és ne akarjunk egyenlőséget az emberek között. 
Lehetetlen az egyenlőség azok között, akiknek tehetségük oly kü
lönböző fokú. Még ha az alkalom a lehetőség egyenlő lenne is 
valamennyiünk számára, a betegség, hogy ezzel az alkalommal 
élhessünk, nagyon különböző a fiatal és az evolvált, az idősebb 
lelkek között. 

Előttem olyan a társadalom, mint egy család, amelyben idő
sebb és ifjabb testvérek vannak, ahol a kisded nem viselheti az 
idősebb terhét, inkább az idősebbnek kell öt vezetni, tanitani. Igy 
berendezett társadalomban ha meghal a bünözö ember, abba az 
életbe, amely a halál után következik hasznos tapasztalatokat visz 
magával, nemesebb szokásokat, mint amilyenek születésekor magá
val hozott. E szokásokat, tapasztalatokat testvérei szeretetének kö
szönheti, kik földi életében segitségére voltak. A fizikai halál és 
az ujraszületés közötti időszakban ezeket a tapasztalatokat értelmi 
és erkölcsi tehetségekké dolgozza fél és visszatérve a földre, mint 
evolvált, szellemi tehetségekkel felruházott egyén : megtalálja helyét 
a civilizációban, viselheti a terhet mint idősebb testvér és mindezt 
csak azért, mert embertársai segítségére voltak és nem tiporták el 
a törvény sulyával. 

Hagyjuk most a bünözök megbüntetésének problemáját és 
térjünk át a gyermeknevelés kérdésére. A reinkarnáció szerint mi 
a gyermek ? Talán emlékeznek önök Plátó szavaira : ,,Minden 
ismeret visszaemlékezés" ez annyit tesz, hogy ha tudunk valamit 
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csak visszaemlékszünk arra, amit már előbb tudtunk. Ez a kulcsa 
az észszerű, a folytatólagos nevelésnek. A gyermek nekünk nem 
egyéb mint fiatalabb de az is lehet, hogy idősebb lélek. Lehet
séges az is, hogy a gyermek lelke idősebb, mint a nevelöé. A test 
egy gyermek teste, de a lélek talán egy lángészé, hősé vagy szenté. 
A reinkarnáció szempontjából a gyermek nevelését jellemének gon
dos és fáradhatlan tanulmányozásával kell kezdeni, meg kell 
figyelni erkölcsi és értelmi tehetségét, törekvéseit, minden tulajdon
ságát ami a másiktól megkülönbözteti, fejlődésének minden lehe
tőségét. A legelső dolog amit a gyermek érdekében tennünk kell, 
hogy tanulmányozzuk mert-e megfigyelés nélkül nem adhatunk 
neki észszerű nevelést. Meg kell értenünk a gyermeket mielőtt 
nevelését, tanitását megkezdjük. Minden gyermek más nevelést 
kíván. És ez volna az igazi egyéni nevelés. Nevelését az anya 
és apa kezdje ; utóbb az iskola és a tanító vezeti, de ez a neve
lés a gyermek jelleméhez és tehetségéhez mért legyen. Ez okból 
nem szabadna sok gyermeket elhelyezni egy osztályba és nagyon 
elhibázott a mai szokás, hogy sok a tanuló és kevés a nevelő. 

Minden egyes gyermeket a saját egyéniségéhez mérten kell 
nevelni nem pedig százával egy iskolában egy kaptafára húzni 
őket. A nevelőnek nem szabad saját akaratát a gyermekre ráerő
szakolni, de fejleszteni kell az ő veleszületett akaratát, segiteni 
vezetni öt a helyes utra. 

Amennyire csak lehetséges, szabadon kell hagyni a gyermeket, 
hogy hajlamát nyilvánithassa és megtalálja a neki megfelelő utat. 
Nehogy az apák és anyák befolyásolják a gyermeket vagy korlá
tozzák hajlamaik követésében ha az nem okvetlenül szükséges ! Az 
idősebbek gyakran mondják : ,,ezt ne tedd, azt ne tedd," úgy hogy 
a gyermek végül nem tudja mit tegyen, mert azt nem teheti amit 
szeretne. Folytonoszn azt mondják neki : ,, nem szabad, nem sza
bad, pedig szabadnak kell lennie, hogy megválaszthassa a saját 
útját. Segitsük öt saját tapasztalatunkkal, de ne nyomjuk el lelké
nek fejlődését, ne akadályozzuk, hogy lelke uralkodjék teste fölött. 
A tanitás mindig vonzó legyen a gyermekre. 

A gyermek kiváncsi, folytonosan kérdez, sürgeti a feleletet, 
tudni akarja hol van, ismerni akarja a világot amelyben él. Aki
nek gyermeke van ismeri ezt a folytonos kérdezősködést. Az idő
sebbek olykor türelmetlenül elutasitják a kérdések ez áradatát, 
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pedig a gyermek értelméhez mérten mindig felelniök kellene. Ha 
a gyermek nem szeret iskolába járni, ha ellenszenvvel fogadja a 
leckét ez azért van, mert nem tudják öt helyesen tanitani ; nem az 
ö hibája, ha nem jár eredménnyel a tanitása, hanem a nevelöé, 
aki nem a helyes módszert alkalmazza, mert a gyermek tudni 
kiván. Az oktatás megkezdése elött a gyermek tehetségét kell 
tanulmányozni, segitségére kell lenni, hogy értelme lehetőleg sza
badon fejlődjék ki. 

Legyünk segitségére tapasztalatainkkal, de ne akadályozzuk, 
megtalálja ö maga utját. Mindenekelőtt azonban vele együtt nem 
pedig nélküle keressük meg azt a pályát, amely hajlamának és 
tehetségének legjobban megfelel ; ne kényszeritsük olyan pályára, 
amelyre nincs kedve, melyen sikert nem arathatna. 

A reinkarnáció elméletével ily módon kell a gyermeket ne
velni, meg kell öt érteni, segitségére kell lenni, de nem szabad 
zsarnokoskodni felette. Szabadságot kell neki adni a családban 
szeretetteljes, gyöngéd és célszerű fegyelmezést ; a félelmet sohse 
szabadna éreznie. A gyermek oly kicsiny, oly gyenge, oly könnyen 
ébred kis szivében a félelem és arra nincs szüksége. Aki félelmet 
gerjeszt a gyermekben, az gyűlöli öt. Valóságos vétek a felnőttek 
részéről, ha megfélemlitéssel akarják nevelni a gyermeket. Plató 
fent idézett tételére kell a tanitás alapját fektetni és csak hajlamá
nak és tehetségének megfelelő oktatást kell neki adni. Ilyen módon 
óhajtom látni a gyermeknevelést. 

Most beszéljünk a városokról, a nyomor tanyáiról, ahol a 
szegénység lakozik. Tudunk kell, hogy ha olyan népet, olyan nem
zetet akarunk amely erkölcsi és értelmi haladásra képes legyen, 
olyan helyzetet is kell teremtenünk, amely az alkal_mat, �. módot 
megadja az ilyen irányú haladásra. A magasabb feJlettségu lelkek 
nem akarnak oly nemzet körében élni. ahol csak nyomorult, erköl
csileg sülyedt környezetet találnak. Társaskörök, melyeket városa
inkban szervezünk olyan lelkeket vonzanak, melyek e körökhöz 
illenek. Ha csak nyomoruságos helyzetet adhatunk a népnek, lelkük 
elvadul és gonosztevöké válnak. Próbáljuk megvalósitani azt az 
eszmét, amelyről beszéltem, teremtsünk olyan társadalmat, amely 
minden egyes tagjának megadja az alkalmat, hogy veleszületet 
tehetségét kifejthesse. Olyan helyzetet, amely ne csak a kise��sé.?
nek tegyen kedvező, a kedvezőtlen helyzet csak kevéssé feJlödott 
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telkeket vonz és igy a nemzet többsége alantas gondolkozású 
elemekből állana, mely nem tudna a fejlődés helyes ösvényén 
haladni. 

A reinkarnáció tana arra oktatja az emberi társadalmat, hogy 
az okosabbak azok, akik kiterjedtebb ismeretekkel birnak, köteles
sége, hogy jobb társadalmi viszonyokat teremtsenek, mint a ma 
tétezö. Az ö feladatuk, hogy ez valódi testvéri szereteten nyugvó 
társadalmat rendezzenek be, amely az összes emberiség, a társa
dalom valamennyi tagjának jólétéről gondoskodjék. 

Mi módon lehetne ezt elérni ? Erőszakkal semmiesetre sem. 
Ne várjuk meg, mig a nyomorultak fellázadnak sorsuk ellen, mert 
ök csak pusztitani, rombolni tadnak. Ök a szegények, a nyomorul
tak, kiket az éhség kinoz, csak pusztulást tudnak hozni a társada
lomra, mely nyomorukban nem hoz nekik segitséget ; csak a jók, 
az okosak tudnak áldozattal, teljes tudásukkal olyan társadalmat 
alapitani, amely valamennyi tagjára kedvező volna, mig most az 
emberi önzés és közönyösség csak magáról gondoskodik. 

Itt az ideje, hogy a társadalmi kötelesség tudata mindenkiben 
életre keljen, hogy a magasabb, a műveltebb társadalmi osztály 
foglalkozzék a szociális reformok szükséges munkájával. 

Ha a műveltebbek, a kedvező körülmények között élök nem 
akarják kezükbe venni a nagy munkát, ha nem foglalkoznak a 
gondolattal, hogy jóakaró mindenkiről gondoskodó testvéri társa
dalmat alapitsanak, akkor a szegények, a nyomorultak forradalom
mal fogják a ma létezőt lerombolni. Nekik nincs veszteni valójuk, 
mert a mai társadalom csak nyomorúságot nyujt nekik nem pedig 
boldogságot. Itt az ideje, hogy mindezen változtassunk, még nem 
késtünk el, még hozhatunk segitséget, de sietnünk kell és nem 
szabad visszariadnunk, ha a munka áldozatot követel tőlünk, mert 
az áldozat a legszebb eszköz az emberiség kezében. Minden is
meretünkkel azon legyünk, hogy e társadalmi kérdéseket megold
juk. Tanitsuk, s világositsuk fel a tudatlant és ne vessük meg 
tudatlanságáért ; jó barátként közeledjünk azokhoz, kik nem oly 
értelmesek, mint mi vagyunk ; ök is képesek a fejlődésre és ha 
testvéri segélyt nyujtunk értelmük sokkal gyorsabban kifejlődik. 
Fogadjuk el Krisztus tanitását : hogy az emberek testvérek és bán
junk velük mint testvérekkel és ne mint ellenséggel. Értsük meg 
az igazságot, hogy akinek értelme fejlödöttebb, tapasztalata gazda-
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gabb, annak kötelessége segitségére lenni a kevésbé fejlődött lélek
nek, hogy az is haladhasson a maga utján. Szenteljük tudásunkat 
a tudatlan tanitására, támogassuk gyengeségét a mi erős akara
tunkkal. A népet csak érdemes emberek vezethetik és az egyedüli 
tekintély, mely előtt fejett hajtunk, a mienknél nagyobb értelem és 
bölcseség. 

Ezt akarom lelkükre kötni azoknak az idősebb lelkeknek, akik 
többet tudnak, akiknek tapasztalatuk nagyobb, tehetségük fejlődöt
tebb, erkölcsi érzésük tökéletesebb : segitsék a többieket, tanitsák 
a tudatlant, emeljék fel a gyöngét a nyomorultat, a szegényt .  Meg 
lehet őket menteni, ha azok, akik tudnak, olyan társadalmat alapi
tanak amelyben mindenki megtalálja boldogságát. Erre tanit min
ket a reinkarnáció, azt mondja nekünk mindig, hogy minden lélek 
isteni eredetű, evolucióra képes, tökéletesithetö és hogy az időseb
bek segitsék az ifjabbakat mint a jó testvérek. Egy család gyer
mekei mindig segitik a fiatalabbakat és azon vannak, hogy 
boldoggá tegyék őket. 
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A. Besant 
(Franciából : Halász Hermin.) 

JÓKAI A MISZTIKUS. 

Jellemző, hogy hazánk kiváló nagy írói és költői is, mint 
pld. Petőfi, Mikszáth, báró Eötvös József, Madách és Jókai művei
ben foglalt egyes részletek arról tanúskodnak, hogy szerzőiknek 
okkult éleményeik vagy legalább is transcendentális vagy misztikus 
világfelfogásuk volt. 

Petőfi Sándornak a reinkarnációba vetett hitét megvilágitó 
költeményeiről két évvel ezelőtt a Pesti Napló számolt be. Mik
száth Kálmán transcendentális látományairól nemrég "Az Ujság" 
irt valamint a Teozófia" is. Aki pedig báró Eötvös Józsefet, mint ' " 
nagy lélekbúvárt és misztikust akarja megismerni, az olvassa el 
„Karthauzi" cimű művét, melynek szerzőjében nagy lélekismerőt 
és misztikust fedezhet fel. Madách „Ember tragédiája" pedig -
mint tudjuk - gyönyörű ódája a karma és reinkarnáció világ
törvényének. 

Most pedig hadd idézzek egyet-mást Jókai „ Utazás egy sir
domb körül" cimű munkájából, a mi legnagyobb magyar irónk lelki 
önéletrajzából, arról a kedves fenköltlelkű emberről, kiről aránylag 
oly kevesen tudják, hogy mennyire foglalkoztatták lelkét okkult 
éleményei : 

„Hallom a gúnykacajt körülöttem ; hahaha!" A vén poéta 
eddig is fantaszta volt, vénségére rémlátóvá lesz I álmokat magya
ráz, földöntúli lényekkel társalog, szellemeket hisz ! . . .  

Hát igen is hiszek, csak hogy nem félek tőlük, mint ahogy 
nem félek a méhektől, amik körüldöngenek, pedig a legtöbb em
ber fél tőlük ; - én hozzájuk vagyok szokva, ismerem őket, nem 
bántanak. 

Hisz én már régen hozzászoktam, hogy körül legyek véve 
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attól a kitalálhatatlan világtól, aminek észlelésénél hiányzik az em
beri testnél az érzék. 

Még a mult évi szeptemberben megírtam ezt az ide beikta
tott fejezetet a _ 11 Képekről és fákról". 

Tehát heten vannak. 
Mind a heten olyan alakok, akik nagy, betölthetlen ürt hagy

tak maguk után. S én itt járok közöttük végtül-végig, évek során 
át és kérdem majd a rám néző alakoktól, majd a helyükön maradt 
üres fehérségtől : mi volt abban a nagy bezárt könyvben, amit erő
szakos kézzel felnyitottak ? 

. És ők, meg az a „fehér sötétség" nap-nap után, évről-évre 
mmd azt fe�elgetik nekem :  ,,majd megsugjuk, ha utánunk jösz" .  
, És meg sem félek tőlük ; bizalommal, őszinte gyönyörre l 

tarsalkodom velük ; mikor csöndes éjjel a zárt ajtó megrözzen, a 
a parquette megroppan, lassu hideg sze llő fuval át a szobán 
dolgozó lámpáman nagyot lobban a láng : kérdezem magamban '. 
,,melyitek járt itten ?" 

' 

Pedig bizony mondom, hogy mindazon szellemek között akik 
valaha emberi �zive� me�remegtetésére látható alakot öltöttek, egy 
sem v�lt- oly_ sa�adaskelto, oly érverést elakasztó : sem az, mely 
�au� k1ra_Iy?ol kilopta a vitézi szivet, sem az, mely Brutust Phi
hp�1hez 1dezte a végtalálkozóra, sem az, mely Machbeth kezéből 
kieJteté az áldomás poharat, mint amilyen az a hét alak itt, akiket 
ugya�az.on a pályán, melyen én járok, előttem végighaladni és el
bukni lattam és akik most is itt vannak körülöttem. 

Hanem én nem félek tőlük, mert szeretem őket. 
Szeretem az otthonomat együtt velük ! 
A képekről és fákról szóló fejezetben kedvesen és érdekesen 

beszéli , el Jókai, hogy svábhegyi kertjében csodálatosképen mind
azon fak, melyeket utóbb öngyilkossá lett egyik-másik ismerősétől 
vett vagy kapott, azokat bárhogy gondozta, ápolta is vagy elseny
ve�tek va?Y ha �zépen meg is növekedtek, de gyümölcs sohasem 
te1 �ett raJtuk. M1g ellenben azok a fák, melyekkel szerető édes 
a�yJa és fivére ajándékozták meg, még a terméketlen években is 
boven hoztak gyümölcsöt. 
, , Az _ :,rre vonatkoz? elbeszélései közül a legjellemzőbb „Az 

en :amrol szóló; Jókai felesé�e ültette ezt a fát s mint ő mondja : 
„szep, nagy sudar fa lett belole, mely minden évben meghozta a 
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maga gyönyörű virágait. " S mert Jókai kertje összes fái közül ezt 
kedvelte legjobban, elnevezte „az én fámnak". 

,,Május havában" ;  - igy meséli Jókai - ,, nagy nehéz beteg
ség döntött ágyba. Minden orvos lemondott már rólam. Ekkor az 
én derék orvosom és barátom Kovács Sebestyén azt mondá : 
nem kel l  neked már sem a digitalis, sem laurocerasus, hanem 
próbáld meg az eleven virágokkal : vitesd ki magadat a Sváb
hegyre, ha valami használ : a friss hegyi levegő az. Április 1 6-án 
mentünk ki nőmmel és egész háznépemmel a zöldbe" .  Kivételes, 
szép tavaszelő volt : buja zöld már a fű, tele ibolyákkal és pinpim
páréval ; csak „az én fám" maradt hátra. Máskor ő futott előre ! 
Amikor még a többi mind kopasz, már ő tele szokott lenni ide
fönn levéllel, csilingelő fürtökkel, most hallgat és alszik. Egy kém
lelő késvágás a kérgébe, felvilágositott róla, hogy az „én fám" ki 
van veszve. Egész a tövéig elszáradt. ,, Tehát velem akarsz jönni ?" 
Lefűrészeltettem a fát tövében. Életem je lképét. S azzal folytattam 
a csendes járkálást a többiek között. Egy reggel aztán, mikor is
mét elmentem a puszta virágágy mellett, azt látom, hogy a kihalt 
fa törzséből öt uj ág sarjadzik elő. Egy hó mulva már magasab
bak voltak az új hajtások, mint én : s május végén már ott dekla
máltam az országházban. És most az újon kisarjadt fa a félházat 
betakarja lombjaival s mikor virulni kezd, tele illatozza az egész 
vidéket . . .  

Akárhová nézek, bármerre fordulok, mindenütt Öt látom, akit 
a nagy bölcsek nem akarnak látni : fűben, fában, és a falevélben." 

Hogy Jókai mennyire hitte, hogy nem csupán ez embernek 
és állatnak, hanem fűnek, meg fának, de még annak az érzék
etlennek látszó kősziklának is van bizonyos fejlettségű lelke, mely 
szimpátiát és antipátiát képes mutatni ; ezt bizonyitják a „Jövő 
század regénye"-ből vett megfigyelései : ,,Német és angol tudósok 
metrológiai adatokkal bizonyitják azt be, hogy a Kárpát hegylánc 
delejes hatása mily bűveröt kölcsönöz az alatta elterülő országnak. 
A Kárpátok rokonszenve a mienk ! A Kárpátok deleje a mi ide
geinkben él ! Mikor a Kárpát megakarja mutatni, hogy ö haragszik ! 

Mert a Kárpát tud ám gyülölni is. A csorstini várat a Kár
páti viharok mennykövei minden évben fölkeresték, mig csak lakat
lanná nem lett a vár, mig a szomszéd magyar Nedec várát min
dig kikerülte a villám. 
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. ,,Már a mult század tudósai Darwin, Oiifant, Schlagintweit fel
Jegyezték _a�t „a té�yt, kogy a Himalája hegyvidéknek valami saját
szerű szehd1to hatasa van az állati életműszerekre. 

Tudós Wagner a XVII. században, chinai irók után azt jegyzé 
fel, hogy amely tigrisek a Kin Tseui hegyek között laknak, az 
embert nem bántják. Schlagintweit antilop-csordákkal találkozott 
melrek az ut�zók�t egész közelre bevárták ; Darwin a Himaláj� 
erdők madarauól Jegyezte fel, hogy azok oly szelídek, mint a házi 
á_�latok ; mikor �z �rdőben leült falatozni, a foglyok, fácányok kö
rul�ereglették, vallaua szál ltak, egy fenyőmadár pedig épen a csé
széje szélére szállt le. Minő varázs ez ? A geodaemon ? . . .  

Mert az ember is oly békeszerető e vidéken. Nem viselnek 
itt háborút ; még önmaguk közt sem verekszenek a népek, ami 
még nagyobb csoda. A Himalája és Karakorumhegyek minden 
nemzete egy embert választ meg Istenének s azt imádja. S e kul
tusznak !11é!y értelme van. Az embertársban tisztelni az Isten képét. 
A Láma 1madók nem ölnek embert. Az nekik annyi, mint Istent ölni !" 

Az álmokban is meglátja Jókai a psichológiai motívumokat 
s hogy mennyire uralkodik bennük a lélek igazságérzete. ,, Utazás 
�gy s1rdomb körül" ;imű regényében úgymond : ,,Az álom nem 
igaz, de igazságos. Almában a zsarnokot nem védik testőrei : ál
dozatai oda léphetnek hozzá s meg kell hallgatnia, amit fülébe 
suttognak s reszketni előttük ; álmában a kéjenc összetalálkozik 
� hóban di_der�ő frva gyermekével, akit elfelejtett s kénytelen azt 
olébe venni ; almaban a világszép asszony látja büntetését : ráncos 
képű banyának látja magát, rongyász putonnyal a hátán. Álmában 
a rab le�eti ,láncait s elhagyott családjával ül az otthoni tűzhely 
mellett ; almaban a szegény dúsan lakomázik, a gyönge vitéz lesz, 
a beteg leány menyasszonynak látja magát". 

A többek között pedig egy érdekes okkult álomról számol be : 
,, Otthon voltunk én és leányom a svábhegyi házunk előtt, 

honnan a nagy alföldi rónára széltében, hosszában végig látni. 
Csak hogy most a róna helyett a tenger volt előttünk. De nagyobb 
csoda volt ennél az ég. Az alkonyodó nap a távozó zápor firma
mentumán egy szivárvány vont körül s az első szivárvány fölött 
következe}t a második, aztán a harmadik, mind feljebb a zenith 
�agassáig, mig a belső körülzárt félkör belseje olyan volt, mint a 
sapadt arany, aminőt a középkori festők képeik hátteréül válasz-
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tottak. Aztán a tengeren végig vonultak előttünk a vitorlás hajók ; 
a fehér vitorla, amint a szivárvány színein keresztül vonult, majd 
kék, majd zöld, majd sárga, majd rózsaszín ·lett s mikor a középre 
ért, fényesen tündöklő lett. 

Egyszer egyike a vitorláknak odafordult felénk. Nemsokára 
kikötött ott a szőlőfedte dombunk lábánál és belőle kiszállt Ö, ,,az 

eltemetett nőm" . Feljött hozzánk a kőlépcsőkön. Hozott a kezében 
egy olajfaágat. És ekkor azt mondta : ,, nézzétek, én ezt a kis olaj
faágat ledugom ide a földbe, nagyra fog nőni, megemlegettek róla". 

- Én úgy megörültem annak. Tudtam, hogy most már bú
csút fog venni tőlem örökre. 

És ez éjtől kezdve sohasem látogatott meg többé. 
Amint hazajutok, első dolgom lesz, hogy azt az olajfaágat 

elültessem oda, hová mutatta ! 
Jókai sokat foglalkozott transcendentális éleményeivel, sőt 

egyidőben egészen elmerült a spiritizmus tanulmányozásába. Ezt 
bizonyítja „Túl a láthatáron" cimű könyve s különösen annak 
,,Asztrál-szellemekről" szóló fejezete : 

1 853-ban volt. Amerikából jött a divat. Az asztaltáncoltatás. 
(Table moving). Több is volt, mint divat : vallás volt ; magam is 
a hivői, sőt a prófétái közé tartoztam. 

Hiszen a planétáknak megkövült kérgén túl még van egy 
másik alkatrésze, az athmosphaera. Minden embernek tizennyolcezer 
köbméter fekszik belőle a mellén ; ebben csak kell lakni valami
nek I Aztán a többi planéták is oly közel vannak. Azokból az át
járás nem lehetetlen. Akik a földet elhagyták, bizonyosan odarö
pültek. Ha odaröpültek, akkor vissza is röpülhetnek. lgy okoskodtunk. 

Általános lett az asztaltáncoltatás. A békés butordarabok 
keringéltek, ágaskodtak ; hol az első, hol a hátulsó lábaikra ágas
kodtak. Ezt én mind láttam, meg is tettem. Hogy talán mechani
kai erő nyomta le az asztalt? Ugyan próbálja meg valaki az asz
tal párkányára tett ujjai hegyével az asztalt úgy lenyomni, hogy 
annak az egész tömege a túlsó oldalon fölemelkedjék, az innenső 
két asztalláb képezvén a hypomochliont ! 

Voltunk kiválasztottak. Vezérlő mesterek és médiumok akik-' 
nek már az asztalirás misztériuma az ujjaink hegyébe adatott. 

A mester és a médium rátette mind a tiz ujjahegyét az asz
talkára, úgy, hogy kettőjüknek a kis ujja egymást érintse. 

161  



Akkor a mester egész áhitattal odahajolt az asztalka fölé és 
susogva hivta a saját szellemét. 

Minden embernek volt saját szelleme. 
Arra az asztrál-szellem rögtön elkezdett irni plajbászhegyével 

a papirlapra s leirta sajátszerű kisérteties nyöszörgés közben a 
hozzáintézett kérdésre a feleletet ; ha az asztalláb a papirról leke
rült, akkor megállt, mig vissza nem tették a papirt, hogy új sort 
kezdjen és irt olvasható kalligraphiával minden hiba nélkül. 

Mikor a legelső kisérletet tettük a szellemirató asztallal, én 
voltam a mester, médium pedig volt a feleségemnek fiatal nővére 
Benke Pepi, akkor tizennégyéves lányka (most dr. Huray István 
balatonfüredi főorvos felesége), akit az atyja akkoriban hozott föl 
hozzánk Miskolcról. 

Én legelőször is a védőszellemnek a nevét kérdeztem a va
rázsló asztaltól. 

Arra az asztalka elkezdett mozogni, a plajbász csikorgott a 
papirlapon. 

Mogyorónagyságú betűk lehettek. Az asztalkának egy nagy 
határozott kamparodása jelenté, hogy a név le van irva. 

Fölvettük az asztalkát s bámulva olvastuk szép, határozott 
betűkkel odairva e nevet : ,,Batthyány". 

A név én felém forditva volt leírva. 
Én lelkemre mondom, hogy sejtelemmel sem birtam arról, 

hogy mit ir az asztal. 
A médium pedig a miskolczi gyermeklány, hogy tudott volna 

visszafelé forditva leirni egy nevet, még pedig annak a névnek 
teljesen eltalált helyesírásával ? 

Még nagyobb bizonyságul előkerestük a megdicsőült Bat
thyány arcképét. (A nőm pamlagtámlányába volt eldugva ; veszede
lem volt azt mutogatni akkor). És ime az arckép aláirása tökéle
tesen összetalált az asztalka által leirottal, egész a manupropriáig. 
Ezt már csak nem utánozhatta a médium, aki azt sohasem látta. 

Egy ilyen kisérletnél a feleségem több nő barátnéja jelen volt ; 
azok között Csengery Antalné, Wlassics miniszter anyósa. Élő tanu. 

Elképzelhető, hogy minden kérdezősködésünk a köriil forgott, 
hogy lesz-e valami kedvező politikai fordulat ránk, magyarokra nézve? 

A válasz mindig az volt. hogy „csak bizzatok, reméljetek, 
nem lesz ez mindig így ! "  
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S egyszer csak kiütött a nagyeurópai háború - alig egy 
év mulva - Oroszország támadta Törökországot s Anglia és Fran
ciaország a megtámadott segélyére siettek. Nagy volt az öröm 
idehaza. A mi búzánk virágzik. 

Most lett aztán nagy kelete az én három lábú asztalkám 
pythiai nyilatkozatainak 1 

Milyen nagy, okos emberek kérdezősködtek nálam : mit 
mond az asztal ? 

S a jó ide, a rossz oda, mind beteljesedett. Én hittem. 
Az emberi magnetizmussal azonban nem kell játszani, mert 

ennek a játéknak az idegrendszerünk adja meg az árát. 
Az emberi magnetizmus valóban létező erő s azzal különö

sen adományozva vannak mindazok, akiknek hivatásuk az ide
geikkel dolgozni : költők, szinészek, festők ; de ezzel a magne
tizmussal visszaélni vagy másra pazarolni, mint hivatásunk telje
sítésére épen olyan természetelleni vétek, mint az éltető ösztönök 
perverz irányzata. De hogy vagyunk ennek a szellemidéző játék
nak az ethikai oldalával ? 

Ahhoz a tisztelt barátomhoz szólok, aki ennek a szellemidé
zésnek - állitólag - a nagymestere s akit én mint egyházi szó
nokot és imádságirót nagyon tisztelek." 

Mindezekből látjuk, hogy abban az időben, de különösen 
- amint ezt Jókai a „Politikai divatok" című könyvében is em
líti - a szabadságharc után általános volt a spiritizálás és a 
spirituális problémákkal való foglalkozás. 

A „Jövő század regénye" című regényében is több helyen 
beszél Jókai a szellemvilágról és a hatodik érzékről : 

„A XX.-ik században már a közhit által bevett fogalom, hogy 
a légkör felett, mely épen oly fluidum, mint a viz, úgyszólván 
a földnek legkülső kérge, egy egész világ él, melynek lényei épen 
oly magasan állnak tökélletességben mi fölöttünk, mint mi a ten
geri csigák fölött. Holott a tengeri csiga, a planéta ez őslakója a 
legelső ura a földeknek és csillagoknak szintén igen _tökéle!es 
lény, mely eszmél, gondolkodik, érez és alkot oly htoktelJes 
ösztön szerint, melyet még emberi tudomány meg nem oldott. Es 
mégis e tökéletes lénynek nincs semmi világos fogalma mi fe
lőlünk, kik a vizek felett lakunk, talán csak homályos sejtelmei 
vannak mindarról, amit mi alkotunk, mert látó és halló érzékei 
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tökéietlenUI vannak kifejlődve. ily csigái vagyunk mi a légtenger
nek, ideragadva annak fenekéhez s csigabölcsesség tőlünk azt 
állitani, hogy amit a mi érzékünk meg nem láthat, meg nem foghat, 
nem szagolhat, nem izlelhet, az a világ nem létezik. A XX-ik 
század egyik feladatává tette, egy hatodik érzéket is kifejteni az 
emberben, mely a légtenger fölötti világot is észlelhetővé tegye a 
légtenger csigáira nézve. 

Szaporodtak vele a kettős életa emberek, kik egy időben 
két helyen hisznek élni, kik messze eső helyeken történteket itt 
történőként látnak. Csodalények, akik a földalatti forrásokdt meg
érzik, kikre a rejtett nemes ércek mágnesbefolyással vannak, or
vosi tünemények, kik minden emberen keresztül látnak, mint az 
üvegen s megmondják az egész társaságban, kinek mi baja, akik 
delejezett poharakkal betegeket gyógyitanak, ficamokat helyre
villanyoznak, szemeik tekintetével elaltatnak, kik magnefizált zon
gorán játszanak úgy, hogy a hallgatóság mindegyike más dalt 
hall, amelyet kívánt, kik láthatatlan kezekkel ismeretes nevek 
facsimiléit íratják le, segítség nélkiil a légbe emelkednek, kezük 
felé tartásával nem hívő embereket hátra görnyedni, önma
guk körill forogni kényszerítenek, halottakat felidéznek, a nyitott 
ablakon át rézsút ki és berepülnek, médiumok, kik multat és 
jövőt felfedeznek." 

Máshelyütt „úgy mond Jókai" - ,, Idővel maga a színpad 
is állandó mágiai mutatványoknak lesz színhelye, lélekjelenésekkel 
változó tájakkal, csodatilneményekkel - ugy hogy templom és szín
ház szerepet cserélnek. A templom lesz az iskola, melyben a kö
zönséget józan filozófiára oktatják s a színpad a misztériumok 
kápolnája, hol a földfelettit, a megfoghatatlant állitják eléje." 

A clairvoyant látásra vonatkozólag érdekes kis történetet 
beszél el Jókai „ Túl a láthatáron" című könyvében. Midőn édes
anyja még leány volt, egyszer egy cigányasszony vetődött a por
tájukra. Mária - Jókai édesanyja - megakarta tréfálni a jósnőt : 

- No, hát gyere ide, nézz a kezembe : asszony vagyok, ál
dást várok : fiam lesz-e vagy leányom ? 

A cigányasszony vigyorogva nézett Máriára : 
- De hogy vagy te asszony, drága kincsem. Más az asz

szony szeme ; leány vagy te még, völegényedre vársz. 
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No, hát jövendöld meg, ki lesz a vőlegényem ?  Elvesz-e 
engem az, aki ezt a könyvet csinálta ? . . . 

Mária ugyanis ez időben aggodalmat cslllap1tására épp ne-
mes Arvai Jókay József „Erbiáját" olvasgatta. 

A clgányasszony belenézett Mária tenyerébe s nagy suttogva 
mondá : ,,A te vőlegényed mostan vitézkedik, de nem hal meg, 
hazakerül · hanem azért ez a könyv is megszáll téged : akárhová 
eldugod, kinő a földből, nagy fa lesz belőle, akinek minden ágán 
csupa könyv terem majd, annyi, mint a vadkörtefán a vackor." 

Mikor a Iegelsö regényemet megírtam, akkor mesélte ezt 
nekem az édesanyám. 

Hej, te cigányasszony ! Minek volt neked ezt a b?lon� Jós
latot mondanod? Az a nagy bolond körtefa még most 1s mmden 
évben újra, meg újra virágzik s hullatja az átkozott sok vackort !" 

Pedig dehogy, dehogy is vackor; inkább értékes élvezetes 
gyümölcsnek tehetne nevezni Jókai minden művét. De Ó oly nemes 
szerénységgel, kedves humorral, gazdag tudással és mély�éges 
megérzéssel telt igazi lelki ember vo�t. �egny�lvfn�l :z mmden 
munkájában, pld. ,,De mi lesz a feltamadas utan c1mű elbeszélé
sében mily áhítattal fejti ki Isten létezését : 

Én sem látom a földöntúli világot ; Istent, szellemeket, de a 
melegüket érzem. A hiányzó organumot pótolja, kölcsönadja a 
költészet, a fantázia. (Intuitív ihlet). De látom ezen magas �énye
ket szellemi tudásommal, látom a napfoltokban és a napfáklyakban, 
látom az élö természetben, látom a holt természetben, a föld réte
geiben ; maga a tudomány tanuskodik mellettem, . hogy itt egy élö 
erö, egy öntudatos szellem működött, mig e�! a v1lá?ot megalkott�. 
És látom Istent a nemzetek történetében, sa1at hazam feltámaszta
sában, a legkisebb élö atomig, saját magamig, kit Isten .annyiszor 
kiszabadított nagy veszedelmeimböl, bűneim büntetéséböl. A ve
szélyt, bűnt saját emberi akaratom hozta reám, a menekülés, az 
engesztelés Isten műve volt." 

(Vége köv.) Stojitsné Atexy Elza. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Szó volt annak idején lapunkban az ebberfeldi lovakról, ezuttal a mann
heimi kutyáról óhajtunk megemlékezni, mely felülmulta összes társait az 
állatvilágban tanulékonyságával és intelligenciáJával I A Genéve-ben megjelenő 
"Archives de Psychologie", továbbá a nRevue des Sciences pures et appliquées" 
c. komoly, tudományos folyóiratok foglalkoztak az esettel, mely a következő : 

Dr. Moekel, mannheimi ügyvédnek van egy Ro[f nevű skót terrier 
kutyája. A kutya a család meghitt körében élt s gyakran résztvett a gyermekek 
leckéin, iskolai feladataik végzésénél. Egy napon dr. Moekelné asszony tréfából 
azt kérdi a kutyától, mennyi 2-szer 2 ?  Legnagyobb meglepetésére a kutya 
hal lábával négyet koppantott gazdája karjára. A kutyát rögtön alapos vizs
gálat alá fogták s kitünt, hogy képes egyszerűbb számtani műveletek - ösz
szeadás, kivonás, szorzás, osztás - megfejtésére. E tapasztalat után Moekelné 
asszol}y szorgalommal és bámulatos kitartással hozzáfogott a kutya tanitásá
hoz. Ugy beszélt hozzá, mint a gyermekhez szokás, aki kezd érdeklődni az öt 
környező emberek és dolgok iránt. Mindent megmagyarázott neki és nagy 
megelégedésére látta, hogy Rolf mindannyiszor kérdöleg fordul feléje, vala
hányszor valami új és ismeretlen dolog adódott elő. Hogy a kutya mondandóit 
közölhesse, egy napon arra tanitotta, hogy az "igen"-t mindenkor két, a 
"nem"-et három koppantással jelezze. Rolf rögtön megértette a tanitást. Később 
más, fontosabb közlések számára is ily jeleket állapitottak meg. 

Majd kiderült, hogy Rolf ugyanazon tntuitiv módon, amint számolni 
megtanult, az olvasást is elsajátitotta. Moekelné asszony egy abc-rendszert 
konstruált, melyben minden betű bizonyos számú koppantásnak felelt meg. 
Legérdekesebb és szinte hihetetlen a dologban, hogy a kutya ebben a mun
kában nagy tevékenységgel vett részt s maga állapitotta meg a koppantások 
számát. A magasabb számokat Rolf a ritkább betűk számára rezerválta és 
sohasem alkalmazta ugyanazt a mennyiséget tévedésből kétszer. Rendszeres 
gyakorlat útján ezt az ábc-t a kutya teljesen elsajátitotta és precizen tudott 
válaszolni a hozzá feltett kérdésekre. Nemsokára ö maga egészen spontán 
módon képes volt kifejezni gondolatait. Számolási képessége jóval nagyobb, 
mint normális viszonyok között az emberé ; a magas számokkal is hihetetlen 
könnyűséggel bánik el. Mint a számoló genieknél : a megfejtés nála is önként 
adódik, anélkül, hogy a különböző számtani levezetéseket és képleteket kény
telen volna használni. Ugyanezt tapasztalták különben Krall lovainál. Számos 
német és más nemzetbeli tudós sietett Mannheimbe, bogy a csodakutyát tanul
mányozzák. lgy : dr. Sarasin Bázelböl, Ziegler és Kraemer tanárok Stuttgartból, 
Claparéde tanár Genéve-ből, dr. Mackenzie Uenuából stb. Utóbbi észleleteit 
egy olasz folyóiratban tette közzé ("Psiche", Firenze, T. II. No. 5-6, 1913). 
Az első ülésen a kutya a következő kérdéssel fordult a tudóshoz : "wr du ?" 
(wer du ? = ki vagy ? Megjegyzendő, hogy Rolf, éppen úgy, mint Krall lovai, 
fonetikailag szótagol és elhagyja azokat a magánhangzókat, melyek már benne 
vannak a mássalhangzókban). Dr. Mackenzie megnevezte magát, elmondta, 
hogy nagy állatkedvelő és hogy régóta óhajtotta látni Rolfot, mely erre követ
kezőleg válkszolt : 

nlib hd lol dir" (lieb hat Lol dir = Lol szeret téged. Lol a kutya 
becéző neve). 

Dr. Mackenzie azt is megkérdezte : ,,szeret-e dolgozni ?" A kutya ener
gikus nem-mel válaszolt. "Hál akkor miért dolgozol ? "Azért, mert . "muszáj" 
(mus = muss = kell). Erre a kérdező megjegyezte, hogy a munkakedv hiá
nyát bizonyára nem a rossz bánásmód okozza, mire Rolf némi habozás után 
igy felel : "Mutter lieb, Herr auch" (anya kedves, az úr szintén). 

Dr. Volhard azt kérdi tőle egy napon, mit szeret a világon a legjobban 
és Rolf felel : ,, bilder sn, Jela" (Bilder sehen, Jela), vagyis képeket nézni és 
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Jela-t ; Jela társa Rolf-nak, melyet egy idő óta hasonló módszer alapján ered
ménnyel tanitanak. 

Lol érzelmeinek, gondolatainak spontán megnyilatkozására jellemző,· 
hogy egy napon, mikor észrevette, hogy Moekelné asszony szomorú, mert 
egzik leánya akkor utazott el első izben a nevelőintézetbe, a kutya hozzásimul 
és a következő szavakat kopogtatja ki : ,,Mudr nid _weinn lol w" (anya nem 
sirni, Lol fáj). 

Dr. Mackenzie úgy gondolja, hogy ami Rolf-ban oly magas mértékben 
ki van fejlődve, az nem az okoskodó (értelmi) lény, mint inkább az intuitiv 
lény. A legújabb pszihológiai tanulmányok az emberi (és állati) lélek kettős
sége mellett bizonyitanak, könnyen . l!legl�het, hogy az em_ber érl�Imi és_ ok?�
kodó képességeinél fogva áll a fe1Iodés1 fokozatnak teteJén, m1g az mtu1hv 
lélek az állati természetben igen különböző arányban mutatkozik. Az előadott 
tényekkel szemben, melyek szavahihetöségéhez szó nem férhet, mindenesetre 
bajos megtagadni a lélek létezését az állatoknál. A legújabb teozófiai kutatások 
szerint a kutya egyike ama két állattipusnak, amely még e manvantarában 
eléri az emberfokozatot. 

HIREK. - Miként mult számunkban jeleztük, A. Besant Párisban volt 
nehány napig s ott előadásokat tartott „Az okkult kutatásokról" 

és az "lndividualizáció folyamatának mikéntjéről". jelenléte nagy lelkesedést 
váltott ki a tagok körében s a munka, mint laptársunk, a "Le Théosophe" 
irja, fokozott buzgalommal folyik tovább. Az elnök kiséretében voltak : Besant 
Scott asszony, Wedgwood, Graham Pole, Banks és Krishnamurti. 

- A Nemzetközi Teozófiai Szövetség nevében Blech, a Francia T. T. 
elnöke, értesitette a M. T. T. elnökségét, hogy az 1915. évi teozófiai világ
kongresszus megnyitása szeptember 4-én lesz. 

- "Nagyvilág" cimmel junius l-én képes szépirodalmi, társadalmi és 
közgazdasági folyóirat indult meg Szeredai Leó föszerkesztése mellett. Az izléses 
kiállitású, gonddal szerkesztett és gazdagon illusztrált lap "Az okkultizmus 
birodalmából" cimű rovatban behatóan tárgyal némely okkult jelenségeket és 
A. Besantnak fényképét is adja. A sikerült kezdéshez őszinte szivvel gratulá
lunk s kívánjuk, hogy hasonló folytatása legyen. A "Nagyvilágnak" kiadója 
és felelős szerkesztője Tamássy József. A lap előfizetési ára egy évre 20 kor., 
félévre 10 kor., negyedévre 5 kor. 

A TÁRSULATBÓL. 
Május 29-én tartotta a M. T. T. közgyűlését Nádler Róbert elnöklése 

mellett. Elnök az ülést megnyitván, mindenekelőtt konstatálja a határozatké
pességet, majd rövid visszapillantást vet a lefolyt év munkájára, melynek 
eredményét kielégitönek találja. Közönség és sajtó mindinkább érdeklődnek 
törekvéseink iránt s hogy ez igy van, azt részben lapunknak tudja be érde
mül, miért köszönetet mond a szerkesztőnek. 

Titkár felolvassa évi jelentését, melyben megemlékezik a Társulat, az 
egyes osztályok, a könyvtár működéséről és a Társulat lapjáról, a "Teozófiá"
röl. Tagjaink jelenlegi létszáma 198 (ebből helybeli 140. vidéki 58). A szapo
rulat a tavalyi létszámhoz képest 49. Kilépett 6 tag, más szekcióba lépett át 
1 ,  meghalt 1. 
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Nagy veszteség érte a Társulatot Mrs. Cooper-Oakley elhunytával, aki
nek emlékére nevéről elnevezett Propaganda-alapot létesített a Társulat. A 
Propaganda-alap vagyona ezidö szerint 100 K. A tavaly alapított Blavatsky
könyvkiadó-alap vagyona 791·56 K. A Könyvtár tőkéje 80 K. A mult évben 
kiadott könyvek : A. Besant : ,,Az élet rejtélye", ,,A Mesterek", M. Collins : 
Világosság az ösvényen", Jinarajadasa : ,,Az Ö nevében", melyek a Teozófiai 
Könyvtárban jelentek meg. Továbbá : Leadbeater : ,,Mindazoknak, akik gyá
szolnak" és Jinarajadasa : ,,Amíg Ö eljövend". Az első propaganda-füzet 
„Körösi Csoma Sándor és a Teozófia" címmel jelent meg Toperczer Ákosné 
tollából. A pénztári jefentés meghallgatása és a felmentés megadása után 
következett az indítványok tárgyalása. Mispál József t.-nek a 

1. kötelező jelvényviselésre vonatkozó indítványát a közgyűlés félreteszi. 
A Társulatnak van jelvénye s azt sokan hordják, de kötelezővé tenni a viselést 
nem lehet. 

2. A teozófiai szellemben való gyermeknevelésre vonatkozó indítványát 
helyeslöleg tudomásul veszi, de megjegyzi, hogy a Társulatban már vannak 
olyan szervezetek, melyek e fontos probléma megoldását tűzték célul. Ilyenek 
az Asztalkör (Round table) és az Aranyláncrend (Golden-chain). 

3. A Könyvtár használatára vonatkozólag az eddigi rendszer fentartása 
mellett dönt, mert az a tagokra előnyösebb. 

Következett az új tisztikar megválasztása. Stojits Iván, mint a kiküldött 
jelölőbizottság elnöke, köszönetet mond az eddigi tisztikarnak buzgó műkö
déseért és ajánlja újra való megválasztásukat, mit a közgyűlés egyhangúlag 
elfogad. Az egyik számvizsgáló, Radnai Arnold t. elfoglaltságára való tekin
tettel lemondván, helyébe. a közgyűlés Pátz Ferenczet-t választja. Elnök : 
Nádler Róbert, alelnök : Özv. Hild Károlyné, titkár : Takách Béla, háznagy : dr. 
Schlamadinger Jenőné, könyvtaros : Böhmches Hermin. 

Elnök köszönetet mond az egész tisztikar nevében az ujraválasztásért 
s a közgyűlést bezárja. 

Itt jegyezzük meg, hogy a Társulat könyvtára julius havában zárva van, 

Adomány. 

A Blavatsky-könyvkiadó-alap javára . Gróf H. Gy.-né 50 kor. 

„ Toperczer Ákosné" Körösi Csoma Sándor és a Teozófia „e. füzetet 20 
fillér" ellenében megklildi Takách Béla titkár, II., Margit-rak,p. 42, 

ÜZENETEK. 
M. K. Micske. A két klildeményt megkaptuk, de - sajnos - nem hasz

nálhatjuk fel tulságosan szubjektív jellegüknél fogva. A szellemi és erőbeli 
frisseséghez őszinte szívből gratulálunk. 

Dr. L. Gy. Bp. Kérdéseire jövő számunkban szívesen válaszolunk, ha 
10.-ig megkapjuk őket. 

l\nonim cikkeket csak az esetben közlünk, ha a szerzö nevét a szerkesz
tőséggel tudatja. - Kéziratokat vissza nem adunk. 

A szerkesztésért felelős : 
RÓZSAFFY DEZSŐ dr. 

Szerkesztőség : 1., Otthon-utca 18. szám. 
Kiadóhivatal : VIII., Eszterházy-u. 19. 

Nyomatott Sárik Gyula villanyeröre berendezett könyvnyomdájában Czegléden. 

KARMA. 

Tanulmány. 

Kevés tanulmánytárgy van, amely inkább zavarba hozhatja 
kutatóját, mint a Karma tana. Mi a Karma ? Mi az eredete ? Be
folyása mennyiben szabályozhatja cselekedeteinket, életünk folyá
sát ? Rabszolgái vagy mesterei vagyunk-e ? Tétlenül nézzük-e, 
hogyan igazgatja sorsunkat vagy erélyesen küzdjünk-e ellene ? 

Ha igaz, hogy a ma a tegnaptól függ, a tegnap a tegnap
elöttöl ; ha úgy van, hogy minden nap következménye az elözö
nek, hogyan válhatik a bűnös ember erényessé ? Nem vagyunk-e 
valósággal kiszolgáltatva, alávetve a parancsoló kényszerűségnek, 
szegény tehetetlenek, akiknek mennünk kell, ahová vezetnek, türnünk 
kell, ami velünk történik és nem szabadithatjuk fel magunkat, nem 
lehetünk „ hösökké", akárhogy állitják is a poéták ? 

Nagy hasznunkra lehet, ha idönkböl egy keveset e kérdés és 
más hasonló kérdés tanulmányozására szánunk, mert ebben is, 
mint minden más ismeretben a nagyon kevés tudás veszedelmes 
lehet. A Karma nagyon gyakran békó, mely lenyűgöz, megállit ha
ladásunkban, ahelyett, hogy oly hatalom, oly segitökéz, segitö erö 
lenne, amelynek befolyása alatt az ember okosan, helyesen csele
kedhetnék. Mint valamennyi természeti törvény, ez is lenyűgözi a 
tudatlant és hatalmat ad a bölcsnek. 

Ime, elsö kérdésünkre a válasz. A Karma természeti tör
vény. Még tovább mehetünk és egyszerűen azt mondhatjuk, hogy 
a karma : a Törvény, mert ez a törvény mindenre kiterjed, minde
nütt van, mindent áthat. 

Nyugaton más elnevezések alatt ismerik és ezek mind találó 
nevek, értelmüket nem befolyásolja semmi tradició, semmi magya-
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rázat, amely keleten annyira megzavarja a karma szó jelentését. Á 
nyugati bölcsész a karmát „az ok és okozat" törvényének nevezi. 
Minden eseményt kettős szempontból néz: mint okot és mint oko
zatot. Bármely esemény okozat, mert van valami ok, amely létre
hozta ; viszont ez az esemény ok is, mert más eseményeket hozott 
létre, amelyek belőle fejlődtek. Éppen úgy, mint minden férfi az 
apjának a fia és ö maga is apja lesz a fiának, mint ahogy az ö 
saját apja is fia volt az apjának és a mint saját fia is apja lesz 
később az ö fiának, éppen olyan láncszemekben sorakozik egymás 
után az ok és okozat. Minden esemény ok és okozat egyszersmind ; 
okozata a multnak és oka a jövőnek. Ezt, az egymásután következő 
események egymásra vonatkozását, egyik a másikból való keletke
zését jelöli ez az elnevezés : ok és okozat törvénye. Az emberi 
értelem elismeri mint alapvető törvényt, mely neki kezességet nyujt, 
hogy szellemének vívmánya nem mulik el az egyén halálával, hanem 
állandóan fennmarad és hozzájárul az emberiség fejlődéséhez. 

Mi valamennyien élő emberek, tudva vagy öntudatlannl állandó 
forrásai vagyunk az okozatoknak. Minél jobban ismerjük tehetsé
günket és a természet törvényeit, annál inkább hatalmunkban áll, 
hogy olyan okozatokat teremtsünk, amilyent kívánunk és elkerüljük 
azokat, amelyek nem kívánatosak ránk nézve. 

A tudós nyugaton a karmát „a hatás és visszahatás" törvé
nyének is nevezi és ez elnevezése alatt is alapvető törvénynek 
tartja. A hatás és visszahatás - mondja - ellenszegülnek egy
másnak és egyensulyozzák egymást. Ha ráütünk egy testre, annak 
ellenállása a visszahatás, a mely ütésünknek ellenszegül ; ha egy 
ruganyos labdát a padlóra dobunk, visszaugrik felénk oly erővel, 
mely a lökés erejével arányban áll. A tudós a természetben min
denütt találkozik-e törvénnyel és észreveszi hatását, amely a tes
tekben megnyilvánul. 

Mindkét elnevezésben, melyet nyugaton használnak, észrevesz
szük-e szót: ,,törvény". Mi tehát tulajdonképpen ez a törvény és 
miért természeti törvény ? A megfigyelés rávezet olyan természeti 
törvény meghatározására, amely egész sorozata az okok és okoza
toknak, amelyek változhatlan rendben követik egymást. Ezt a meg
határozást szabályba lehet összefoglalni és így mondhatjuk : Á.-t
és B.-t mindig C .  követi. Á. és B .  valamely adott tények összesége, 
amelyek bizonyos meghatározott eredményt - C.-t - hoznak 
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létre. Nem tiltó vagy parancsoló, törvény nem mondja : ,,ezt tedd" 
vagy „azt ne tedd" . Azt sem mondja: A.-t és B .-t tenned kell, 
hogy a C.-t elérd. Csakis úgy mondja : Ha akarod: C.-t, igyekez
zél egyesíteni A.-t és B.-t vagy pedig: ha nem akarod C.-t, úgy 
igyekezzél, hogy elkerüld A.-t és B.-t. Ha távoltarthatod magad 
A-tól és B-től, nem fog C .  elérni. Ezért lehet egész bizonyosság
gal állitani, hogy természeti törvény és nem kényszerítő erő, mert 
megengedi, hogy cselekedhessünk. Megtanít bennünket, hogy meg
ismerjük a feltételeket, amelyeket teljesítenünk kell, ha bizo
nyos meghatározott okozatot el akarunk érni vagy el akarunk kerülni ; 
következményeiben nem kényszerítő, csak bizonyos feltételek mel
lett . Az okok és okozatok ezen elkerülhetetlenül összefüggő lánco
lata okozza, hogy a tudatlan tehetetlen e természeti törvényekkel 
szemben : tudatlanságában bizonyos meghatározott tényezők kiala
kulását megakadályozza, ezek eredménye rendetlen öszevisszaság
ban felhalmozódik körülötte és összezúzza öt. Amint tudásunk 
gyarapodik, ellenőrizhetjük a tényezőket, amelyeket magunk terem
tünk és igy elkerülhetjük a ránk nézve sajnálatos eredményeket. 

Mondják, hogy a természeti törvények sérthetetlenek, mert az 
ok és okozat hatását nem lehet módosítani. Megszeghetjük a ter
mészeti törvényeket is, amennyire csak nekünk tetszik, de a törvény 
összetör bennünket, nem pedig mi törjük meg a törvényt. Ha valaki 
egy épület ormáról lezuhan és egész sulyával nehezedik a földre, 
nem töri meg a vonzás és nehézkedés törvényét, csak félreismeri 
és bukása lesz a bizonyíték. Söt esésének gyorsasága is bizonyos 
meghatározott törvény szerint történik. 

Első kérdésünkre tehát, hogy „mi a karma?" már is megfe
lelhetünk. A karma általánosan elismert természeti törvény. A nyu
gati bölcsészetben „ok és okozat" törvényének, vagy a „Hatás és 
Visszahatás" törvényének nevezik. 

A felelet másik része arra a kérdésre, hogy „Mi a karma ?" ben
sőleg összefügg a másik kérdéssel : ,,Mikor veszi kezdetét a karma ?" 
Egy egyetemes természeti törvényre nem lehet mondani, hogy kez
dete volt vagy hogy vége lesz. Mindenütt, ahol bárminő jelenség 
van, valaminek a megnyilvánulása, egy világ vagy világegyetem, 
általános szabályok, törvények is léteznek, amelyek hozzátartoznak 
a jelenségek természetéhez. Nem mondhatjuk, hogy két test között 
a vonzás bizonyos meghatározott időben kezdődött: mindenütt, 

171 



ahol megvan a két test, a vonzás is működik. A nehézkedés se bi
zonyos meghatározott időben kezd nyilvánulni hanem mindig mű
ködésben van, ha a hozzávaló feltételek megvannak. Mivel a karma 
általános és örökös törvény, a megnyilatkozott létnek elkerülhetlen 
feltétele. Mindenütt, ahol élet mutatkozik, ott van a karma. 

Ez a kérdés : ,,Mikor kezdődik a karma?" a karma természe
tének téves felfogásából származik. Állandó feltétele az anyag éle
tének, tehát nem kezdődött és nem is végződik soha, hanem örökös. 
Ha a kérdés ilyenformán módosul : ,,egy meghatározott teremtmény 
karmája mikor kezdődik?" arra igy válaszolhatunk : ,,Pontosan 
abban a pillanatban, amikor ez a bizonyos teremtmény megnyil
vánul, mikor életre kel. Mikor a meg nem született halhatatlan 
lélek az anyagba száll, ugyszólván anyag ruhát vesz fel, testet ölt, 
már rrieg van a teltétele, hogy a karma törvénye alá tartozzék. Az 
ő saját karmája abban a pillanatban kezdődik, mikor bizonyos 
meghatározot} feltételekbe belehelyezkedik. Ez először is az ásvány 
karmája : az a hatás, amelyet az őt környező erő és anyag gyako
rol reá és a visszahatás, amelyet ő gyakorol környezetére. Ezek a 
hatások és visszahatások képezik karmájának első szemeit és az 
igy alakult lánc őt a növényvilág meghatározott tipusáig fejleszti. 
Ez állapotban mivel az ő saját ellenhatása összetettebb, több ol
dalú, a karmikus folyamat is, amely létéhez van kötve összetettebb 
és fejlesztő, képző hatása az állatvilág valamelyik - tipusáig vezeti. 
Az állatvilágban növekedő érzékenysége ad irányt karmájának és 
a szenvedés, amelyet másoknak okoz, fajdalmasan visszahat reá. 
A fájdalom érzése az érzés képességének a fejlődési fokától függ, 
illetve attól, hogyan tud érezni. A hatás és visszahatás mindig 
működik, de mig az ásványnál érzés nélkül folyik le, addig az 
állat érez és érzése fájdalom vagy gyönyör. A törvény ugyanaz, 
következéskép az eredmény kölönböző. Amily mértékben az értelem 
fejlődik, más elem is járul a karmikus folyamat kialakulásához. A 
hatás, amely a gondolatvilágban fejlődött, hozzájárul a cselekvés és 
érzés világának hatásához és a visszahatást egy uj hatalmas té
nyező segiti elő. De ismétlem, a hatás és visszahatás törvénye 
mindig ugyanazon elv szerint működik. 

Ha az olvasó annak tudatára jött, hogy a karma nem egyébb 
mint hatás és visszahatás, mely a természet valamennyi sikján 
mindenütt és szünet nélkül működik és hozzátartozik a testek ter-
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mészetéhez, elkerülhetlen feltétele a létnek, ha - mondom � ezt 
megérti, sok dolog világos lesz előtte. Megérti, hogy karmája akkor 
kezdődik, mikor az anyagi életbe lép, mert akkor állnak be azok 
a feltételek, amelyekben a karma szünet nélkül működik. Az oko
zatok, amelyeket érez, szigorúan megfelelnek az általa létesitett 
okoknak, a kisebb vagy nagyobb számú tényezőket, amelyek ez 
okozatokat jellemzik, mindig maga teremtette magának. 

Megérti azt is, hogy az okozat feltétlenül ugyanazon termé-
szetű, mint az ok. Igy tehát, ha egy ember jó szándékból követ el 
valamely hibát, ei a cselekedete, ez az ok három sikon nyilvánul : 
a fizikai sikon, az as:drál - érzelmi - és a mentál - értelmi -
sikon. Ugyancsak e három sikon mutatkozik a reakció is. Az ér
telmi reakció befolyást gyakorol jellemére; ezt megjavítja, mert 
szándéka, amelylyel cselekedetét elkövette, jó volt ; az asztrál reak" 
ció alkalmat nyujt neki később, hogy jótékony hajlamát gyakorol-
hassa, ez a két reakció tehát üdvös lesz, mig ellenben az ellenhatás 
a fizikai sikon, ahol a hiba megtörtént, a fájdalom forrásává válik 
számára. Ez azért van, mert a törvény tökéletes pontossággal és 
megdönthetlen következetességgel működik és minden akciót -'
okot - okvetlenül a reakció - okozat - követ. 

Amikor a karma törvényére gondolunk a jutalom és büntetés 
eszméjének felmerülni sem szabad. Nem jutalommal, büntetéssel, 
hanem kizálólag eredménnyel és következményekkel állunk szem-. ben. A fájdalom valamely rosszul értett cselekménynek a következ
ménye, amelyet valamelyik sikon elkövettünk. Nem büntetésül 
szabja ránk valaki, hanem azért ér bennünket, mert ellenkeztünk 
a törvénynyel, beleütköztünk könyörtelen hajthatatlanságába. Az 
erényes gondolatok és érzések hajlandóságot teremtenek bennünk 
az erényre, de ne várjuk, hogy boldogságot adjanak nekünk akár 
ebben a világban akár egy másikban. Ha hazugságot mondunk, 
nagyobb hajlandóságot fejlesztünk ki magunkban a hazudozásra, 
ami jellemünket megrontja, ez az eredmény elkerülhetlen akár 
titokban marad hazugságunk vagy akár felfedezik környezetünkben. 
Ha rájönnek hazugságunkra a visszahatás az lesz, hogy embertár
saink nem hisznek többé szavunknak, de ez csak másodrendű okozat 
a fő az, hogy sokkal nagyobb lesz a hazudozásra való készségünk. 

„Mily mértékben korlátoz bennünket cselekedeteinkben a 
karma?" Ezzel a kérdéssel is tisztába kell jönnünk. A kérdés ön-
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ahol megvan a két test, a vonzás is működik. A nehézkedés se bi
zonyos meghatározott időben kezd nyilvánulni hanem mindig mű
ködésben van, ha a hozzávaló feltételek megvannak. Mivel a karma 
általános és örökös törvény, a megnyilatkozott létnek elkerülhetlen 
feltétele. Mindenütt, ahol élet mutatkozik, ott van a karma. 

Ez a kérdés : ,,Mikor kezdődik a karma ?" a karma természe
tének téves felfogásából származik. Állandó feltétele az anyag éle
tének, tehát nem kezdődött és nem is végződik soha, hanem örökös. 
Ha a kérdés ilyenformán módosul : ,,egy meghatározott teremtmény 
karmája mikor kezdődik ? "  arra igy válaszolhatunk : ,,Pontosan 
abban a pillanatban, amikor ez a bizonyos teremtmény megnyil
vánul, mikor életre kel. Mikor a meg nem született halhatatlan 
lélek az anyagba száll, ugyszólván anyag ruhát vesz fel, testet ölt, 
már meg van a teltétele, hogy a karma törvénye alá tartozzék. Az 
ö saját karmája abban a pillanatban kezdődik, mikor bizonyos 
meghatározot} feltételekbe belehelyezkedik. Ez először is az ásvány 
karmája : az a hatás, amelyet az öt környező erö és anyag gyako
rol reá és a visszahatás, amelyet ö gyakorol környezetére. Ezek a 
hatások és visszahatások képezik karmájának első szemeit és az 
igy alakult lánc öt a növényvilág meghatározott tipusáig fejleszti. 
Ez állapotban mivel az ö saját ellenhatása összetettebb, több ol
dalú, a karmikus folyamat is, amely létéhez van kötve összetettebb 
és fejlesztő, képző hatása az állatvilág valamelyik · tipusáig vezeti. 
Az állatvilágban növekedő érzékenysége ad irányt karmájának és 
a szenvedés, amelyet másoknak okoz, fajdalmasan visszahat reá. 
A fájdalom érzése az érzés képességének a fejlpdési fokától függ, 
illetve attól, hogyan tud érezni. A hatás és visszahatás mindig 
működik, de mig az ásványnál érzés nélkül folyik le, addig az 
állat érez és érzése fájdalom vagy gyönyör. A törvény ugyanaz, 
következéskép az eredmény kölönbözö. Amily mértékben az értelem 
fejlődik, más elem is járul a karmikus folyamat kialakulásához. A 
hatás, amely a gondolatvil�.gban fejlődött, hozzájárul a cselekvés és 
érzés világának hatásához és a visszahatást egy uj hatalmas té
nyező segiti elö. De ismétlem, a hatás és visszahatás törvénye 
mindig ugyanazon elv szerint működik. 

Ha az olvasó annak tudatára jött, hogy a karma nem egyébb 
mint hatás és visszahatás, mely a természet valamennyi sikján 
mindenütt és szünet nélkül működik és hozzátartozik a testek ter-
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mészetéhez, elkerülhetlen feltétele a létnek, ha - mondom - ezt 
megérti, sok dolog világos lesz előtte. Megérti, hogy karmája akkor 
kezdődik, mikor az anyagi életbe lép, mert akkor állnak be azok 
a feltételek, amelyekben a karma szünet nélkül működik. Az oko
zatok, amelyeket érez, szigorúan megfelelnek az általa Iétesitett 
okoknak, a kisebb vagy nagyobb számú tényezőket, amelyek ez 
okozatokat jellemzik, mindig maga teremtette magának. 

Megérti azt is, hogy az okozat feltétlenül ugyanazon termé ... 
szetű, mint az ok, lgy tehát, ha egy ember jó szándékból követ el 
valamely hibát, ei a cselekedete, ez az ok három sikon nyilvánul : 
a fizikai sikon, az asi:trál - érzelmi - és a mentál - értelmi -
sikon. Ugyancsak e három sikon mutatkozik a reakció is. Az ér
telmi reakció befolyást gyakorol jellemére; ezt megjavitja, mert 
szándéka, amelylyel cselekedetét elkövette, jó volt ; az asztrál reak„ 
ció alkalmat nyujt neki később, hogy jótékony hajlamát gyakorol.., 
hassa, ez a két reakció tehát űdvös lesz, mig ellenben az ellenhatás 
a fizikai sikon, ahol a hiba megtörtént, a fájdalom forrásává válik 
számára. Ez azért van, mert a törvény tökéletes pontossággal és 
megdönthetlen következetességgel működik és minden akciót � 
okot - okvetlenül a reakció - okozat - követ. 

Amikor a karma törvényére gondolunk a jutalom és büntetés 
eszméjének felmerülni sem szabad. Nem jutalommal, büntetéssel, 
hanem kizálólag eredménnyel és következményekkel állunk szem-. 
ben. A fájdalom valamely rosszul értett cselekménynek a következ
ménye, amelyet valamelyik sikon elkövettünk. Nem büntetésül 
szabja ránk valaki, hanem azért ér bennünket, mert ellenkeztünk 
a törvénynyel, beleütköztünk könyörtelen hajthatatlanságába. Az 
erényes gondolatok és érzések hajlandóságot teremtenek bennünk 
az erényre, de ne várjuk, hogy boldogságot adjanak nekünk akár 
ebben a világban akár egy másikban. Ha hazugságot mondunk, 
nagyobb hajlandóságot fejlesztünk ki magunkban a hazudozásra, 
ami jellemünket megrontja, ez az eredmény elkerülhetlen akár 
titokban marad hazugságunk vagy akár felfedezik környezetünkben. 
Ha rájönnek hazugságunkra a visszahatás az lesz, hogy embertár
saink nem hisznek többé szavunknak, de ez csak másodrendű okozat 
a fö az, hogy sokkal nagyobb lesz a hazudozásra való készségünk. 

„Mily mértékben korlátoz bennünket cselekedeteinkben a 
karma ?" Ezzel a kérdéssel is tisztába kell jönnünk. A kérdés ön-
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magától i� kétrészre oszlik. Először egy természeti törvény amilyen 
a karma is - egyáltalán mennyire korlátozhat bennünket cseleke
deteinkben ? Másodszor. hogy mennyire köt le bennünket saját 
külön karmánk, amelyet a multban magunknak szereztünk ? 

Először is láttuk már, hogy egy természeti törvény bizonyos 
meghatározott feltételek kifolyása és hogy azok a feltételek, ame
lyek között mi élünk bizonyos korlátot vonnak körénk. Ezért van, 
hogy az ember nem tud pld. röpülni. Ha a levegőben óhajt utazni, 
előbb oly készüléket vagy eszközt kell feltalálnia, amelynek segit
ségével felemelkedhetik és mozoghat a térben. Minél jobban is
merjük a természeti erőket, amelyek körében élünk, annál nagyobb 
lesz cselekvési szabadságunk velük szemben és annál több lehető
séget szerzünk, hogy ellensulyozzuk azokat az erőket ame
lyek ak�dályozzák, hogy a kivánt utat követhessük. Hogy egy 
tor�n!rol ugy akarunk leszállani, hogy csúcsáról a földre ugrunk, 
tagJamkat összetörjük, mert a dolog természetéből igy következik • 
d_e . ha oly elövigyázók vagyunk, hogy elegendő nagy lejtöernyöveÍ 
latJuk el magunkat, akkor egész bizonságban leereszkedhetünk a 
l�gen át és lassankint a földre jutunk. A magasság is, amelyet a 
legkörben elérhetünk, korlátozva van részünkre ; még mielőtt a 
�agasabb légkörben érünk, lélekzetünk eláll, a levegő nagyon 
ntka tüdönknek : ime ez is bizonyos meghatározott feltétel, amely 
cselekvésünket korlátozza, de ezt is legyözketjük, ha elegendő 
mennyiségű használható levegőt viszünk magonkkal. Tudásunkkal 
jóval kib��i!hetj�k a . h�tárokat, amelyeket a természeti törvények 
vonnak korenk es mmel nagyobb a tudásunk, annál nagyobb lesz 
a lehetőség is, hogy szabadabban cselekedhessünk. Éppen igy 
vagyunk azokkal a természeti törvényekkel amelyeket karmának 
nevezünk. Ezek is korlátozzák cselekedeteinket, mint a többi ter
mészeti feltételek, amelyek bennünket környeznek, de ha megis
merjük őket, ismereteink segítségével kibővíthetjük a hatásokat, 
amelyeket körénk vonnak és föléjük emelkedhetünk. Ezért fontos 
megismernünk és megértenünk a karma általános feltételeit mert 
szabadságunk velük szemben ismereteink arányában növ�kedik. 

A második kérdés : hogy mennyire köt le bennünket egyéni 
karmánk, amelyet a multban magunk szereztünk ? Az erre szóló 
felelet sokkal nagyobb fontossággal bir, sokkal sürgősebb és köz
vetlenebbül érint bennünket. Alaposan meg kell ismernünk, mert 
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ez életfeltételünk, ettől függ életünk boldogsága és cselekedeteink 
�övendö iránya. Hogy könnyebben megszerezhessük a szükséges 
ismeret�ket, a karma hatásait e három oldaláról kell tanulmányoz
nu�k :  Jelleme, célszerűsége és körülményei szempontjából úgy, 
ammt azt az emberi öntudat három megnyilvánulása a gondolat, 
az é�zés és a cselekvés létrehozta. Mind e tanulmányoknál ne 
veszitsük el szem elöl, hogy karmánkat mi magunk teremtettük 
gondolataink, érzéseink és cselekedeteink által és hogy mi magunk 
vagy�nk az az öntudat amely jelenben is gondolkozik, érez és cse
lekszik. Elég gyakran úgy tekintik a karmát, mint valami állapotot 
ami ránk hat és nem gondolják meg, hogy mi magunk is hatunk 
a karmára, körülményeit mi magunk módositjuk. Elmult gondola
taink hatását jelenlegi gondolatáinkkal módositjuk ; régebbi érzé
seinket mostani érzésünkkel ; előbbi cselekedeteink hatását mai 
cselekedeteinkkel. 

. � karmikus cselekedet nem élettelen tömeg, hanem élő tudat, 
ami vissz_ahat a karmára és ezzel az ellenhatással módositja a 
karmát. Eszrevehetjük a karma passziv folytonosságát, összefüggé
sét, de nem azt az ösztönzést, impulziót, amely reá hat, éppen 
ezért tökéletlenül, csakis egy nézőpontból figyelhetjük meg. 

Ha egymásután vizsgáljuk a tudatnak fent emlitett három 
megnyilatkoz�sát : a gondolatot, vágyat és cselekvést, világos lesz 
előttünk, hogy mennyiben korlátozhat bennünket a karma. 

„A gondolat teremti a jellemet" szokott mondás és nagyon is 
igaz. ,,Amint gondolkozik az ember, olyanná lesz." Azzal a jel
lemmel születünk, amelyet előbbi életeinkben gondolatainkból 
épitettünk magunknak. Ez alól nem vonhatjuk ki magunkat, ez 
szigorú szabály. Tegyük fel, hogy nagyon közepes szellemi képes
séggel születtünk, ez a csekély értelem megakadályoz bennünket 
a tanulásban ; két három órát kell egy lecke megtanulására fordí
tanunk, amelyet értelmesebb szomszédunk tiz perc alatt megtanul. 
Oly esettel állunk itt szemben, amely cselekedetünkben korlátoz. 
Előfordul ez gyakran. Hogyan vonhatjuk ki magunkat alóla ? Elő
ször is tisztába jövünk a ténnyel, hogy : ez a karmánk. Most már, 
ha ismerjük a törvényt, azzal kezdjük, hogy fejlesszük csekély te
hetségünket amennyire csak módunkban áll. Hogy értelmünk hiá
nyát pótoljuk, gyakoroljuk magunkat, szorgalommal helyettesitjük 
tehetségünket ; idővel mindig könnyebben megy a dolog. Lassan-
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kint tágul a határ, ameÍy körülzár bennünket ; a gyakorlat fejleszti 
a gondolkozás teremtő erejét és kitartó szorgalmunk által tehetségünk 
megjavul. Ha megértjük, hogy az akadály a multban történt hely
telen gondolkozásunk reakciója, annál buzgóbban dolgozunk most, 
hogy helyesebb gondolkozással ez akadályt elhárítsuk, hogy las
sankint nagyobb, tökéletesebb értelmi tehetséget szerezzünk ma
gunknak, amelynek azután a jövőben hasznát vesszük. 

Tegyük fel továbbá, hogy ingerlékeny kedéllyel jöttünk a 
világra ; összehasonlítva magunkat a szelíd kedélyű szomszéddal, 
könnyen észrevehetjük csekélyebb értékünket. Ez is karmikus eset. 
Ne nyugodjunk bele, ne fogadjuk el anélkül, hogy segíteni ne pró
bálnánk rajta ; addig gondoljunk egész akaraterőnkkel a türelemre, 
szelídségre, míg ezt a tehetséget kifejlesztettük magunkban és jö
vőre ez lesz osztályrészünk. Igaz, hogy a karma azzal fizeti vissza 
a multból eredő tartozásainkat, hogy cselekedeteinkben akadályoz, 
de nekünk nem kell ez akadályokat tétlenül fogadnunk, ha elszán
tan küzdünk ellene, legyőzzük azokat. Kezdetben el kell fogadnunk 
ez akadályokat, tehetségünknek e korlátozását, de kezünkben van 
a lehetőség, hogy ugyanazzal az erővel megsemmisítjük, amellyel 
teremtettük magunknak. 

,,A vágy teremti a körülményeket". Ez a másik, ismert törvény. 
Értelme.snek születhetünk, de hiányzik az alkalom, hogy ismereteink
nek hasznát vegyük. Az is megeshetik, hogy fáradságunk nem jár 
kellő sikerrel, ,,nincs szerencsénk", pedig munkánk ellen nem lehet 
kifogás. Világos, hogy itt is a karma vet határt erölködésünknek. 
Megint ellenkezünk és kitartó erővel, elszánt akarattal küzdünk 
sorsunk ellen ; kierőszakoljuk a sikert, amely kezeinkből kisiklani 
akar. I ly módon lassankint alkalmat teremtünk magunknak és 
legyőztük balsorsunkat. A karma korlátozó ereje meghátrál, az 
akadályok eltünnek. 

,,A cselekvés teremti a körülményeket" .  Ez a harmadik szabály. 
Minden korlátozás között azok, amelyeket cselekedeteinkért róttak 
reánk a körülmények, a legkellemetlenebbbek, de fokozatosan ezeket 
is lehet átalakítani. Legokosabb amit tehetünk, hogy eleinte bátran, 
jószivvel fogadjuk, alkalmazkodunk, beleilleszkedünk karmánkba, 
amely alól úgy sem tudjuk magunkat kivonni. Lassankint gyöngéd, 
de állandó ellentállást fejtünk ki , amelynek hatása alatt sorsunk 
lassan átalakul. Mindenekelött azon legyünk, hogy a körülöttünk 
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levők boldogságát előmozdítsuk és minél kevesebbet gondoljunk 
magunkra, mert éppen egykori önzésünk az oka mai balsorsunknak ; 
amint módosítjuk az okot, úgy alakítjuk át az okozatot. Mostani 
életetünkben elvetjük jövő életünk boldogságának a magját ; az 
akadályban, melynek oka a multban rejlik, jövőnk szabadsága 
gyökerezik. 

Láthatjuk ebből, mennyire igaz Bhisma híres mondása : ,,Az 
akarat erősebb mint a sors". Az az akarat, amelyet a multban .. ' 
kifejtettünk teremtette mai sorsunkat ujabb akarattal ,  ezt a mostanit 
is átalakíthatjuk. Tanulmányozzuk a föltételeket, melyek az átalakulást 
eszközlik és akkor tökéletesen megfelelhetünk a kérdésre : ,,Mennyire 
korlátoz sorsunkban a karma törvénye ?" 

Láttuk, hogy „a gondolat teremti a jellemet". Tegyük föl, 
hogy jellemünket vizsgálva megállapítjuk, hogy nem vagyunk 
őszinték, hiányzik jellemünkből a bátorság és szelidség. Hogyan 
orvosolhatjuk e hibákat, miután karmánknál fogva hazugok, félénkek 
és ingerlékenyek vagyunk. A gondolat szolgáltatja nekünk az esz
közt, hogy megszerezzük, amivel nem bírunk. Üljünk csak le minden 
reggel és elmélkedjünk vagy öt percig az igazságról. Ismétejük 
magunkban : Az igazság Isten ; minden, ami van, az igazságon 
alapul. Valódi Én-emben én is  az igazság vagyok, mert isteni eredetű 
vagyok. Lelkem és testem az én valódi Én-em kifejezője legyen. 
Ma egész nap igazságosan és őszintén akarok gondolkozni. Semmit 
sem akarok mondani, ami az igazsággal ellenkezik. Semmi� sem 
akarok cselekedni, ami a helytelenség benyomását tenné. Oh Te, 
aki az Igazság vagy, Te, aki az Én részem vagy, nyilatkoztasd ki 
magadat Énbennem, mint Igazság és segíts, hogy őszinte legyek." 
Azután egész napon igyekezzünk, hogy tartózkodjunk minden szótól, 
minden cselekedettől, ami az igazsággal ellenkezik. Ha mégis meg
történik, hogy valamit túlozunk, reggeli gondolataink fölmerülnek 
emlékezetünkben és rögtön megérezzük, hogy megint vétettünk az 
igazság ellen. Bátran és őszintén javítsuk ki, amit mondottunk. Ha 
szégyeljük elkövetett hibánkat, annál okosabbak leszünk utóbb, 
annál jobban vigyázunk kimondott szavainkra. Ha így folytatjuk 
napról-napra, hétről-hétre, végre is rászokunk, hogy gondolatainkban, 
beszédünkben és cselekedeinkben őszinték leszünk ; észrevesszük, 
hogy szavainkkal nem túlozunk ; velünk született hibánk eltünt és 
az igazságot, ezt a fölséges erényt magunkévá tettük. 
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Azután lássunk hozzá, hogy barátságot fejlesszünk ki magunk
ban. Erre gondoljunk reggel, ezt gyakoroljuk a nap folyamán. Ha 
félénknek érezzük magunkat, mondjuk: ,,Isten nem ismer semmi 
félelmet, az Én-em bátor, testemnek és lelkemnek is bátornak kell 
lenni" .  Olvassunk néhány oldalt bátor emberek cselekedeteiről 
és elmélkedjünk a bátorság értékéről. Ha látjuk, hogy gyermeket 
vagy állatot kínoznak, ne gondoljuk, hogy „ez nem az én dolgom". 
Merészen közeledjünk és szeliden, de határozottan beszéljüµk a durva 
emberrel és védelmezzük a gyönge teremtményt, amelyet kinoz. 
Bizonyos idő mulva észrevesszük, hogy félénkségünk eltünt és 
bátrabbak lettünk. 

Ezek után azon igyekezünk, hogy szelidséggel váltsuk fel inger
lékenységünket ; minden reggel elmélkedünk a szelidségről, türelemről 
és a nap folyamán gyakoroljuk azt. Ha valaki keményen szól ránk 
és hirtelen haragunkban föllázadunk, vegyünk erőt magunkon, ne 
feleljünk egy ideig. Ha igy időt nyertünk, akkor anélkül, hogy 
valami nagy megeröltetésünkbe került volna, egész szeliden, türelem
mel tudunk felelni és mások hevességét is Iecsendesithetjük. Végül 
bárminő kellemetlenséget is türelemmel és fölindulás nélkül elviselünk. 

Még egy kitünő módja van a reggeli meditálásnak: Gondol
juk magunkban, hogy tökéletesen őszinték, bátrak és szelídek 
vagyunk. A képzelet oly teremtő erővel bir, hogy rövid idő mulva 
hasonlók leszünk az erély ama ideáljához, amelyet képzeletünben 
magunk elé állitottunk. Képzeljük el pi , hogy mi vagyaunk „Bayord 
lovag a fedhetlen", hogy bátrak, igazmondók, türelmesek vagyunk 
és olyanok leszünk, mint gondolatunk tárgya. Ha igy gyakoroljuk 
a gondolat törvényét, uj karmát teremtünk magunknak, ami őszintékké, 
bátrakká, szelidekké tesz bennünket. Ily módon megteremtjük 
magunknak azt a jellemett, amellyel legközelebb a világra jövünk. 
Tehát : meglehet, hogy a karma olyan jellemet kényszerit ránk, 
amely híjával van az őszinteségnek, a bátorságnak és a szelídségnek, 
de nem vagyunk kényszerítve, hogy e jellemet megtartsuk. Mindent 
megtehetünk, amit akarunk és a karma jobb jellemet ad, ha azok 
az okok működnek, amelyek ezt az eredményt létrehozzák. A karma 
maga is okozat és ha eredeti jellemünk bizonyos okoknak elkerül
hetetlen következménye, a másik, amelyet akarunk magunknak 
szerezni, ugyancsak elkerülhetetlen következménye lesz azoknak 
az okoknak, amelyeket most hozunk létre. 
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Láttuk, hogy „a világ teremti a körülményt". Elmélkedjünk 
tehát figyelemmel és komolyan a dolgokról, am·etyek valóban hasz
nosak lehetnek ránk nézve ; válasszuk ki az állandókat, hogy szembe
helyezzük a mulandóval ; a dolgokat, amelyek a lélek értelméből szár
maznak, hogy összehasonlítsuk a fizikai dolgokkal. Ha láttuk e 
kétféle dolog közül melyik az előnyösebb, kívánjuk az előnyösebbet. 
Kivánjuk állhatatosan, kitartással, vigyázzunk az alkalmakra, ame
lyeket óhajunk előidéz és ragadjuk meg őket amint kínálkoznak. 
Ne feledjük el, hogy a törvény kérlelhetlen és hogy mindig olyan 
körülményekkel állunk szemben, amilyeneket magunk teremtettünk 
és hogy ezek a körülmények hozzák magukkal kívánságunk tárgyát. 
Ha rosszul választottunk, akkor csalódást hoz számunkra elégtétel 
helyett, bánatot az öröm helyébe. A természet változhatlanul adja 
meg az eredményt tekintet nélkül benső értékére ; rajtunk áll, hogy 
az értékeset, az állandó jót meg tudjuk választani. Innen van ez 
a figyelmeztető közmondás : ,, Vigyázz, hogyan imádkozol" .  

Láttuk azt is, hogy „a  cselekvés teremti a körülményeket", 
„amint vetjük ágyunkat, úgy alusszuk álmunkat" .  Ha behatóan 
vizsgáljuk a viszonyt, jellemünk és a minket környező életföltételek 
között, azok közül, amelyek alúl nem vonhatjuk ki magunkat, meg
szerezhetjük a lehető legjobbat. Mikor azon igyekezünk, hogy szünet 
nélkül boldogságot árasszuok magunk körül, egyszersmind kifej
lesztjük magunkban azokat a jó tulajdonságokat, amelyeknek eddig 
híjával voltunk. A betegség alkalmat adhat, hogy a türelem és 
derült kedély bájos virágát fejlesszük ; a házigondok megtanithatnak 
bennünket, hogy szeressük a munkát és ügyességre tegyünk szert ; 
a mindennapi munka robotja fáradhatatlanná tehet ; az aggodalom 
kifejlesztheti bennünk a derült, de erős jellemet. Aki ismeri a karmát, 
minden körülményből hasznot kovácsolhat magának és ha ügyes, 
kitartó munkás, kedvezőbb jövőt teremthet. A karma korlátoz ben
nünket, de mi vagyunk a megteremtői és ha meg van hozzá a 
kellő ismeretünk, ellenőrizhetjük. 

Arra a néhány kérdésre, amelyekre még nem feleltünk, megvan 
a válasz az elmondottakban ; de nem hagyhatunk figyelmen kívül 
néhány részletet. ,,Rabszolgái vagyunk-e a karmának vagy mesterei"? 
Tétlenül, ölbe tett kezekkel hagyjuk-e működni vagy teljes erőnkből 
küzdjünk-e ellene ? Ha igaz, hogy a ma a tegnap következménye, 
a tegnap oka a tegnapelőttben rejlik és hogy minden következő 
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nap az előzőnek a kifolyása, hogyan válhatik erényessé a bűnös em
ber? Nem vagyunk-e a valóságban egy hajthatatlan végzetnek alávetve? 

Az első kérdést megfejtettük : részben rabszolgái, részben 
mesterei vagyunk a karmának. Tudatlanságunk rábszolgájává tesz, 
de ismereteinkkel hatalmat szerezhetünk fölötte és akkor urává 
leszünk. A második kérdésben van egy nevezetes pont. Tegyük 
fel egy pillanatra, hogy áldozatai vagyunk egy mindent lenyűgöző 
erőnek, amely ellen hiábavalónak látszik minden küzdés, volna-e 
valami haszna, ha mégis megpróbálnók, hogy küzdjünk az erő 
ellen? Igenis, küzdelmünknek meglenne a haszna. Ha gondolkozunk 
kissé felette, magunk is rájövünk. Vizsgáljunk csak egy rossz fizikai 
szokást a multnak egy örökségét, mint az iszákosság vagy a kicsa
pongás . Aki nem érti meg a karmát, kétségbeesve mondja : "ez a 
végzetem, semmit sem tehetek elle" és küzdés nélkül átadja magát 
bűnének, igy uj köteléket teremt magának a bűnök hálójában, 
amely körülzárja és nem bocsátja ki többé. Ellenkezőleg az az ember, 
aki ismeri a karmát, azt mondja : Teljes erőmből küzdeni akarok 
a bűn ellen. Lehet, hogy elbukom és győzedelmeskedik fölöttem, 
de megkisérlem. Elszánt ostromot intéz az ellenség ellen, de a 
mindent eltipró erő, multjának bűne, legyőzi és visszaesik a bűnbe. 
Mégis, az erélyes ellentállás, amelyet kifejtett, nem egy pár szálat 
szakitott szét a hálóból, amelyet karmája köré font. Ha az_ ellenség 
ujból megkisérti, ezek a kötelékek kisebb erővel fogják körül s 
képes lesz ujabb, elszánt ostromot intézni ellene mindaddig, mig 
sok küzdés és sok vereség után kötelékei egészen szétfoszlanak ; 
zsarnokától megszabadult, szabad lesz. Az az ember, aki bűnös 
vágyaival, rossz gondolataival és rossz cselekedeteivel bűnös életet _ 
teremtett magának, rossz karmáját épúgy, amint megalkotta, jó 
kivánságaival, helyes gondolataival és erényes cselekedeteivel le is 
rombolhatja. Szálankint fűzzük a karma kötelékeit, szálankint ujra 
szétrombolhatjuk. Az ember maga teremti a sorsát, senki más, mint 
ő maga. Bátorság tehát, ti, kiket a mult lenyűgöz, ne féljetek ! 
Bátran, teljes erőtökből küzdjetek, elkerülhetetlenül szabaddá lesztek ; 
amint most rabszolgaként görnyedtek., mint uralkodók, emelt fővel 
fogtok állani. A törvény törvény marad, ami minket hozzákötött, 
ugyanaz fog megszabaditani. A törvény nem változik ;  amit ellene 
tudatlanságból vétettünk, ismereteink segitségével jóvá is tehetjük. 
Ellentállást e részben sehol sem találunk. 
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A harmadik kérdés egyike azoknak, amely gyakran megza
varja a tanulót.. A bűnözö ember, aki bűnben folytatja életét nem 
még bűnösebben reinkarnálódik-e, mint jelen életben volt s így 
folyton nem esik-e mindig mélyebben a bűnbe? Nem kell meg
fe!edkeznünk bizonyos erőkről, amelyek másokat, egymást ellen
sulyozzák. Elsősorban a fájdalom is bűn eredménye és ez jövő 
életünkben sulyosabb lesz, mint a jelenben. A részeges, a kicsapongó 
durva, nehézkes testtel, beteg idegrendszerrel, ingadozó egészséggel 
jő ujra a világra. Nem halljuk-e gyakran, hogy bánják oktalansá
gukat? nem modják-e, hogy ha elülről kezdhetnék az életet okosabban 
élnének? A tapasztalat megtanit bennünket arra, hogy hiába makacs
kodunk ; a törvény összezuzza azt, aki alá nem veti magát. A 
szenvedés sokkal élesebb a halálon túl, mert ott a rossz kívánság 
tövise azt sérti meg, akitől származott. Az ember kénytelen elis
merni, hogy olyan világban él, amelyet a Törvény ural ; megküzdhet 
az akadállyal, de le nem döntheti. Ha a jelen életből a közvetítő 
világon át a mennyei világba megy, minden jóravaló hajlam kifejlődik 
benne, minden, ami benne tiszta, szerető kivirágzik, megnövekedik. 
Mire mennyei élete elvégződik minden jó megerősödött benne és 
tehetsége megjavult. Visszatérve a földre lelkében hordja az eredményt ; 
a szomorúságot, amelyet elkövetett bűne fölött érzett ; az elleszenvet 
azzal a bűnnel szemben, amely máskor vonzotta. A kiállott fájdalom 
emléke, amely tüzes betükkel van a lélekbe beleégetve arra készteti 
az embert, hogy elkerülje a bajt, amely ezt a szenvedést előidézte. 
lgy alakitja át a törvény hatása az ember helyzetét egy bizonyos meg
határozott vétekkel szemben. Másoldalról az emberiség a maga 
összeségében lassan előre halad ; magával ragadja az általános 
evolució nagy folyama ; a bűnöst is magával viszi a fejlődés folyama, 
bár ő a saját egyéni haladását megakadályozhatja, megállithatja. De 
a kisebb résznek ez önkényes ellenállása az összeséggel szemben, 
a merészség, hogy az egyéni akarat ellentáll az egyetemes é\karatnak, 
oly zavart idéz elő, amely a legnagyobb mértékben fájdalmas lesz 
a Jázadóra. Megtörténhetik az i5, hogy a megátalkodott bűnös ember 
egy könyvet olvas vagy egy beszédet hall vagy egy egyénnel 
találkozik, aki hat reá ; valamelyik ezek közül oktalanságának tuda
tára ébreszti ; eléje tárja elhibázott életét ; fölnyitja szemét, hogy 
tisztán lássa bűnös életét és a fájdalmat, amit önmaga okoz magának. 
Értelme és fölébredt akarata oly erőkifejtésre ösztönözheti, ami 
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őt egészen átalakítja. Talán azok elégedetlensége is, akiket ő szeret 
és becsül; a vágy, hogy hajlamukat, szeretetüket megnyerje a 
szemrehányások helyett, amelyekkel illetik; talán mindez ösztönözni 
fogja őt, hogy kerülje a rosszat és megjavuljon. Talán egészen 
egyszerűen a lelke fejlődik ; talán az isteni szellem, ami az ő Én-je 

az ébreszti fel őt lelke legmélyén s bár lassan, de elkerülhetetlenül 
ösztönzi őt a jóra, ami benne szunnyad. Ha tudatára ébred bűnös 
életének, küzd a rossz ellen, azon igyekszik, hogy fölemelkedjék; 
mert valódi Én-je ellenére cselekszik mikor sárban fetreng, 
ahelyett, hogy a nap felé törekednék. 

„A valóságban tehát nem vagyunk alávetve egy hajthatlan 
kényszernek". Csupán egy kényszer van, ami uralja a világegye
temet : ez a szeretettel teljes akarata annak, akitől minden ered és 
aki a jóság és tökéletesség. Isten élete ugyanaz, mint az Ö világának 
élete; ez az élet szünet nélkül előre viszi a világegyetemet a leg
nagyobb kinyilatkozásig, a legtökéletesebb szépségig, ahol a boldog
ságban megtalálja Istent. A fejlődés, az evolució az isteni akaratnak 
a lényege. Amint a delejtű mindig a sark felé mutat, épúgy az 
ember akarata is előbb vagy utóbb az isteni akat felé fog fordulni, 
amelynek elvitázhatatlan része. Az ember nem ismeri magát, nem 
ismeri saját rendeltetését, ez az oka a zavarnak és a szenvedésnek. 
Ha majd megismeri igazi boldogságát, az árnyék helyett a valóságot, 
rendeltetésének tudatára ébred, akkor eggyé lesz az Istenséggel és 
megtalálja a békét. 

182 

A. Besant. 
(Franciából : Halász Hermina.) 

JÓKAI A MISZTIKUS.* 

Jókai az u. n. bűnöknek, a gonosz helyzeteknek átélését sem 
tartja szükségtelennek, sőt áldja úgy a rosszat, mint a jót, mint 
azt az „Ahol a pénz nem Isten" cimű regényében olvashatjuk : 

,,Ne taposd el a kígyót ! Hisz ő vezetett fel engem a menny
országba, ő vette el az én rosszaságomat. Hagyd élve. Én áldom 
az ő marását." 

Lelkes romantikusunk csak egy dolgot tart nagyon kárho
zatosnak : az emberölést és a párbajt, amint azt a „ Fekete gyé
mántok" című regényében ki is fejti :  

„Én a párbajt nemcsak bűnnek, de még többnek :  hibának 
tartom társadalmunkban. Általában minden ügy, ahol a fegyver 
képezi az istenítéletet, valóságos Istentagadás. A „ Te Deum", 
melyet a győztes fél zeng azért, hogy neki sikerült több embert 

halomra lőni, mint a vesztesnek, az ég bemocskolása. De a fegy
veres igazságtétel még nagyobb hiba a társadalomban, mert itt 

elöli az igazmondást . Aki nekünk hibáinkat szemünkbe mondja, 
az nekünk jóltevönk s a társadalmi szabályok köteleznek bennün
ket az ilyen jóltevőnket megölni ". 

Mily találóan jellemzi Jókai az ideális embert a „ Fekete gyé
mántokban" : ,,Termete kicsiny, de karcsú, ideges, erőteljes. Nö
vénnyel él, az állattól nem vesz el mást, mint tejet, a húsételektől 
irtózik. Azért ruganyosabbak az izmai, tisztább kedélye, sohasem 
beteg." 

*Az I. részt 1. a Teozófia juliusi számában. 
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És micsoda erős, szinte fatalisztikus hit nyilvánul meg : 
,,Mire megvénülünk" című munkájában, melyben mintegy bebizo
nyítja, hogy őseink által reánk zúdított okok okozata ellen, vagyis 
a karma törvényei ellen nem lehet dolgoznunk. 

Hogy Jókai is hívője volt az újraszületés (a reinkarnáció) 
tényének, ennek bizonyságául szolgáljon a „Fekete gyémántok"-ból 
vett kijelentése : ,,Ha két sziv deleje egymást feltalálta, soha · el 
nem szakad az többé egymástól, nem választja el őket más, csak 
a halál s még akkor is, aki előbb meghal, nem költözik el ujjá
születni társa nélkül a más csillagzatba ; ott marad körülötte, él 
tovább szive emlékében s a föld delejsugarában s rávár, míg az 
meghal s együtt mehetnek a közös új hazába." 

Ezideig Jókainak csak néhány munkáját olvastam ilyen szem
pontból, de bizonyára a többi munkáiban is bőven akadnak misz
tikus éleményekre vonatkozó feljegyzések. 

Befejezésül hadd álljon itt Jókai általános életfelfogása jellem
zésére : ,,Ahg_ljt_ p�_z-Eem Isten" című munkájából vett tízparancsolat : 

„Én vagyok a te urad Istened, ki teremtettem a világot és 
benne a földet s a földön a lelkes állatot, az embert megszámlál
hatatlan idők lefolyása alatt. 

Ne legyenek tenéked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj 
te magadnak bálványokat aranyból és ezüstből emberek képmá
sával, akiknek neve pénz, hogy azt imádd. 

Ne emlegesd az én nevemet hiába, ne törj az égbe imád
ságokkal, mert én ismerem a te kívánságaidat s akaratomat em
beri szóra meg nem változtatom. Ha bűnt követsz el, bánd meg 
és tedd jóvá, mert nem �z én haragom büntet meg téged, hanem 
saját bűnöd. Én nem vagyok az erős bosszúálló Isten, nem bün
tetem meg az apák bűneit a fiaikban harmadizig, de megjutalma
zom a jótetteiket minden nemzetségükben. 

A dolgot, a munkát ne tartsd büntetésnek, ne tartsd fárad
ságnak. Pihenj, meg, amikor kifáradtál s adj pihenőt a te szolgád
nak és igavonódnak, ha kifáradt, de ne válogass a napokban, 
mert minden nap Isten tiszteletére való s a munkás kéz kedvesebb 
Isten előtt, mint az összetett kéz. 

Ne tagadd meg s ne sajnáld a szükölködőtől azt, amiből 
neked bőséged van, nehogy a lopáshoz folyamodjék, de ételt és 
italt tégy ki ablakodba, hogy a vándor rátaláljon. 
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Ne hazudj. Mondd mindig azt, ami igaz. Éles szóval ne 
sérts meg senkit. 

Ne ölj. Ne végy fegyvert a kezedbe s ne adj fegyvert a te 
szolgáid kezébe, hogy azzal embert öljenek, akinek Isten adta az 
életet és a lelket. Ha valaki megbántott, haragodban bosszút ne 
állj rajta : bizd a lelkiismeretére, hogy az büntesse meg olyan 
sebekkel, amik belül véreznek." 

Jókai munkáiba, jobban mondva lelki világába elmélyedve, 
mind világosabbá váhk előttünk, hogy mélységes intuitív megérzé· 
seivel a misztikus életfelfogás hive volt. 

Jellemző, hogy az igazán nagy írók és művészek kevés ki
vétellel, mind hajlanak az okkultizmus és miszticizmus felé. (Dante, 
Goethe, Wagner Richard, Maeterlinck, Walt Witthmann.) Mert fej
lettebb, mélyrelátóbb lángelmék lévén, bensőjükben már föltámadt 
a nagy miszteriumok sejtése, közeledvén az örök bölcsesség és 
igazság forrásához, az intuíció által már hallják annak mennyei 
szózatát. Ennélfogva kutatva keresik a „Legnagyobbhoz", a „Leg
mélyebbhez" , a „Leggyönyörűségesebbhez" vezető útat. S miköz
ben vágyva kutatnak, mind bensőbb, mind hangosabb lesz bennük 
az ihlet, az igazi geniálitás szava s igy lassankint mindjobban és 
jobban megtanulnak olvasni a rejtelmes világproblémák szent 
életkönyvében, melyből az emberiség lánglelkű tanítói mindenko
ron merítették soha el nem hervadó tudásukat és bölcsességüket. 

Stojitsné Atexy Elza. 

185 



AZ EMBER HÉT PRINCIPIUMA. 

A felsőbb Manas. 

Csak amint az alsóbb Ego megtisztul a szenvedély utol
só lehelletétől s az alsóbb Manas felszabadul Káma hatása 
alul, csak ekkor gyakorolhat rá benyomást a „shining one" - a 
fénylő, a tündöklő. H. P .  Blavatsky beszéli, hogy az initiáltak 
hogyan látják szemtől-szembe felsőbb Egojukat. Az emberben rejlő 

1 háromságról - Átma, Buddhi, Manas - szólva, igy folytatja : 
„midőn ez a háromság - a testi halál kapuján innen - végre 

1 ��r. P!llan�tra g�őzedelmesen egyesül, egységgé lesz, ilyenkor az 
m1haho ptllanataban a kandidátusnak meg van engedve, hogy 
jövőbeni énjét meglássa. lgy olvasunk a perzsa „Desatir"-ben pld. 
,,A fényövezte Egy"-ről. A görög filozófus initiáltaknál az „fu!.gQ.Í.: 

_!des"-ről, illetőleg „az önfénylő, a tiszta világosságban lakozó ál
dott vizióról". Porphyriusban „hogy Plotinus életében hatszor 
egyesült Istenével ." (Isis Unveiled, vol. II., p. p. 114. 1 15.) 

) �Krisz!us" ala!t a �isztikusok egyhangulag ezt az ujra eggyé 
lett haromsagot érhk. Midőn a kandidátus utolsó initiátiójában 
a földön vagy oltárkövön eltc:rülve, alsób�_ énje, a Nusnak, 
megfeszitését jelképezi és midőn e képletes--;; balalból ' feltá
támad" diadalmaskodva a „bűn és a halál" fölött, ebben a 
magasztos pillanatban maga előtt látja a dicső jelenséget, Krisz
tussal eggyé lesz, mert Krisztus életre kelt benne. Ezután ha tovább 
él is fizikai testében, az már engedelmes eszköze. Mert igazi 
Énjével egyesült - Manas s az Átma-Buddhi principium egygyé 
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lettek. És sze!llélyisége által, melyet azontul elfoglal, halhatatlan 
szellemi intelligenciájának összes ereit kifejteni képes. 

-�mig _ éllsóbb énje leláncolta, addig spirituális Egoját - a 
benne reilő Krisztust - naponta megfeszitette. De a tökéletessé 
vált Adeptusban Krisztus diadalmasan kelt életre, mert ur lett 
önmaga s az egész természet fölött . Manas hosszu zarándoklását 
befejezte. A szükség szabta időszak letelt s a reinkarnáció szekere 
megállt . Mert az Ember Fia immár tökéletessé lett, a szenvedés 
megváltotta. 

Amig ennél a célnál nem tartunk addig Krisztus törekvésünk 
tárgya. A sugár szüntelenül vissza, forrása felé törtet . S az al
sóbb Manas szüntelenül a felsőbbel való reunióra törekszik. És 
amig ez a dualitás, ez a benső s;:akadás tart, addig a legtisztábbak, 
legnemesebbek esengő vágyakozása a reunió után nem szünik. 
Ez a vágyakozás a benső életnek a legmegkapóbb bizonyitéka. 
Ez az ami imában, inspirációban, az „Isten keresésében" az isteni 
után való vágyban nyer kifejezést . ,,Az én lelkem szomjuhozza az 
Urat, az élő Istent" kiált fel a buzgó keresztyén. Ha az ilyen em
bernek azt mondanók, hogy mélységes vágyakozása céltalan, csu
pán muló ábránd, elfordulna mint akit nem értettek meg. De az 
ő szemében a tényeken ez mit sem változtatna. Az okkultista a 
léleknek ebben a feljajdulásában felismeri a felfelé való törekvés
nek kiolthatlan impulzióját. Az alsóbb én vágyakozását a felsőbb 
után, amelytől elszakadt, amelynek a vonzását azonban élénken 
érzi . Hogy· valaki külsőleg Buddha, Vishnu, a szent Szűz vagy az 
Atyához fohászkodik-e, az mindegy. Mindez csupán lényegtelen 
dialektikai eltérés. Mert az igazi cél mindig az, hogy Manas s 
az Atma-Buddhi principiumok egyesüljenek. Bármily név fedje 
is - az idők és fajok változásával - alapjában véve mindig az 
ideális álllapotot elért emberiségről van szó, akár a „személyes 
Isten" vagy „Isten Ember" ahogy minden vallás emlitené vagy a 
„testet öltő Ige" s a Krisztusról akinek „mindenkiben meg kell 
születnie" s akivel a hivőnek eggyé kell lennie. 

Evvel eljutottunk a két utolsó 5ikhoz - a spirituális sikok
hoz. A spirituális szó, mellyel annyiszor visszaélnek - itt csu
pán az anyag ellentétjeül szolgál. Ebben a szférában csak az 
egészen általános eszméket foghatjuk föl, de mindazonáltal szük
séges, hogy megkisértsük - bármily fogyatékosan is - meg-
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érteni őket, midőn at emberre vonatkozó felfogásunkat akarjuk 
tökéletesiteni. 

A VI. és VII. princípium, Athmá-Buddhi - a szellem. 

Az Átma-Buddhi principiumot az előző fejezet gondolatme
netének kiegészitéséül először Manasszal való összefüggésében 
taglaljuk. S csak későbben térünk rá és vesszük általánosabb 
szempontból mint Monad-ot. Az emberi trinitás - Átma-Buddhi 
- Manas - legvi lágosabb, legsikerültebb leirását, H. P. Blavatsky 
"Key to Theosophy" c. művében leljük. Ahol tudniillik erre nézve 
a következő definicóba bocsátkozik : 

,,A felsőbb Én az : 
1. Átma, elválaszthatatlan sugara az univerzális , "Egyetlen Én"-nek. Inkább a felettünk, semmint 
1 bennün� rejlő Isten. Boldog az, kinek sikerült . benső En-jét vele megtelitenie." 

„A spirituális 
Ego az : 

„A benső , illetve 
söbb Ego a :  
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1 a spiritnáis lélek, illetve Buddhi szoros össze-
. t . függésfen Manas-szal - az értelem (a gondolkolS em l dás) princípiumával, amely nélkül Ego egyáltalán nem létezhet, - mert az esetben csak Átma . vehikuluma." 

J Manas - az 5-ik princípium - igy nevezve a 
F 1_ Buddhi-princíumtól különállóan. Mert az értelem e princípiuma csak akkor felsőbb Ego, ha a Buddhi 1 princípiummal teljesen egybeolvadt . . .  Csak igy . permanens e�yéniség, illetőleg a reinkarnálódó Ego. 

A. Besant. 
(Angolból : Uray Georgina.) 

JÖVŐNK ELŐRE MEGHATÁROZOTT-E ? 

Állandóan a mult uralja létezésünket. Vajjon miért ragaszko
donk hozzá annyira ? . . . Bizonyára azért, mert emlékeinkből 
élő, emlékeinkből alkotott lények vagyunk. Szellemünk emlékezé
sünk munkájának eredménye. 

De nemcsak a jövő nem ismerése az, ami jövőnk szemhatá
rait elfátyolozza, hanem legfőképpen makacs meggyőződésünk, 
hogy e nem ismerésünk gyógyíthatatlan, pótolhatatlan bajunk, 
ez az, ami multunknak jövőnk felett lelkünkben oly feltétlen 
uralmat biztosit. 

Tudós kutatók azonban lassanként odajutnak, hogy a jövő 
4000-ik esztendő eseményeit éppen olyan bizonyosaknak, deter
mináltaknak tartják, mint az 1 600 eseményeit. Bizonyos korlátok 
között a jövő tényeinek tanulmányozása és ismerete megvalósítható. 

A modern tudomány rendszeres kritika segélyével teljesen 
szétoszlatta azt a hitünket, hogy a teremtés kezdete határozottan 
determinált jellegü volt s ugyanakkor megismertetett bennünket 
lényekkel, melyeket eleven ember sohasem látott, megismertett ve
lük behatóbban, mint amennyire hozzánk közelebb álló történelmi 
személyeket ismerünk : a carboniferák kígyó-madarait például . 

A történelem előtti korszaknak e mélyebb ismerete egy 
ujabb, a tények szigoru vizsgálatán alapuló rendszernek köszön
hető. Nem felsőbb megnyilatkozáson alapszik, hanem bizonyos 
tények, némely ásványok, faragott sziklák, anatomiai dokumentu
mok b,ehatóbb kritikájából, vizsgálásából folyik. 

Es mivel igy lehetséges volt némely kiválasztott részére a 
jellemző anyag egybehozása és összehasonlítása folytán - minden 
hagyomány mellőzésével, - egyedül a tényekre támaszkodva, e 
meglepő tudománynak alapját vetni, vajjon nem lehetséges 
ugyanazt tenni a jövő számára, amit tettünk a multért, a jövő té
nyeinek ismeretéig eljutni, ami kétségkívül fontosabb az emberiség 
számára, mint a történelemelőtti tények ismerete ? 

A közönséges ember könnyen azt képzeli, hogy minden tu
domány esetleges. Ezzel ellenkezőleg jól tudjuk, hogy a tudomány 
nem a tények gyűjteménye, hanem azok elemző kutatása. A té
nyek a tudománynak csupán nyersanyaga és nem tárgya. 

Az analizis révén rendszerezett tudáshoz jutottunk és tudjuk, 
hogy a tudomány célja, igazolása, tanuskodása nem olcsó boszor
kányos fogás, hanem profetizálás. Az asztronómia a nehézkedés 
törvénye alapján a bolygók mozgásának tételét állitja föl, az or
vosi tudomány, mikor diagnozist állapít meg, előre megmond 
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bizonyos tényeket. A meteorologia sohasem szünik meg profeti
zálni. A vegyész előre beszámol az elemekről, melyeket keres, 
anélkül, hogy már megtalálta volna őket. 

Minden tudomány hajlik a profeciára, és minden tudomány
szak saját szakának határán belül : profetizál. 

Ha igy áll a dolog miért nem volna lehetséges az elöretu
dásnak olyan bizonyos, pontos és részletes tudományát megala
pozni, mint a amilyen a föld multjára vonatkozólag a geogológiai 
tudomány ? Azért, mert nem vagyunk képesek egyéni jövőnket 
előrelátni, ez még nem ok arra, hogy kételkedjünk az emberiség 
jövőjét előrelátó képességünben. 

Az ember nem véglegesen meghatározott, ez az a nagy 
tény, amely a jövő ismeretéből oly izgató érdekességgel_ szür_ődik 
le. Könnyü volna a tényeket összegyüjteni és ennek alapján kimu
tatni, hogy náhány száz, legkésőbb ezer év mulva az emberiség 
egy nagy Világ-Allamban fog organizálódni. Törekvése od� fo� 
irányulni, hogy kiirtson mindent ami kárhozatos, durva, allati, 
mindazt ami jelen létezésünk nyomorát és ostobaságát teszi. 

Némelyek azt tartják, hogy földrengések lesznek, melyek 
folytán 'az emberiség el fog pusztulni. A nap kihülhet és megál
lithatja minden manapság létezőnek életét. Mindez megtörténhetik, 
de van valami bennünk, ami nem fog elpusztulni. Hosszadalmas 
elmélkedésünk multunkból nyujthat számunkra bizalmat erre nézve. 

Életünk feltételei hihetetlen gyorsasággal változnak. Olyan 
átalakuláson megyünk keresztül, amilyen az emberiség életében 
eddig alig fordult elő és semmi lökést vagy rázkódást nem ér
zünk. A hajnal időpontjánál tartunk csak, észrevétlenül közeledik 
a nappal. 

Ha figyelemmel szemléljük, látjuk az ismeretek hatalmas fej
lődését, a rend fokozatos szervezését, az emberfaj egészségének 
és értelmének állandó tudatos javulását. Amit látunk és sejtünk 
bizalommal tölthet el. Mindaz, amit az emberiség eddig elért 
talán csak álom az elkövetkező ébredés előtt. 

Egész mai világunk a legnagyobb dolgok igéretétől terhes 
és el fog majdan következni a nap midőn a testün_k-l�lkűnkben 
szunnyadó lény ugy fogja a földön lábát megvetm mmtha egy 
háromszegletü talpazaton állana és mosolyogni fog miközben ke
zeit a csillagok felé nyujtja . . . 

H. G. Wells. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

A hold hatása. H. P. Blavatsky a Secret Doctrine (Okkult tudomány) 
cimü munkájában a holdról a következőket mondja : 

A Hold ugy tekintendő, mint a Föld árnyéka. A Hold vitális eröit a 
Föld abszorbeálta s hosszu századokra kénytelen utjában elkísérni a Földet, 
mely vonzza és viszont vonzatik általa. "A Holdat saját szülötte vampirizálja 
s ugy áll rajta bosszut, hogy vészes kisugárzását küldi rája, melyet okkult 
lénye láthatatlan méreg alakjában továbbit. Mert noha kimult, mégis é� : 
feloszlásnak induló teste részecskéi nagyon is aktív, hatásában destrukt1v 
életet élnek." 

�e aludjunk ennélfogva a Hold-2.!1.l@fak _ világ9ssá_gának kitéve, ajánlja 
H. P. Blavatsky, mert vitális eröinkből veszíthetünk ezáltal. 

Különösen fejünket óvjuk e hatástól s borítsuk le fehér kendővel. Leg
többen ösztönszerüleg és tapasztalatból cselekszenek így, ha némi szenzibili
tással rendelkeznek. 

A Belga T. T. lapjában E. Voute e jelenségre vonatkozólag több példát 
idéz. A tropusok vidékein szabály, hogy a fáka! _sohasem l?zabad teli _hold 
idej�Lyágni, mert ez esetben hamar korhadnak. Ugyancsak ott a�t tartják, 
hogy a h�.nek-kitetL hal --húsának élyez.eJe __ y�szedelmes __ mi;r�.z..é�sel 
járhat,-mely halált is okozhat s azért attól óvakodnak: Egy tengerészt

_
1szt 

elbeszélése szerint a hajón napnyugta után vágott s a teh hold fényének kitett 
marha - tapasztalat szerint - gyors rothadásnak indult már másnap, mig 
különben 2 napig is elállott . 

Amit a babonás néphit és H. P. Blavatsky régóta igaznak tart, azt most 
tudományos kísérletek is megerősítik. 

A Chemical News cimü angol lapban írja E. 0. Bryant, hogy a hatás, 
melyet a hold sugarainak tulajdonítanak, valószínűleg onnan szárm

_
azik, hogy 

a hold fénye a nap által visszavert fény lévén, ennélfogva polarizálva van. 
Bryant kisérletképen egy darab halat tett ki ily polarizált fénysugarak hatásá
nak s egy másik hasonló darabot nem polarizált fénysugarakkal világ�tott 
meg. Az eredmény meglepő volt : a polarizált

_ 
fénysug�rak_ .  hatásának k_�tett 

haldarab jóval hamarabb indult feloszlásnak, mmt a másik, 1ollehet az elsonél 
a Ievegőhőmérséklet lényegesen alacsonyabb fokon állott. 

-- A „Neue Metaphysische Rundschau" utolsó számában Paul Zillmann 
az elberfeldi lovakról ír s összehasonlítja Krall tanítási módszerét Anne Sul
livan-éval, melyet ez siketnéma és vak tanítványával, Helen Keller-rei szemben 
alkalmazott. Krall módszere a közönséges állatidomitástól szerinte nagyban 
különbözik, mert ő is, mint Helen Keller mesternője, tanitványaikban az ér
telmi princípiumot látták, melyet felszínre hozni, megnyilvánulásának akadá
lyait elhárítani igyekeztek. 
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HIREK; - A teozófiai munka a nyáron át sein szünetel. Mint értesülilnk, Nérei Ödön t.-ünk, aki a tavasz folyamán a vidék néhány városában több nagysikerü előadást tartott, igy Aradon, Miskolcon és másutt, legutóbb, julius 13., 14. és l ó-én Tordán tartott felolvasást nagyszámu érdeklődő közönség jelenlétében. A helyi sajtó meleghangu cikkekben emlékezett meg az előadásokról. Tordán a teozófiai eszmék . és tanitások iránt már régebb idő óta mutatkozik érdeklődés. Aki a történelmet egy kissé ismeri, ezt egészen természetesnek fogja találni. Tordát a vallási türelmesség, a szabad vallási gondolkozás történetében főhely illeti meg. A XVI. század közepén, mikor mindenütt vallási viszálykodások dultak, Torda egymásután törvényesiti Luther és Kalvin ,vallását, majd 1568-ban Dávid Ferenc javaslatára törvénybe iktatja a vallás-szabadságot s ezzel megelőzi egész Európát. A város tanácstermében van kifüggesztve Körösfői Kriesch Aladár festménye, mely ezt a jelenetet örökiti meg. A teozófia is teljes vallási szabadságot hirdet, mikor azt mondja, hogy minden vallás egyenlő, mert mindannyinak közös, isteni alapja van. Ezt az alapot kell megtalálnunk, hogy egymást megértsük, szeressük és gyülölködés helyett testvérileg támogassuk. Nem csodálandó tehát, hogy a teozófiai igék Tordán termötalajba hullottak s a város intelligens közönsége körében tanitásaink csakhamar megértő befogadásra találtak. Az elért ereamény mindenesetre alkalmas arra, hogy Nérei t.-ünknek buzditásul szolgáljon a sikerrel megkezdett munka folytatásához. 

l\nonim cikkeket csak az esetben közlünk, ha a szerző nevét a szerkesz

tőséggel tudatja. - Kéziratokat vissza nem adunk. 

A szerkesztésért felelős : 
RÓZSAFFY DEZSŐ dr. 

Szerkesztőség : 1., Otthon-utca 18. szám. 
Kiadóhivatal : VIII., Eszterházy-u. 19. 

- Reinkarnation. Monthly Magazin e. Size : 32 pp., 5-7. Editors : Weller Van Hook, C. Shuddemagen. Purpose : To popularise the theachings of Karma and Reinkamation. Vol. I. begins Jan. 19 14. Price : 50 cents ; 2 shillings or francs 2·5. Simple copies mailed free to inquirers. Karma and Reinkarnation Legion 7243 Coles Ave., Chicago, III., U. S. A. 

Nyomatott Sárik Gyula villanyeröre berendezett könyvnyomdájában, Czegléden. 

VILÁGHÁBORÚ ÉS VILÁGEVOLUCIÓ. 

Minden egy nagy isteni terv szerint történik és semmi sincs 
cél, ok és szükség nélkül. Ezt a nagy igazságot ne feledjük, ha 
megakarjuk találni a mai helyzetnek kulcsát. 

Lehetetlen az előttünk gördülő eseményeket közönséges szemmel 
szemlélnünk. A bellum omnium contra omnes idejébe sülyedtünk 
vissza. E nehéz időkben a leghitetlenebb is keresi az összefüggést 
távolabbi és mélyebb okokkal, amelyek a mai csaknem általános 
kavarodás megértéséül szolgálhatnak. Előttünk készül a história, 
de jaj annak a historikusnak, jaj annak a szegény pepecselőnek, 
aki egymásra ragasztott materiális tények kusza, zürzavaros és egy
másnak ellenmondó tömkelegéből akarja . levezetni és megértetni a 
helyzet képét. Bizony tévuton jár s világosság helyett a sötétséget 
terjeszti. 

„A történelem az élet mestere" - mondják, decsak ugy, ha 
azok, akik a történelmet irják, az élet áramlását nem egérlyukból 
figyelik s az ember földi küldetésének céljáról, felsőbb rendeltetésé
ről némi fogalommal birnak. Az életet s annak jelentőségét unver
zális egészében kell ismernünk, felfognunk, ha azt akarjuk, hogy a 
történelem csakugyan az „élet mestere" és ne meghamisitója legyen. 

Nemcsak hatalmi érdekek láncolata az előttünk folyó világhá
boru. Bár az is. A népek védekeznek, küzdenek, harcolnak egy
mással a megélhetésért, mint az egyes ember is fárad, harcol az 
érvényesülésért. De amint az egyes ember harcának is csak ugy 
van értelme, ha magasabb célját feltételezzük, ugy a népek küzdel
mének politikai, nemzeti és gazdasági okokon kivül fontosabb, 
lényegesebb, mélyebben ágyazott motivumai vannak. 

Nem egy rakoncátlan, éretlen, rosszindulatu népnek megfe
nyitéséről van szó. Hiszen ez a gigászi nekigyürkőzés értelmetlen ,  
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sőt komikus volna, ha ugy volna. Princip golyója, az egész fájdalmas, 
serajevói esemény sajnálatos ürügy ·arra, amiről régóta meg van 
irva, hogy meg kell történnie. Mert minden az összért van és semmi 
sem az egyesért, még csak nem is egyes népekért. Ma az egyik 
hatalom győz, holnap a másik . Ma ez van fölül, holnap amaz. 
Népek és korszakok életében is öröm és fájdalom felváltják egymást. 
Semmi sem örökkétartó ami földi, emberi intézmény és minden 
csak azért van, hogy az egyetlen isteni evolució hatalmas és szaka
datlanul hömpölygő folyamát szolgálja. Ebben az áramlatban eltűnnek 
népek, civilizációk, amelyek bármennyire szeressük vagy sajnáljuk 
őket, - legyünk róla meggyőződve - nem jelentenek sokkal többet, 
mint az egyes ember napi életének egymásrahalmozódó eseményei. 
Nem egymásért, nem önmagukért vannak. Minden a felsőbb érte
lemben vett evolucióért s evolució áltál történik és semmi sem 
történhetik ennek ellenére. 

"Sok-sok évszázadon, sőt évezreden át - mondja A. Besant - az evolució lassú menete csendesen alig észrevhetően halad, majd hirtelen változás áll be. Az egyik faj kivész és más kerül helyébe. Az átmeneti időszakban, amig ez végbemegy gyorsabb a halaaás, a katasztrófák gyakoriak, hirtelen változásokat tapasztalunk s az emberek egy év alatt többet fejlődnek, mint őseik talán száz esztendőn át. Ilyen átmeneti korszakban van a világ ismét". „Ha körülnézünk - mondja tovább - mindenütt a haldokló korszak jeleit látjuk. Eszmékkel találkozunk, melyek elérték csucspontjukat s tovább nem fejlődhetnek, hacsak nem indul egészen uj irányban a kutatás ; észrevehetjük, hogy az ember értelmi tevékenységének munkájában az elért nagy haladás után mindenütt és mindenben zsákutcába jutott"*. 
Lássuk miben áll röviden ez a teozófiai értelemben vett evo

lució. A legrégibb indiai irások egyikében a Puraná-kban * az áll, 
hogy a földi evolució 7 kontinensen és 7 faj által történik **. Kon
tinensek és fajok váltakoznak, elpusztulnak vagy megmaradnak cél 
és szükség szerint. Igy sülyedt el az egykori Lemuria, nem maradván 
belőle más, mint Ausztrália déli része és Madagaszkár szigete *. 

Atlantis volt a negyedik fajnak az atlantidáknak hazája. Arche
ológiai kutatások révén Afrika nyugati partvidékén hatalmas városok 

*,, 
The immediate future". London 1909. *Purana a. m. régi. **A 7-es szám miszteriózus jelentőségére itt hosszas volna kitérni. *Haeckel Lemuriába helyezi az emberi nem bölcsőjét s ebben részben igaza van, mert a két korábbi kontinens emberisége - a lemuriai a harmadik 

faj volt - nem volt még annyira kifejlett, hogy emberinek volna nevezhető. 
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romjai kerültek felszinre, hogy tanuságot tegyenek az ott létezett 
civilizációról. Lemuriát belső tűz, földrengés pusztitották el, Atlantist 
vizözön boritotta el s e ténynek nyomára akadunk Noé meg
menekülése és Deukalion és Pyrrha történetében. Az európai és 
ázsiai szárazföld az idézett régi forrásmű szerint, melynek adatai 
az okkult kutatásokkal és H. P. Blavatsky Secret Doctrine-jének 
tanitásával is megegyeznek, csak azután vált lakhatóvá, hogy 
az ötödik, az árja fajnak tartózkodási helyéül szolgáljon. E faj 
alapitói az atlantidákból kerültek ki, akik vezetőjük segitségével 
a fenyegető katasztrófa elől idején * megmenekedtek s a mai Oobi 
sivatag vidékén települtek le, hol akkor bel-tenger volt (mint a mai 
Kaspi-tenger), dus termőföldtől környezve. Ez volt 80,000 esztendővel 
Kr. sz. előtt. Innen és ekkor terjedt és széledt el a ma is élő nép
fajok nagyrésze. Meg kell még jegyeznünk, hogy minden egyes 
fajnak hét al-faja van. Minden faj, meghatározott terv szerint, különböző 
képességeket fejleszt ki a fokozatos fejlődés törvényénak megfele
lőleg. Jelenleg az ötödik faj ötödik al-faja van fejlődésben. Ezek a 
teutunok. De hátra van a hatodik és hetedik al-fajnak kifejlődése. 
Erre nézve bővebbet találhatunk A. Besant fönnebb idézett művében. 
„Konvulziók és katasztrófák - írja - arra valók, hogy általuk az 
emberiség fejlődjék. Ha effélék nem fordulnának elő bizonyos idő
közben, a föld képtelen volna eltartani gyermekeit" .  Szerinte a 
hatodik al-faj keletkezésével kapcsolatban ily változások, megsemmi
sülések várhatók. A British Association for the advancement of. 
Science Iegujabb kutatásai megerősitik azt. amit Blavatsky már 
1888-ban megírt a Secret Doctrine-ben. E kutatások szerint a 
Csendes Tengeren, az eltűnt Lemuria fölött, uj földrész van keletke
zőben. Az uj földdarab lassan, de biztosan nyomul előre a tenger 
szine alatt. Pontos mérések utján megállapitották viszont azt is, 
hogy az európai szárazföld a partvidéken területéből állandóan veszit, 
a tenger mind beljebb és beljebb húzódik. Nem nehé:.l: e jelekből 
megjósolni, mily óriási katasztrófa fenyeget *. 

Rövidebb időközökben közvetlenül szemünk előtt megfigyel-

*V. ö. A. Besant : The immediate future. * Az emelkedő szárazföld oly óriási viztömeget fog a tudósok szerint medréből kiszorítani, hogy ez által Európa Atlantis sorsára juthat. Ez nem fantasztikus rémhit, hanem pozitív megfigyelésen alapuló föltevés, melyet a tudományos és bölcseleti gondolkozás egyaránt támogat, 
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hetjük a természetben rendszeresen történő változásokat, megujho
dásokat, ismétlődéseket Ugy�nez történik nagyobb időközökben, 
csakhogy sokkal nagyobb arányban a mindenségben. A folytonos 
fejlődés parancsoló törvénye követeli ezt így. A kiélt, elhasznált 
civilizációknak el kell pusztulniok, hogy uj, nagyobb és tökéletesebb 
fejlődés következhessék utánuk*. 

De térjünk vissza a fajok elméletéhez. Mondottuk, hogy okkult 
források szerint uj faj, az ötödik faj hatodik al-faja van keletke
zőben. Ennek a fajnak lesz hivatása, hogy az eddigi öt érzéke 
mellé egy hatodikat fejlesszen ki, egy benső érzéket, mely egyeseknél 
már jelentkezik. Könnyü belátni, hogy tökéletesebb érzékekkel kul
turán� .i�, �e�y eddig épen érzékeink korlátoltságánál fogva tulságosan 
�atenahs 1r�nyban haladt, mennyit nyerhet még tartalomban, mély
segben. Belathatatlan perspektívák nyílnak meg ujra előttünk. Ez 
a f:lsőbb spirituális fejlődés utján viheti az embert egy lépéssel 
célJához közelebb, ami minden evoluciónak végső rendeltetése. 

Hogy ily nagy események küszöbén áll az emberiség jelenleg 
s csakugyan egy fejlődési ciklus végéhez érk�zett, azt A . Besant 
nemcsak fizikai és geológiai adatokkal igazolja, hanem politikai, 
szociális, morális és kulturális jelekből is következteti. Hosszas 
volna mindezekre részletesen kitérni, akikat a kérdés érdekel , azokat 
a kiváló iró „Changing world" (,,Változó világ") c. művére utaljuk*. 
Itt csak végső konkluzióira akarunk rámutatni. Minden fejlődési ciklus 
elején a multban egy-egy nagy világszellem, mester, tanító jelent 
meg, aki szellemének fényével, önfeláldozó jellemének tisztaságával 
az emberiségnek uj pél'ctát adott, uj irányt mutatott. Igy volt a multban 
és igy kell lennie, igy lesz a jelenben vagy a legközelebbi jövőben. 
�em jámbor ad�entis�ák ábrándozása ez, mint taján némelyek gondol
Jak. Komoly tudosok es gondolkozók, mint Gustave Le Bon,Maeterlinck 
egy nagy szociális reformátornak, egy nagy bölcselkedő szellemnek 
eljövetelét reménylik. A mi náluk filozófáló sejtés, helyes intuíció
ból fakadó kívánság, az a teozófus és okkultista A. Besantnál a multak 
ismeretén alapuló hit, tapasztalati jelekből következtető bölcseleti 
tudás, a látó eleven erejű meggyőződése. 

. *Büszkélked�e s�o½tuk emle_getni �u]turánkat, pedig a mai teljesen profán 1rá�yban halad�- muyelodes csak ertelm1segünket fejlesztette, felsőbb szellemi tudasu�kat?. �rkolcsemket c�ak nagyon kissé. A régi perzsák vagy egyptomiak kulturáJa folenyesebb e tekmtetben a mienknél. • *Megj. németül is : »Die Wandelnde Welt". 
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Az eljövendő Mester A. Besant szerint a krisztusi tanítást 
fogja felujitani, amelyet a felekezeti egyházak eredeti jellegéből 
kivetkőztettek, az emberek félreértettek és meghamisítottak. A testvéri 
szeretet és megértés tanítását fogja hirdetni. A vallásokat egységes 
erkölcsi alapra fogja helyezni. A nemzeti viszálykodásokat megszün
tetni, a kinzó nép-nyomort enyhíteni, célszerű berendezkedéssel 
elejét venni: e!- lesz hivatása. Hogy működésében ellenlábasokkal 
is fog találkozni, ez előre várható. 

Addig azonban állig fegyverben állva rontunk egymásnak. A 
legfőbb óra még nem érkezett el. Az emberiségnek előbb szörnyű 
megpróbáltatáson kell keresztül esnie, mig meghallgatja a bölcs 
tanítást. A szenvedés teszi fogékonnyá az embert épen ugy, mint 
az emberiséget. Az évek óta minden téren uralkodó nagy feszült
ségnek előbb el kell múlnia. A felgyülemlett szenvedélyeknek ki 
kell tombolniok magukat. Majd azután, ha katasztrófák, háboru, 
betegség, gazdasági nyomor megtizedelt, ha fájdalom és nélkülözések 
önhittségünket, ridegségünket megtörték, majd azután lehet szó felsőbb 
igazságokról. Befogadásukra jobban elő leszünk készülve. 

A vi\ágháboru világevoluciót is jelent, ezért nincs okunk a 
csüggedésre. Scrutator. 
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A NEVELÉS MINT SZOLGÁLAT. 
A tanitó. 

A „Mester lábainál" cimű könyvecskében megírtam a Mestertől 
nyert amaz utasításokat, melyekkel engem arra oktatott, mikép lehet 
környezetemre nézve a lehető leghasznosabbá válnom. Akik 
olvasták, mind jól tudhatják, mily erősen sugalmazók a Mester szavai 
és mily nagy vágyat keltenek minden olvasóban arra nézve, hogy 
magát a mások szolgálására képessé tegye. Magam is tudom, mily 
sokat segített rajtam azok szerető gondozása, kiktől én vezettetése
met várom ; és erősen vágyódom másokat részesíteni a tőlük nyert 
segedelemben. 

Ugy tetszik nekem, hogy a Mester utasításai általánosan 
alkalmazhatók. Nemcsak azok vehetik hasznát, kik határozottan a 
beavattatás felé vezető ösvényen törekszenek haladni ; henem mind
azok is, kik még mindennapi világi dolgaikkal lévén elfoglalva, 
kötelességtudással, komolyan és önzetlenül óhajtanak munkálkodni. 
A legnemesebb munkálkodási alakok egyike éppen az, amit a 
tanító végez. Lássuk, hogy világítják meg ezt a Mester szavai. 

A négy tulajdonságot veszem mérvadóul, melyekről a „Mester 
lábainál"  című könyvem beszél ; és igyekszem megmutatni, hogyan 
lehet azokat a tanító életére s a tanitványokéra alkalmazni, vala
mint arra a viszonyra is, melynek közöttük fenn kellene állani. 

Legelőször arról a tulajdonságról fogok beszélni, mely a ne
velés terén a legfontosabb, t. i. a szeretetről. 

Mondják, hogy a jelen korban a tanítói állást nem tekintik 
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más értelmiségi hivatással egy színvonalon állónak. Ha valakit 
még oly jól kiképeztek arra, hogy tanító lehessen, pályáján .nagyon 
kevés tisztelettel találkozik. Természetes tehát, hogy a legügyesebb 
ifjakat nem vonzza ez a hivatás. Valójában pedig a nemzetre nézve 
éppen a tanító hivatása a legszentebb és legfontosabb, mert ő 
alakítja azoknak a fiúknak és leányoknak jellemét, kik majdan 
felnőtt honpolgárai lesznek. Ös időkben annyira szentnek tartották 
ezt a hivatást, hogy csakis papok lehettek tanítók. Az iskola pedig 
a templomnak volt egy része. Indiában oly nagy bizalommal vi
seltettek a tanító iránt, hogy a szülők sok évre teljesen neki adták 
át gyermekeiket. Ugy élt a tanító tanítványaival, minha egy csa
ládnak lettek volna tagjai. Mivel pedig ennek a boldog összeköt
tetésnek ismét helyre kell állnia, én a szeretetet tartom legelsőnek 
a tanító megkívánt tulajdonságai között. Hogy India népe megint 
oly nagy nemzet lehessen, minőnek mindnyájan óhajtjuk látni ; 
vissza keil állítanunk azt a hajdani boldog viszonyt. · 

I .  
A szeretet. 

Mesterem arra tanított, hogy szeretettel az ember képes meg
szerezni mind a többi tulajdonságot, míg „szeretet nélkül a többi 
együttvéve sem elegendő." Éppen ezért senkinek sem kel lene 
tanítóvá lennie - illetve nem volna szabad megengedni, hogy 
tanító legy'en - ha csak meg nem mutatta mindennapi életében, 
hogy természetének legerősebb tulajdonsága a szeretet. Azt kér
dezhetik : ,,Hogyan tudjuk meg, vajjon elég nagy-e valakiben a 
szeretet, arra, hogy tanitó lehessen ?" Amint kora gyermekségében 
meglátszik egy fiún, hogy természetes képességei erre vagy arra 
a pályára teszik őt alkalmassá : éppen úgy a főként szeretetével 
kiváló gyermek is elárulja, hogy tanítónak való. Az ilyeneket egye
nesen tanítókká kellene nevelni, amint szokás fiúkat már gyermek
koruktól kezdve valamely más pályára is nevelni. 

A különböző pályákra készülő fiuk közös életet élnek ugyan
egy iskolában, azért mint emberek csakis úgy válhatnak később 
hasznára a nemzetnek, ha iskolai életükben boldogok. A fiatal 
gyermek már természeténél fogva boldog. Ha tehát lehteővé tesz
szük úgy az iskolában, mint otthon azt, hogy a gyermek boldog
sága folytatódjék, sőt növekedjék : akkor olyan ember lesz belőle, 
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ki boldoggá tesz másokat. Am�ly tanító szeretettel és rokonszenvvel 
van tele, az magához vonzza a fiúkat és örvendetessé teszi iskolai 
életüket. Mesterem egyszer azt mondta : ,,A gyermek nagyon vágyik 
tanulni ; és ha valamelyik tanító nemképes érdeklődést kelteni 
benne leckéje iránt, akkor az illető nem alkalmas tanítónak és 
jobb volna · más pályát választania." Azt is mondta a Mesterem : 
„Az enyémek szeretnek tanítani és szolgálni. Oly erősen óhajták a 
szolgálatra kínálkozó alkalmatosságot, mint az éhes ember a táp
lálékot és állandóan várják is. Szívük annyira tele van az isteni 
szeretettel, hogy állandóan ki kell árasztaniok az őket környezőkre. 
Csakis ezek alkalmasak a tanítói tisztségre, kik a tanítást nem 
csupán szent és fontos kötelességnek, hanem egyúttal a legnagyobb 
örömnek is tartják." 

A rokonszenves tanító kivonzza tanítványaiból mind a bennük 
rejlő jó tulajdonságokat és gyöngédségével elejét veszi tőle való 
félelmüknek. Igy azután minden fiú egészen olyannak mutatkozik 
előtte, amilyen valóban ; ő pedig képes lesz meglátni, melyik irány 
felel meg minden egyes gyermeknek külön-külön és mikép segíthet 
nekik a maguk utján haladni. Az ilyen tanító előtt a fiú fel fogja 
tárni mindazt, amiken fennakad, mert tudja, hogy rokonszenvre és 
szeretetre számíthat. Gyengeségeit sem fogja elrejteni, hanem örül, 
ha mindent elmondhat annak, kiről biztosan tudja, hogy szeretettel 
kész segítni rajta. 

A jó tanító visszaidézi emlékezetébe saját ifjúságát és igy 
együtt tud érezni a hozzá forduló fiúval. Mesterem azt mondta : 
„Aki elfelejtette gyermekkorát és elvesztette a gyermekek iránt való 
rokonszenvét : az nem lehet nekik tanítójuk vagy segítőjük." 
A tanítónak pártfogó és segítő szeretete viszont szeretetet fog ki
váltani tanítványából. Mivel pedig igy érezni kénytelen a tanitvány 
tanítójának felsőbbségét, iránta való szeretete tisztelettel fog páro
sulni. Ha ilyen uton ébred a fiúban tisztelet, akkor az csak gya
rapodni fog életkorával együtt ; és szokásává lesz meglátni s tisz
telni a nagyságot. Idővel pedig talán a Mester lábaihoz juthat el 
ezáltal. Tanítója iránt való szeretete a fiút engedelmessé és köny
nyen vezethetővé fogja tenni úgy, hogy a büntetés szüksége soha 
sem fog felmerülni. Igy azután eltünik a félelemnek egy nagy oka, 
mely jelenleg annyira megmérgezi a tanítónak tanítványához való 
viszonyát. Akik oly boldogok körülöttünk, hogy az igazi Mesterek 
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tanítványai lehetnek : azok tudják milyennek kelleni lenní e 
viszonynak. Mi ismerjük azt a csodálatos türelmet, gyengédséget 
és rokonszenvet, mellyel állandóan közelednek hozzánk; még akkor 
is ha hibáztunk vagy gyengék voltunk. 

Köztük és közöttünk sokkal nagyobb a különbség, mint a 
közönséges tanító és tanítványa között. Mihelyt megértette a tanító, 
hogy állása őt a nemzet szolgálatának szenteli, miként magát a 
Mester az emberiség .szolgálatának szenteltette : azonnal tagja lesz 
a világ nagy tanitóosztályának, melyhez az én szeretett Mesterem 
is tartozék. Annak az osztálynak t. i. melynek fenséges feje az 
Istenek és emberek legmagasabb tanítója. 

Mondják, hogy nagyon sok fiú van, kikkel nem lehet ilyen
képpen bánni. Erre az a feleletem, hogy az olyan fiúkat már el
rontottáls: rossz bánásmóddal, de még akkor is meg kell őket 
javítani lassankint sokkal nagyobb türelemmel és állandó szeretet
tel. Akik megkisérlették ezt, látták a sikerét. 

Ha az ilyen szeretetnek légkörében töltheti el tanóráit a fiú, 
akkor ő otthon jobb fia lesz szüleinek és jobb testvére testvérei
nek. Az iskolából mindig életkedvvel és megerősödve fog haza 
térni, nem leverten és fáradtan, mint rendesen szokás. Mire 
pedig családfővé növekedik, betölti házát avval a szeretettel, mely
ben őt szerették ; és igy nemzedékről nemzedékre szerte árad 
gyarapodva a boldogság. Az ilyen fiúból nem olyan atya lesz, 
milyen ma igen sok van. Nem avval a pusztán önző érzéssel fogja 
fiát számba venni, mellyel egy tulajdonának nevezhető jószágra 
tekint az ember, mintha csupán az apa kedvéért volna a fiú. Ugy 
látszik, némely szülő csakis a családi jólét és hirnév gyarapítására 
szolgáló eszközöknek tekinti gyermekeit, számítva azok elfoglalandó 
állásaira és házasságaikra. Az ilyenek rendszerint nem törődnek 
gyermekeik óhajaival. A bölcs atya ellenben barátilag tanácskozik 
fiával, nagy gonddal igyekszik megtudni óhajait és segít neki -
tapasztalatokban gazdagabb lévén - okosan megvalósitni kíván
ságait. Mindenkor szemelőtt tartja, hogy a fia is egy külön én, ki 
azért lett fiává, hogy atyjának, a haladásában nyujtott segítség 
révén, alkalmat adjon egy jó Karma megalkotására. Sohasem té
veszti szem elől az ilyen atya, hogy fiának csak a teste fiatalabb 
az övénél, lelke azonban az övével egy idős lehet s éppen azért 
egyaránt tisztelettel -és szeretettel kell viseltetnie iránta. 
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A szeretet úgy otthon mint az iskolában, nagyon természete
sen, folytatólagos apró szoigálatokban fog nyilvánulni. Idővel pedig 
annyira szokásává lesz a gyermeknek ez a szeretetből való szol
gálás, hogy később nagyobbszerű, hősies tettekkel fogja szolgálni 
hazáját ; s ez az ami naggyá teszi a nemzetet. 

A Mester sokat emlegeti a kegyetlenkedést, mint a szeretet 
ellen való vétkezést. Megkülönbözteti a szándékos kegyetlenkedést 
a nem szándékostól. Azt mondja : ,,Szándékos a kegyetlenkedés 
akkor, ha valaki akarattal okoz fájdalmat más élő lénynek ; és ez 
a legnagyobb bűn valamennyi között - inkább ördögi mint em
beri cselekedet." Ide kell soroznunk a bot használatát, mert Ö így 
nyilatkozik a szándékos kegyetlenkedésröl : ,,Sok tanitó rendesen 
gyakorolja." Bele kell tehát értenünk minden szót és minden tettet, 
melynek célja megsebezni a fiú érzelmeit és megsérteni önérzetét. 
Némely országban már eltiltották a testi büntetést, de a legtöbb 
helyen szokásos még. Mesterem pedig azt mondja : ,,Ezek az em
berek avval akarják menteni kegyetlenségüket, hogy a szokásra 
hivatkoznak; holott a bűn csak bűn marad, ha még oly sokan 
követik is el. A karma nem törődik a szokással és a kegyetlenség 
karmája a legborzasztóbb valamennyi közül. Indiában éppen nincs 
mentség az ilyen rossz szokásokra, mert ott mindenki nagyon jól 
ismeri az ártatlanság kötelességét." 

Amit büntetésnek nevezünk, annak a puszta gondolata is 
nem csupán helytelen, hanem egyúttal oktalan. Amely tanító meg
félemlítéssel akarja kivánsága teljesitésére bizni a fiúkat : az nem 
veszi észre, hogy csak addig engedelmeskednek neki, míg velük 
van. Nem gondol arra, hogy mihelyt nem látja őket, mit sem 
törődnek parancsaival, sőt éppen abban lelik örömüket, ha meg
szeghetik, mivel nem szeretik öt. Ha azonban rábírja tanítványait 
hogy iránta való szeretetből tegyék meg kívánságait azért, 
hogy tetszését megnyerjék : akkor távollétében is megtartják pa
rancsait és igy könnyebben esik nekik a munka. A bölcs tanitó 
nem úgy igyekszik célt érni, hogy félelmet és magától való idegen
kedést fejleszt a fiúk jellemében ; hanem úgy, hogy felébreszti és 
előtérbe vonzza a bennük rejlő szeretetet és odaadást. Ezáltal 
megerősít minden bennük levő jót és segedelmet nyujt nekik fej
lődésük pályáján. 

Hasonlókép helytelen dolog, ha az ember szabadulni akar a 
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sok gondot és zavart okozó gyermektől. Még ha a szükség űgy 
kivánná, hogy társai érdekében elkülönítsük a többitől : akkor sem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy benne is van valamennyi jó. 
Valóban az iskolai fegyelemnek mindenkor a fiúkban rejlő jón 
kellene alapulnia és nem azon, hogy a tanító gondját kevesbitsük. 
Amely tanítóban szeretet van az nem ijed meg a gondoktól vagy 
zavartatástól. 

A nem szándékolt kegyetlenkedés gyakran csakis gondatlan
ságból származik, azért nagyon kell a tanitónak vigyáznia, nehogy 
kegyetlen legyen szóval vagy tettel, csupán mivel nem gondolta 
meg, amit mondani van tenni akart. Sokszor megtörténik, hogy 
hirtelen kimondott szavakkal okoznak fájdalmat a tanitók a gyer
mekeknek, amikor kivülről érte őket valami kellemetlenség, vagy 
ha valami fontos kötelességet készülnek végrehajtani. Ilyesmit 
pedig a tanitó könnyen elfelejt, mint köznapi dolgot : de az érzé
keny tanitvány szivét megsebezte és az annyit forgatja fejében az 
elhangzott szavakat, hogy végre mindenféle balga tulzásokba csap 
át képzelete. Igy azután igen sok félreértés támadhat a tanitó és tanít
ványai között. Igaz, hogy nekik türelmet és . nemes gondolkozást 
kell tanulniok és belátni azt, hogy a tanitó mindenkor tőle telhe
tőleg segitni akar rajtuk ; de viszont a tanitó éber őre legyen 
mindenkor szavainak és ne engedje, hogy legsürgősebb elfoglalt
sága közepett is szelidségnál egyéb áradhasson ki beszédéből és 
tettéből egyaránt. 

Ha a tanitó mindenkor szelíden bánik el a tanulókkal, kik 
fiatalabbak és gyengébbek nála : akkor nagyon könnyű lesz meg
érttetnie velük azt a fontm, tételt, hogy szelídséggel kell viseltetniök 
a kis gyermekek, az állatok, péld. madarak és más élőlények iránt. 
Az idősebb fiúkat, kik már maguk is szelidek és tapintatosak 
tudnak lenni, arra biztathatja, hogy figyeljék meg utközben, hogyan 
bánnak kint mások az állatokkal. Bátorítsa őket arra, hogy ha 
kegyetlenséget látnak, kérjék meg szelid udvariassággal a kegyet
lenkedőt, hogy szebben bánjék az állattal. Arra is meg kellene 
tanitani a fiúkat, hogy ne tekintsenek semmí olyat kedvtelésnek 
(sportnak), ami az állatok üldözésével vagy megölésével jár. A 
sport nevet alkalmazzák férfias testedző játékokra és gyakorlatokra, 
ne az állatkinzásra és ölésre. Mesterem azt mondja : ,,A kegyetle
nek végzetének kell utolérnie mindazokat is, kik szándékosan 
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vonulnak ki Isten teremtményeit megölni és „sportnak" kedvtelés
nek nevezik ezt az eljárásukat. 

Nem hiszem, hogy kel lőképpen felfognák a tanitók azt, mily 
nagy bajt és szenvedést okozhat a csacskaság, amit Mesterem 
szintén a szeretet ellen irányuló bünnek tárt. Nagyon ovatosaknak 
kellene a tanitóknak lenniök, hogy nehézségeket ne görditsenek a 
tanulók elé az által, hogy fecsegnek róluk. Nem volna szabad 
megengedni, hogy rossz hire legyen az iskolában csak egyetlen 
tanulónak is. Szabál lyá kellene tenni azt a tilalmat, hogy az isko
lához tartozók közül senkinek sem szabad a másikról rosszat be
szélni, legyen az bár tanitó vagy tanuló. 

Mesterem rámutat arra, hogy mikor valakinek hibájáról be
szélünk, nemcsak az történik, hogy megerősitjük azt a hibát az 
illetőben, hanem saját fejünket is rossz gonciolatokkal töltjük meg. 
Egyetlen módja van annak, mikép szabaduljunk meg valóban az 
alsóbb rendű természetünktől .  Az i. i. hogy erősitsük a felsőbb 
rendűt. Mivel pedig a tanitónak kötelessége megérteni a gondjaira 
bizottak gyengeségét : fel kell fognia azt, hogy elsőrendű termé
szetüket csak úgy rombolhatja le, ha állandóan szeretettel veszi 
körül tanitványait. lgy. ugyanis a magabb és nemesebb tulajdon
ságaikat mindaddig serkenti, mig csak végkép ki nem szorul min
den gyengeség. Minél többet beszél a tanító a fiú hibáiról, annál 
nagyobb bajt okoz neki . Kivételt képez a kartársaival való tanács
kozások alkalma, midőn igyekezniök kell megtalálni a leghelyesebb 
módot arra, hogy egyes tanulókat egyéni gyengeségüktől megsza
baditsanak. Ezenkívül sohasem volna szabad beszélnie a tanuló 
fogy a tkozásairó 1 .  

A tanítványokkal is meg kell érttetni, mily nagy kegyetlenség 
az, ha egymásról fecsegnek. Sok olyan fiút ismerek kiknek keser
vessé tette iskolai életüket társaik meggondolatlansága és szere
tetlensége. A tanitó pedig vagy nem vette észre boldogtalanságu
kat, vagy nem értett ahhoz, miképp kellene felfogatni a többi 
fiúval, hogy mekkora kárt okoznak amazoknak. Fiúk közt gyakran 
megtörténik, hogy kapnak rajta, ha valakinek egy beszéd- vagy 
szokásbeli sajátságát vagy egy elkövetett hibáját fedezték fel és 
nem sejtve, mily nagy fájdalmat okoznak másnak : meggondolat
lanul gyötrik kiméletlen célzásokkal szerencsétlen iskolatársukat. 
Ilyenkor főkép tudatlanságból származik e méltatlanság ; és ha 
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képes a tanitó hatni a fiúkra, szeliden megmagyarázván nekik, 
mekkora fájdalomnak okozói, akkor azonnal abban hagyják. 

Arra kell őket tanítani, hogy sohamasem lehet helyes 
az, amivel másokat megsérthetünk vagy bosszanthatunk ; éppen 
azért mu latságára sem szolgálhat ilyesmi egyetlen helyesen gon
dolkodó fiúnak sem. Akadnak olyan gyermekek, kiknek jól esik 
mással incselkedniök és mást bosszantaniok ; de csak tudatlansá
guknál fogva. Mihelyt megértik, mi az : soha többet nem lesznek 
olyan testvérietlenek. 

Az iskolák minden termében, a legszembetűnőbb helyre, 
Mesterem következő szavait kellene kifüggeszteni : ,,Soha senkiről 
rosszat ne beszélj . Ne hallgasd meg, ha más rosszat mond vala
kiről, hanem szeliden hallgattasd el e szavakkal : ,,Talán nem is 
igaz, vagy ha úgy is volna, szebb nem beszélnünk róla." 

Vannak a szeretetet sértő bűnök, melyekben nem lát bűnt 
senki ; és sajnos, de nagyon is elterjedettek. I lyesmikkel a tanító
nak nagyon csinnyán kell bánnia és csak a megengedett határig 
szabad mennie a szeretet tanának hirdetésében ; de legalább jó 
példájával maga álljon legelői . Három ily bűnt babonából eredő 
kegyetlenkedésnek nevez az én Mesterem. Ezek : 

1. Az állatáldozás. A művelt államok közül már csak Indi_á
ban van meg ez a szokás, sőt ott is kivesző félben. A szülőknek 
és tanitóknak arra kellene tanitniok a fiúkat, hogy semmiféle igazi 
vallással nem lehet összefüggésben valamely kegyetlenkedés szo
kása. Láttuk ugyanis, hogy a vallás egységet hirdet, tehát szives
séget és szelidséget minden érző lény iránt. Istennek azért nem 
kedveskedhetünk avval, ha kegyetlenkedünk, megölvén a védtelen 
teremtményeket. Ha megtanulja ezt az iskolában az indus fiu, 
akkor férfi korában teljesen véget vet az ilyen kegyetlen babonának. 

2. Sokkal általánosabban elterjedett bűnös szokás, amiről 
Mesterem igy szól : ,,Sokkal kegyetlenebb babona az, hogy az 
ember szükségesnek tartja a húseledelt." Ez ugyan inkább a szü
lőkre tartozik mint a tanitókra, de a tanító legalább fokozatosan 
megértetheti tanitványaival, mennyire kegyetlen dolog megölni egy 
állatot azért, hogy megegyék. Azután, ha egyelőre kénytelen is 
otthon húst enni a gyermek : felnőtt korában már nem fogja tenni 
és gyermekeinek is több alkalmat ád a maga példájával a jóra, 
mint amennyiben neki volt része gyermekkorában. Sokkal boldo-
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gabbá lenne a világ, mint amilyen most : ha otthon a szülők, az 
iskolában pedig a tanítók már a kis gyermeket is arra szoktatnák, 
hogy kötelességének tartsa szeretni és védelmezni minden élő lényt. 

3. Azt mondja a Mester : ,,Az a bánásmód, melyet a mi 
szeretett Indiánkban a babonásság az elnyomott osztályok számára 
talált ki, bizonyítja : hogy ez a gonosz tulajdonság még azok 
között is képes szívtelen kegyetlenséget teremteni, kik már ismerik 
a testvérség kötelességét. A kegyetlenség ily alakjának kiküszöbö
lése céljából meg kell tanítani minden gyermeket a szeretet nagy 
feladatára. Ebben pedig sokat tehetünk úgy otthon mint az iskola 
falain belül. Sok egészen különös alkalma van a tanulónak az 
iskolában arra, hogy ezt a feladatot megtanulhassa. A tanítónak 
pedig ez által kell kiemelnie előtte ezt a kötelességet, hogy udva
riasan és szivesen bánik minden alsóbb állásu embertársával, 
valamint a szegényekkel is, kikkel az iskolán kivül találkozik. 
Mindazoknak, kik ismerik az újra születés igazságát, szem előtt 
kellene tartaniok, hogy valamennyien tagjai egy oly óriás nagy 
családnak, melyben a testvérek részint fiatalok részint idősebbek. 
Meg kell tanitni a fiúkat arra, hogy tekintetbe vegyék a szolgákat 
és mindenkit, aki társadalmilag alattuk áll és hogy illedel
mesek legyenek irántuk. A társadalmi osztályok nem azért alakul
tak, hogy táplálják a hiúságof és durvaságot; és Manu azt tanitja, 
hogy a szolgákkal úgy kell bánni, mint a családhoz tartozó 
gyermekekkel. 

A tanitó munkájának jó része a játszótérre szoritkozik. Amely 
tanitó nem játszik a fiúkkal, az teljesen sohasem képes megnyerni 
szivüket. Az indiai fiúk szabály szerint nem eleget játszanak. Kel
lene nekik időt engedni a játszásra a tanulás napjain is. Még az 
olyan tanitónak is ott kellene lenni a játszótéren a tanulókkal, kik 
maguk nem tanultak játszani ifjúságuk idején. Ilyenképpen is részt 
vennének a gyermekek nevelésében. 

Különösen nagy szükség van a tanuló szeretetére a bentla
kással kapcsolatos iskolában, mert ott az otthont is képviselnie kell 
az iskolának, családias érzés megteremtése által . A vidám és sze
retetteljes tanitókal idősebb testvéreiknek fogják tekinteni tanitvá
nyai ; és ami nehézségekkel a szabályok nem képesek megküzdeni, 
azokat eltünteti a szeretet. 

Valóban az iskolai élet sokféle tevékenységét mind a szere-
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tetnek a tanitó és tanuló közt fennálló csatornáivá kellene tennünk ; 
mind a két félnek annál jobb, minél több az ilyen összekötő 
csatorna közöttük. Minél idősebb lesz a fiú, annál inkább szapo
rodnak ezek a csatornák ; és igy az iskolai szeretet barátsággá 
változik ál benne férfi korában. Az ilyen szeretetnek meg is lesz 
a tökéletes hatása. 

A fizikai síkon különböző alakjai vannak a szeretetnek. Van 
férj és feleség, szülő és gyermek, fi és nőtestvér közt levő továbbá 
a rokonok és barátok iránt érzett szeretet. Mindez pedig egybeol
vadva és sokszorozothm van meg abban a szeretetben, mellyel a 
Mester viseltetik tanítványa iránt. A Mester az anya gyöngéd 
gondosságával, az apa erősitésével, a fi- vagy nőtestvér megérté
tésével s a rokonok és barátok bátorításával veszi körül tanítvá
nyát. Egy ő tanitványával, a tanítvány pedig neki egy része. 
Emellett a Mester ismeri tanítványának multját és jövőjét s átvezeti 
öt a jelenen keresztül multjából a jövőjébe. A tanítvány nagyon 
keveset tud abból, ami a jelenen túl esik és nem érti azt a nagy 
szeretetet, mely sugalmait a mult emlékéből meríti és alkalmassá 
teszi magát arra, hogy megalkossa a jövőnek erejét. Néha még 
kételkedhetik is a bölcsességében annak a szeretetnek, mely önma
gát egy szemmel nem látható mintának megfelelőleg irányitja. 

Talán nagyon is magas eszménynek látszik az, amit én most 
bemutattam, az itt alant levő tanítók és tanulók közt létesíthető 
viszonyhoz képest. Ez utóbbiak közt azonban sokkal kisebb a 
különbség mint a Mester és tanítványa között. Legyen ez az al
sóbb összeköttetése gyenge visszfénye a felsőbbnek, a tanító pedig 
legalább mint eszményét vegye számba a felsőbbet. Ennek segít
ségével minden munkája egy magasabb világba emelkedik; és az 
iskolai élet mindenütt jobbá s boldogabbá lesz, mert a tanító ezt 
tűzte ki céljául. 

II . 
A megkülönböztetni tudás. 

A szeretet után az első nagyon szükséges tulajdonsága a 
tanítónak az, hogy tudjon megkülönböztetni. Mesterem azt mondta, 
legfontosabb tudnivalónk az „hogy mi Istennek terve az emberek
kel ; mert Istennek van egy terve és az a fejlődés." Minden fiúnak 
meg van a maga helye a fejlődés terén. A tanítónak pedig azon 
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kell lennie, hogy megtalálja minden gyermeknek a maga helyét és 
eltalálja annak is a módját, hogy mikép juttathatja el őket legjob
ban a helyükre. A hinduk dharma néven emlegetik ezt a kijelölt 
helyet ; és igy a tanitó kötelessége megtalálni tanitványa dharmáját 
és segitni őt abban, hogy meg is feleljen neki. Más szavakkal 
mondva, minden fiút a neki megfelelő módon kell tanitani és a 
tanitónak körültekintéssel kell megválasztani, hogy mire és mimó
don tanitsa őket. Ilyen feltételek mellett nagyon gyorsan haladhatna 
a fiú, mert a régi életeiben kialakult szándékait követné és igazán 
emlékeznék azokra a dolgokra, melyeket akkor ismert. Egy nagy 
mester szavai szerint : ,,A fejlődés az anyagba való folytonos elme
rülés a jóvátevés törvényéből kifolyólag, vagyis ujra testesülés a 
karmánál fogva." Ha a tani tó nem ismeri ezt az igazságot akkor 
nem képes a fejlődést követve munkálkodni és igen sok ideje 
kárba megy úgy neki mint tanítványának. Ebből a tudatlanságból 
ered az, hogy oly csekély eredményét látjuk az iskolában eltöltött 
sok esztendőnek ; és innen van az, hogy maga a fiú mit sem tud 
arról a nagy igazságról, melyet ismernie kellene, hogy kellőképen 
viselkedhessék az életben. 

Megkülönböztetéssel kell megválasztania a tanítás tárgyait és 
módját. Fontosság tekintetében legelsők a vallás és az erkölcsök. 
Ezekre nem elég csak tanitni a gyermekeket, hanem ezek képezzék 
az iskolai élet alapját és légkörét, mert minden tanulónak egyen
lően szüksége van rájuk, akármilyen a teendője később az életben. 
A vallás megtanit bennünket arra, hogy mindnyájan csak részei 
vagyunk ugyanegy Énnek és éppen ezért tartozunk segitni egymá
son. Mesterem azt mondta, hogy az emberek „igyekeznek olyan 
haladási utakat kitalálni a saját használatukra, melyekről gondolják, 
hogy kedvükre valók lesznek ; mert nem értik, hogy mindnyájan 
egyek és igy valóban kedvére való bárkinek is csak az lehet, amit 
az Egy akar." Azt is mondta : ,,Az által segithetsz test véreden, ami 
közös tulajdonotok ; az pedig az Isteni élet." Ha ezt tanitjuk, vallást 
tanitunk ; és ha ezt életünkkul is valljuk, akkor irányitói vagyunk 
a vallásos életnek. 

A bevett erkölcsi oktatás értékét a jelenben nagyon csökkentik 
az iskolai szokások. Az iskolában minden napot valami vallásos 
szolgálatfélével kellene megkezdeni, ami a közös érdek és közös 
élet hurjait pengetné. Arra való volna ez, hogy a különböző ott-
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honokból és különböző élétmódok köréből egybegyülekezett tanu
lókban az iskola falain belül az egység érzetét ébressze fel. Na
gyon jó volna valami kis zenével vagy énekléssel kezdeni a napot, 
hogy lecsillapodottan kezdhetnék meg a tanulók napi munkájukat ; 
mert nagyon gyakran rohanva érkeznek az iskolába, minekutánna 
csak ugy futtokban nyelték le sokan a reggelijüket. Az éneket vagy 
zenét ima követné és egy nagyon rövid, de szép beszéd, ami 
valamely eszményt állitna a fiúk lelke elé. 

Hogy azonban hasznukat is lássuk ezeknek az eszményeknek, 
érvényesíteni is . kellene őket az egész nap folyamán úgy, hogy a 
tanitás és játszás idejét egyaránt átjárja az iskolai nap vallásos 
szakaszának szelleme. Azt tanitják például, hogy az erősnek segit
nie kell a gyengén ; mégis arra ösztönzik az erősebbeket, hogy a 
gyengékkel vetélkedve, eléjük kerüljenek ; és értékes jutalmakat 
osztanak azoknak, kik sikerrel törekedtek erre. Ezek a jutalmak a 
versenyre ösztönözve a gyermekeket, sokakban irigységet keltenek, 
másokat bátortalanokká tesznek. 

A Ceutral Hindu College Testvérségének ez a vezér
szava : ,,Az eszményi jutalom a szeretet és szolgálat erejének gya
rapodása." Ha a jótetteket, jórnagaviseletet s a másokon való 
segítést olyan állásokkal díjaznák az emberek, melyekhez több biza
lom és nagyobb segitő képesség fűződik, akkor valóra válnék ez 
a vezérszó. Az iskolában, igazán inkább a jellemet és a segítésre 
való készséget kellene tisztelni, mint az értelmi s a testi erőt. 
Fejleszteni és edzeni kell az erőt, de nem szabad jutalmazni csu
pán azért, hogy legyűrte . a gyengét. Az ilyen irányú iskolai életből 
olyan emberek kerülnének ki a vi lágban, kik nem a saját részükre 
való pénz és hatalomszerzés céljából foglalnának el állásokat, ha
nem azért, hogy a nemzetüknek hasznára legyenek. 

Az erkölcsi oktatás egyik fontos része a fiúnak hazafiasságra, 
hazája szeretésére való nevelése. Ha a fent említett módon arra 
szoktatjuk a gyermeket, hogy az iskola kis családját szolgálja : 
akkor szolgálatra képessége és készsége természetesen oda fog 
bővülni később, hogy a hazának nagy családjában válik használ
hatóvá. Befolyással lesz ez véd pályája megválasztásánál is ; mert 
családjának fogja tekinteni nemzetét és azon lesz, hogy a nemzeti 
életben hasznos ál lást töltsön be. Nagy ovatosság kívántatik azon
ban a hazafiasságra való tanításnál, nehogy amint nagyon is 
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gyakran megtörténik, más nemzetek iránt való gyűlölet férközzék a 
fiúk szivébe . Különösen Indiában nagyon fontos ez . Ott úgy az 
indus mint az angol tanitóknak igyekezniök kellene jó érzést 
teremteni a két faj között, mely egymás mellett él közvetlenül, 
hogy igy az egy közös császárság javára való munkálkodásban 
egyesülnének. 

Megkülönböztetéssel kellene végeznünk a tanórák beosztását 
is. A nehéz tantárgyakat lehetőleg a napnak korábbi óráira kellene 
tennünk, mert még a legjobb és leggondosabb beosztás mellett is 
fáradtabbnak mutatkozik a gyermek a nap végén, mint kezdetén. 

. Ugyancsak megkülönböztetéssel kell megyálasztanunk a tani
tás módszerét és beosztanunk az értelmi és a testi nevelésre szánt 
időt. Elsősorban fontos a test gondozása és fejlesztése, mivel a 
testi egészség hiánya esetén kárba vész minden tanitás. Mindenkor 
arra kell gondolnunk, hogy tanulnia lehet valakinek egész életén 
át, ha elég bölcs arra, hogy óhajtson tanulni ; de egészséges 
anyagtestet felépitnie, melyben az egész életét eltölthesse, csakis a 
test növésének éveiben lehetséges. Éppen ezért a tanulónak e fiatal 
éveiben kizárólag a fizikai test egészséges fejlesztése legyen az 
első feltétel ; és amit avval összeegyeztetni nem tanulhat meg, 
azt egyelőre el kell ejteni. 

A fiúknak értelmét, főkép a nagyon fiatalokét, tul erősen és 
tulságosan hosszú idő át foglalkoztatják. Megszakitással kellene 
tanitani és nagyon kellene vigyáznia a tanitónak arra, hogy tanu
lói ki ne fáradjanak. Ha az az óhaj tölti be lelkét, hogy elejét 
vehesse az elfáradásnak : akkor olyan új tanítási módokat fog ki
találni, melyek által nagyon érdekessé teszi a tárgyát. Mihelyt 
pedig érdeklődik valami iránt a fiú nem egyhamar fárad el .  Magam 
is jól emlékszem, mennyire fáradtan kerültünk mi mindig haza az 
isko_lából .  Annyira fáradtak voltunk, hogy csak Iefekhettünk volna, 
egyébre nem voltunk képessek. Az indus fiunak azonban nem 
szabad pihennie még akkor sem, mikor hazaért, mert akkor a házi 
feladatokhoz kell hozzálátnia, gyakran házitanitó segitségivel ,  ahe
lyett, · hogy játszani vagy pihenni engednék. Reggel pedig megint 
a házi tanárokkal kezdődik a napja ugy, hogy inkább fárasztónak 
tartja ezt a tanulást, mint örvendetesnek. Nagyon gyakran oly 
rossz világitás mellett is kell otthon tanulniok, hogy igen meg
rontják szemüket. Teljesen el kellene törülni a házi leckeorákat, 
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mert azok sok gyertyát kivánnak s a gyermek életét rabszolgásággá 
teszik. Teljesen elegendő az az idő, amit az iskolában forditanak 
a tanításra és az értelmes tanitó éppen annyit képes egy napon 
át bele önteni a gyermek értelmébe, amennyit az egy napon meg 
bir tanulni. Amit egy napon meg nem bírnak, el kellene halasztani 
a másikra. 

A túlerőltetésnek eredményét látjuk az Indiában uralkodó sok 
szembetegségben. Á nyugoti _országok jó példát mutatnak nekünk 
abban, miképpen kell testgyakorlatokat végeztetni a tanulókkal, kik 
náluk erősen és egészségesen kerülnek ki az iskolákból. Hallot
tam Angliában, hogy ott a szegényebbek iskoláiban gyakran meg
vizsgálja egy orvos a gyermekeket. Igy ott a még keletkezőben 
lévő szem- vagy más bajokat is azonnal felfedezik, mielőtt még 
kom-0llyá válhatnának. Szeretném tudni, hány gyermeket neveznek 
Indiában hülyének csupán valamely szem vagy fülbaja alapján. 

Megkülönböztetéssel kellene megszabnunk, mennyi időt tölt
sön ébren és mennyit alva a fiú. Ez valóban a kornak megfelelő
Ieg változó, sőt bizonyos . határig a vérmérséklettől is függ. Kilenc 
tiz óránál kevesebbet egynek sem volna szabad aludnia. Mikor 
pedig befejeződött � növés ideje, már nyolc órával is beérik. Alvás 
közben nő legjobban az ember, igy tehát épen nem elvesztegetett 
idő az amit alvásra forditottunk fiatal korukban. 

Kevés ember fogja fel, hogy mily nagy befolyással van a 
gyermekre egész környezete és mindaz, a mi folyton szeme előtt 
van. Az érzelmek és a gondolatok fejlesztését nagy mértékben a 
szem eszközli, éppen azért határozottan káros befolyású a puszta 
falak látása, sőt annál is rosszabb a csúnya képeké. Igaz, hogy 
sokszor valamivel több pénzbe kerül a szép környezet a csúnyánál, 
de legalább jóra forditottuk azt a pénzt, amit a szebbre költöttünk. 
Néhány dologban csak egy kis gonddal kell választanunk, mert a 
csúnya képnek ugyanoly nagy az ára, mint a csinosé. Feltétlen 
szükség van továbbá a teljes tisztaságra, amit a tanitónak állan
dóan fenn kell tartani mindenkivel. A testre nézve azt mondta a 
Mester : ,,Örizd meg szigorúan tested tisztaságát, óvjad a legpa
rányibb szenny-folttó l is ." Legyen a tanitók és tanulók öltözéke 
nagyon tiszta és rendes, hogy azáltal is hozzájáruljanak az iskolai_ 
környezet szépségének fentartasához. Mindezekben nagy megkü
lönböztető képesség kivántatik. 
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Ha valamelyik fiú gye11ge voina egyik tantárgyban vagy nerii 
érez kedvet iránta : néha úgy segithet rajta a körültekintő tanító, 
hogy egy nála gyengébbet ad mellé és megbizza avval, hogy ta
nítsa meg társát éppen a kérdéses tárgyra. A társán való segités 
vágya jobban fogja őt ösztönözni a tanulásra és igy örömöt fog 
találni abban, amit eddig tehernek tartott. Az ügyes tanitó sok 
ilyen módot fog kigondolni tanitványa oktatása érdekében. 

Ha a fent említett körültekintő !Ilegkülönböztetéssel bizalmat 
igénylő munkát ad a tanitó a legjobb és segitésre leginkább képes 
fiúknak : akkor könnyű lesz neki a kisebbeket arra tanítani, hogy 
tekintélyt lássanak segitőikben és igyekezzenek tetszésüket meg
nyerni. Legerősebb rugó a fiatalabbakban az, ha tetszeni óhajtanak 
a megcsodált és szeretett idősebbeknek. Ezt kellene tehát a bünté- · 
tések helyett felhasználni, midőn a gyermeket a helyes viselke
désre szoktatni és a rossztól elvonni törekszünk. Ha képes a tanitó 
maga iránt ilyen csodálatot és szeretetet kelteni tanitványaiban, 
akkor még férfikorukban is sokáig maradhat segitőjük. Mondják, 
hogy azok a fiúk, kik dr. Arnold tanitványai voltak Rugby-ben, 
későbbi életükben is rendesen eljártak hozzá utbaigazitásért, ha 
gondok terhelték őket vagy ha zavarban voltak. 

Tegyük hozzá még, hogy fő tulajdonságként kivántatik meg 
a megkülönböztetni tudás azoktól is, kiknek kötelességük a taní
tókat megválasztani. A fent emlitettek megvalósitásáboz okvetlenül 
magasrendű jellem kell és a szeretésre való születettség. 

Ill. 

A vágytalanság. 
A szeretet és a körültekintés után következő figyelemre méltó 

tulajdonság a vágytalanság. 
Nagyon sok nehézség gördül a tanitó utjába, mikor vágyta

lanságot akar elérni; és kfüönös figyelmet érdemel ez a tulajdon
ság a tanuló álláspontjából nézve is. 

Amint a „Mester lábainál" cimű könyvecske mondja : ,,Az Ö 
szent szivének világosságában elhal minden vágyunk, azt az egyet 
kivéve, hogy Hozzá hasonlókká lehessünk." A Bhagavad-Gita is 
azt mondja, hogy elhal minden kiv_ánságunk, ,,mihely t egyszer 
láthatjuk a Legmagasabbat." Ez az eszmény legyen kitűzött célunk, 
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ha azt akarjuk, hogy váltakozó vágyunk helyét az Egy Ákarat 
foglalja el. Ez az akarat a dharmánkban vagyis fejlődési helyünk
ben látható meg és a valódi tanitókon. Az olyan tanítónak tanítás 
a dharmája s éppen azért egyetlen vágya tanítani, még pedig jól 
tanítani. Valóban csakis akkor dharmája valakinek a tanítás, ha 
érzi ezt a vágyat; mert ez elválaszthatatlan az igazi tanító-képességtől. 

Mondottuk már, hogy bár sajnos de nagyon kevésre becsülik 
a tanítói ál lást; és ig en sokszor csupán azért lesz valakiből tanító, 
mert más nem jutott neki ; nem azért, hogy igazán óhajtana vagy 
tudná, hogy tud tanítani. Ennek azután az a következménye, hogy 
legtöbbet a fizetésével törődik, nem a tanítással ; és főgondja, hogy 
minél előbb kapjon nagyobb fizetést. Ez lesz tehát a fő vágya. 
Hibáztatnunk pedig ezért nem őt lehet, hanem egyedül a rendszert. 
A tanitónak kell elegendő jövedelmének lenni az önmaga és csa
ládja fentartására, tehát ez egészen jogos és természetes kívánsága. 
A nemzet kötelessége arról gondoskodni, hogy ne legyen kényte
len a tanitó jövedelme gyarapodása után sóvárogni vagy magán
tanítás útján szerezni a rendes fizetéséhez annyit, hogy megélhes
sen belőle. Csakis akkor lehet a tanitó megelé2edett és boldog a 
maga állásában, ha ezt az ügyet egyszer rendezték. Csakis ebben 
az esetben érezheti hivatalának méltóságát, akármilyen lenne is a 
helyzete más tanítókkal szemben. Tartok tőle, hogy mostanában 
ez még főként a fizetésétől függ. Csak a valóban megelégedett és 
boldog embernek lehet annyira szabad a gondolkozása, hogy jól 
taníthat. 

Nem volna szabad a tanítónak tekintélyszerzés kedvéért a 
maga irányába kényszeriteni a gyermeket; hanem figyelembe kellene 
vennie minden egyes tanitványának különös tehetségét és a neki 
megfelelő oly utat, melyen legtöbb sikert ér el. Nagyon sokszor 
megtörténik, hogy a taniló csak a maga tárgyára fordítja figyelmét 
és amellett elfelejti, hogy a gyermeknek sok tárgyat kell megtanulnia. 
A legtöbb gondot arra az egyre kellene fordítani, amely a tanuló 
képességének legjobban megfelel. Mindaddig tulterheltetést kell 
elszenvednie a tanulónak, mig csak egymással való kölcsönösen 
megállapodás szerint nem működnek a tanitók ; most i�y még 
mindenik a saját tárgyában sürgeti őt és még házi dolgozatokat 
is ad fel a magáéból mindegyik. Sok a tanitó, · de csak egy a tanuló. 

Arra is kell ügyelnie a tanítónak, hogy a vizsgálati eredmé-
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riyekre vonatkozó óhajaít ne helyezze a gyermek jóléte elé. Néha 
jobb a gyermeknek még egy évre megmaradni ugyanabban az 
osztályban, mint olyan vizsgálat elé állania, mely neki igazán 
nagyon nehéz. Ilyen esetben jobb őt megmarasztalni, mert igy 
tisztán a tanitóra nézve lesz jobb az eredmény. Más részt sokszor 
a tanitó kénytelen a szülőket visszatartani, kik képességén fölül 
akarják megerőltetni gyermeküket és többe veszik azt, ha fiuk a 
felsőbb osztályba jut, mintha igazán tudja tantárgyait. 

Ha a tanitó maga nem ment a vágyaktól, akkor elvakithatják 
őt saját óhajai a reá bizott fiuk törekvéseivel és képességeivel 
szemben. Gyakran rájuk fogja erőszakolni a maga kivánságait 
ahelyett, hogy természetes fejlődésükben segitségükre lenne. Akár
mennyire ragaszkodik a tanitó valamely hivatáshoz vagy különös 
eszmékhez : vágytalanságát oda kell fejlesztenie, hogy amig tanit
ványaiban lelkesedést ébreszt valamely elvek iránt, be ne szoritsa 
őket amaz elvek egy különös alkalmazásának korlátai közé. Ugy 
szintén a,zt se engedje meg, hogy nemes gerjedelmeik - tapasz
talatok hiányában megfontolás nélkül - kicsinyes rajongássá 
váljanak. lgy tehát megtanithatja őket a honpolgárság elveire, de 
nem a pártpolitikára. Arra kellene őket tanitania, hogy minden 
hivatás egyenlökép értékes a nemzeti életben; nem pedig arra, 

· hogy egyik felsőbbrendű a másiknál. 
(Folyt. köv.) 
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J. Krishnamurti 
(Angolból : Ferenczy Izabella.) 

AZ EMBER HÉT PRINCIPIUMA. 

A felsőbb Manas. 

Atmá tehát, mint az emberi természet legelvontabb része 
tekintendő. Mint a ·,,lehellet", melynek testre van szüksége, hogy 
manifesztálódhassék. Mint az egyetlen valóság, mely minden sikon 
megnyilvánul, manifesztálódik. Mint a lényeg, melynek a mi külön..: 

böző emberi principiumaink csak különböző aspektusa. Mint az 
egyetlen örökkévaló lét, melyből minden kiindul . Melynek egyik 
aspektusa az univerzumban az, amit Egyetlen Élet-nek nevezünk. 
Az Egyetlen Élet - az Örökkévaló Lét kisugárzása - Atma 
egyaránt igaz valója az univerzum s az embernek. Közvetlenül a 
maga mivoltában alsóbb sikokon nem manifesztálódhat. Viszont 
alsóbb sikok nélküle nem létesülhetnének, ezért ölt Buddhi-testet 
s a további manifesztációnak vehikuluma, médiuma a Buddhi-test. 
,,Buddhi - a diszkrimináló képesség - a csatorna, melyen keresz
tül az isteni Bölcseség az Ego-hoz jut. I l letve a jó és rossz között i 
disztingválni tudás, továbbá az isteni lelkiismeret, a spirituális 
Lélek, mely Atma vehikulunia. (Secret Doctrine, vol. i., p. 3 .) 
Sokhelyt mint a spirituális itélőképesség principiumát émlitik. De 
Atma - Buddhinak - az univerzális principiumnak individualizálód
nia kell, mielőtt tapasztalatokat gyüjthetne és öntudatra ébredhetne. 
Ezért az értelem (gondolkodás) principiuma és Atma-Buddhi 
egyesittetnek, mire kész, tökéletes az emberben rejlő háromság. 
Manas csak az esetben lesz spirituális Ego-vá, ha a Buddhi prin
cipiummal teljesen egybeolvadt. Buddhi viszont csak úgy spirituális 
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Ego, ha Manas-szal egyesült. E·kettő benső egyesülésén nyugszik 
az összes sikokon öntudattal biró Szellem evoluciója. Ezért törek
szik Manas fel Atma-Buddhi-hoz, ugyanigy az alsóbb Manas a 

! 
felsőbbhöz. S ezért - emlitik gyakran az Atma, illetve Atma-Buddhi 
principiumot Manas-szal kapcsolatban Mennybeli Atya néven. 
lgy nevezik a felsőbb Manasz.t is az alsóbbhoz való vonatkozásá-
ban. Az alsóbb Manas tapasztalatiokat gyüjt, hogy megtérjen velük 
forrásához. A felsőbb Manas különböző inkarnációi idején ugyan
ezen tapasztalatokat összehalmozza. Buddhi összeolvad a felsőbb 
Manas-szal. S ha a kettőt áthatotta Atma világossága és eggyé 
lettek az Igazi Én-nel, űgy a háromság egységgé lesz. A szellem 
minden sikon öntudatra ébred, miáltal a látható univerzum célja 
betelt. 

De hiába minden magyarázat e miden magyarázatot és vázo
lást meghaladó tárggyal szemben. Szavak itt csak zavarólag hatnak, 
eltörpitik, eltorzitják a témát. Az érdeklődő a meditáció hosszas és 
türelmes gyakorlásával remélheti csak, hogy majd érez valamit, 
valami bizonytalant, valamit, ami nagyobb nálánál s hogy ez a 
valami felrázza legbensőbb valóját. Mert mint az esti halvány 
égboltot" péző egyszer csak a messzeségben alig kivehetően pillant 
meg egy 'szeliden derengő csillagot, igy pillantja meg a türelem
mel befelé szegzett tekintet is a gyengéd fényű spirituális csillagot, 
ha csupán mint előhírnökét is egy nagyon távoli világnak. E 
világosságnak a megjelenését csak a kitartóan tiszta életűek remél
hetik. És minden földi boldogságot felülmulóan boldog, ki e tűi
világi tündöklésnek csak halvány sugarát is megpillantja. 

Az elsoroltakból most már eléggé kiviláglik, hogy milyen 
ideákat táplál · a teozófus a „Szellem"-re vonatkozóan. Érthető 
tehát, hogy miért borzad attól, hogy a spiritisztikai séance-ok 
triviális fenoménáit szellemeknek tulajdonítsa. Mert a különböző 
hangszerek játszása, trombitálás, a jelenlevők fejének megérintése, 
a szobát harmonikával való körüljárás, legfeljebb asztrális jelen
ségeknek vagy elementáloknak való foglalkozás. De ki tulajdonit
hatna ilyesmit a „szellemeknek", ha a Szellemet csak némileg is 
megközelitő fogalmai vannak. Mennyire elszomorító igy lealacso
nyitani, elcsépelni az emberiségnek ennyire evolvált, fenn
költ képzeleteit. És bízvást reméljük, hogy eljön az idő, 
mikor ezeket a fenoméneket nem tekintik a „Szellemet" bizonyitó 
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érveknek de megfelelően osztályozzák. Miután a mindenség
gel szemben Ilyen materialisztikus szempontok tökéletlenek. A 
„Szellem" sem fizikai, sem intellektuális fenoménok alapján nem 
magyarázható. Mert a szellemi csak Szellemnek demonstrálható. S 
minthogy a kutyának nem magyarázható meg egy euklidi tantétel, 
ugy nem bizonyitható Karna s az alsóbb Manasnak Atma-Buddhi. 
De amint feljebb emelkedve, kibővül látkörünk, a Szent-Hegy 
csűcsán állva, a már megnyilt szemeink elé tárulnak a Szellem 
síkjai. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A. Besant :  
(Angolból : Uray Georgina:) 

A most történő nagy események alkalmából ujra lépten-nyomon talál
kozunk jóslatokkal, melyek mindezeket és még egyebeket már jó előre . meg
jövendeltek. A jóslatokban nem mindig lehet és kell hinnünk, de viszont 
kétségtelen, hogy a nagy világ�semén�ek _nem a véletlen j�tékán alapulnak, a 
világ-evolució egy-egy etappe-Ját képv1sehk, régóta determinálva vannak, be
következésük ennélfogva hozzávetőleges biztossággal előre megmondható. 
Sarlatánok, akik kihasználják az emberek jóhiszeműségét, mindig és mjndenütt 
ugy itt is voltak és vannak, de meg kell különböztetni e lelketlen kufárokat 
azoktól, akik tényleg rendelkeznek a jövőbelátó, a jövőt ismerő képességgel. 
H. P. Blavatsky a "Secret Doctri!le-ban megmondta, hogy Európa nagy �tala
kulások küszöbén áll. Öreá hivatkozik Dr. Fr. Hartmann a Lotusbluthen 
1896.-i folyamában (294.-lap) amikor ezeket irja : "Megbízható asztrológiai 
számitások szerint, melyekkel némely jövendelések is összefüggnek nagy 
katasztrófa előtt állunk. Nemcsak nagy geológiai változások fognak _történni, 
hanem világháboru és forradalom következik, melyhez képest a francia forra
dalom borzalmai gyermekjátéknál nem egyebek. 

Ugyanezt mondja O. W. Surya 1907-ben Lipcsében megjelt;nt "��d�rne 
Rosenkreuzer" e, munkájában, melyben főként az oroszországi pohbka1 �s 
társadalmi viszonyokkal foglalkozik regényes elbeszélés keretében. Találóan ráVJ
világit ez eseményekre A. Besant is több művében, melyekkel jelen számunk 
első cikke is foglalkozik. 
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KÖNYVEK. 

Teozófiai füzetek., 1. Körösi Csoma Sándor és a Teozófia irta : Toperczer Ákosné. - 2. Reinkarnáció és Társadalmi problemák irta A. Besant. - 3. Karma (Tanulmány) irta A Besant. A M. T. T. kiadása a Cooper-Oakley propaganda-alapból. Egy-egy füzet ára 30 fillér. A Teozófiai füzetek első három száma van előttünk. E •rövid szabott rendkivül olcsó kiadványokra nagy szükség volt s ugy hisszük hasznos szolgálatot fognak tenni azoknak, akik a teozófia alaptételeiröl lehetőleg rövidre fogott, szabatos formában óhajtanak információt szerezni. A füzetes vállalat célszerűen egésziti ki a Teozófiai könyvtárt s örömmel konstatáljuk ez alkalomból is a magyar nyelvű teozófiai publikációk rövid időn belül történt nagy gazdagodását. Ha a jelen pillanat nem is alkalmas a propaganda munkára, melyre e füzetek szánva vannak a háboru befejeztével annál inkább fogjuk hasznukat látni. - A Lelki Tünemények 10-1 1 . füzete a gyakorlati magnetizmus jelenségeivel foglalkozik kiegészitésill az 5-ik füzethez, mely a kérdés történelmi részét tárgyalta. Az uj kettős füzet főbb fejezetei : 1. Az Élet-delejesség elmélete. 2. Az életdelejesség létezésének bizonyítékai. 3. Az élet-delejes gyógyítás. 4. A rosszul alkalmazott delejes kezelés veszélyei. Függelékül kimeritő bibtografiát találunk. A nagy alapossággal összeállitott és népszerűen megirt munka a szerkesztő, Tordai Vilmos toll 3.ból került ki. 

KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 

E rovatban minden a teozófia, okkultizmus, spiritizmus körébe tartozó kérdésre 
válaszolunk. 

K. Kivolt Buddha és mit jelent e név ? B. M. F. Bu4dha szanszkrit szó, magyarul annyit jelent mint : megvilágosodott. 
A buddhi°zmus megalapitójának, aki a Kr. e. ötödik században éffsaSakják törzséből (innen : Sakja-muni vagyis a Sakják törzséből való remete) származott, adták e nevet. Tulajdonképeni neve : Siddharta volt. Gautama Buddhának is nevezik. A Gautama énekesrendet jelent, melyből a Sakják származtak. Közelebbit találunk erre vonatkozólag bármely Lexikonban. 

K. Mi a különbség spiritizmus és teozófia között ? B. M. 
F. Erre nézve 1. C. W. Leadlater kimeritő cikkét, mely lapunk m. évi májusi sz.-ában jelent meg. Mindakettő találkozik abban, hogy elismeri a felsőbb világok létezését és az emberi halhatatlanság törvényét. Lényegesebb különbség módszeres eljárásukban van. A teozófus meditáció utján óhajt kapcsolódni 

2 18  

u .  n .  felsőbb Egójával s ebben a tevékenységében : aktiv. Mig a spiritiszta médium átadja magát, fizikumát, ismeretlen tulvilági erők behatásának s ebben a tevékenységében : passzív. Ehhez képest a teozófia szigorú erkölcsi disciplinát ir elő a renikarnáció és karma törvényeinek megfelelőleg s tudományos rendszerességgel szól a világról, (makrokosmos) keletkezéséről, fejlődéséről, hasonlóképen az emberről (mikrokosmos). Ilyen rendszerességet a spiritizmusban nem találunk. 
K. Hogy értsem azt, amit A. Besant a »Reinkarnáció és társadalmi problémák" c. alatt fejteget (1. Teozófia, 1914.  VII. szám.) a bünösökről és elkorcsosodottakról ; hogy lehet azt megérteni, hogy Isten a tökéletes, a minden-tudó: tökéletlent és elkorcsosodottat teremtsen ? , B. M. F. Sziveskedjék a cikket még egyszer figyelmmel elolvasni. Eszre fogja venni, hogy A. Besant ilyet sohasem mond. Ö három hipothézist állit fel. A fönnebb neki tulajdonitott állitás e hipothézisek között a második helyet foglalja el. További fejtegetésében A. B. a harmadik feltételezés mellett foglal állást. A test és lélek együttes evoluciójából indult ki s erre alapitja a bünösök miként való megbüntetésére vonatkozó nézetét. (Rffy.) 

HIREK. - Minden teozófus át van hatva a gondolattól, hogy a háboru, ha már oly kikerülhetetlen módon, szinte végzetszerüleg reánk szakadt, felsőbb és távolabbi célok elérésére szolgál és nem lehet csupán a népek becs- és hataimi vágyának kielégítésére alapítva. A sok rosszal együtt a háboru jót is termel. Emlékezzünk a parlamentben megnyilvánult gyönyörü jelenetre, a pártharc és szenvedély, mely pedig végsőig volt fokozva egyszeriben megszünt ; az egész nemzet ismét egytáborban volt. Megszünt a válaszfal magyar és osztrák között is. Bensőbj:> lett a viszony a dinasztia és a nemzet, a nemzet és a nemzetiségek között. Es megvan reá minden remény, hogy e kapcsolat a háboru után meg szilárdulni fog : békésen és közös egyetértéssel, mindnyájunk megelégedésével fogjuk elintézni a még elintézendőket. Ugy látszik a vallásos áhítat is mélyebb lett. "Si nescis orare pergas ad mare" mondja a latin közmondás. A veszedelem érzete közelebb hozza szívünket Istenhez. Sablon és formalizmus helyébe közvetlenebb átérzés lép. Erre vall az a hir, hogy a kassai dómben minden pénteken reggel 8 órakor Konrády Lajos plébános-kanonok misét mond a harcba vonultakért; naponta este hét órakor pedig a szokott ájtatosság után imát mondanak a hivek , melynek egyik szép és megható részlete a következő : ,,Áldd meg a háboruban küzdő katonáinkat, erősitsd meg őket harcaikban, hogy hűségeskijjöket hiven megtarthassák s a zászlót, melyre fölesküdtek, soha el ne hagyják. Orizd meg őket, Uram ! a halálos bűnöktől, az igazságtalanságtól, a kegyetlenkedé-sektől és kétségbeeséstől ; enyhisd a háboru borzalmait, . a harcosok szenvedélyét ; vigasztald a sebesülteket és szenvedőket ; adj nekik lélekjelenletet, bátorságot, hűséget és kitartást ; áldd meg fegyvereiket, h?gy dicsőséggel harcolva, igaz ügyünk diadalra juthasson s ezáltal a boldog1tó, üdvös béke megvalósulhasson !" - Mint örömmel értesülünk Nádler Róbert, a M. T. T. elnöke, külföldi tartózkodásából erőben és egészségben szerencsésen hazaérkezett. - Junius végén halt meg Suttner Berta báróné, a békemozgalom �egalapitója és fáradhatatlan munkása, másfél hónappal később követi őt a kathohkus egyház feje, a gyengéd szivű X. Pius. A béke templomának összeroppanását, lavinaszerűen megindult kőzuhatagát már nem látták. A körülmények e különös találkozásában lehetetlen föl nem ismerni az idők jelét ! 
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A TÁRSULATBÓL. 
A nehéz megpróbáltatás napjaiban hivatalos és társadalmi körök, mind

egyik a maga módja és eszközei szerint, kiveszi részét a kötelességteljesités
böl. A M. T. T. tagjai is átérezték a nekik jutó feladatrészt s elnökük távol
létében nem hivatalosan ugyan, de spontán megnyilatkozás formájában 
sikerült is megtalálniok a rájuk háramló munkát. A segitésnek számtalan 
lehetősége van, amint tudjuk a közvetlen fizikai és erkölcsi beavatkozástól 
(ápolás, segélynyujtás, erkölcsi bátoritás stb.) a közvetett szellemi jótékonyság 
gyakorlatáig. A társulati tagok a gondolati segités hathatós formáját választották. 
E célból minden kedden és pénteken pontosan fél 7 órakor gyülekeznek 
a M. T. T. helyiségében együttes meditációra. A meditáció tárgyául szolgál a 
következő invokáció : 

1. 

Mindenható teremtő I Annál az összetartozandóságnál fogva, mely sze
rint minden lény tőled származik, kérünk Téged, hogy azok a testvéreink, 
akik törvényed következményei folytán olyan helyzetbe jutnak, hogy a Szere
tet magasztos és nagy törvényét kénytelenek emberi értelemben megszegni, 
ezt abban a reményben tehessék. hogy ezzel egy következményt szolgálnak 
le és ekkor is a Te szolgálatcdban járnak el. Add, hogy emberi kötelességeik 
teljesitésében megállják helyüket és ne feledjék soha azt az összetertozandó
ságot, mellyel mint a Te teremtményeid mindenkinek tartoznak. 

2. 

Kegyelmes Teremtő ! Emberi törvények teljesitésében sokan testvéreink 
közül most szenvednek. Mi, akik ily szenvedésektől ezuttal mentesek vagyunk, 
óhajtjuk erőinket azokkal megosztani, akiknek erre szükségük van. Engedd, 
hogy ez a kivánságunk a gondolat hatalmánál fogva most és a jövőben 
kiáradjon azokra, akiknek enyhülést és javulást idézzen elő. Engedd, hogy át
vegyük szenvedésük egy részét és igy megosztva azt elviselhetöbbé tegyük nekik. 

3. 

Szeretet forrása, a kishitűek és aggodalmaskodók részére kérünk Tőled 
segitséget, hogy erősebb hitünkből és nagyobb bizodalmunkból részeltessük 
azokat, akiknek erre szükségük van. Hozzájuk küldjük segitő gondolatainkat 
folytonosan, hogy felébredjen bennük a is a Benned való hit és bizodalom 
mely nélkül előbb ténykedéseikből · folyó szenvedéseiket elviselni nem tudják. 

l\nonim cikkeket csak az esetben közlünk, ha a szerző nevét a szerkesz
tőséggel tudatja. - Kéziratokat vissza nem adunk. 

A szerkesztésért felelős : 
RÓZSAFFY DEZSÖ dr. 

Szerkesztőség : I., Otthon-utca 18. szám. 
Kiadóhivatal : VIII., Eszter:házy-u. 19. 

Nyomatott Sárik Gyula villanyeröre berendezett könyvnyomdájában, C:i:egléden. 

NEHÁNY SZÓ A HÁBORÚRÓL. 

A huszadik század, amely nagyszerű kulturális fejlődésében 
a világbékéről álmodozott, ime, lángokba boritotta az egész világot. 

,,Mindenfelől háború és háború hírei - mondja az irás, -
„és ha Isten meg nem röviditette volna ama napokat, minden test 
elveszne. De a választottakért megröviditette ama napokat". 

Milyen igaznak látjuk e percben az ősrégi jövendölést ! Mély
séges megilletődéssel és hálával kisérjük a mi nyugalmunkért harcoló 
testvéreink hősies önfeláldozását. Körülvesszük őket szeretetteljes 
gondolatainkkal és mi, akik ismerjük a gondolat hatalmát, tudjuk, 
hogy azon erők, amelyek ilyenmódon működni kezdenek, óvják és 
erősitik őket. 

Mindenekelőtt igyekezzünk megérteni az időket, - az idők 
méhében szunnyadó eseményel<et. 

Annie Besant, ami nemes vezetőnk „Hints on the study of 
tbe Baghavad Oita" cimű könyvében nagyfontosságú dolgokat tár 
elénk a nemzetek háborúinak hátteréből. 

,,Az igazi tanulás - mondja - amely a tudás gyümölcsét meg
termi, nem a szemünkkel való olvasás, hanem az életből való 
tanulás eredménye". 

Valóban, a benső uton haladó embernek nem a forma, hanem 
a formák és események mögött rejlő, mindent felölelő isteni Élet 
a tanitómestere. 

Az egységes, mindenben lilktető Életnek a forma gyakran igen 
· gyarló kifejezője. És mert határolt, nem érti meg a benne működő 
Élet határtalan természetét. Pál apostol, aki beavatott volt, igy fejezte 
ki a forma és az Élet eme gigászi konfliktusát : ,,cselekedném ugyan 
a jót a belső ember szerint, de más törvényt látok az én tagjaimban, 
amely az én lelkemnek törvényével ellenkezik". 
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A formák tökéletesedésével természetszerüleg bővül a benne 
rejlő Élet megnyilvánuló képessége. E tökéletesedést az oksági 
törvény (Karma) szabályozza. 

Az emberiségnek igen kis csoportja ismeri ezt az igazságot. 
„ Ti test szerint itéltek, - mondja Krisztus - én igazságosan 
itélek." Pedig :  amelyek láttatnak, időszerint valók; amelyek ellenben 
nem láttatnak : örökkévalók". 

Az élet expanziv természeténél fogva nem tűri a szűk hatá
rokat. Ha tökéletlen a forma, összetöri, hogy ój alakban, nemesebb 
megnyilvánulásban legyen része. 

Nemzetek karmája, - a kollektiv . karma - ilyen eset. Akik 
a küzdelemben elvesznek, azok nagyobb célt vannak hiva a szolgálni 
a jövőben, mint amilyet eddig betöltöttek ; akik pedig kiállják a 
ha�cot, azok a lelkileg életképesek, a jövendő korszak előkészitői, 
akik a jelent a jövővel összefűzik. Igy kerül diadalra egy-egy 
magasabb eszme. 

Az Élet és a forma harcát példázza a Baghavad Gitából 
ismert szent háboró. Arjuna, az isteni Shri-Krishna szent tanitványa 
békés természetű; a rokon király fiak azonban irigyei. Mindenképen 
módot keresnek elvesztésére ; szövetkeznek és háborót akarnak. 
Arjuna minden engedményre kész, hogy haragjuk békére forduljon. 
Maga Shri-Krishna közvetiti a békét. Felhasználja összes lelki 
képességeit e magasztos szerepben ; még isteni származását is feltárja 
Duryodhana király előtt - minden hasztalan. E békeakció még 
nagyobb haragra ingerli az ellenfeleket. 

Ekkor megváltozik Shri-Krishna szerepe ; ,,most már harcolj" 
- mondja az ingadozó Arjunának. 

Az Életet és a nagy lelki szempontokat nemértő tömeg kollektiv 
karmája a háború. Nincsen kitérés. A többség vakságában holtpontra 
jutott. Az Élet a harcmezején össze fogja törni az alkalmatlan 
határokat. 

Arjuna tehát szembenállt a harcmezőn ellenfeleivel. Amikor 
rokonait az ellenséges táborban felsorakozni látta, megremegett. 
Nem volt ereje megölni a véreit. 

Ez egy fontos momentum ; ő, aki a fejlődés eszméjének végre
hajtója, a fejlettebb : nem akar ölni. Shri-Krishna erélyesen fegyverre 
inti : a béke ideje lejárt, most tenni kell. A harcosnak kötelessége 
megvédeni a hazát. Most már minden személyes érzés önzésnek 
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számit, az egyén csupán a fejlődés eszméjének eszköze. A nagy 
áramlatnak nem lehet ellentállni, azzal haladni kell. Ezrek és ezrek 
várnak szabadulásra, - a formát szét kell törni 1 „Bukj el és teremj 
ujra" mondták a görög misztériumokban. A felszabadult Élet ujra 
fog teremni, tökéletesebb formában, alkalmasabb időben. 

Arjuna most már megértette a történelmi leckét és győztesen 
tért vissza a csatából. 

A választottak pedig új korszakot teremtettek. Új emberiség 
ébred a távozó vihar nyomában, amely a békés fejlődést lehetővé teszi. 

A Shri-Krishna látszólag eredménytelen fáradozása a béke 
érdekében soha el nemvesző erő, amely, mint minden erő, fen
marad, hogy a távol jövőben egy fejlettebb, szeretetben megyökere
sedett társadalomban megteremtse a világbékét. 

Toperczer Ákosné. 
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A NEVELÉS MINT SZOLGÁLAT. 

IV. 

A jó magaviselet. 

A Mester hat pontba foglalja a jó magaviseletet s azok a 
következők : 

1 .  A gondolataink fölött való uralkodás. 
2. A tettünk fölött való uralkodás. 
3. A türelem. 
4. A vidámság. 
5. A célirányosság. 
6. A bizalom. 

Sorra vesszük ezeket egyenként. 
1 .  A gondolatain való uralkodni tudás a tanító legfontosabb 

tulajdonságainak egyike, mivel főképen gondolataival irányitja és 
befolyásolja tanítványait. Mesterem szavai szerint elsősorban azt 
jelenti ez : ,,uralkodjál hangulatodon, hogy soha haragot vagy tü
relmetlenséget ne érezz. " Világos, hogy igen sok bajt okoz a gyer
mekeknek az, ha tanitójuk gyakran haragos és türelmetlen. Igaz 
ugyan, hogy haragját és türelmetlenségét többnyire külső életkö
rülményei okozzák, de ennek a gyermekekre irányuló rossz hatásán 
az nem változtat semmit. Az ilyen érzelmek rendesen nagyon cse
kély dolgokból keletkeznek és átszármaznak a tanulókra. Ha pedig 
a tanitó rendesen türelmetlen és gyakran haragos, akkor tanitvá
nyainak a jellemében a türelmetlenség és harag csiráit fejleszti ki, 
melyek később tönkreteszik azok boldogságát és megkeseritik a 
hozzájok tartozóknak s barátaiknak életét. 
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Meg kell emlékeznünk arról is, hogy igen sokszor maguk a 
gyermekek is elégedetlenül és az otthon előforduló egyenetlensé
gektöl vagy gondoktól megviselten jönnek az iskolába. Igy tehát 
ha a tanítók és tanulók egyaránt haragos és türelmetlen gondola
tokat visznek az iskolába : ott azoknak szerte áradása nehézzé és 
kellemetlenné teszi a tanulást, aminek könnyűnek és élvezetet 
nyujtónak kellene lennie. Abban a vallásos szolgálatban, melyről 
egy más fejezetben szóltam, részt kellene venniök a tanitóknak is 
a tanulókkal együtt, hogy ennek segítségével, mint valami ajtóval, 
kizárjanak az iskolából minden oly érzelmet, amilyen ott nem kívána
tos. Igy mind a két fél összes erőit oly boldog iskola teremtésére 
forditaná, melyre örömmel gondolna reggelenkint mindenki és 
sajnálnák elhagyni a tanórák után. 

Hogyha hangulatán nem tnd uralkodni a tanitó, igen gyakran 
igazságtalanná lesz tanitványnaival szemben, azok pedig makacsok 
és bizalmatlanok vele szemben. Igy pedig a tanulók igazán haladni 
képtelenek és semmiféle értelemben boldogok nem lehetnek. Szük
séges ehhez, hogy a gyermekek teljesen megbizhassanak a náluk 
idősebbek igazságos voltában. A jelenkori iskolai életmódok leg
többje ebből a bizalomhiányból kifolyó ; és még nagyon sok időbe 
fog kerülni, mig lerombolhatjuk azokat a korlátokat, melyek soha 
létre nem jöttek volna, ha a tanitó türelmes tudott volna lenni. 

A harag és türelmetlenség az ingerlékenységből származik. 
Ép oly szükséges a fiúnak megérteni tanítóját, mint a tanitónak a 
fiút. A heves természet pedig a megértés utjában, a legáthághat
lanabb akadály. Nagyon is gyakran hangzanak el a tanulók szájá
ból ily szavak : ,,Ma haragos a tanitó ;" ,,Ma ingerlékeny a tanító," 
„Ma rosszkedvű a tanító ; "  és ez a tanteremben oly kényelmetlen 
érzést terjeszt el, hogy lehetetlen összhangot és jókedvet teremteni 
benne. Megtanulják megfigyelni tanitóikat a tanulók és óvakodnak 
szeszélyeiktől, miáltal bizalmatlanság lép a bizalom helyébe. A 
A tanitó értéke attól függ, hogy mennyire képes bizalmat kelteni 
tanítványaiban. Mihelyt pedig tért enged az ingerlékenységnek, 
azonnal elveszti bizalmukat. 

Különösen a kis gyermekeknél fontos ez, mert azok nagy 
buzgalommal tanulnak és szeretnek. Az ilyen buzgalommal szem
ben azok mernek haragosok lenni, kik nem hivatottak a tanításra. 
Magától értődik, hogy a kisebb gyermekeket nehezebb tanitni mint 
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a nagyokat ; mert azok még nem tanulták meg, hogyan kell hasz
nálni erőiket, sem pedig, hogyan kell irányitniok a már munkába 
állt erőt. Ezeknek tehát több segitségre van szükséguk mint a na
gyobb gyermekeknek, kik már megtanulták általánosságban, hogyan 
kell önmagukon segiteniök. Legnehezebb dolog jól felhasználni a 
fiatal erőket ugy, hogy folytonosan érdekét lekötő foglalkozást ta
láljunk a gyermek számára. Ha rokonszenves vezetés helyett nyer
seséggel találkozik a fiatal lelkesedés ; akkor csakhamar lelohad és 
a tanuló restté s elégedetlenné válik. 

Olvastam, hogy az ifjúság tele van lelkesedéssel s eszmények
kel és hogy ez fokozatosan csökken a korral ; mig végre a meglett 
férfibeí', nagyon kevés marad meg belőle vagy épen semmi. Ne
kem azonban ugy tetszik, hogy az igazi lelkesedésnek nem volna 
szabad soha kihalni és tért engednie a szégyent nem ismerésnek, 
féktelenségnek vagyis cinizmusnak. Inkább folyton gyarapodnia 
kellene erőben és célszerűségban. A kis gyermekek, egyenesen a 
mennyei világból jőve, az egység érzését hozták magukkal. Ezt 
kellene tehát annyira megerősiteni bennük, hogy egész életükre 
megmaradjon. A harag és az ingerlékenység csakis az elkülönült 
énnek tulajdonságai, melyek elűzik az egység érzését. 

Az önuralom magában foglalja a nyugodtságot, bátorságot és 
szilárdságot is. Meg kell tanulnia a tanitónak bátran és vidáman 
szemébe nézni minden nehézségnek, amivel akár otthon, akár az 
iskolában találkozik. Nemcsak azért kell ezt tennie, hogy magát 
ne gyötörje, hanem azért is, hogy tanitványainak jó példát mutatva, 
segitsen nekik erősekké és bátrakká lenni. Csak növeljük a nehéz
ségeket, ha tépelődünk rajtuk és ha elképzeljük, mielőtt még fel
merültek volna. Besantné erre azt mondja, hogy „átjárunk a hida
kon, mielőtt még elérhettük volna." 

A tanitónak vidáman és bátran kell megküzdeni tudnia saját 
nehézségeivel, különben nem lesz képes tanitványait segitni abban, 
hogy bátran szembeszálljanak a magukéival. A megelégedett lelkület 
számára eltörpül a legtöbb akadály. Ha tehát a tanulók elégült hangula
tukat megtartják a munka mellett is, akkor sokkal könnyebbnek fogják 
találni a tanulást, mint ha elégedetlenül és kelletlenül fognak hozzá. A 
bátorság és szilárdság önbizalmat keltenek az emberben. Akinek pedig 
önbizalma van, attól mindenkor számithatunk arra, hogy teljesiti 
kötelességét még a legnehezebb körülmények között is. 

226 

A gondolataink fölött való uralkodáshoz tartozik az is, hogy 
figyelmünket teljesen reá forditsuk minden elvégzendő munkánkra. 
Mesterem azt mondja a gondolatra nézve : ,,Nem szabad elcsa
pongani engedned. Akármit cselekszel, irányitsad rá teljesen gon
dolataidat, hogy tökéletes legyen, amit csinálsz." Nagyon sok idő 
megy kárba az iskolában azért, hogy a tanulók nem eléggé fi
gyelnek arra, amivel foglalkoznak. Megint csak a tanitónak kell 
teljesen reá forditania figyelmét a dologra, ha azt akarja, hogy a 
tanulók gondolatai ne csapongjanak. Az imának s az önmagunkba 
mélyedésnek az a célja, hogy megtanitson gondolataink fölött ural
kodni. Ezt azonban napjában csak kétszer használjuk. Sohasem 
fogunk annyira urrá lehetni gondolataink fölött, hogy azok töké
letes eszközökké válhassanak : ha csak egész napon át igy nem 
parancsolunk gondolatainknak, hogy mindenre teljes figyelmet for
dítunk, amivel foglalkozunk. 

A tanitó legnehezebb feladatainak egyike az, hogy gyorsan 
kell tudnia áttérni egyik tárgyról a másikra, mikor tanitványai más
más kérdésekkel fordulnak hnzzá. Oly jól kell kormányoznia gon
dolkozását, hogy az egyes gyermekek külön érdeklődéseire egyen
ként teljes figyelmet fordithasson és sorra vehesse valamennyit 
egyenlő gonddal és érdeklődéssel, a legkisebb türelmetlenség nél
kül . Ha ily teljes figyelemmel nem munkálkodik, akkor bizonyosan 
téves utasitásokat fog adni, vagy helytelen határozatokat hozni. Az 
ily tévedések pedig nagyon komoly bajok okozói lehetnek. 

Barátom, Arundale 0. J. úr, a Központi Hindu Kollegium 
jól ismert igazgatója erre nézve azt írja : ,,Magától érthető, hogy 
gyakran jönnek hozzám a fiúk panaszokkal és kérésekkel. N�kem 
pedig nagyon kell ügyelnem arra, hogy külön figyelmet forditsak 
mindenikre s mindeniknek szükségére ; mert néha egészen alacsony 
és bolondos a kérdésük, panaszuk és gondjuk és mégis igen meg
viselné őket, ha nem hallgatná meg az ember. Még olyan esetben 
is, mikor kielégitnünk nem lehet a fiút, megnyugtatva elbocsátani 
rendesen sikerül. A tanitó legnehezebb feladatainak egyeke az, 
hogy megtanuljon eléggé uralkodni figyelmén arra, hogy úgy 
terelhesse folyton egyik tárgyról vagy dologról a másikra, hogy 
azért beható voltából ne veszítsen; és hogy vidáman viselje el azt 
a megerőltetést, mellyel ez az igyekezete jár. Gyakran mondjuk, 
hogy valakinek a türelmét próbára teszi valami, tulajdonképen 
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pedig azt értjük ez alatt, hogy a figyelmét teszi próbára ; mert a 
türelmetlensége csupán értelmének az az óhaja, hogy más érdeke
sebb dologgal foglalkozhassék, mint ami épen most leköti . "  

A tanulóknak azért kell segítenünk figyelmüket arra a dologra 
összpontosítani, mellyel éppen foglalkoznak ; mivel az ő gondola
taik mindig másfelé csaponganak a kezükben levő tárgyról. A kö
rülöttük levő külvilág annyira telve van vonzó dolgokkal, melyek 
ujak és érdekesek nekik, hogy figyelmük azonnal átcsap az ismert
ről minden új dologra, ami szemük elé kerül. A gyermekkel foly
ton szemléltetünk és ő örömmel szemlél. Mihelyt azonban okos
kodni kezd, meg kell akasztani szemlélődését és arra az egy 
dologra összpontosittatni figyelmét, melyet épen akkor tanulmá
nyoz. Ez a változás eleinte nagyon nehezére esik, azért a tanító
nak kell segítségére lenni akkor, hogy új magatartásába bele 
találja magát. Néha azért csappong el a figyelme a gyermeknek, 
mivel fáradt. Ilyenkor pihenni kell engedni őt. Máskor pedig nem 
érdekli őt a dolog és olyankor igyekezni kell a tanítónak a tanul
mány tárgyát egy újabb oldalával eléje tárni. Rendesen nagy 
készséggel és szándékosan figyel a gyermek, azért türelemmel 
vegye a tanító a fiatalsággal járó természetes nyugtalankodását. 
Legalább arról győzze meg a tanulót a tanító mindenkor, hogy a 
figyelmetlenség nem a saját hibájából, illetve tanítási módjából ered. 

A tanítók és tanulók figyelmének ilyenképen való gyakorlása 
által sokkal teljesebb és vidámabb lesz az iskolai élet és nem 
enged tért annak a sok ártalmas gondolatnak, melyek a fékezetlen 
gondolkozásba szoktak betolakodni. Nem kell azért olyankor sem 
üresen hagyni értelmünket, mikor pihenésre van szüksége. A Mes
ter szavai szerint : ,, Tartsd mindig készletben jó gondolatokat a 
háttérben, hogy elővehessed szabad pillanataidban. "  

A Mester ennél i s  tovább megy é s  megmondja, hogyan kell 
a már kormányozáshoz szokott gondolkozásunkat mások segítségére 
felhssználunk. ,,Gondolj naponkint egy oly ismerősödre, kiről tudod, 
hogy szomorkodik, szenved vagy segítségre szorul és küldd sze
retetednek gondolatait feléje. " Aligha tudják a tanítók, mily hatal
mas erővel dolgozhatnak ilyen irányban. Gondolataik utján még 
SiZavaiknál és tetteiknél is sokkal jobban hathatnak tanítványaikra. 
Ha a nyájas és szeretettel teljes gondolatok áramlatát irányítják az 
osztályra, akkor minden tanulónak sokkal nyugodtabb és boldo-
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gabb gondolatai támadnak. Még úgy is teljesen megjavithatják az 
egész légkört, ha egyetlen szót sem beszélnek annak érdekében. 

Ez a jó befolyás kiterjedhetne az iskolából a szomszédságra. 
Valamint a fiatalok között élő emberek maguk is fiatalok marad
nak és sokkal tovább megtartják az ifjúságot jellemző eszményeket 
és tiszta törekvéseket mint az állandóan öregek között élők : úgy 
az iskola közelsége is öröm és lelkesedés forrása lehet a körülötte 
levő szomszédságokra és az egész kerületre. Boldog és összhang
zatos gondolatformáknak kellene kisugárzaniok az iskolából, hogy 
bevilágitsanak a külső barátságtalan légkörbe, a reménység és erő 
sugárait árasztván mindenkibe, ki az iskola e ható képességének 
területén él. A szegény boldogabbá lenne, a beteg enyhülést érezne 
s az öreg több tiszteletben részesülne csupán az iskola közelléte által. 

Ha gyakran beszél a tanító ilyesmikről tanítványainak és időn
ként egy világos gondolatot nyujt nekik avégből, hogy mindnyájan 
arra irányítsák figyelmüket : akkor ilyenképen nagyon sok jót 
tehetnek. A gondolat ugyanis egy valóságos hatalmas erő, külö
nösen ha egy közös dologra vonatkozólag sokan egyesítik egyirá
nyú gondolatukat. Ha bárhol valami nagy baleset történt, mely 
egész néptömegeknek okozott nyomoruságot : akkor a tanító az 
iskolai vallásos szolgálatot arra használhatja, hogy a gyermekekkel 
együttesen a szeretet és bátorítás gondolatait küldik el a szenvedőkhöz. 

Utoljára a gőgöt említi a Mester, azt mondván : ,,Távol tartsad 
minden gondolatodat a gőgtől,  mert a gőg csakis tudatlanságból 
nred. "  Nem szabad azonban összetévesztenünk a gőgöt avval a 
boldogsággal, melyet egy jól végzett munka után érez az ember ; 
mert a gőg az elkülönültség érzéséből származik, mely igy szól : 
„Én jobban cselekedtem mint mások." A jól végzett mu?ka által 
okozott boldogságnak az egység érzéséből kell származma, mely 
azt mondja : ,,Örülök, hogy megtehettem mindnyájunk segítségére. "  
A gőg a többiektől elkülöníti az  embert és  elhiteti vele, hogy ö a 
környezete fölött álló ; míg a jól végzett munkából származó öröm 
segítő érzés, mely a cselekvőt annál nehezebb munkák végzésére 
ösztönzi és bátorítja. Ha megosztjuk másokkal bármely szerzett 
ismereteinket, elhal bennünk a gőgnek érzése egészen ; és tanu
lásunknak célja azután mindig az lesz, hogy segíthessünk általa 
másokon, nem pedig az, hogy kirekesszünk mindenkit magunk 
mellöl. 
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2. A cselekedeteinken való uralkodás. A Mester kiemeli, hogy 
mivel "restségnek nincs helye a jó munkában, hanem állandóan 
tevékenykedni kell, saját kötelességteknek kell tekintenetek azt, 
hogy sohase végezzétek a másét, ha csak ö maga meg nem en
gedi azért, hogy segithessetek rajta." A tanitónak azonban egészen 
különös kötelessége van ebben az irányban. Kötelessége lévén 
ugyanis a fejlődésük vonalába eső minden alkalmat megadni nekik 
és vigyázni arra, hogy meg ne akassza haladásukat vagy helytelen 
irányba ne tarelje : tartozik nagyon ovatosan vezetni őket, igen 
közelről őrködni felettük és - amint a Mester mondta - szeliden 
figyelmeztetni hibáikra. A tanitó magára vállalta a tanulókat, mig 
az iskolában vannak ; tehát szülöiket kell helyettesi.tnie, mig ott 
vannak. 

Önuralma terén legfőbb feladata az, hogy megtanulja saját 
módszereit alkalmazni azokhoz a fokokhoz, melyeken tanitványai
nak át kell haladniok. Amig azt látja, hogy tevékenységük helyes 
irányú, beérheti avval, hogy megfigyeli és bátoritja őket. Késznek 
kell azonban lennie a közbelépésre, de a lehető legkisebb mér
tákben zavarólag : mihelyt mértékletlen a tevékenység és mérséklést 
igényel ; vagy tehetetlenné válik és serkentésre szorul ; vagy hely
telen útra tért és szüksége van arra, hogy új mederbe terelje. 
Minden szükségszerű közbelépése alkalmával igyekezzék a tanitó 
úgy viselkedni, hogy tanitványa megérezze, hogy ö csak segit neki 
a kiválasztott, de eltévesztett útra visszatérni. Sohase kényszeritse 
öt a saját utjára. Sok fiúban nem fejlődhetett ki a kellő jellembeli 
szilárdság, mert a tanitó örökös beavatkozásával rájuk szoritotta a 
maga tudását arra vonatkozólag, hogy mi a helyes cselekedet. E 
helyett pedig inkább az ö itélöképességüket kellett volna felébresz
tenie és a benső tudatukat. lgy a tanulók egészen hozzá szoknak 
a tőle való függéshez, ahelyett hogy lassanként megtanulnának a 
maguk lábán járni. 

Nagyon kell vigyáznia a tanitónak arra is, hogy külső érdekek 
el ne vonják öt az iskolai kötelességétől ; mert sok tanitó nem 
tudja, hogy neki az otthonának kötelességből szentelendő időn 
kivül a lehető legtöbb idejét az iskolára kell forditnia. Néha csak 
épen hogy elvégzik a legszükségesebb munkájukat, azután elsiet
nek más, nekik érdekesebb foglalatossághoz. Igazi sikert pedig 
mindenik csak úgy arathat a tanitás terén, ha avval gondol leg-
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többet s erősen vágyik minden idejét a tanitványainak szentelni ; 
és akkor érzi magát legboldogabbnak, mikor velük vagy érettük 
dolgozik. 

Mindig azt halljuk, hogy munkája iránt való lelkesedés meg 
az odaadás jellemzik a sikerrel dolgozó üzletembert, hivatalnokot 
és államférfiút. A sikerrel működő tanítónak is épen oly szüksége 
van e két tulajdonságra, mint azoknak. Bárkinek is, ha tanitói hi
vatásában magasra törekszik ; nem elég csupán ügyesen dolgoznia, 
hanem ugyanannyi lelkesedéssel s odaadással is kell végeznie 
munkáját, amennyi az ügyessége. Bizonyos, hogy a sok száz fiatal 
élet alakitásához még sokkal több lelkesedés és odaadás is kiván
tatik, mint a pénz és a hatalom megszerzéséhez. A tanitónak a 
gyermek mellett töltött minden pillanata segélyt nyujthat a gyer
meknek ; mert amint Indiában mindig tanitották : fejlődésünket 
elösegiti az, ha jó ember van közelünkben, Az iskolától távol is 
rájuk kellene gondolnia a tanítónak és az ö érdekükben tervez
getnie. Ezt pedig nem teheti, ha az iskolán kivül töltött minden 
idejét teljesen lefoglalják egyéb érdekei. 

(Folyt. köv.) j. Krishnamurti 
(Angolból : Ferenczy Izabella.) 
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AZ EMBER HÉT PRINCIPIUMA.* 

A fejlődő Monád. 
• 

Az érdeklődő talán kissé határozottabb fogalmat nyer az 
Atma-Buddhi principiumról, ha mint a Monád fejlődését befolyá
soló hatást mérlegeli. Átma-Buddhi tudniillik ugyanegy az egye
temes Ös-Lélekkel, mely önmaga is  aspektusa az Ismeretlen 
Gyöknek, Egyetlen Létnek. A manifesztáció kezdetén a Monád 
„ lesodortatik az anyagba", hogy előretörtetve működésre birja az 
evoluciót. (L. Secret D., vol I I .  p. 1 15.) Ez a kényszeritő erő 
mindennek a gyökénél a kezdete ugyszólván minden fejlődésnek. 
Az eddig elsorolt principiumok csupán „különbözően variált szem
pontjai" Atma-nak a mindenségben manifesztálódó Egyetlen 
Valóságnak. Atma minden atomban jelen van. Minden atomnak 
gyöke, külön-külön véve s azok összességében mint formában. 
Alapjába véve pedig a principiumok mindannyia Átma a külön
böző sikokon. Fejlődési fokozatait a „Five Years of Theosophy" 
cimü munka világosan vázolja. Itt látjuk, hogy halad keresztül 
fokról-fokra az elernentálokon, illetve „fejlődésnek induló erőköz
pontokon" és hogy jut el az ásvány állapotáig. Hogy fejlődik 
tovább és lesz növényből állattá, állatból emberré, szóval hogy 
tölt el élettel minden testet. A Secret D. egyik elterjedt aforizmája 
szerint : A kőből lesz a növény, a növényből ál lat, az állatból 
ember, az emberből szellem s a szellem visszatér az egy Istenbe. 
Mielőtt a szikra az Istenemberbe költözne, hogy betöltse, áthassa, 
előbb az összes birodalmakat életre kelti. Ez a mély ür az, mely 

*A korábbi közleményt 1. a Teozófia szeptemberi sz.-ában. 
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az Istenember s a még állatember között van. A Monád a fejlődés 
törvénye értelmében először is az anyag legdurvább alakjába, az 
ásványba költözik. Miután kétszeres körforgás után a körzetbe 
vonul - vagyis abba, ami a Negyedik Körben kő lesz - abból 
mint zuzmó buvik elő. Tovább haladva a növényanyag minden 
változatán át eljut az ugynevezett állatanyagba. S ekkor már ugt 
szólvan az állati csira állapotánál tart, amiből végül idővel maJd 
kialakul a fizikai ember. 

Igy kelti életre a Monád-Átma-Buddhi, a természet minden 
rétegét, összes birodalmat. Mindent eltölt életösztönnel, öntudattal . 
Mindent egy lüktető egésszé varázsol. ,,Az okkultizmus tagadja, 
hogy a Kosmoshan bármi organizálatlan előfordulhatna. S a tudo
mány gyakorlati elnevezése, hogy - ,,organizálatlan anyag" csak 
arról tanuskodik, hogy a még latens ugynevezett „élettelen anyag" 
molekuláiban szunnyadó élet nem ismerhető fel . Az élet mindent 
betölt, még az ásvány porának atomjait is, bár nem értjük, nem 
tapasztaljuk, mert tudásunkat meghaladja és mert az okkultizmust 
tagadóak törvényeit felülmulja. (Secret D. vol 1 ., pp. 268., 269.) 
Továbbá : ,,A mindenség összes birodalmaiban mindennek megvan 
a megfelelő, illetőleg a síkjához mért öntudata. Ne feledjük, hogy 
azért, mert mi emberek nem tapasztalunk semmiféle életjelenséget 
pld. a kőben azért nincs jogunk állitani, hogy a kőben nincs 
öntudat. Mert „vak" vagy „holt" anyag nincs, mint ahogy nincs 
,, vak" vagy „öntudatlan" törvény. (p. 295.) 

Oénuszának fenkölt sugallatával hány nagy poéta érezte át 
ezt a hatalmas igazságot. Szerintük az egész természet lüktet az 
élettől. Életet, szeretetet látnak mindenütt, a napokban, bolygókban 
éppugy, mint a porszemben, a hervadó falevélben vagy nyíló 
bimbóban, a repdeső szunyogban vagy tekergő kigyóban. S az 
Egységes Élet annyira nyilvánul meg minden formában, amennyire 
éppen kifejezésre tudja juttatni. És mi az ember, hogy lekicsinyli 
a korlátoltabb formákat, ha magát mint életjelenséget nem az 
alatta, de a mérhetetlen magasságban fel�tte álló lehetőségekhez 
viszonyitja. Mert ezeket épp oly kevéssé mérlegelheti, mint a kő 
az embert. 

Az érdeklődő előtt most már nyilvánvaló, hogy ezt a fejlődés 
központját alkotó erőt lényegileg azonosnak kell tekintenünk. A 
mindenségben csak egy Átma-Buddhi van, a mindenütt és min-
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denben jelenlevő egyetemes Erő, melynek minden más erő csak 
váitozata. Mint a napsugái is a körülmények szerint világosság, 
hő, vil lanyosság, igy Atma is az egyetemes erő különböző válto
zatokban a különböző sikokon. "Mint absztrakciót Egyetlen Élet-nek 
nevezzük. Mint látható evidens valóságot pedig a megnyilvánulás 
hét fokozataképpen említjük, mely felülről a kifürkészhetetlen 
kauzalitásból indul ki és mint a minden anyagi atomot átható, 
betöltő, Mindenütt jelenvaló Szellem és Élet végződik." (Secret D., 
vol 1., p. 163.) 

Fejlődési menetét a Secret D. idézete világosan vázolja. 
Miután pedig kezdő a Monád egységes voltát rendszerint nehezen 
érti, igy jónak láttam a világos magyarázó sorokat idecsatolni. 

„ Tehát a monadikus vagy kozmikus lényeg - ha e kitétel 
ugya , megengedhető - az ásványban, növényben, ál latban, bár 
ugyanaz a legalantasabb elementáltól a Deva birodalomig ciklusok 
s0rozatán keresztül, fejlődésük menete mégis különböző. Nagy 
tévedés volna azt képzelni, hogy a Monád mint különálló lény 
halad bizonyos meghatározott uton az alsóbb birodalmakon át. 
S hogy végül az átalakulások kiszámithatatlan sorozata után 
emberré lesz. Röviden, hogy pl. a Humboldt Monádja visszaszár
maztatható a szarupala Atomjának Monadjáig. Helyesebb volna ha 
a természettudomány - mely minden atomot különálló lénynek 
tekint - pl. az „ásvány Monád" elnevezést kerülve ugyanezt így 
fejezné ki „Monád Prakriti-nek (ősanyag) abban a formájában, 
melyet ásványvil.:ígnak neveznek." Az atom közönséges tudományos 
beállitásban nem valamely pszihikai erőtől életrekeltett alkotó
részecskéje valaminek, avval a végcéllal, hogy aeonok multán 
emberré legyen, de konkrét megnyilvánulása az egyetemes erőnek, 
mely azonban még nem individualizálódott. Folytatólagos meg
nyilvánulása az egyetemes Monas-nak. Az anyag oceánja mind 
addig nem oszlik fel alkotórészeire, cseppekre, mig az életösztön 
árja el nem érte azt a fokot, mikor az ember megszületik. Az 
egyéni Monáddá való kiválás tendenciája fokozatos s a felsőbb
rendű állatban csaknem tetőpontján van. A peripatetikusok a 
Monas szót pantheisztikus értelemben vették s az egész kosmosra 
vonatkoztatva használták. S az okkultista ugyan kényelmi szem
pontból elfogadta ezt az ideát, azért a konkrét fejlődésének előre
haladott fokozatait az abstrak-tól „ásvány, növény, állat Monad-ja" 
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kitétellel különbözteti meg. Ez a meghatározás csak azt i l lusztrálja, 
hogy a spirituális fejlődés árja körfutásában az ivnek éppen azon 
a részén halad át. A „Monadikus Lényeg" noha bizonytalanul , de 
már a növényvilágban egyéni tudattá alakul. Minthogy a Monadok 
nem összetett Lények, ahogy Leibnitz helyesen meghatározta, így 
a diferenciálódás különféle fokain a Spirituális Lényeg kelti életre, 
alkotja a Monadokat, s nem az atomhalmozódás, mely csupán 
eszköz, tartály, melyen keresztül az értelem magasabb és alacso-
nyabb foka átszürődik. 

Ha valaki az elsoroltakat jól átgondolja, mérlegeli, úgy pilla
natnyi fáradság árán jövőben sok tévedést elkerül. Megérti 
mindenekelőtt világosan, hogy a Monád, - ,,a spirituális lényeg" 
- melyet tulajdonképpen egyedül illet meg a Monád elnevezés -
egy az egész mindenségben. Hogy Atma-Buddhi sem az enyém, 
sem másé, szóval senkinek sem kizárólagos birtoka, de a mindent 
erővel elárasztó spirituális lényeg. Igy pld. a villamosság ugyanaz 
az egész világon. És működjék bár benne vagy másban, egyikünk 
sam mondhatja „az én villamosságom". De itt könnyen zavar 
támad, miután ha Atma-Buddhi dolgozik az emberben s ugyanekkor 
Manas, mint individualizáló erő működik benne„ akkor ezt az atom
halmozódást sokszor úgy emlitik, mintha kőlönálló Monád lenne. 
lgy támadnak azután a fent em litett „Monádok". A szó használatának 
ez a szabad módja nem okozhat zavart, mihelyt az il lető megje
gyezte, hogy az individualizáló folyamat nem a spirituális sikon 
történik. Továbbá, hogy Atma-Buddhi Manas-on át nézve része 
egyéniségének. Mert ha pld. a napot különbüző szinű üvegecskén 
nézzük, úgy aszernt vörös, kék vagy sárga napot látunk. Holott 
mindig ugyanaz a nap világit ránk, csak az üvegcsék 
tüntetik fel más és másnak. Igy gyakran halljuk, hogy „emberi 
Monád" mikor tulajdonképpen igy volna helyes „az emberek világá
ban megnyilvánuló Monád". De ez a némileg tulzott pedantéria 
sok félreértést támaszthatna s ezért a lazább, elterjedtebb kifejezés 
- az egység principiumának megértésével - épp oly kevéssé 
okoz zavart, mint ahogy nem értjük félre, ha a felkélő napról van 
szó. A spirituális Monád egy, általános, határtalan, oszthatatlan 
sugarai pedig, mindenek daczára alkotói annak, amit tudatlan
ságukban az emberek „egyéni Monád"-jának mondanak. (Secret 
D., vol i. p. 200.) 
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Az egységet a különbözőségben nagyon szépen és költőien 
példázza egyik okkult katekizmus, mikor a Guru kérdezgeti a Chelát : 

"Tekints fel ó Lanoó; Vajjon egy avagy megszámlálhatatlan 
világot látsz-e égni feletted az éjféli egen ?" 

„Egy Lángot érzékelek ott Gurudeva s megszámlálhatatlan 
külön nem vált szikráját égni benne". 

,,Jól mondád. És most tekints körül és önmagadba. A világot, 
mely benned ég, vajjon különbözőnek érzed-e bármiképpen a 
felebarátaidban ragyogó világnál ?" 

Semmiképpen nem más, legyen az fogoly, bár Karma rabja 
és tévessze bár meg köntösse a tudatlant, hogy ekként szóljon -
a te lelked - az én lelkem". 

A� ember fejlődési fokozatainak a megértését most már misem 
kellene, hogy gátolja. A Monád, mint látjuk, utját megjárta s evvel 
ott tart mikor a földön már kialakulhat az emberi forma. Ekkor 
az étertest és fizikai mássa kifejlődnek. Prana speczializálódik az 
élet mérhetetlen oczeánjából. Karna s mind e princzipiumok szintén 

! kifejlődnek. Az alsóbb négyes összetételt beárnyalja a Monád. 
Élteti, hajtja s mind tökéletesebb forma felvételére és a Természet 
felsőbbrendű erőinek manifesztálására sarkalja. Igy fejlődött az állat, 
illetve fizikai ember két és fél Fajon át. De a Monád s az alsóbb 
négyes összetétel (quaternaire) még mindig nincsenek elég közel-

; ségben egymáshoz. Az összekötő kapocs még mindig hiányzott „a 
kétfejű sárkány - a Monád - a puszta formát nem uralja. Olyan, 
mint a szellő, mikor nincsen fa vagy ág, hol menedéket leljen. 
Közvetitö nélkül a formára nem hathat s a forma igy nem tud 
felőle". (Secret D. vol. I I ., p. 60). Ekkor féluton a Harmadik 
Faj közepén fellépnek a Manasaputrák. Beköltöznek a számunkra 
már elökészitett lakóházakba, hogy hidat képezve az állatember s 
a Szellem, a már evolvált quaternaire s az azt beárnyaló Atma
Buddhi között, megkezdjék a reinkarnáczió hosszú cziklusát, mely a 
tökéletes emberrel nyer befejezést. 

A "monadikus beáramlás", illetőleg a Monád fejlődése az 
1 állatvilágon át az emberek világába a Harmadik Fajon keresztül a 

Negyedik Faj közepéig tartott. lgy szaporodott az emberiség foly
. tonosan ujoncokkal s az emberi lelkek születése igy folytatódott a 
/ Harmadik Faj második felétől a Negyedik első feléig. A fejlődésnek 
1 ezután a "fő fordulópontja" után több Monád nem juthat be az 

236 

emberek világába, - mert a ciklus immár lezárult". (Secret D. 
vol. i., p. 205). Ettől kezdve a reinkarnáció lett a fejlődés módszere, 
az egyéni reinkarnációja a halhatatlan Gondolkodónak Atma-Buddhi
val összeköttetésben. 

A teozófia tanítása szerint az emberiség már elérte az Ötödik 
· Fajt s mi az Ötödik alfajához tartozunk. A földön élő emberiség 
jelenlegi fejlettségi fokán még bevégzi az Ötödik Fajt és megéri a 
Hat és Hetedik Faj keletkezését, kibontakozását és hanyatlását. De 
a reinkarnálódó Egok teljes létszáma mindezen - az evolució
hoz szükséges - időkben nem növekszik. És csak csekély szá
muk reinkarnálódik minden adott időben földünkön úgy, hogy 
a népesedés nagyon tág mederben nő és apad. Különben észrevehető, 
hogy valamely lokális, kivételes nagy halandóság folytán beállott 
elnéptelenedés után, a születések számaránya egyszerre felszökken. 
És ha figyelembe vesszük a reinkarnálódó Egok teljes létszámát 
s azokét, kik minden időszakban valósággal reinkarnálódnak, úgy 
az ilyen hullámzásnak bőséges színtere marad. 

(Angolból : Uray Georgina.) 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

- Mult számunkban ugyane rovatb,an már megemlékeztünk G. W. Surya 
,,Modeme Rosenkreuzer" c. könyvéről. Erdemesnek tartjuk a világháboru al
kalrnából a munka néhány aktuális vonatkozásu részletét közölni. A 29. lapon 
ezt olvassuk : 

„Bizonyos ciklikus törvények szerint, melyeknek a nagy nép-küzdelmek 
alá vannak vetve* a sárga faj betörése Európába, ugy amint azt a hunnok 
Attila és a tatárok Tamerlan alatt elkövették a multban, 1960-1988. közé fog 
esni. Az 1904-ik esztendő háborus fáklyája jeladás lesz a bekövetkező nagy 
európai háborukra és szociális forradalmakra. Az inség és rémület maximuma 
Európában 1912., 1913., 1914-re várható. Beavatottak állitják, hogy a francia 
forradalom borzalmai csak gyermekjáték voltak ehhez képest. Mindez egyelőre 
magánvéleményem. Senkit sem akarok rémiteni, hanem - ha lehet - óvni. 
Az idő fogja megmutatni, mennyire helyesek voltak asztronómiai, történelmi 
és asztrolóiiai megfigyeléseim és számitásaim a periodicitás néhány törvényé
nek alkalmazásával" . . .  

Tovább a 191 . lapc n ez áll : 
,, 1909-1920. kritikus időszak. Nagy események várhatók ebben az idő

ben, bár a világ nem fog elpusztulni, mint a laikusok gondolják. Mikor a 
beavatottak nagy összeomlásról beszélnek, ezalatt azt értik, hogy a régi világ
felfogás fog vallási és tudományos téren összeomlani és helyükbe uj rend
szerek jönnek, melyek közelebb állanak majd az igazsághoz, Ugyanakkor 
szociális téren is nagy leszámolás következik. Revoluciónak nevezi az embe
riség ezeket az önhibájából bekövetkezett kriziseket. Geológiai változások, 
földrengések is fogják ez eredményeket kisérni" . . .  

- Ugyanitt megjegyezzük, hogy a Lelki Tünemények utolsó száma a 
Világháborura vonatkozó jóslatokat csoportositja igen ügyes összeállitásában. 

KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 

E rovatban minden a teozófia, okkultizmus, spiritizmus körébe tartoz6 kérdésre 
válaszolunk. 

J. M.-nek. Lehetőleg röviden és világosan igyekszem feltett kérdéseire 
válaszolni. 

1. Hogy a fejlödésnek milyen fokán áll, azt önmaga érzi és tudja leg
jobban. Ön tanitó és szeretne osztályozni, kategóriákat felállitani, amint 
látom. Ám ez nem lehet,éges. Végtelen fokozatok és a fokozatoknak végtelen 
variációi vannak a teljesen anyagias, közönséges intellektuális gondolkozásu 
embertől a valláserkölcsi meggyőződésű, spirituális fejlettségű emberig. A téves 
képzelgésektől óvakodnunk kell. A világért ne higyjük, hogy máris felsöbb
rendú lények vagyunk, ha nehány teljesen lényegtelen és csekély értékű aszt
rális fenomén történik velünk. A földi életben józanságra, bölcs belátásra kell 
törekednünk. A transzcendentális világban mindezekre százszoros mértékben 
van szükségünk, mert ott a tévedés lehetősége még sokkalta nagyobb. 

*L. Rudolf Mewes : Die Kriegs und Geistesperioden im Völkerleben und Verkundung die 
nachsten Weltkrieges. - Altmann, Leipzig. 
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2. Hogy lehet-e Önből jó teozófus ? Hogyne. Ön kutató, gondolkozó 
embernek látszik leveléből. Most még jobbadán fenomenális jelenségek érdek
lik, ami nem bún, De kutatásának és haladásának arányában be fogja látni, 
hogy ezen az uton csak ugy érhet el komolyan számba vehető eredményt, ha 
teozófiai szellemben kezd élni, gondolkozni, cselekedni. S ha ezt teszi, akkor 
egy bizonyos időponton tul önmagától fognak adódni e várva-várt és legtöbb 
esetben idő előtt, indokolatlanul óhajtott fenomének (asztrális látás, mediu
mizmus különféle fajai stb.) 

A teozófia nem nektárizmus. Egyik vagy másik inkarnációjában min
denki teozófussá lesz lényegileg. Itt nem az elnevezés a fontos. Nem élünk 
másért, csak azért, hogy előbb vagy utóbb, de egykor mindenesetre az isteni 
bölcseség (teozófia) fokozatáig elérkezhessünk. A világfejlődés törvénye kivánja 
ezt igy. A hajlam, hogy határozottan - erre az utra lépjen ugy látszik -
megvan Önben. 

3. Hogy lehet-e a teozófiai könyvekben bizni ? Lehet. De itt ujra csak 
azt mondhatjuk : ne fogadjon semmit sP.m vakon, a saját meggyőződésében 
épen annyira kell biznia, mint a könyvekben. A teozófia nem követeli, hogy 
eszének, értelmének jogairól lemondjon. Mindent megvizsgálhat és csak azt 
fogadja el, ami értelmi fölfogásának, intuitiv meggyőződésének megfelel. A 
többit tegye félre, nem azért, mert a tanitás hamis, hanem azért, mert egyelőre 
nincs módjában, hogy a felhozottak igazságát belássa vagy arról meggyőződjék. 

4. Hogy a mediumizmust nem sikerült Önnek saját magában kifejlesz
teni, ennek csak örvendhet, Mediumnak lenni sokkal könnyebb, mint az em
berek általában hiszik. Ehhez csak türelem és kitartás kell. Tiz ember közül 
kilenc feltétlen hajlik a mediumitásra. De a megrokkant idegrendszert helyre
hozni, a képzelgést kiirtani sokkal nehezebb. Ezért örvendhet, hogy nem lett 
médium. Nincs arra semmi szükség. 

5. Hogy nősülhet-e ? Ez gyakori kérdés a kezdő-tanitványtól. Itt ujra 
azt mondhatjuk, amit már fenfebb és hangsulyoztunk. A teozófiának nincsenek 
dogmái. A teozófia ennélfogva nem követel cvelibatust. Ha komoly vonzalmat 
érez valaki iránt, ha hajlamai a családi élet felé vonzzák, ugy nősüljön és 
meglehet győződve, hogy nem fog ebből semmi . hátrány sem származni Önre 
nézve. Mindenképen tanulunk és gyakran még szükségünk van az efféle ta
pasztalatszerzésekre. Viszont az egymagában álló embernek is számtalan előnye 
van a másikkal szemben. Önnek kell eldöntenie melyik a megfelelőbb Önre 
nézve. Komoly megfontolásában egyoldalu személyi érdek bizonnyára nem 
fogja vezérelni. 

6. Ha csakugyan annyira kételkedő, mint irja, akkor az elmondottak 
után is lesznek bizonnyára kételyei. De ha igaz az, amit levelében hangsulyoz, 
hogy a reinkarnáció és karma tanításaiban nem tud kételkedni, akkor nem 
fontos az, hogy bizonyos dolgokra nézve még kételyei vannak. Ezeket majd 
eloszlatja az idő, a tapasztalat megismerési köreinek, tudásának tágulása. 
Biznia kell a végtelen isteni szeretetben, gondviselésben, mely eddigi életében 
is mint nagyon helyesen irja csakugyan felemelő módon mutatkozott meg. 
Emlékeznie kell arra, amit Krisztus mondott : .,Íitientibus dabó," 
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HIREK. - Egyetemes Templom. Körülbelül másfél éve fővárosun-kat is meglátogatta Abdul-Beha effendi, az u. n. ,,behái" mozgalom jelenlegi vezetője s néhány nyilvános előadásban fejtegette tanitásának elveit, célját. Elméletének legfőbb pontja az egyetemes ember-szeretet és az ezen alapuló egyetemes vallási gyakorlat. Az Indiában, Adyar-ban, megjelenő „The Commonweal" cimű lap f. é. augusztus 7-iki számában érdekes idevonatkozó cikket olvastunk. A cikk arról ad hirt, hogy Chicago egyik külvárosában „beháitemplomot" építenek, melynek céljára telket vásároltak. Az összeget akkép gyüjtötték össze, hogy a nagyobb vallási széktáktól kaptak megfelelő pénzt. Az épitkezésnél a „kilenczes" szám fog nagy szerepet játszani, mely a „behái"elmélet szerini szent-szám. Az épület ezen számtörvény szerint alakul és „Mashral El Azkar"-nak nevezik, ami annyit jelent, hogy : ,,Felkelő helye az említhető Istennek". Ebben a templomban szorosan véve semmiféle ceremóniális isteni-ti�telet nem lesz, úgy hogy minden belépő saját szokása és módja szerint végezheti az ő Istenének imádását. A templom kapuja mindig nyitva lesz azok részére, akik a Csöndben közösségbe óhajtanak lépni az Istennel. Később ezen templom körül felépítik a különféle tudományok és művészetek Kolélgiumait, árvaházak, kórházak és egyéb jótékonysági berendezések épületeit, melyekben az emberiség fejlődését és az igazság keresését megkönnyitik. Ez az épület, amelyben minden hitnek és vallásnak egyforma jogai lesznek, tanusága lesz annak, hogy az „idők beteljesednek", 

A TÁRSULATBÓL. 

- A M. T. T. október első felében megkezdi üléseit. Az előadások sorrendjét a vezetőség meghivó utján fogja a tagokkal közölni. - A Blavatsky páholy min-:len kedden 7 órakor tart ülést a társulati helyiségben (Vlll., Eszterházy-u. 19.) Érdeklődőknek felvilágositást nyujt. Uj tagoknak . bevezető előadásokat tart. Aktuális témákat fejteget. - Elnök : Sz. Maszák Leona. 
l\nonim cikkeket csak az esetben közlünk, ha a szerző nevét a szerkesz· 

tőséggel tudatja. - Kéziratokat vissza nem adunk. 

A szerkesztésért felelős : 
RÓZSAFFY DEZSÖ dr. Szerkesztőség : 1., Otthon-utca 18. szám. 

Kiadóhivatal : VIII., Eszterházy-u. 19. 

. - Reinkarnation. Monthly Magazine. Size : 32 pp., 5-7. Editors : Weller Van Hook, C. Shuddemagen. Purpose : To popularise the theachings of Karma and Reinkarnation. Vol. I. begins Jan. 1914. Price : 50 cents ; 2 shillings or francs 2·5. Simple copies mailed free to inquirers. Karma and Reinkarnation Legion 7243 Coles Ave., Chicago, Ill., U. S. A. 
Nyomatott Sárik Gyula villanyeröre berendezett könyvnyomdájában, Czegléden. 

A teozófus és a háboru. 

A kezdő teozófusok zavarba jönnek a háboru gondolatára, 
mert nem bírják összeegyeztetni a világ haladásával a gond0latot, 
hogy a mai emberiség ölést, sőt tömeggyilkosságot üzhessen . . .  
Ehhez szükséges, hogy a háborut magasabb nézőpontból szemlél
jük, hogy megértsük mikép engedhetik ez_t meg a felsőbb hatalmak, 
akik (bármilyen néven nevezzük) az emberfaj tökéletesedését 
irányítják. A kérdés szorosan összefügg a szenvedés, a halál és 
igazságszolgáltatás kérdéseivel. 

A szenvedés misszió.iát, nemesítő hatását miriden vallás 
tanítja, sőt részletesen fejtegeti és a valláson kivül álló gondol
kodók is kénytelenek tapasztalatokat szerezni az események utján. 
Például a mostani időben is sokan tapasztaltuk mennyi részvétet, 
nemes együttérzést váltott ki már is a háború, ami mind a test
vériesülés megvalósítása felé vezet, tehát haladás. 

A halál nem az a rém már, aminek régebben nézték, csaK 
a rosszul informált egyén fél még az átmenettől ; a felvilágosított 
egyén tudja, . hogy a halál szükségessé válik, mikor a tökéletlen 
fizikai test nem bírja meg valamely okból az élettöbbletet, mely a 
szellemi ember (vagy népiesen : a lélek) növekedésével együtt jár, 
vagy mikor az egyén olyan holtpontra jutott, hogy kellő fejlő
dését a külső körülmények akadályozzák, amit rendszerint nem is 
tud a környezet meglátni, tehát nem érti, miért történt. A. Besant 
mondja, hogy a jóságos természet kiveszi az embert abból a test
ből, amely nem azon ai; uton indult, amelyik az ő igazi fejlődését 
elősegíti.* 

Az európai ember sokszor fellázad még ez ellen, mert az 
életet a testtel azonosítja, bár látja, hogy minden testnek az a 

*Hints on the Study of the Bag. Gita. 
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vége, hogy meghal, mert minden véges földi forma véget ér, 
ellenben örökké él a gondolat, mely létrehozta és éltette. 

Holtpontra jutott egyénnek megváltás a halál, mert kedvezőbb 
körülmények közé helyezheti. A tömeg a sok egyénből áll, tehát a 
sok egyén karmája : tömegkar:na stb. (Lásd A. Besant „4 Manuale." 
Kezdők kedvéért megemlitjük, hogy a „Karma" ok és okozat törvénye, 
tehát igazságszolgáltatás és nem csupán egy földi életet ölel fel, hanem 
ellenkezőleg elmult életek következménye, amelyre most nem emlé
kezünk.) Tömeges katasztrófákról szólva, megemliti, hogy a karma 
törvénye csoportositja egy helyre azon egyéneket, kiknek közös a 
sorsuk, pl. akiknek háboruban kell résztvenniök, ott születnek, ahol 
háboru lesz ; a felgyült gonosz gondolatformák ereje idézi elő a 
társadalmi felfordulásokat, lázadást, háborut stb. , mint a légkörben 
felgyült villamosság a viharokat. De még az elemek vihara is 
összefügg a gondolatok által inditott áramokkal, az „elementál"-ok 
révén. (Lásd ugyanott.) A történelem és hagyományok, valamint a 
közelmult is bizonyitják, milyen istenitélet jellege van a kataszt
rófáknak, ha összevetjük, hogy mindig erkölcstelenség, gonoszsá
gok, morális törvények elleni kihágások előzték meg a nagy 
földrengéseket vagy vulkanikus kitöréseket ; mint pl. ismeretes a 
Messinában énekelt dal, melyben karácsonyra földrengést kértek a 
„nemlétező" Istentől. Martinique szigetén a Mont Pelée kitörését 
megelőzőleg St. Pierre lakói husvétkor disznót felfeszitYe körül
hordoztak, az oltári szentséget lovak elé dobták stb. Sodorna és 
Gomorha, hol szintén vulkanikus kitöréseket bizonyit a geólogia és 
végül Atlantis elsülyedése, az özönviz . . . 

· A mai emberiség éppen a krízist éli, amikor leghevesebb a 
küzdelem az isteni és áilati erők közt ;  egy ciklus vége ez, nagy 
leszámolás, mikor az alsóbb síkokon felgyült rossz erők kipattan
nak, kitörnek, aminek meg kellett egyszer lennie ; most dulnak és 
véghez viszik a nagy leszámolást, ez a „kiválasztás", éimikor a jobb 
törekvésüeket a rosszabbaktól elkülönítik, a „mikép a pásztor elvá
lasztja a juhokai a kecskéktől" (Máthé 25.) a konkolyt a buzától stb., 
tehát az evolució gyorsitása ez, mely a jók elválasztásával azok fejlődé
sét elősegíti. Az egyes ego pályáján a haladásnak egyik leggyorsabb 
módja a harctéri halál ; nagyszerü alkalom a hősies önfeláldozásra, 
régi bünök leszolgálása, nagy adósságok törlesztése egyszerre. Ha 
meggondoljuk, hogy régebben, mikor a mostani katona pl. előbb 
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ínkarnálódva lehetett, mily gyakori dolog volt az emberölés, a 
magánboszu, téves becsületkérdés stb., stb., sőt még a mai napig 
is egy-egy falusi „bicskázás"-kor, mily kis kérdés egy emberélet 
- bizony, bizony azt látjuk, hogy sok-sok embernek lehetett 
előirt végzete az erőszakos halál, mert ő ölt valamikor, tehát 
karmájában van és ezt az önzetlen, önfeláldozó hősi halállal vált
hatja meg legszebben. Az igazi teozófus nem is fog igaztalanságot 
vagy sorsharagot keresni, amikor esetleg fájlaija egy kedves em
berének elestét. A germán mitológia tanitotta, hogy az elesett hős 
rögtön a Walhallába kerül. A keleten tanítják, hogy a baleset vagy 
szerencsétlenségben megholtat a Dhyan-Chohanok, nagy arkangyal
szerü Lények, fogják föl azonnal és gondjaikba veszik. Tehát ez 
megfelel az igazságérzetnek is, ha öltél fegyverrel (szabad aka
ratodból) fegyver által halsz meg, de ha elestél hősies önfeláldozó 
harcban, szenvedés nélkül mész át a hősök menyországába. Ez a 
hindu harcos, a ksattrija kötelessége, erénye és jutalma. 

A teozófus . tudja, hogy csak a forma küzd ; a régi formát, 
melyből az emberiség kinőtt mint a gyermekruhából ,  összetörik és 
és ujat alkotnak, mint ahogy az „ujbort uj tömlőbe" teszik. Uj 
világrend, uj intézmények jönnek, tehát ez is az evolució gyor
sitása - tisztitó tűz - mely után ujjászületés következik. 

A te0zófus kutatja az isteni törvényeket, hogy ezeket meg
ismervén együtt működjék velük, igyekszik elősegiteni a felsőbb 
principiumoknak az aisókon való uralkodását, igyekszik megcsi
nálni az összeköttetést a felsőbb síkokkal és önmagát vezetéknek 
állitja a felsőbb erők beözönlésének szolgálatába : ezt a meditá
cióban éri el, amint azt Wedgwood cikkéből (1 . a Teozófia 1914. 
márc. számában „Meditáció kezdők részére") részletesen megta
nulhatjuk. A cikket ajánlatos elolvasni. Rövidem jelzem a fonalát. 
A fizikai és étertestből gondolatban kiemelkedve, az ember el
hagyja a fizikai sikot, érzelmei megtisztitása után az asztrálból 
is kiemelkedik és gondolataiban él egy pillanatig, gondolatait 
csupán a felsőbb cél szolgálatára állítva be, abból is kiemelkedik 
és a felsőmentális vagy kauzál-testen, a buddhin és nirvána-sikon át 
mind feljebb emelkedik, föl az „Atyáig",  ahol örök a nyugalom, 
béke, szeretet és egység érzete, ott az ős erő- és fényforrásba 
merül egy perczre, aztán lehozva ezt magával az atma-, buddhi-, 
k&uzál-testeken át a mentálba, onnan az asztrálba, végül az éter 
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és fízikai testbe tér víssza, miközben beragyogja az összes testeít 
és szétárasztja mindenüvé a felsőbb eröt, szeretetet, értelmet , 
mely hatalmas segitő és védő erőként sugárzik szét az alacso
nyabb síkokra és áldást terjeszt. 

Egyszerűbb eljárással is lehet, a lé lek járt utján. Lendüljön 
föl röpimával a neki legmagasabb Lényig, pl .  Krisztusig és képzelje 
el, hogy amint a tükörrel bírja vetíteni a fényt a legsötétebb zúgba, 
úgy az ő lelkületér. keresztül a Krisztus szeretetét vetíti oda, ahol 
legjobban kel l , pl. a háború borzalmai között küzdőkre. 

Minden itt lent nyilvánuló erőnek van fizikai anyaga, amit 
némely finomabb erőnél csak az úgynevezett érzékenyek (sensitivek) 
vagy másodlátók, (c lairvoyantak, hellseherek. stb.) látnak, il letőleg 
hal lanak vagy éreznek meg az átlag-ember mai fejlettségi fokán ; 
valamikor azonban általános lesz. Egyelőre e ritkább de mégis 
tényleg létező sensHivek leírásaira kel l támaszkodnunk. Mikor gon-· 
dolaterővel létre akarunk hozni valamely tüneményt, képzelőerővel 
megalakítjuk a formáját, hogy megtölthessük ·azzal az erővel, 
mellyel hatni akarunk. Minden ami van, előbb a mentálison létezik, 
azaz előbb elképzeljük amit csinálni akarunk és hogyan akarjuk, 
tehát képzeletben megteremtjük. Mindenki tudja mekkora hatása 
van a képzelő erőnek. A látók szerint az isten i  kegyelem megnyil
vánulása fehér fénynek látszik, a szereteté világos rózsaszínű, felhő 
szerű. * Tehát képzel_jük el azt akit vagy amit védeni akarunk egyes 
embert vagy sereget vagy várost, - bármit - és vegyük körül 
erős fénnyel, tartsuk fénybe burkolva perczekig, legalább is két 
percig. Az már hat. Ez álta l real izáljuk az isteni védőhatalmat a · 
mint gondolatformáját odaállitjuk. Továbbá mivel a szeretet vibrá
ciói világos rózsaszínűek és a szeretet mint tiszta erő sok rosszat 
távol tart, készítsünk belőle kedveseinknek védőburkot ugyanígy, 
pl. egy nagy fénylő tojásforma rózsaszínű napot képzeljünk és 
burkoljuk bele őket, állitsuk a közepébe. Tapasztalataink szerint 
csodás hatása van : a beteg gyógyul, a szenvedő megenyhül, a 
szomoru vigasztalódik. (Ugyanígy lehet harag ellen is dolgozni, 
megbékítő hatást is lehet elérni vele .) 

Ne felejtsük, hogy a gondolat él és terjed. Saját gondolatainkat 

*Erre nézve bővebbet C. W. Leadbeater : " Thought-Jorms" (Gondolatformák} megj. németül is : "Gedanken formen" e. művében. 
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koncentrálva vetíthetjük. Ugyanakkor tehát amint igy magunk előtt 
tartjuk a fénybe burkolt védencünket, elmondjuk neki amit akarunk. 
Kitartóan ismételve az egész eljárást, bámulatos eredményeket lát
tunk ·már. Roppant sok rossz áramot vagy gonosz magnetizmust 
visszatart az illetőről. Kezdőknek megemlitjuk, hogy a külső kö
rülmények sem egészen mellékesek a meditálónál, pl. testi tiszta
ság, csend, kényelmes el l1elyezkedés stb . mind könnyiti a dolgot. 
Legjobb tehát reggel i fürdő, vagy mosdás után regge l i  előtt, (mielőtt 
t. i. az étel lel elektromagnetikus hullámokat indítunk a testben), 
zavartalan csendben, bezárkozva, arccal keletnek fordulva, gerincet 
egyenesen, de kényelmes szabad helyzetben tartva, leülni, (hogy 
meg ne fázhassék, különösen a lábat jó betakarni,) olyan kényel
mesen, ahogy leghamarabb elfelejtheti a testét , de ne annyira, 
hogy el is aludjék, (mert az hamar megkísérti.) Aztán a figyelmet 
teljesen koncentrálva imádkozni, vagy a mestereket invokálni, le
hetőleg világosan elképzelni az illetőt, körülvenni a fénnyel stb . 
elmondani neki amit szeretne tudomására hozni stb. Ajánlatos 
,,mantramokat" *  mondani. Ilyen például : 

„Az isteni hatalom körülvesz, a szent fény beragyogja lelki 
nyomorod és vágyódásod óráját . Amen." 

Vagy pi : ,,az isteni erő mely mindent áthat és éltet, benned 
él, körülötted van, megoltalmaz és megvéd. Amen . " 

A val lásos keresztény lelkek, legjobban teszik, ha Jézus Krisztus 
személyét állítják oda, igy szemléltetően és könnyen csinálják meg 
az összeköttetést a legfelsőbb síkokkal .  Aki mást nem bir, csak 
ismétel sokszor egy ilyen mondást és „áment" mond utána, az is 
segített Egyáltalán : mindent sokszor ismételni, ez az egyik titka 
a sikernek, hogy a szép tiszta vibrációk állandósuljanak az illető 
aurájában, ez javit is, véd is. 

Ha mindenki csak kicsiben, csak a magáéért dolgozik is, 
már sokat nyertünk és ha mindenki felhasználja azt a nagy erőt, 
amit hiábavaló aggodásra és siránkozásra vagy félelemre elpocsé
kol, azzal meg lehet menteni egy fél országot. Tekintve, hogy a 
félelem a veszedelmet közelebb hozza, az aggodalom a baj bekö
vetkezését elősegíti, már ezért is jó volna, ha mindenki összeszedné 
minden erejét és i lyen módon hasznosan gyümölcsöztetné. Kétsze-

*Keleti ima-formulák. 
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res a haszon, először : mert nem okozott kárt amint szokott, má
sodszor : mert ez alatt ténylegesen használt. Többen vagyunk, akik 
e módszer varázserejét személyesen kipróbáltuk még pedig feltünő 
eredménnyel. Azonban a kitartás főkelléke, mert az elején sokan 
nem birják jól csinálni, pl. a rózsaszínt vagy a fényt nem birják 
rögtön kiváltani, de idővel bizonyosan megjön az is és meg lesz 
a hatása . 

A koncentráció is nehéz az elején, de azt az erős érzések 
nagyon megkönnyitik és most elég nagy érzelmek dúlnak. Bár 
megértenék olvasóim, hogy azokat a duló érzelmeket meglehet 
zabolázni, mint a vad paripát és hasznos erővé változtatni. Gyönyörű 
példákat hozhatnék fel saját tapasztafatom köréből, ami mind azt 
bizonyitja, hogy a jó akaratot segitik felülről, mer t bár technikai
lag igen tökéletlen volt eljárásom számtalanszor, mégis csodás 
eredményeket láttam. Ezért ne csüggedjen senki, de tiszta szán
dékkal, erős szeretettel fogjon hozzá és csinálja. A szabályok nem 
fontosak, néha nem lehet a külső elrendezést sehogysem beállitani 
és mégis megvan az eredmény. Engem magamat sulyos rosszul
létből emelt ki valaki, egy buzgó imával. 

Sokszor hasonlították a tükörhöz a lelket reflektá ló képessége 
miatt. Céltudatos trénirozás meliett nagyon lehet fokozni és ilyen
formán folytonosan müködhetik az emberiség haladásán, segithet 
a felső princípiumokat megszólaltatni és bel ső békét adhat még 
zavaros háborus események között is. Minden komoly meditáló 
ú�y óhajtja irányitani a harcos működését, hogy rossz karmáját 
leszolgálja, de ne ugyancsak rosszat készítsen elő; mert azzal, 
hogy csak kötelességből öl és nem gonoszságból , nem terheli 
karmáját. Mel lesleg mondva Blavatsky emliti, hogy a „ retrograd" 
teremtményeket, amelyek nem elősegitik, hanem hátráltatják a fej
lődést, mint pl. a csótány, szunyog, légy stb. nemcsak szabad, 
de kell is pusztitni, mert károsak a fejlődésre. 

Még egy megnyugtató példát találunk, a „Baghavad Gitában."  
Itt Shri Krisna, aki némileg a mi Jézul! Krisztus fogalmunknak 
felel meg, tanitja Ardsuna királyfit, ak i nem akar háborut viselni, 
hogy neki most éppen ez a kötelessége ; sőt vonakodása után 
maga Krisna megragadja Ardsuna nyilát, mire a királyfi megérti, 
hogy ez az ő Ksattriya-kötelessége és utána rohan a harcba. A 
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Baghavad Gitát sokan ismerik azért csak röviden utalok rá.* 
Most ál talánosan nagy a lelkesedés és buzgalom a segítő

akciók iránt, azonban sokan vannak, akik egészségi állapotuk vagy 
anyagi helyzetük miatt fizikai segítséget nem képesek nyujtani. 
Ezek búsúlnak a míg rá nem jönnek, hogy nemcsak a fizikai 
síkon van mód a segítésre, hanem az asztrálon is, amit szegények 
és betegek is megtehetnek. A meditációt a sebesültekre is kiter
jeszthetik, egész kórházakra, betegszállító kocsikra, ápolókra, orvo
sokra, főképpen azokra, akik harcvonalban kötöznek stb. stb. 

Ha a karmikus szenvedést a szeretet hatalma nem veheti is 
el egészen, enyhíteni mindig tudja, sőt az egészet módosíthatja. 
Aki a meditációt nem bírja, imával is segíthet, azzal hogy folyton 
győzelem, bátorság erő, egészség, kitartás gondolatait küldi és 
ezzel telíti az illető atmoszféráját és megrögzíti aurájában ezeket 
a vibrációkat, úgy szólván hozzászoktatja agyát ezekhez a gondo
latokhoz. A küldő jó gondolatai magnetikus uton köré gyülnek 
és átadják neki a hasznos gondolatok erejét, kizárva a rosszakat, 
- mig ellenkezőleg az aggodalom minden bajnak megnyitja az 
ajtót. Nemrég fiallottam egy anyától , hogy amikor folyton féltette 
gyermekeit, a legtöbb betegséget megkapták. Erről az uj amerikai 
gyógymód sok érdekes és értékes dolgot mond. (L. Divine Science stb.) 

Éppúgy a halottal szemben a lehető legkárosabb tévedés a 
siratás, annyira szenved tőle szegény ; ezt a néphagyományok is 
bizonyítják. Hányszor_ kapnak intést a tulvilágról a gyászolók 
álomban vagy megérzés utján, hogy ne sirassák őket, mert nekik 
ott jobb, a siratás pedig nagyon fájóan zavarja őket. Ellenben a 
szeretetteljes biztató imákat üditőnek érzik, sokszor meg
köszönték nekem is. A gondolatformák között mint örző angyalt 
látják az anya imáit a gyermek körül. Ennyit mindenki megtehet, 
hogy két percet gondolkodjék egy folytában és ezt többször ismé
telje ahányszor ráér. Szerencsés időpont a dél, legnagyobb iévén 
a napból az erőkiáradás és a napkelte előtti és napnyugta utáni 
óra szintén igen erÖ!,en magnetikus, ellenben este tiztől reggel 
kettőig az agynak pihennie kell. 

Van tehát alkalom elég, csak akarni kell, az egész nap folya
mán, sőt rendelkezésünkre áll az éjjel is amig a test pihen és az 

*Ezt a témát fejtegette a Teozófia októberi számában Toperczer Ákosné 
,,Néhány szó a háborúról" e, cikkében. Szerk. 
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öntudat a fizikai agyvelőből kivonu l az asztrál-sikra, ami minden 
elalvásnál megtörténik. Ezzel elértünk a segitségnyu jtás másik ha
talmas módjához, amit asztrális munkának nevezünk ezt Le�dbeater 
"Unsere unsichtbaren Helfer" c. munkájában részlete�en leírja. Min
denki könnyen kifejlesztheti magát asztrálsegitővé, ha erősen kiván 
segiteni és ezzel a vágygyal fekszik le esténkint, úgy hogy lehetőleg 
ez legyen utolsó gondolata amivel átmegy a másik öntudatba, 
amiről ugyan nappal nem szokott tudni, de ez a tényálláson nem 
változtat. Lényegében az alvás és a halál ugyanaz, csak időtar
tamra nézve különböző. Vagy két nap között terjed egy éjjelre 

. vagy két földiélet közt egy periodusra. Alváskor az " ezüstszalag" ,  
a kötelék test és  lélek között kinyúlik, a halálnál megszakad, hogy 
később megfelelőbb uj testtel kötődjék össze. 

Tapasztalat szerint az ember többnyire azzal foglalkozik ál
mában ami nappal érdekli , a látók látják is hogyan folytatja ren
des gondolatmenetét. A problemára „ alszik egyet" és sokszor 
megvan reggel a megoldása, mert az asztrálon megkereste. Már 
most ha valaki egész nap önzetlenül aktívan működteti gondolatait 
és érzéseit (kama- manas) éjjel gépiesen folytatja ugyanazt. Idő és 
tréning dolga, h0gy az emlékét át tudja hozni h ibátlanu l a fizikai 
agyba. Ez rendesen csak évek mulva jön meg, de addig is a 
látók bizonysága szerint, habár nem tud is róla, mégis sikerül 
elvégezni munkáját. Felkeressük akit akarunk, akár élőt · akár 
„halottat" és segitségére tudunk lenni .  A mi ismereteink szerint 
,, halott" n incs, csak testen kívül élő, mert az átmenet egyik élet
formából a másikba nem jelenti az élet megszüntét ; ami i tt halál, 
a tu loldalon megszületés, itt elutazás, ott megérkezés. 

Most aktuális, hogy segitni menjünk katonáinknak, hogy győ
zelemre segih ük az igazságot. Védjük, oltalmazzuk őket, mert jó 
sugallatokkal hasznukra lehetünk. Nemrég hallottam, hogy egy 
fiatal katona lábába kapott golyót, mert "véletlenü l"  megfordu l t  
fektében, máskülönben fejébe kapta volna. Ilyen „ véletleneket" 
igyekeznek az asztrál-segí tők előidézni minden téren, sőt a célzás 
pil lanatában befolyáso!ható a golyó azaz acélzó is. Mi akik minden 
éjjel indu lunk „ véletleneket" in tézni, nagy megnyugvással vettük 
tudomásu l ezt is, mert az ifjú katona l istánkon van védenceink 
között. Még megemlitem, hogy ujságot nem igen olvasván, utólag 
értesültem a fegyverszünetről és szinte csodálkozva konstatáltam 
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mennyire ta\ál saját észleleteimmel azaz asztrális emlékeimmel.* 
Az asztrál-segitőkről Leadbeater azt mondja, hogy legnagyobb 

részt éppen emberek, azaz élö férfiak, nők sőt gyermekek. Tehát 
éppen ránk vár most ez a feladat. Kellékei önzetlen jóakarat és 
bátorság. Szem előtt kell tartani, hogy az asztrál-testet nem érheti 
sérelem ; nem szabad megijrdni, mert esetleg megijedés érzetével 
ébred fel . Ha nem fél, semmi baj sem érheti, ha engedi magát 
megijeszteni (amit néha megkisértésképpen megpróbálnak) áthozhat 
valamit fizikai testére, mint mikor Mrs. Besant egy hajó kataszt
rófájánál segítvén, megijedt egy dülő árbocztól, karján kis zúzó
dással ébredt fel. De ez sc,kkal inkább vonatkozik a már öntuda
tosan müködőkre, mint miránk · kezdőkre, kikre még vigyáznak. 
Mindenesetre jó, ha jóakaratu erőfeszítéseinket egyik felső vezető-
nek szolgálatára felajánljuk .  Ez mindenképpen biztos. 

Ha emlékezni szeretnénk, tegyük hozzá a szándékot még 
hogy „emlékezni akarok rá" .  Láttam most egy esetet, amikor valaki 
pár heti igyekezet után, (sőt még hamarább is,) emlékezett, hogy 
a táborban volt. Az i l lető nagy altruista, tehát öntudatlar:ul rég 
dolgozhatott az asztrálon, mert az ilyen égőt némely esetben „fel
ébresztik" az asztrálon és felhasználják a vezetők. 

Minden okku l t  munkánál legfontosabb tényező a szándék 
tisztasága és önzetlensége. Ezt nem lehet soha eléggé hangsu lyozni, 
mert az egyetlen ami a fehér mági�t a fekete mágiától megkülön
bözteti : az ind ító szándék tiszta vagy nem tiszta mivol ta.** 

Második  fontos kell ék a komolyság. Ne léha kíváncsiságból 
próbáljon behatolni a láthatatlan birodalomba, mert annak nagy 
veszélyei vannak és ha a tisztaság páncélja nélkül  indul felé, 
n incs ami megvédje a váratlanul felbukkanó, visszariasztó látvá
nyoktól. N�m jó idő előtt kifejleszteni bizonyos okku l t  erőket 
mielőtt azokat a képességeket kifejlesztette, amelyekkel uralkodni 
tudhat felettük. 

Azért a kezdő okkul tista aki meditációra vagy éjjeli asztrál
munkára képezi magát, jól teszi, ha különösebb tüneteket venne 

*A cikk szeptember közepén íródott, amikor az osztrák-magyar sereg Lemberg alatt védelmi állásba helyezkedett. 
**Lásd Blavatsky .Practical Occultism." A mágia a természeti erők mélyebb ismeretén alapuló büvös tudomány. 
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észre, egy járatosabb egyént megkérdezne felólök. Szívesen fele
lek magam is kérdésekre, akár szóval akár magánlevélben vagy 
lapunkban. Egyelőre óva intek m indenk it, nehogy a látományokat 
elősegítse, ha mrg oly gyönyörüek is, jobb ha azt mondja olyan
kor : ,, nem akarok látn i semm i t ." Később m ikor a Mesterét megis
merte a tanítvány kívánhatja őt látni , de ez még most messze van 
a legtöbbnél . Most jobb semmi t sem látn i , mert láthat esetleg 
rémes dolgokat is, am iket most nem bírna elviseln i . Továbbá nekünk 
a belső szellem i erő belü lről kifelé való fejlődését kell elősegítenünk, 
nem kívü lről befelé jövő idegen hatásokat levezetn i és erősíteni . 
Csak a legfelsőbb isten i sugallatok számára kell a lélek legbelsőbb 
titkos ajtaját nyitva tartan i . 

Nagyon egészséges a gondolaterő fejlesztése, (Lásd A. Besant 
Denkverrnögen) öntudatosan , pozi tívan, belü lről kifelé, m int a növény 
is belülről kifelé nő, belső életelv, törvény vagy princípium erejéből. 
Ellenben veszedelmes a passzív magatartás vagy a na iv bizalom, 
amely m inden ajtót kitár és m inden jövevény impressz iót vagy 
gondolatáramot gyanutlanui beereszto Ez sokszor megtéveszt, 
bénít, gátolja a belső szabadságot, néha médium itást vált ki , sőt 
hiszteriát. A legmagasnbb sugal!at m indig lágy, kimondhatatlanul 
gyengéd erő, még am ikor erősen - in tenzíven jelentkezik is .  A 
nagyon heves ösztönzéseket meg kell vizsgá ín i . 

Az asztrál látás valam ikor á ltalánossá lesz, m int a rende5 látás. 
De most még nem jó erőlktn i . Egyáltalán semm it sem kel l  erő
szakoln i, hisz' a füvet sem ráncigáljuk ki a föld alól, sem a bimbót 
szét nem tépjük, hogy hamarább nyíljék ki , hanem, m indent a 
természetes fejlődés törvényszerű menetére bízva, bölcsen és türelme
sen segítségére jövünk, de soha semm it sem erőszakolunk, mert 
az erőszak nem törvényes. A láthatatlan segítők közt, néha fejlettebb 
Lények is résztvesznek, a magasabb síkokról lenyulnak ; a nép
mondák és a történelem m inden korszakban említnek eseteket : 
pl. Theseust látták Marathonnál ;  a hunok csatájában holt vi tézek 
feltámadnak. Szt . László legendája szerint : a moldvai csatában Szt . 
László megjelenik, , , vál lal magasb m indeneknél, sem azelőtt, sem 
az óta nem látták őt a seregnél " , megmenti a magyarságot a tatá
roktól .  Ez m ind oly ismeretes, hogy nem kell időt tölteni vele, 
csak mellékesen említem az okkultistának érdekes rész letét az utolsó 
strófában : 
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„Bizonyítja a templomnak 
Egy nem szavajátszó őre, 
Hogy három nap a templomban 
Lászlót hiába kereste, 
Negyednapra átizzadva 
Találtatott boldog teste" . 

A segítség három síkon történhetik, a fizikaí- , asztrál- és 
mentá l -sikon és tekintve, hogy m inden cselekedet a mentálról 
indul , mert a gondolat és érzelem síkján vannak az okok, épp oly 
fontos munka az, am it az okok régiójában végezhetünk, ha tisztitólag 
tudunk ott munká ikodn i . Ehhez már nagyobb pszih ika i erőáram 
szükséges, azért kell , hogy mennél több egyed tegye hozzá a maga 
kisebb áramát . Am int a sok vékony szálból vastag kötelet fonnak, 
úgy össze lehet olvasztani a harmonikusan együtt dolgozó gon
dolaterőket egy nagy erős árammá, amely aztán jelentékeny hatást 
tud gyakorolni . Mindenesetre fontos m inden egyed kü lönál ló gon
dolata is, mert vagy a jó vagy a rossz energiát szaporítja. A keserűség, 
harag, indulat, boszú stb. m ind a háború t okozó érzelmek tömegéhez 
csatlakozik és gyarapítja. A lelki emelkedettség, nyugalom, szeretet, 
részvét, bátorság stb. a jótevő feloldást segitik elő és az eszmék 
és érzelmek tisztulása az okok vi lágában megkezdi a kibontakozást 
az okozatok régiójában vagyis a fiz ikai síkon, a földön . 

Kevés vérontás, békés győzelem volna · az ideális befejezés. 
Azért kívánatos, hogy m indenk i hordja magában a felvi lágosodot!ság, 
igazság és béke szellemét és építse bele a maga kövét a világbéke 
alapozásába. 

Megeml item még, magyarázatul , hogy az ilyen szinvetitésnél 
„elementálok" ál lnak szolgálatban , lévén m inden kü lön szinsugárhoz 
tartozó elem i lények, akikre kötelező parancs az i lyen „szinhang" 
vagy „éneklő szin" , amint A. Besant „Karma" Manuale N� 4-ben 
nevezi . A mentálon már Devák segítenek, am int meg van irva, 
hogy „az angyalok szolgálnak az embereknek". 

Bővebben i tt nem lehet magyarázni , komoly kutató a forrás
munkákban megtalálja. 

Az ember nem izolált lény, az asztrálon is, men tálon is 
folyton kdpcsolódik a környezettel, gondolatai és érzelmei ál tal 
folyton befolyást gyakorol másokra és a közre. Tiszta gondolkodásu 
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ember egész környezetére tisztifólag, emelőleg hat. Ezért folyton 
értékes munkát végezhet, nemzete érzelemanyagát nemesitheti, 
erősítheti . Folyton szolgálhatja a fejlődést-vezető felsőbb Lényeket, 
kellő szigorral rostálva magát, mert amint egy önzetlen, nemes 
felbuzdulással kinyithat egy Buddhi-zsiiipet (isteni inspiráció) úgy 
momentán elzárhatja azt egy szeretetlen ítélettel vagy önző gondo

· Iattal ; sőt ami még rosszabb, kinyithatja az alacsony rosszindulatu 
elemen tál oknak a bejárást. Aki a haladás ösvényére lépett annak, két
szeresen kel l ügyelnie, mert amint a nagy élethullám keresztül megy 
rajta; minden hajlamát éleszti, erősíti, tehát ezért az elején a tanitvány 
kinosan érzi, hogy erényei növekedése mellett párhuzamosan erőt 
nyertek hibái is. Azért nagy energiával kell pusztitani magából a töké
letlenséget. Ez lépésről-lépésre könnyebb lesz, éppen a test auto
matikus tendenciája folytán,* azaz mert a megszokott dolgot gépie
sen ismétli .  Azért nincs miért csüggedni, a siker bizonyosan lépést 
tart a jószándékkal. 

A kivált isteni szikrát, az emberi lelket mind gyakrabban 
meritsük bele az ős fénytengerbe, melyből ered, az istenségbe és 
a megtisztult vezetéken át mind tisztábban és gazdagabban ömlik 
le az isteni élet az egyénen át a világra. 

A. Besant gyönyörüen i rja le a haladás etapejait, amint az 
elején csak percekig meditál, később tovább, aztán még tovább, 
míg végre egy ál landó meditációvá válik egész élete, mert öntudata 
állandóan a legmagasabb régióban marad, még a legbanálisabb 
kötelesség teljesitése közben sem szakad meg összeköttetése a leg
felsóbb Iétsikokkal, mint a Yoginál, a szentnél , aki „egygyé lett 
az Atyával" .  

*Itt nemcsak fizikai testről van szó. 

Szegedy Maszák Leona. 
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A NEVELÉS MINT SZOLGÁLAT.* 

Erre vonatkozólag megint Arundale úr szavait idézem : ,,Reg
gelenként, mikor fölkelek, első gondolatom, hogy mik a teendők 
általában a mai nap folyamán és mik különösen az én teendőim. 
Gyors értelmi (mentál) áttekintést végzek úgy az iskola mint a 
kol legium fölött, ami képessé tesz arra, hogy meglássam, van-e 
olyan tanuló, ki ma különösen fogja óhajtani segítségemet. Minden 
ilyen tanulót feljegyzek könyvecskémbe, hogy napközben magam
hoz szólithassam.  Azután a kol legiumi órák előtt, mielőtt még 
bármi más munkába fognék, áttekintem saját előadásaimat ; hogy 
tudjam, hogy jól elkészültem rájok. Ezalatt folyton be-bejönnek 
egyes tanitványok különböző kérdések-, reménykedések- és törekvé
sekkel ; vagy akadályaikat, szomorúságukat, némelyek pedig orvos
lást várva, apró fájdalmaikat panaszolják el .  Van arra egy külön 
kis helyiségem, ahol tehát tiszta és összhangos légkörben beszél
hetek az ifjakkal. Igyekszem is mindenikre külön-külön teljesen 
összpontositni figyelmemet úgy, hogy arra az időre minden egyebet 
egészen kizárok gondolatomból ; és nem nyugszom, mig mindenik 
fiú arcára mosolyt nem idéztem távozása előtt . "  

Ha ilyen szellemben nem működik a tanitó, akkor nem érti, 
mily szent és ünnepélyes az a bizalom, melyet belé helyeztek. 
Egy tanitó sem méltó a tanitó névre, ha fel nem fogja azt : hogy 
akkor szolgálja Istent legigazabban s hazáját leghűségesebben, ha 
tanitványai közt él és velük dolgozik. Közöttük töltött önfeláldozó 
életével arra inditja őket, hogy kötelességeiket jól végezzék, vala
mint látják, hogy ő is jól teljesiti a magáét. lgy pedig gyarapszik 

A két korábbi közleményt 1. a Teozófia szept.- és okt.-i sz.-ban. 
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á tiszteletük és hazaszeretetük. Isten gyermekei ezek a gondjaira 
bizott tanitványok és a nemzetnek az ő kezébe helyezett remény
ségei. Hogyan számoljon be róluk Istennek és a . nemzetnek, ha 
elveszti a bizalmat, ha nem forditotta minden idejét és minden 
gondolatát arra, hogy hiven tel jesitse kötelességét, hanem kibocsá
totta a világba az ifjakat anélkü l, hogy Isten iránt való szeretet 
volna szivükben és anélkül, hogy vágynának és képesek is volná
nak hazájukat szolgálni ? 

Tanitványnak s tanitónak egyaránt meg kel l tanulnia tetteit 
kormányozni. Nem szabad semmiféle más foglalatosságba ugy elme
rülniük, hogy azért elhanyagolják közönséges iskolai kötelességeiket. 
Mesterem igy szól azokhoz, kik Neki akarnak szolgálni :  ,,Minden
napi munkádat jobban kel l elvégezned más munkánál, nem pedig 
rosszabbul". A tanulónak az iskolában az az első kötelessége, hogy 
jól tanuljon. Semmiért sem volna szabad elhanyagolnia iskolai 
dolgát. Ezenkívül a bölc$ tanitó gondoskodni fog az iskola szer
vezetén belül minden oly foglalatosságról, melyben tanítványai 
hasznosan vehetnek részt; mert legjobb, ha minden tevékenységet 
az iskolában fejtenek ki. Ha volna a nemzetnek bármi szervezete, 
melyben jónak látná, hogy ők is benne legyenek : akkor fog szervezni 
az iskolán belül egy ahhoz tartozó alcsoportot, melyhez a többi 
tanítókkal együtt ő is csatlakozik. Nemzeti mozgalmak p. o. a „Boy
scout" (Cserkészfiúk) és a "Sons of India" (India fiai) nevet viselő 
mozgalmak. Ezekhez is kel lene alcsoportokat alkotni az egymástól 
külön álló iskolákban. Ahhoz kel lene szoktatniok a tanítóknak a 
fiúkat, hogy valamint a gyermek tevékenységének központja az 
otthon, úgy az ifjúénak az iskola. Amint a gyermek az otthonból 
meriti életét és erejét : úgy kel lene az ifjúnak az iskolából meritnie 
a magáét. A leghasznosabb munkákat az iskolával kapcsolatban 
kel lene végezni, hogy az is részt vegyen az ifjú általános nevelé
sében és hogy összhangzásban álljon az ő későbbi fej lődésével .  
Kel lene az iskolákban vitatkozó társulatoknak lenniök, melyekben 
gondosan megfigyelnék a vitatkozás szabályait, hogy megtanul
hatnák az ifjak, hogyan kel l kormányozniok érveléseiket. Azonkívül 
a kifejezéseik el lenőrzésére tanitó drámai-társulatok, a gondolatnak 
s tettnek együttes el lenőrzését szolgáló testgyakorló társulatok, 
továbbá irodalmi társulatok volnának kivánatosak, mely utóbbiakba 
az oly ifjak tartoznának, kik különösen érdeklődnek egyik vagy másik 
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tudomány iránt. Végül a szegényebb tanulók segélyezésére is kel lene 
az iskolában t::írsulatot alkotni. 

Nagyon fontos az is, hogy alkalmat nyujtsunk az ifjaknak 
arra, hogy megismerjék a hazájuk fejlődésének föltételeit úgy, hogy 
már az iskolában is gyakorolnák a hazafiasságot, a politikától távol 
állván. Nagyon szerencsétlen dolog az, hogy Indiában meggondo..: 

Iatlan izgatók gyakran arra tanitják a diákokat, hogy hazájuk iránt 
való szeretetüket más országok gyü lölésével mutassák ki. Nem 
történhetnék ilyesmi soha, ha az iskola maga gondoskodnék tanulói 
számára hazafias szolgálatok tel jesithetéséről ; hogy igy alkalmuk 
lenne tisztán kimutatni, igazán érzett lelkesedésüket. Csupán az 
iskolában kínálkozó alkalom hiányában engednek ők utat lelkese
désöknek az iskolán kívü l. 

A tanulók képességeihez mérten és környezetök szükségeinek 
figyelembe vételével kel lene az ifjakból csoportokat összeállitani a 
különféle társadalmi szolgálatokra. Ilyenek volnának : az állatok 
védelme, első segélynyujtása a megsérültnek, az elnyomott osztályok 
nevelése, továbbá nemzeti és vallásos ünnepek rendezésénél szük
séges segédkezés, s. a. t. Amely ifjaknak az iskola ád alkalmat 
ilyesmikben való részvételre, azok nem fognak óhajtani külön, az 
iskolán kivü l keresni alkalmakat. 

Különös alkalmuk van a fiúknak saját tetteik kormányzására 
és mérséklésére, amikor együttesen játszanak. A tanterembel i  forma
szerűbb fegyelem alól akkor olyan körülmények közé jutnak, melyek
ben hirtelen megszűnik számukra a külső tekintély befolyása. 
Ilyenkor - ha nem tanultak meg uralkodni tetteiken - durvaságot 
fognak tapasztalni a játszótéren az erősebbek részéről, aminek 
következménye a gyengébbek félelme. A játszótereknek különösen 
nagy a becsük az önfegyelmezés képességének fej lesztésében. A 
tanitók pedig sokat segithetnek tanitványaiknak az önuralmuk 
megszerzésében, ha jelen vannak a játszótéren és jó példát muta
tandó, alávetik magukat a játékvezető tekintélyének, szelidséget és 
tiszteletet tanusitanak mindenki iránt és inkább a csoport érdekében 
játszanak, mint a magukéban. Igy a tanulók egészen új oldaláról 
ismerik meg a tanítót. Itt ő nem érvényesíti tanitói tekintélyét velük 
szemben, hanem önmagát kormányozza belülről és tetteit a játék 
szabályainak rendeli alá s azok érdekeinek, kikkel együtt játszik. 
Az olyan fiú, ki avval az egyetlen gondolattal jelenik meg a játszó-
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téren, hogy jól kimulatja magát még társai rovasara is : tanitója 
példájából meg fogja tanulni, hogy akkor a legboldogabb ő, ha 
másokért játszhatik ; és akkor játszik legjobban, ha játékával tisz
teletet szerez az iskolának és nem előnyöket önmagának. Azt is 
megtanulja, hogy az a legjobb játszó, ki óvatosan alkalmazza 
csapásait és a határozott erő el len tudománnyal lép fel. Mikor 
ilyenképen vágyik már maga is jó játszó lenni elkezdi arra szok
tatni testét, hogy neki engedelmeskedjék ; és igy önuralomra tesz 
szert. Ez utóbbi által pedig azt a nagy leckét tanulja meg, · hogy az 
önuralom növeli boldogságát és sikerhez vezet . 

Ugyancsak a játszótéren lehet megtanulni a hangulatunkon 
való uralkodást ; mert aki játék közben elveszti nyugalmát, mindig 
rosszul játszik. Megtanulja ott a fiú, hogyan kel l hevességét és 
türelmetlenségét leküzdenie, szavait pedig megválogatnia, még 
veresége esetén is és hiúnak nem lenni, ha nyert . lgy ő erőssé és 

· jól egyensulyozottá alakitja jellemét, aminek nagy hasznát veszi 
majd férfikorában. Mindezt igazán sokkal jobban lehet a játszótéren 
megtanulni, mint az iskolában. 

3. Türelem. Mesterem e fejezet alatt közlött utasításainak 
legtöbbje főkép a tanitványoknak szól, de azért azokra is alkal
mazható, kik a közönséges életet élik. A türelem oly erény, melyre 
igen nagy szükség van az iskolákban, kivált ahol különböző val
lásúak a tanulók. Azt mondja a Mester : ,,Tökéletes türelmet kel l 
érezned mindenki iránt és ép oly szivből jövő érdeklődéssel kell 
viseltetned mindaz iránt, amit más vallásuak hisznek, mint a ma
gad -hite iránt ; mert az ő vallásuk épen úgy a legmagasabbhoz 
vezető ösvény mint a tiéd . Hogy pedig mindenkin segithess érte- · 
ned kel l mindenkit ." Ebben az irányban épen a tanítónak kell 
példájával legelői járni . 

Nagyon sok oly tévesen gondolkozó tanitó van azonban, ki 
úgy vélekedik, hogy az általa megszokott felfogások és szabályok 
oly általános elvek, melyeket mindenkinek el kellene fogadnia. 
Azon fáradoznak tehát, hogy a tanulók meggyőződéseit és szo
kásait lerombolják és olyanokkal pótolják, melyeket ők látnak 
jobbaknak. Különösen olyan vidékeken történik ez, ahol sokféle 
felekezethez tartoznak a gyermekek, mint p. o .  Indiában is. Ha 
rokonszenvvel nem tanulmányozza a tanitványainak különböző 
vallását és ha fel nem fogja, hogy mindenkinek ép oly kedves a 
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maga hite, mint neki az övé : akkor munkájának az lesz az ered
ménye, hogy tanítványai teljesen hitetlenek lesznek minden vallás
sal szemben. Különös gondot kellene forditani arra, hogy minden
. kor tisztelettel beszéljen azokról a vallásokról, melyeknek hivei 
vannak az ő tanitványai között . Erősitnie kel lene beszédével min
deniket a maga hitvallásának nagy elveiben és különböző szent 
könyvekből vett megfelelő példák által rá kel lene mutatnia az 
összes vallások egységes voltára. Nagyon sokat tehetünk ebben az 
irányban a tanitást megelőző vallásos szolgálat (istentisztelet) által, 
ha úgy rendezzük azt, hogy mindenki számára elfogadható legyen, 
vagyis egyik számára sem elidegenitő .  Amellett, hogy minden 
gyermeknek oktatást kel l nyernie a saját vallásából, jó volna őket 
naponkint egyszer emlékeztetni az összes vallások egységes voltára; 
mert mindenikre áll amit a Mester mond : ,,A vallás a legmaga
sabbhoz vezető ösvény." 

lgy példát adna az iskola arra, hogyan lehet a különböző 
vallásúaknak boldogan élni egymás mel lett és tisztelni egymás 
véleményét . Érzem, hogy a nemzeti életben az iskolának ez épen 
egy külön szerepe . Otthon a gyermek csupa olyanok körében él, 
kik vele egy véleményűek ; és nincs alkalma más hitű és szokású 
emberekkel érintkezni . Az iskolában lehet alkalma megismerni 
olyanokat, kik mást hisznek mint ő . A tanitónak pedig oda kellene 
őt irányitania, hogy megértse azokat a hiteket is és egységet lás
son bennük. Nem szabad a tanitónak tanitváriyában elégületlensé
get kelteni a maga vallása iránt azáltal, hogy ő lenézi vagy tudat
lanságból elferditi azt ; mert ilyen viselkedéssel csak azt éri el, 
hogy tanitványa meg fog vetni általában minden vallást . 
Vannak az ország különböző vidékeinek külön-külön egészen sa
játságos szokásai is, melyeket sokan felfújva a: vallás lényeges részé
nek tekintenek, ahelyett, hogy csupán szülőföldjüket jellemző szoká
sokat látnának bennük. Ebből kifolyólag megvetéssel vagy rossza
lással nézik azokat, kik az övéktől eltérő szokások hívei és gőgö
sen távol tartózkodnak tőlük. Nem tudom, mennyire képeznek 
nehézségeke-t ilyesmik a nyugati országokban ; de Indiában, úgy 
hiszem, sokkal erősebb válaszfaluf szolgálnak közöttünk a szoká
sok, mint a térbeli távolság és a vallásbeli különféleségek. Itt az 
ország minden részében máskép öltözködnek, esznek és fésülköd
nek az emberek s. a. t . Én pedig tapasztaltam, hogy a fiúk az 
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iskolában elinte hajlandók lenézni az övéktől eltérő külsejű és 
viseletű társaikat. A tanítóknak segitni kellene ezen, hogy a tanu
lók felülemelkedhessenek a közönséges különbözéseken és inkább 
azt az egy közös anyaországot vegyék tekintetbe, melybe mind
nyájan egyenlőkép tartoznak. 

Mondottuk már, hogy fajgyülölet nélkül való hazaszeretetre 
kellene oktatni a fiatalságot. Hozzá tehetjük még, hogy a türelem 
nagy erényének egy része az, ha megértjük és szeretjük a többi 
nemzeteket is. A fiúk kötelesek megtanulni nemzetük történetét és 
más nemzetekét is, melyek mind tele vannak háborúkkal és hódí
tásokkal. A tanítónak ki kell emelni, hogy mily rettenetes szenve
dések okozói voltak mindezek ; továbbá, hogy mindamellett utat 
tört magának és ezt is hasznára fordította a fejlődés ; mennyivel 
többre lehetne tehát úgy mennünk, ha béke és jóakarat uralkod
nék a gyülölet helyett. Ha úgy neveljük a gyermekeket, hogy ér
deklődéssel és rokonszenvvel nézzék a különböző életmódokat, ne 
bizalmatlansággal és nemtetszéssel : akkor olyan férfiakká válnak 
kik minden nemzet iránt tisztelettel és türelemmel viseltetnek. 

4. Vidámság, derültség. A tanítványait igazán szerető tanító 
csakis vidám képes lenni a tanórák alatt. Levertségnek egy bátor 
ember sem engedi át magát ; de ha a tanító teszi meg, az nagyon 
káros lehet. Ö ugyanis naponként nagyon sok gyermekkel vagy 
ifjúval érintkezik és azok között szétárasztja a saját hangulatát. A 
tanító nyomott hangulata mellett nem sokáig lehetnek a tanulók 
vidámak és boldogok ; jól tanulni pedig csakis vidámság és bol
dogság mellett lehet. Ha a tanító és tanulói egyaránt vidámsággal 
párosítják az iskolai életet : akkor nemcsak könnyebben dolgoznak 
mint anélkül dolgozhatnának, hanem egyúttal olyan hellyé teszik 
az iskolát, melyben gondoktól és bútól menten tölthetik el idejöket. 

Gyakorolnia kellene magát a tanítónak ebben, hogy mihelyt 
az iskola kapujához ért, távol tartson magától minden gyötrő és 
nyomasztó gondolatot ; mert neki vidámságot és erőt kell abba 
a légkörbe vinni, melyben a tanulóknak élniök és fejlődniök kell. 
Legkönnyebben úgy szabadul meg az ember a levertségtől, ha 
valami örvendetes és érdekes dologra gondol. Ez pedig nem lehet 
nehéz, amikor tanítványaihoz megy, A gondolatok elhalnak, ha 
figyelmen kívül hagyjuk ; azért sokkal jobb elfordulnunk a nyo
masztó gondolatoktól mint küzdenünk ellenük. A vidámság hatá-
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rozottan gyarapitja az életet, míg a szomorkodás fogyasztja ; és q 
tanító saját erejét növeli, ha megszabadul a levertségtől. Gyakran 
nagyon nehéz a családi go11dokkal terhelt tanítónak magát az ag
godalmaktól távol tartania és mégis meg kell kísérelnie az iskolán 
kívül hagyni azokat. 

Arundale ur mondja hogy ő már szokásává tette, hogy 
azonnal jókedvű lesz, mihelyt a kollegium kapuján belépett ; mert 
ezt irja : ,,Óhajtom, hogy boldogság és érdeklődés legyen az, ami
vel én az iskolai élethez hozzájárulok. Naponként azon dolgoztam, 
hogy vidáman lépjek be a kollegium kapuján és végre sikerült is 
vidámmá lennem. Mikor a telkeken át hivatalom felé menve meg
pillantok egy zord vagy komor arcú fiút, szándékosan felé megyek, 
hogy vidámsággal űzzem el komorságát ; és csakhamar el is tűnik 
arcáról a ború. Azután a vallásos szolgálat (istentisztelet) követ
kezik. Mikor a hitoktatóval együtt helyet foglalok, igyekszem kérni, 
hogy a Mester áldása láttassék meg mind a kedves ifjak arcán, 
kik most előttem vannak. Lassan körülhordom tekintetemet a hall
gatóság minden tagján és törekszem magamból a szeretetnek s 
rokonszenvnek szakadatlan áramlatát önteni ki rájok." 

Mondhatom már, hogy a fiúk megfigyelik tanítóik arcát, lesve, 
hogy jó vagy rossz kedvűek-e. Ha azonban mindig derült és sze
retetteljes a tanító, akkor nem vizsgálják többé az arcát ; mert 
bíznak benne s eltűnik minden aggodalmuk és feszességük. Állandó 
vidámsággal a tanító erőt és jóakaratot áraszt szerte tanítványaiba, 
s uj élet indul meg bennök, figyelmünket fel serkentve. A tanító 
rokonszenve igy legyőzi a gyermek gondatlanságát. 

A játszótéren a tanuló ép úgy elsajátíthatja a vidámság eré
nyét is mint a tettein való uralkodást. Ha valaki vidám tud lenni 
vesztesége esetén is, akkor csak erősödik azáltal a jelleme. Amely 
fiú derülten és jókedvvel néz szemébe annak a dolognak, mi neki 
veszteséget okozott : az a valódi férfiassághoz vezető 
úton jár. 

Célirányosság. A célirányosság, melynél fogva figyelmünket 
minden végzendő munkánkra olyképen összpontosítjuk, hogy az 
a lehető legjobb munka legyen, nagy mértékben az érdeklődéstől 
függ. Igazán célirányos csak akkor lehet a tanító, ha érdeklődik a 
dolga iránt és minden más munkánál jobban szereti. Annyira el 
kell merülnie munkájába, hogy folyton a gyermekek számára ter-
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vezgessen és mindent olyan szemmel nézzen, hogy mikép veheti 
hasznát a saját munkájánál . 

A célirányosság lelkesedést jelent. A lelkesedés azonban esz
mények nélkül lehetetlen. Igy tehát a célirányosságra törekvő taní
tónak el kel l telve lennie azokkal az eszményekkel, melyekhez 
iskoláját óhajtja elvezetn i .  Az eszményi iskolának meg kell lennie 
gondolatában és mindig arra kell törekednie, hogy közelebb juttassa 
ahhoz a meglevő iskolát. Célirányosságra törekedve tehát, nem sza
bad a tanítónak mindennel megelégednie úgy, amint épen van . Foly
ton résen legyen, hogy minden alkalmat javításra használhasson föl. 

Amint jobban, jobban megismeri a tanitó tanítványainak ké
pességeit �s nemzeti szükségleteit, eszménye is megváltozik. Igy 
azután évek múlva messze elhagyta már mindazokat az eszmé
nyeket, melyek eleinte céltudatosságában vezérelték. Azután is 
eszményektől vezetteti magát, de azok már gyakorlatiabbak a régi
eknél ; és így célrányossága sokkal · behatóbb és nagyobb sike-
rekkel jár. 

A Mester két mondásra hívja fel figyelmünket, melyek úgy látom 
nagyon világosan rámutatnak a céltudatossággal való munká lkodás 
irányára. ,,Akármilyen munkád akad, teljes erődből végezd azt"; 
és „ bármit csinálsz, szíved szerint cselekedjed, mintha az Úrnak 
tennéd és nem az embereknek. " Akármi legyen a dolgunk, alaposan 
kell elvégeznünk ; de mindig oly munka legyen az, ami belei l lik 
„ Istennek az emberek számára készített tervébe." Mintha az Úrnak 
tennők", úgy kell elvégezni. Azt mondja a Mester : ,,Vallásosság
gal kell dolgoznunk minden munkán avval az érzéssel, hogy meg
szentelt áldozat az, melyet az Úr oltárára teszünk. A Te nevedben 
és Neked teszem ezt, óh Uram ! Ha ezt gondolom magamban, 
lehet-e mást felajánlanom Neki, mint a legjobbat, amim van ? 
Lehetséges-e munkámnak bármely részét is gondatlanul vagy 
figyelem nélkül végeznem, ha tudom, hogy egyenesen Számára 
készítem ? Gondold el, hogyan dolgoznál, ha azt tudnád, hogy 
maga az Úr jön el, külön a munkád megtekintése végett ; és tudd 
meg, hogy Ö látja a te dolgodat, mert minden az Ö tudomá�áva! 
történik. Ezt tudva úgy fogod végezni kötelességedet, ,,mintha az 
Urnak dolgoznál és nem az embereknek. " 

Ezenkivül a fej lődés. elvét illető ismereteinek is megfelelőleg 
végezze munkáját a tanító, ne pusztán kicsinyes m úló, érdekekre 
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vaíó tekintettel. Azért tehát meg kell tanulni fokozatosan, milyen 
helyet foglal ő el a fej lődésben, hogy így saját magára nézve is 
célirányos legyen. Csakis igy lesz képes célirányosságra nevelni 
környezetét, ha célirányos tud l enni önmagára vonatkozólag is a 
saját eszményeihez híven. Meg kell kísérelnie, hogy kicsiben ő 
lehessen megszemélyesítője annak az eszménynek, melyhez tanít- · 
ványait eljuttatni remélve törekszik. Ha pedig e mellett még ma
gára nézve is szem előtt tartja az eszményt, akkor olyan részle
teket fog látni benne, melyek különben kikerülték volna figyelmét ; 
vagy melyeket különben, mint nem fontosakat, elhanyagolt volna. 

A célirányos�ág gyakorlati alkalmazása tehát abban a törek
vésben rej lik, hogy igyekszünk szem előtt tartani egy uralkodó 
központi eszményt, melyre tanitók és tanulók napi cselekvényeinek 
összegét irányítjuk. Olyanképen, hogy a piciny életet megelevenitse 
a nagyobb és valamennyi tudatos részévé váljék egy nagyszerű 
egésznek. Igy például a szolgálat eszményét oly élénkké kellene 
tenni, hogy az egész napi életünket a szolgálásra való törekvésben 
éihessük le. 

Bizalom . A tanítónál megkívánt tulajdonságok között elsőnek 
a szeretetet emlitettük. Illő immár, hogy e kis könyv egy másik, 
csaknem ép oly fontos tulajdonsággal végződjék, t. i. a bizalommal. 
Ha nem bízik abban a tanító, hogy van ereje céljának elérésére, 
akkor nem lesz képes hasonló bizalmat kelteni tanítványaiban. Az 
önbizalom pedig nélkülözhetlen kelléke a sikernek az emberi tevé
kenység minden terén. A Mester szépen kifejtette, miért van jo
gunk bízni : 

„Biznotok kel l  magatokban. Azt mondjátok, nagyon is jól 
ismeritek ·magatokat ? Ha ezt érzitek, nem ismeritek magatokat. 
Ti csak a gyenge külső burkot ismeritek, mely gyakran bele esett 
a posványba. Ti azonban - a ti valóságos énetekkel - szikrái 
vagytok Isten tulajdon tüzének ; és Isten, ki mindenható, bennetek 
van. Ennélfogva nincs olyasmi, amit meg ne tehetnétek, ha 
akarjátok ."  

A tanítónak éreznie kell, hogy képes tanítani a fiúkat és 
képes arra a munkára nevelni őket, mely kinn az életben vár reá
juk a jövőben. Ez a képessége az irántuk való szeretetből növe
kedik és abból az egyetlen szellemi életből merítette, melynek 
mindnyájan részesei. Mivelhogy a tanító és tanítványai egylénye-
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gűek és „ Isten tulajdon tüzének" egy kis lángját képezik : azért 
jogosan bizik a tanító abban, hogy minden segítést célzó törek
vése, mely az Egy Életben való részességéböl származik, eléri és 
ösztökélni fogja tanítványaiban ugyanazt az Életet. 

Nem mindenkor fog_ia azonnal láthatni az általa okozott ha
tást . A tanítónak legfontosabb befolyása valóban a tanítványok 
fejlődő jellemén látszik meg. Az igazi tanítót munkája eredménye
képen nem elégíthetik ki a vizsgálatok sikerei, az iskola híve és 
a fölülvizsgálók megelégedése. Ha azonban erősödni és tisztulni 
érzi a saját magasabb természetét azáltal, hogy erősen vágyik 
szolgálni tanítványait ; s ha öröme telik abban, hogy őrködik a 
bennük rejlő isteni Élet fölött, mely válaszul visszasugárzik a 
saját magában rejlöre : akkor valóban nagy a boldogsága. Akkor 
békével tölti öt el az a tudat, hogy felébresztette fiaiban a saját 
isteni voltuk ismeretét, mi által előbb-utóbb elérik a tökéletes
séget. 

A tanító bizalmassága igazolt, mert az isteni Élet megvan 
benne és tanítványaiban egyaránt . és ők buzdítás és erősítésért 
fordulnak hozzája .  Engedjük csak, hogy kiadja magából előttük 
mindazt, ami legmagasabb benne : akkor egészen bizonyos lehet 
abban, hogy nem akad oly tanítványa, kinek felsőbb Énjében 
legalább némi mértékben visszhangra ne találna ; bármily kevéssé 
észrevehető is neki ez a válasz. 

A fiúk részéről viszont teljes bizalom kívántatik taqitójok 
iránt . Meg kell tanulniok szeretni öt és bizni benne, ami elkerül
hetetlenül meg is lesz, ha érdemessé teszi magát szeretetükre a 
.tanító . 

A tanítóban és tanítványaiban rejlő Egy Életnek ilyenképen 
való állandó kölcsönhatása mindig közelebb fogja hozni őket egy
máshoz. Meg fognak tanulni az iskolában ugy élni egymás mellett, 
mint idősebb és fiatalabb testvérek, kik az iskola családjának 
tagjai . Azáltal, hogy az iskola szűk körében ilyen testvéri életet 
élnek : oda nevelődnek, hogy később a nemzet tágabb körében is 
képesek lesznek testvérségben élni. Azután fokozatosan megtanul
ják azt is, hogy az egész világ csupán egy óriási Testvérség 
és hogy az egészben egy isteni Élet rejlik. Ezt az egy Életet 
igyekszik kifejezni a Testvérség minden egyes tagja tudva vagy 
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tudatlanul . Valóban boldog az a tanító, ki tudatában van a saját 
isteni voltának ; mert az emberben rejiő istenség isme�etét tanitani 
a legmagasabb feladat és ez örökké az ö kiváltsága marad. 

(Vége.) 

KÖNYVEK 

]. Krishnamurti. 
(Angolból : Ferenczy Izabella.) 

Teozófiai Könyvtár 5. :·Aimée Blech . "Azoknak, 
akik szenvednek". Megjelenik november első felében. 

Örömmel jelentjük olvasóinknak, hogy a mai 
nehéz időkben fontos, aktuális szükségletet kielégitő 
könyv fogja elhagyni a sajtót : A. Blech fenti munkája. 
Szerző könyvét akkor irta, mikor férje, mint olasz szár
mazású tiszt az afrikaiharctéren 1895-ben elesett. Min 
den sora, mélyérz éstől lüktet és mégsem rapszodikus, 
hanem higgadt, megérteni igyekvő és megértető. A 
M. T. T. nem cselekedhetett jobb munkát, minthogy 
ezt a könyvet, mely fontos missziót van hivatva tel
jesiteni, kiadja. Közelebbi ismertetésére még rátérünk. 

A mű kitűnő forditását Halász Hermina végezte, 
akinek e téren való munkásságát olvasóink lapunkból már előnyösen ismerik. 
Lapunk jelen számában közölt Szegedy Maszák Leona : "A teozófus és 
a háború" e. cikk megjelent különlenyomatban is, mint a Teozófiai Füzetek 
4. száma. Ára 30 fii!. Kapható a Társulatban. 
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A TÁRSULATBÓL. 

A M. T.  T.  okt. 9-én kezdte meg ujra üléseit. Nádler Róbert elnök a 
háborúról adott elő s teozófiai szempontból igyekezett azt megértetni ; Nérei 
Ödön azt fejtegette, miképen vihetjük bele ter,zófiai elveinket a mindennapi 
életbe. A „Teozófia A B C.-je" dr. Théodore Pascal-tó! két estét töltött be. 
Ezt a tömör és alapos fejtegetést, melyből minden kezdő a teozófia alap
tanitásairól kitűnő információt meríthet, lapunkban is hozni fo"gjuk. A novemberi előadások sorrendje a következő : 

November 6. ,,A teozófiai összejövetelekről" C. W. Leadbeater után : Nádler Róbert. 
November 13. ,,Gondolatok a háború körül" : dr. Rózsaffy Dezső. -

„Azoknak, akik szenvednek", részlet Aimée Blech sajtóalatt 
levő könyvéből felolvassa : dr. R. D. 

November 20. ,,Exotikus világokból" : Szereday leo. 
November 27. ,, Keresztyénellenes-e a teozófia" : Budai Gergely. 
Az előadások pontosan ¾ 8 órakor kezdődnek s azokon csak társulati 

tagok vehetnek részt. 
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Nyomatott Sárik Gyula villanyeröre berendezett könyvnyomdájában, Czegleden. 

A SZENTSÉGEK.* 

E szó „szentség" vagy „sakramentum" ugyanazt jelenti, mint 
a szanszkrit „ samskara". Minden nagy vallásban vannak szentségek. 
Ezek a nagy okkultisták ajándékai a világnak, annak céljából, hogy 
áthidalható legyen a nagy örvény a látható és láthatatlan világ 
között . A fejlődés felsőbb fokán álló ember képes saját hidja fel
épitésére, - számára szükségtelenné válik a szentségek közvetitő 
hidja, melyet vallásunk épitett számunkra ; de akkor is a bölcs 
ember kitart a sakramentumok mellett, hogy másoknak jó példát 
adjon és segitségére legyen azoknak, kik alacsonyabb fejlődési 
fokon állanak. A bölcs ember mindig ugy cselekedjék, hogy csele
kedetét vonzóvá tegye, mondja a Bhagavad-Oita . A hindu vallás
rendszer szerint minden ember életében beáll egy időszak - s ez 
a tanitványok időszaka - midőn minden sakramentum természet
szerüen megszünik számára. Miután ez a közönséges élet folyamata 
alatt jön létre, csak kevesen vesznek tudomást róla. 

Ezuttal csak a szentségek logfontosabb principiumai jönnek 
tekintetbe . Az alsó három sikon mozognak legföképen, ezeknek 
megfelelő testekben . 

A mentális test többnyire Svargával ( devachani világ) foglal
kozik és a manas-szal (gondolkozás) - ennek folytán nincs köz
vetlen vonatkozásban a szentségekkel . 

Vegyük most sorba a testeket, melyekkel dolgunk van a szent
ségek megmagyarázása érdekében . 

A fizikai világban fizikai testünk van, a vedantisták elneve
zése szerint : Annamaya Kosha ; a fizikai sik sürü anyagából való, 
szilárd, cseppfolyós és gáznemű. A második az éter vagy kettős 

*Kivonat A. Besantnak Benaresben tartott előadásából. 
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tes.t. Ez is a fizikai világhoz tartozik, de ennek finomabb éterikus 
anyagábó!: Ezt a másodikat a vedantisták Pranamaya !{osha-nak 
ne::vezik. 0, ugy szólván a fizikai testnek modellje. Normális felté
telek között ez a test a fizikaival szoros kapcsolatban van és tulaj
donképen áthidalja a fizikai és asztrális testeket. Az asztrális a 
harmadik test, mely vonatkozásban áll az idegrendszerhez. Az 
anesztézia alatt az étertest elszakad a fizikaitól (épen ugy, példának 
?káért, __ mi�tha e�� f�lv,onó hid_a� huznánk fel) és igy megszűnik az 
osszekottetes a fmka1 es asztrahs között, - azért az illető személy 
nem is érzi a sebész éles szerszámát sem. 

Tudományos kisérletek magyarázzák és bizonyitják az étertest 
létezését. Elfogadott dolog, hogy galvanikus áramlatok áthatják 
állandóan az emberi testet. Ez pedig bizonyitja az éterikus matéria 
létezését az egész testben. A nemrégen felfedezett N. sugarak szin
tén szoros vonatkozásban lehetnek az étertesttel, mivel a megfigyelés 
bebizonyitotta, hogy kiáramlásuk a testből egyszerre történik az 
éterikus kettős test kiáramlásával. 

Az asztrális és a mentális testet egy elnevezés alá helyez
ték a Vedantisták : Manomaya Kosha. Az asztrális durvább része 
ennek a Manomaya Kosha-nak, �ig a mentális a finomabb. Az 
asztrál-test felszabadul alvás alatt és ezért tehetséges elhalt bará
tainkkal érintkezni alvásunk ideje alatt, ha az ő asztrál-testük még 
nem szünt meg, vagy fel nem oszlott. 

Minden egyes szentség (samskara) három főrészből áll, ezért : 
az anyagi vagy formai tárgy, a kimondott szavak és az eszközölt 
jelek. A két utolsót elnevezték a hinduk Mantra és Mudranak. Mind 
három szükséges a samskara vagy szentség teljes hatásához. 
Látni fogjuk, hogy ez a három szoros rokonságban áll egymás
hoz. Az anyagi tárgyak (formák) arra szolgálnak, hogy összekötő
hidat alkossanak a fizikai és étertest között. A fizikai tárgy, mit 
erre a célra többnyire használnak : rizs vagy kenyér és viz. De 
lehet más is, nem szükséges, hogy épen ez legyen. Az anyag fizikai 
testünkbe hatol, felépiti azt és egy része lesz a fü:ikai testnek. Ez 
az eset fennforog az asztrálisnál is ; jóllehet, hogy ugyanaz az 
anyagi tárgy arra szolgál, hogy mindkettőre hatást gyakoroljon, azaz 
felépiti a fizikait, valamint az étertestet. 

A kimondott szavak vagy mantra-k (mantram-nak is mondják) az 
anyagihoz kapcsolnak valamit,amivel az a szavak kiejtése előtt nem birt. 
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A kenyér, melyet a keresztények szentségeik gyakorlásánál 
használnak, a megszentelés előtt közönséges kenyér, de miután a 
mantram elhangzott fölötte, már nem ugyanaz a kenyér. A mantram 
hangzása különös rezgéseket, víbrációkat idéz elő, mely az anyagi 
tárgynál hasonló rezgéseket hoz létre, ugy, mint az egyszerű kisér
letnél, egy hang visszhangra talál egy másik tárgynál, melyre a 
hangrezgések hatnak. A hangnak hatása néha oly nagy, mint azt 
a hires fizikus, Tyndall, is kimutatta, hogy egy üveg-pálcát dara
bokra tördelhet, csupán egy és ugyanazon zenei hang folytonos 
megütésével. 

A tárgy, mely rokonszenves hatás alatt áll egy bizonyos zenei 
hangra vibrál, - de kell, hogy ráhangolt is legyen arra a bizo
nyos hangra. Ezért a mantramokat mély tudásu okkultisták szer
kesztették meg, ők határozták meg a fizikai objektumot is, s e kettő 
összhangban, rezgési viszonyban áll egymáshoz. A mantram össze
tétele gondos, pontos és megmásithatatlan. 

A hatalmi jelek vagy mudra-k szintén magyarázatra szorul
nak, mert megértésük nem épen könnyü. Az emberi lény felhal
mozott erőknek a centruma, mit a modern tudomány életmagnetis
musnak, a vedantisták pedig prana-nak (életerőnek) neveznek. Ez 
a prana villamosság formájában kihatol az emberi testnek minden 
részéből, - de miként az elektromosságnál is, ez a kisugárzás a 
végtagoknál és ujjhegyéknél történik leginkább és nem a lapos felüle
teknél. A prana kisugárzása legintenzivebb az ujj és lábhegyeknél, 
de különösen az ujjaknál. 

A hipnotizáló, mikor egy személyt hipnotizál, az illetőre szórja, 
rázza az élet-megnetizmusát. Reichenbach alaposan megfigyelte ezt 
és e kisugározást „ Od"-nak nevezte el. Egy kisérlet alkalmával 
Reichenbach teljesen sötét helyiségben nehány órára elzárva tartott 
egy embert, igy tetemesen fokozta látószerveinek fényiránt való 
érzékenységét és egy másik emberen, akit aztán oda vezetett, köny
nyen észlelhető volt az elektromos kisugárzás a testből . Az anyagi 
objektumtól függ, hogy a mudra épen ugy, miként a mantram - mi
képen lesz alkalmazva a samskara-ban. Ennél fogva a különböző 
mudrak különféle állása, mindig bizonyos sajátos értelmet szolgál. 

Tehát, ha összes ujjaink hegyét mindkét kezünkkel érintkezés
ben tartjuk, annak célja, hogy az élet-magnetizmus áramát ki ne 
bocsássuk testünkből, - szóval, elzárjuk az elektromos körforgást 
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a testben. Ugyanazt célozza, ha valamely állásban lábujjainkat 
kezeinkkel megfogjuk, vagy kezeinket térdeinkre helyezzük. A fel
felé tartott kezek - vagyis ujjak, minden valószinüség szerint azt 
eredményezik, hogy az élet-magnetizmus áramát felülröl lefelé 
fogjuk fel. 

A mudrakat vagy hatalmi jeleket, szintén mély tudásu okkultis
ták határozták meg és a legkisebb eltérés elronthatja az eredményt. 
Ennek oka abban van, hogy az elektromos áram nem keringhet, 
ha a vezetö kábelen legcsekélyebb hiba van jelen. 

Most a nagy keresztény vallás néhány szentségét vegyük 
különösen szemügyre. Hét keresztény sakramentum van, ezek mind
egyike vonatkozással bir az emberi élet minden fontosabb idö
szakára, épen ugy, mint a hinduknál. A keresztényeknél azonban 
nincs születés elött való szentség, mint náluk. A születés elött való 
szentségek hatással vannak az ujra inkarnálódó Én-re még az anya 
testében. Erökkel veszik körül az anyát, finom, gyengéd magne
tikus szálak gyanánt hatnak erösitöleg a még meg nem született 
gyermekre ; föleg az Én fejlödését támogatják, megóván azt 
ártalmas behatásoktól. Modern hinduk hajlandók kigunyolni ezeket 
a ceremóniákat, avult, divatját multa babonának nevezik, de még 
sem áll egészen jogukban a még meg nem született gyermektöl 
elvonni az esetleges jó hatásu cselekedetet, mit e ceremóniákból 
kaphatna. 

A keresztény egyház hét szentsége a következö : 
1. Keresztség, vagy a gyermek megszentelése. 
2. Bérmálás, körülbelül 1 4  éves korban történik. (Hasonló 

a hinduk szál-ceremóniájához.) 
3. Oltári szentség, (áldozás vagy úrvacsora) mely Krisztust 

követöivel egyesiti. 
4. A házasság. 
5. A gyónás. (Valamennyire eltérö a hinduk szokásos sakramen

tumától, mert ha a hivö meggyónt, az megkisérli a sakramentum 
segitségével büneit többé el nem követni.) 

6. Az utolsó kenet. (Eredetileg megkenték szent olajjal a 
beteget, hogy felgyógyuljon, most már csak halála órájában adják 
fel a hivönek.) 

7. A halotti mise. (Összevág a hinduk Shraddhajával.) 
A katholikus egyházak elismerik ezeket a szentségeket, mig 
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a protestánsok, materialista buzgalmukban, elejtették a szentségek 
egy részét, kivéve a keresztséget és úrvacsorát. Ennek a hatása 
az, hogy a protestánsoknál a spirituális rész rovására a materialisz
tikus mindig nagyobb jelentöséggel bir. 

Egy hindu élete minden egyes ágában a valóságban sakra
mentumnak van tervezve és berendezve, a reggeli felke!éstöl kezdve, 
esti lefekvéseig. A vallásos hindu minden cselekedete napközben 
szentség, mely a megfelelö mantramok gyakorlásával jár. Elsö 
kötelessége, ha felébred, megemlékezni a nappali életet adó világos
ságról. Nyugvóhelyéröl a földre lépve, köteles az anyaföld termé
kenységére, minden élö lény hordozójára és eltartójára gondolni. 
Fürdöje emlékeztesse öt, hogy miként fizikai testét a viz tisztán tartja, 
ugy szelleme és kedélye is tisztán tartassék általa. Táplálkozása 
közben áldozza annak egy részét különféle lényeknek, jusson eszébe, 
hogy e táplálék megszerzése mennyi áldozatot követel, a feláldo
zott ételekröl sem feledkezett meg, mert hiszen minden a termé
szetben életet tartalmaz, ez képesitse öt az áldozat-hozatalra, -
söt élete feláldozására, ha a világnak szüksége volna rá. 

A keresztények szokásos hála-imája ehhez hasonló sakramentum. 
Az Anglikán katekizmusban a szentségekröi adott definició 

találó : ,, szentség külsö látható jele egy benső szellemi megszen
telésnek." 

A keresztelésnél használt viz, nem közönséges viz, hanem 
valóságban megszentelt viz. A pap vagy lelkész akarat-erejétöl és 
tisztaságától függ a megszentelés foka. Ezt a vizet a gyermekre 
önti a pap és a keresztnek misztikus jelét adja rá. Ha ezt a cere
móniát olyan lelkész végzi, aki bensö megismeréssel és szellemi 
meggyözödéssel bir, akkor a megkeresztelt gyermek megszabadul 
sok rossz befolyástól. Ez teszi az első szentség erejét, mondjuk 
inkább - hatalmát. 

A misénél a fizikai tárgy : a bor és kenyér. A katholikus egy
házakban használt mantram a régi, latin mantram, melynek ritmikus 
összetételét, vibrációinak szükséges számát nagy gonddal szerkesz
tették meg az okkultisták. A protestáns egyház leforditotta ·ezt a 
mantramot, ezáltal az sokat veszitett erejéből. De hatása azért van 
és lehet a leforditott mantram-nak, különösen, ha az istentisztelet 
végzö áldását osztó lelkész tiszta, teljes lelki meggyözödéssel és 
értelemmel végzi azt. A pap a mantram ismétlése után a kenyeret 
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és bort kereszttel jelöli. Egy látnok számára mindkét hatalmi cse
lekedet egyszerre fényesen tündöklik ; azt is látja, · hogy ezek nem 
ugyanazok a tényezők többé, amelyek voltak a szent cselekedet 
előtt. A megszentelt kenyér és bor átalakitólag hat, a résztvevő tes
tére ruházza át az Urtól eredő szent befolyásokat. 

Hogy e cselekmény teljes hatással legyen az áldást osztóra, 
valamint a résztvevőre, - megismerés, hiterő és tisztaság szüksé
ges, de spirituális képesség nélkül való papok is hozhatnak létre 
valamelyes eredményeket. 

A házasság szentség, ugy az indusoknál, mint a régi katholikus 
hitvallásban. A protestánsok és a reformátusok ezt a szentséget 
majdnem hivatalos kötelékké alacsonyították. Ennél a szentségnél 
az anyagi objektumé a férfi és a nő, - ennélfogva ez a szentség 
a legszentebb legyen az emberi életben, mert képletesen magukban 
hordozzák a teremtő isteni hatalmat ; férfi és nő, - mindkettő 
érintetlen és tiszta az élet sikjain. Ök a teremtő erőnek meg
szentelt jelvényei. A hinduk igen szimbolikusan fejezik ki az egye
sülést : ruhájuk összegombolásával és a hét lépés, mit együtt tesz
nek előre jelképezi az együttes vándorutat - egy életen keresztül. 
A hozzávaló ima-formula a rishik-től megszabott védista szent 
mantram. 

A keresztényeknél az egyesülés külső jelvénye a karika-gyürü 
és a hatalom jele a férfi, aki a gyürüt feladja. A hatalmi szavak 
ugyan azok a végén - ,,mit Isten köt, azt ember ne bontsa fel ."  
A reformáció szerződéssé sülyesztette a házasságot a szentség el
hagyásával, ezáltal felbonthatóvá is tette, - a válás könnyen tör
ténik protestáns országokban. Katho!ikus országokban az egyház nem 
egyezik a házasság felbontásába, az anglikánus egyház sem ismeri 
el. Amig férfi és nő életben vannak, ha elváltan élnek is, az ő 
egyesülésük Isten előtt megszentelt frigy és szét nem választható. 

Az indusoknál a szentségből sok megy veszendőbe azáltal, 
hogy a házasság kora olyan nagyon korai. A mantram egy részét 
vőlegény és menyasszonynak kell énekelnie, szükséges volna, hogy 
meg is értsék a szöveget. 

Teljes erejével hatna a ceremónia, ha a házasság kora tör
vény utján későbbre tétetnék és a mantra-mot az ifju pár igaz 
értelemmel, lelkesedéssel, benső meggyőződéssel énekelné. 

A. Besant (Forditotta : B. l.-né.) 
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Megismerés. 

É's szólt a vihar �· én ismerem a világot, mert dara
[ bokra szedem 

És szólt az ólmos köd : közelebbről ismerem én, 
[mert teljes sulyommal reánehezedem, 

Fölnevet a Nap: en jobban ismerem, mert mindenek
[fölött boldoggá teszem. 

MIÉRT VAN HÁBORU ? 

Carmen Sylva. 

j' ai vu la Paix descendre sur la terre 
Semant de l'or, des fleurs et des épis. 
L'air était calme, et du dieu de la guerre 
Elle étouffait les foudres assoupis . . .  
"Ah ! disait-elle, égaux par la vaillance 
Fran�ais, Anglais, Belge, Russe ön Germain. 
Péuples, formez une sainte alliance 
Et d_onnez vous la main." 

P. ]. Béranger. 

A béke mozgalom híveinek ajánlva. 

Ezekben a napokban kezdtem megérteni, hogy miért van 
tulajdoképen háború és mi a háború jelentősége. Elsősorban szö
gezzük le azt, hogy a háború nem véletlen eredménye, hanem 
szükségszerű valami. (,,Véletlen" egyáltalán nincs, ezt a szót az összes 
nyelvek szótáraiból törölni kellene). Csak nem gondoljuk, hogy 
néptömegek egymásnak lódulhatnak, amúgy játékos vagy gyülöletes 
szeszélyből, minden időbeli és térbeli előre meghatározottság nélkül .  
Balgaság volna ilyet föltenni. Az erkölcsi világnak is meg vannak 
a maga kérlelhetetlen dinamikai törvényei. És ha a felsőbb e11<ölcsi 
vi lágban ugy tudnánk olvasni, amint jelen még tökéletlen fejlettsé-
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günknél fogva még nem tudunk, akkor sokmindent meghatározhat
nánk és sok mindennek látnók valódi mozgatóját . . . 

A törvény egy és mindenütt ugyanaz. A természetben azt látjuk, 
hogy mindenben a hasonszerűségek (analógiák) és a megfelelések 
(correspondenciák) törvénye uralkodik. Ezek a törvények az erkölcsi 
világban is fönnállanak. 

Nézzünk végig az t;!mberiségen. Az egyes nemzeteken belül 
mily örült versengés folyik az egyes emberek között. A versengés, 
az egymás letörésének vágya már az iskolában kezdődik és az életben 
f�lytatódik. Majd a versengés rendszerezödik a különböző életpályák, 
hivatások, hivatalok és testületek szerint. Ha ez a versengés a 
természet parancsolta életfönntartás ösztönén nem terjedne túl, min
den rendben volna. De a becsvágy, a felülkerekedés vágya határ
talan és feneketlen. Már békeidejében be nem vallott háborúban 
élünk. E csatákat nem látjuk, mert a gondolatok, a rejtett érzések 
és ösztönök világában folynak le. De valójában ismerősök s ismeretle
nek, kartársaink, barátaink holttestein véres lábbal gázolunk előre az 
érvényesülés felé. Senki ne mondja, hogy e kép túlzott ! Aki emberek 
között él tudja, hogy a szeretetlenség, a tudatos, de még inkább öntudat
lan gyülöltség, irigykedés mily nagy mérvü. Kérdem : Hol akarják az 
emberek egymást jóakaratúlag megérteni, támogatni, istápolni, 
emelni ? Ugyan hol ? ! Tal_án valamelyik távoli bolygón, de ezen a 
földön bizony seholsem. Es ha őszinte vallomást kellene tennünk ' 
nem volna közülünk egy is, aki bünbánólag ne mondhatná : ,,Pater 
peccavi !" 

Nos, itt lép előtérbe a fönnebb említettem két törvény. Emberek 
versengése és gyülölködése népek, nemzetek, fajok versengésévé, 
gyülöltségévé válik. 

Amíg az ember embertársától különállónak vagy fölötteállónak 
érzi magát s nem tud testvéri szeretetben, megértésben vele össze
olvadni, amíg szeretetlenség, harag gyülölet, irigység, boszúvágy 
lesz az egyes emberek között, addig öldöklés és háború is lesz az 
egyes népek között, mert a háború levezetője az egyes emberek 
gyülölség rezervoárjának, felgyülemlett rosszindulatú érzelmeinek. 
Ami történik kicsinyben, ugyanaz történik nagyban. 
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Van-e a háborúnak ellenszere ? Van. 
És mi az ellenszer ? 
A teozófia. 

A teozó�ia önnevelésre, önmegismerésre, testvéri megértésre, 
sz�retetre tamt. Ezeket nem érhetjük el egyszerre, máról-ho !napra. 
Marót-holnapra nem leszünk teozófusok a szó teljes értelmében. 
Ehhez hosszú idő, néha több inkarnáció kell. De ha az isteni önmeg
ismerés szikrája, a teozófiai tanítások értelmében, bennünk lángra 
lobbant, ha frlébredt bennünk a benső ember, akkor utunk csak 
a béke utja lehet. 

Ha megtörténnék, hogy ma, egy adott pillanatban az emberiség 
minden egyes tagjának lelkében felébredne az isteni önmegismerés 
szikrája, akkor nem volna többé háború, nem volnánk tanui a most 
folyó rettenetes eseményeknek, akkor nem volna többé háborúra 
szükség. Az evolució menete akkor lassú tempóban haladna tovább 
mig kijelölt célját eléri. Amig ez nem történik, addig krízisek lesz
nek az emberiség történetében. Ezek a krízisek eröszakosságokban, 
tömeggyilkosságokban, háborúkban nyilvánulnak meg. 

Ha bekövetkeznék az, amiről az imént szóltunk és ami ma 
még csak álom, akkor betegségek sem volnának. Mert mi a beteg
ség ? A betegség az egyes ember háborúja önmaga ellen . Ami 
történik kicsinyben, ugyanaz történik nagyban. 

Ha testileg, lelkileg normálisan, azaz az isteni Örök törvé
nyekkel harmóniában tudnánk élni, akkor nem esnénk át idönkint 
azokon a kríziseken, melyek a betegségek különböző, kisebb-na
gyobb fajtáiban ránk törnek. Tudjuk, hogy minden betegség tisztulási 
folyamat, melyre a testi szervezetnek szüksége van, hogy fejlődési 
munkáját tovább folytathassa. Helytelen, az egyetlen isteni evolució 
törvényével ellentétben álló testi-lelki életmódunk idézi elő a beteg
ségeket. S szervezetünknek szüksége van arra, hogy a felgyülemlett 
mérges anyagokat erőszakos krízisek, betegségek alakjában ma
gából kilökje, hogy életét és az evolucio munkáját tovább folytat
hassa, a megzavart rendet és harmóniát ismét helyreállitsa. 

A háború is ilyen tisztulási folyamat. 
A népek szervezetének is vannak krízisei, ezek a krízisek : a 

háborúk. 
Mindaddig, amíg megelégszünk az iskolai, a társadalmi, a 

tömegnevelés eredményeivel mindaddig, amíg nem lépün� egész 
határozottsággal az antoeducatio terére, mindaddig, amíg széltében 
nem hirdetjük, hogy minden emberi lény isteni is egyszersmind s 
ezt az istenit kell segítenünk felszínre hoznunk, mindaddig a világbéke 
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eszménye utopisztikus ideál marad. De belátható időn helü l  meg
valósithatónak látszik ez az ideál, ha a teozófiai alaptanitásokat 
elfogadva, a reinkarnáció és Karma törvényeit alapul véve, a testvéri 
szeretet és megértés napfényes utjára l épünk s messzehagyjuk a 
személyi önzés, gyülölködés, törtetés, földi javakat, érvényesülést 
igérő, épen olyan csábos, mint kárhozatos utját. 

Scrutator. 

CHATTA ÉS BUDDHA. 

Hallgassatok ide, gyermekek, elmondok nektek egy régi történetet. Két
ezerötszáz esztendővel ezelőtt élt Indiában egy kis fiu. Nem messze Benarestől 
lakott egy városban. Akkoriban az volt a szokás, hogy a fiukat nyolc-kilenc 
éves koruktól fogva elküldték hazulról, hogy tanulmányaikat végezzék. Törté
netem kis hősét Chatta Manavakának hívták s mikor a tanulás ideje megér
kezett, édesatyja elküldte őt egy tanítóhoz más városba. Chatta a tanítója 
házában ugy élt, mint családtag. A leckék után a kertben foglalatoskodott, 
elsöpörte a száraz faleveleket, gereblyézte a kerti ösvényeket, öntözte a 
virágokat, bokrokat és összeszedte a tüzelő fát. 

Miután körülbelül egy esztendeig távol volt már a szülői háztól, a 
sz!inidöre hazatért és mikor a szünidőnek vége volt, ujra visszatért tanítójához. 
Ahányszor visszatért mesteréhez, mindannyiszor egy zacskó aranyat vitt neki 
ajándékba. Ebben az időben még nem volt meghatározott tandíj, mert a tudást 
annyira szentnek tartották, hogy azt p�nzért vásárolni nem lehetett ; épen 
azért a szülök ajándékokat küldtek a tanítóknak. 

Chatta jó fiu volt és szeretett tanulni. Százával tanult verseket, melyek 
mind az Istenekről szóltak és arról, hogy mit tettek és hogy kik és mik 
voltak, meg azután Rama és Hanuman, a majom és más hősök tetteit énekelték 
meg. Egy csomó furcsa, rövid állatmesét is tanult könyv nélkül, ezek szintén 
versben voltak irva, állatok szerepeltek bennök, beszélgettek épen ugy mint 
a Mowgli, Baloo, Kaa és Bagheera mesékben, 

Abban az időben élt Benaresben egy csodálatos ember, akit Samana 
Gotamá-nak hívtak. Hercegnek született, de ott hagyta lovait, ékszereit, alatt
valóit, gyönyörű otthonát és ruháit, mert ugy akart élni, mint a szegények, 
kiknek soha ilyen fölösleges dolgaik nem voltak. Egyszerü sárga ruhába 
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öltözött, kezéhe vette a koldusbögrét, hogy abba naponta össze koldulja 
ebédjét a jószivü emberektől és utnak indult. Ekkor ugy negyvenöt éves lehe
tett, igen szép arcu, gyönyörü szemü férfiu volt. Aki csak vele tdlálkozott, az 
megilletődéssel bámulta arcának kifejezését, szépségét. Az emberek Buddhának 
a „Megvilágosodottnak" hivták és nagy tömegekben sereglettek körüle, ho?y 
szavát hallhassák. Arról beszélt "mindig, hogy hogyan lehet az ember JÓ, 
kedves, irgalmas és bőkezű, hogy semmi élő lényt sérteni, megölni nem 
szabad, hogy csak igaz és nyájas szavakat kell a szájba venni. Ez nem volt 
ugyan ujság az P.mb�rek előtt. Sokszor már nagyon sokszor hallo_tták mind�zt 
másoktól is, de valahogyan mégis annyival szebb volt ezt Tole hallam s 
annyival könnyebb volt megtenni. . Samana Gotama mindenkit szeretett és mindig azon volt, hogy valakm 
segítsen. Tudta, hogy ezren meg ezren szenvednek mindennap és hogy segít
ségre, részvétre szorulnak minden reggel, mielőtt megkezdte volna napi mu�
káját, iparkodott azt az embert megtalálni, kinek leginkább el kellene a seg1t
sége aznap. Az angyalok nagyon szerették és várva-várták, hogy kivánságait 
teljesítsék. El voltak ragadtatva, ha segítségére lehettek az emberek megsegí
tésének munkájában. Samana Gotama nagy és kivételes erőkkel rendelkezett. 
Látta, ami tőle a legnagyobb távolságban megtörtént, látta a multat és a jövőt 
s olvashatta az emberek gondolatait. Ha tehát valaki hozzá jött, tudta, hogy 
hol élt elmult életeiben és hogy hol fog ujra testet ölteni a jövőben. 

Egy reggel, a felkelő nap gyönyörü aranyos rózsaszínre festette az eget, 
a madarak csicseregtek és csevegtek s Samana Gotama szokása szerint végig 
nézett belső látással a világon, hogy kiválassza azt az embert, ki azon a 
napon leginkább igényli segitségét. Ugy látta. hogy ez Chatta . . . Chatta az 
nap otthon töltött szünideje után utra kelt tanítójához és magával vitte a 
zacskó aranyat, a mesterének szánt ajándékot, édesatyjától. 

Samana Gotama azonban ennél többet is látott. Látta, hogy Chatta 
karmája a közeli halála, hogy az ut egyik magános, elhagyatott részén rablók 
megtámadják majd és az aranyáért megölik. 

!gy tehát Chattának aznap meg kell halnia � ez azonban semmikép 
sem rettenetes, mert hisz tudjátok gyermekeim, hogy csak Chatta testét ölhetik 
meg a rablók, igazában ő neki pedig nem árthatnak. A percben, melyben a 
test abba hagyja a létekzést, Chatta kis asztrális testében tovább élne -
persze némileg csodálkozna azon, hogy mi történt vele és talán meg is ijedne. 
Az ijedtségtől eltekintve egyéb baja nem _esnék. 

Samana Uotama azonban azt akarta. hogy a kis Chatta ne ijedjen meg 
és hogy csak szép és nemes gondolatai legyenek a pillanatban, melyben meg
hal, mert akkor halála után mindjárt az égben élne tovább, Samana Gotamára 
és a gyönyörü eszmékre gondolna, melyeket tőle hallott. !gy tehát Samana 
Gotama segitette Chattá-t. 

Az angyaloknak meghagyta, hogy vezessék őt hozzá. Az nap este 
Chatta-t a városba vezették, mely utjában feküdt. Kiváncsiságából ö is csat
lakozott a sokasághoz, mely Samana Gotama predikációjára sietett. !gy tehát 
Chatta a zacskó · arányával is ott állt a tömeg között és hallgatta Buddha 
szavait. Chatta nagyon szerette az uj eszméket és igy nagy érdt!kkel hallgatta 
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amit Samana Gotama mondott. Amikor vége volt a beszédnek, nem ment el 
a tömeggel, hanem ott maradt állva. mert tovább akart Samana Gotama 
gyönyörü szemébe nézni. 

Samana Gotama nem pillantott Chatta-ra, de szép, szabályos arca 
kimondhatatlan erővel vonzotta és a kis fiunak folyton oda kellett tekintenie. 
Mikor egyszer-kétszer Samana Gotama Chattán pihentette tekintetét, a gyö
nyörü szemek varázsát nem bírta elviselni, a fiucska fejét le kellett hajtania, 
hallgatott, figyelt, de nem tekintett fel. 

Chatta felsőbb kasztból való fiu volt és gondos nevelésben részesült, 
igy tehát anélkül, hogy alkalmatlankodott volna, ott maradt állva s távolról 
hallgatta a beszédet. 

Mikor a tömeg ritkult, Samana Gotama magához hivta Chattát és meg
kérdezte, hogy megértette-e a predikációt. 

- " Igen" válaszolt Chatta, "egy részét megértettem." 
- ,,Tudnád-e ismételni az igéreteket, melyekről szó volt ?" Chatta nem 

tudta ezeket hiba nélkül, Samana Gotama ujra elmondta őket s a fiucska 
utána ismételte következőképen : 

"Megígérem, hogy nem fogok élő lénynek fájdalmat okozni vagy azt 
megölni. " 

,,Megígérem, hogy nem veszek el olyasvalamit, amit nem adnak nekem," 
,,Megígérem, hogy tisztán fogok gondolkozni, cselekedni. " 
,, Megígérem, hogy valótlant nem mondok." 
"Megigértm. hogy nem fogok sem iszákoskodni, sem dohányozni. " 
Chatta ismételte a mondatokat és minthogy jó emlékező tehetsége volt, 

kivülröl is tudta azonnal. 
Samana Gotama azután azt mondta : ,,Chatta akarnál-e valamikor olyan 

lenni. mint én most vagyok, az emberek tanitója, vezetője, ki a megváltás felé 
segiti őket ? Akarsz-e valamikor Buddha lenni, aminő én vagyok ?" 

Chatta okos kis fiu volt, tudta, ha erősen megkívánja, azzá lesz, még 
ha sokáig is tart. Tudta, hogy ha életről-életre megujitja e fogadást, akkor 
egy napon óhajtása teljesülni fog. li?y tehát félénken tekintett Samana Gotama 
arcába és igy szólt : 

- "Igen, gyönyörü lesz, ha én is olyan leszek, mint Te - valamikor. 
Samana Gotama gyönyörü mosollyal mondta : ,,Chatta, ma reggel, mikor 

ide jöttél, fenhangon énekeltél. Ha megt;mitalak egy más dalra, énekelnéd azt ? 
Képzelhetitek gyermekeim, hogy mit válaszolt Chatta. Gondoljátok meg 

jól, mit jelent �z ! Egy gyönyörű dal, melyet számára gondoltak ki, mely az 
ö dala lesz, senki másé ! 

Samana Gotama nagy költő is volt, igy tehát nem tartott soká és a dal 
készen volt. Még máig is megvan e dal a régi nyelven, melyet Ö az akkori 
időben Indiában beszélt, én azonban csak keveset tudok e nyelvből és a 
dalnak csak kis része van angolra forditva. Bárcsak költő lennék, hogy versbe 
foglalhatnám ugy, hogy mindannyian olvashatnátok. lgy csak egyszerűen el
mondom, hogy mi az ének tartalma. Chatta csak tizenhárom éves volt, épen 
azért egyszerű volt a dal is és Samana Gotama azt akarta, hogy énekelje, 
miközben amnnnyal telt zacskójával tovább gyalogol. 
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Az első versszak azt · mondja, mily gyönyörü dolog Buddhának lenní, 
mily gyönyörü az angyalok és emberek tanítójává lenni, ki mindenkinek segit, 
hogy szebb, nemesebb életet élhessen. 

A második versszak azt mondja, milyen gyönyörü a Bölcseség, mert 
általa tiszta és erős, bölcs és szelíd lesz az ember. 

A harmadik vers azt mondja, hogy mindig van a világon ·egy csapat 
nemes Testvér, vagyis olyan lelkek, kik már „az ösvényre léptek" és hogy 
mennyire boldogító, ha azoknak segithetünk. A többi versszak megénekli a 
mennyei világ és lakóinak szépségét s a gyönyörü életet a halál után ebben 
a regióban és társaságban.  

Ebből állt a dal. Samana Gotama elénekelte, hogy Chatta jobban meg
tartsa. Mikor Chatta megtanulta, ami elég hamar ment, megkapta az engedélyt, 
hogy utra keljen. Chatta összetettte kezeit, a homlokához emelte, mélyen 
meghajtotta magát és távozott. 

Buddha tanitványai, komoly és tiszteletre méltó arhátok mint Sariputta, 
Moggallana, Ananda és mások látták ezt és emlékezetükben tartották. Negyven 
évvel később, mikor az Ur Buddha meghalt, Ananda elmondta a történetet és 
le is írta, hogy miképen segitett az Ur egyszer egy kis fiunak. 

Nem mindennapi dolog ám az, gyermekeim, hogy olyan fenséges valaki 
elé kerülünk, mint amilyen Samana Gotama volt. Mennyi jó karmát halmoz
hatott fel Chatta ! Nem csoda, hogy mély benyomást tett Chattára, hogy az 
Ur öt szemelte ki a sokaság közül és annyit foglalkozott vele. Csak a dalra 
gondolt. Másnap folytatta utját. Vig és boldog volt, fenhangon énekelte dalát 
és hozzá kiséretképen csörögtette az aranyakat a zacskóban. 

Azután megtörtént, amit Samana Gotama előre látott. Chatta karmája 
volt ez, tehát jó volt. Az uton rablók megtámadták és megölték. Azonban 
ugyis tudjátok, hogy igazában nem tudták megölni, mert csak a testét ölték 
meg. Chatta nem is ijedt meg, mikor a halál közeledett. Annyira elmélyedt 
dalába, annyira Samana Gotamára gondolt, arra, hogy egy nap olyan lesz, 
mint ö, a menyországi életre és az a11gyalokra, hogy kételkedem, tudatá
ban volt-e teste halálának. Amikor tehát a test meghalt, Chatta nem vál
tozott és asztrális testében még jobban örült a dalnak. Nemsokára meg
kezdte életét a mennyei angyalok társaságában, ahol Samana Gotama tovább 
oktatta. Ugy harminc év mulva ujra Athénben született. A többi földi élemé
nyeit majd máskor elmondom nektek. 

A buddhista országok barna, mezitlábos leánykái és fiucskái a mai 
napig az iskola végeztével összetett kezekkel éneklik a dal három első vers
szakát, melyet az Ur Buddha egy kis fiu számára szerkesztett. Évekkel azelőtt, 
mikor én is iskolába jártam, én is énekeltem, későbben, mint férfi és tanitó 
ugyanabban az iskolában én vezettem a fiukat e dal éneklésében az ember
szerető Samana Gotama és Chatta emlékére. 

C. Jinarajadasa. 
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AZ EMBER HÉT PRINCIPIUMA.* 
Utmutatás és bizonyitékok járatlanok részére. 

A gondolkozó ember az előző lapok állitásaival szemben, 
természetesen bizonyitékokat kér. De józan ésszel senki sem kiván
hatja, hogy mindaz, amit hallott, előtanulmányok nélkül bárkinek 
hozzáférhető legyen. Belátja, hogy a tudomány bármely ágának 
már előrehaladott teoriáit alapelvek ismerete hijján nem érheti 
meg. És hogy az alapelveken felépülő már előrehaladott tantételeket 
csak ugy foghatja föl, ha az előtanulmányokban már némileg tájé
kozott. Mert igy az erők egymáshoz való viszonyáról, az atomteoriáról, 
vagy a kémiai összetételek molekuláris szerkezetéről tartott essay leg
több állitása, csak ugy lesz eredményes, ha a kérdéses tárgy tanul
mányozására időt és fáradságot szentelt. És aki a Teozófiának az 
emberi konstitucióról adott szempontjával szemben elfogulatlan, az 
készséggel belátja, hogy amíg a Teozófia alapelemeit teljesen nem 
ismeri, mindaddig teljes magyarázatot sem nyerhet. Mindennek 
dacára a tudomány egyetlen ága sem nélkülözi a létjogát biztosító 
és további tanulmányozásra buzditó általános igazságait. Vannak a 
Teozófiának is különböző irányai s köztük olyan, amelyet a tapasz
talatlan is követhet, mert igazolja a tanulmányozásra fordított időt 
és fáradságot, mélyebb betekintést engedve önmagába s a rajta 
kívül álló természetbe, amit másutt sehol sem talál. 

Megjegyzem, hogy az említett három felső sík létezését tapasz
talatlanoknak bizonyítani nem lehet. Mert a szellem s a felsőbb 
Manas birodalmai csak az előtt tárulnak föl, ki már a rajtuk való 
működéshez szükséges képességeket megszerezte. Aki pedig már 

*Az előző közleményt 1: lapunk októberi számában. 
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itt tart, azbizonyitékokra nem szorul. Mert, hogy az asztrális s men
tális sík alsóbb rétegei fölött van valami, arról a géniusz fölob
banásai és alsóbb világunk homályát koronként megvilágító sugal
latai tanuskodnak. De hogy mi ez a valami, erre csak az felelhet, 
akinek benső szemei már megnyíltak s aki már ott is lát, hol az 
emberiség egészben véve vak. Az alsóbb síkok létezését bizonyít
hatjuk, sőt eziránt napról-napra, ujabbnál-ujabb adatok gyűlnek. 
A „Bölcseség Mesterei" a nyugat kutatóit és gondolkodóit hasz
nálják fel a „felfedezésekhez". E felfedezések pedig a Teozófia 
alaptanait igazoló bizonyitékokul szolgálnak. Az u. n. elemi erők 
(elementálok) és más jelenségeket, melyeknek oly tulzott jelensé
get tulajdonitottak, képesek vagyunk lassanként természeti törvé
nyek alapján magyarázni. Tagadhatatlan tényekre hivatkozhatunk, 
melyek alapján ki lehet mutatni, hogy a fizikain túl egyéb síkok 
is vannak, melyeken öntudatunk működhetik ; a szemlélet oly erőire 
és érzékeire találunk, melyek különböznek az észrevevésnek a 
mindennapi életben használatos eszközeitől, melyek a különböző 
lények közt lehetséges közlekedés létezése és erői mellett bizonyí
tanak mekanikai eszközök kizárásával. Ily körülmények között a 
teozófus bátran mondhatja, hogy további kutatásaink és tanításaink 
céljából biztos alapot teremtettünk. 

Szorítkozzunk tehát az előzőleg már tárgyalt alsóbb síkokra s 
az ember négy alsóbb principurnára, melyek a nevezett síkokkal 
vonatkozásba hozzák. A négy sik . közül Pranát elhagyjuk, miután 
valószinüleg senki sem akad, ki azt az erőt, melyet „élet"-nek 
nevezünk, tagadná. Miután azonban Prana, ilietöleg Prana princi
puma minden sikot, minden principumot áthat, összefűz, így külön 
tanulmányozásának szükséges volta vitatható. Tanulmány tárgyul 
megmaradnak tehát még a fizikai, az asztrális s a manasikus sík 
alsóbb rétegei. De vannak-e minderre a nem teozófus számára is 
elfogadható bizonyítékaink ? Azt hiszem vannak. 

Vegyük először is a fizikai síkot. Itt számításba kell vennünk, 
hogy az ember érzékszervei miképpen viszonyulnak a fizikai kül- · 
világhoz. Hogy az erről szerzett tudása mennyire korlátolt, tekintve 
érzékszervei fogyatékosságát, amennyiben csak bizonyos számú rez
gések befogadására képesek. Hallani csak akkor hall, ha a kívülről 
jövő rezgések dobhártyáját rezgésbe hozzák. Ha a rezgések lassúbbak 
semhogy a dobhártyát rezgésre birják, akkor az illető nem hall. 
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Ha viszont annyira gyorsak, hogy a dobhártya rezgési befogadó
képességét meghaladják, akkor azért nem hall. S ez annyira ig�z

'. hogy a hallás különböző egyéneknél teljesen a dobhártya rezges1 
képessége szerint váltakozik. Van aki csendben képzeli magát, mig 
más ugyanakkor majd megsiketül a ievegőnek körülöttük tomboló 
éles zenebonájától. Ugyanez a törvénye a látásnak is. Csak addig 
látunk, ameddig a fényhullámok hossza megfelel látóképességünknek. 
Azon a távolságon innen és azon túl nem látunk, sötétben vagyunk, 
ha mégugy rezeg is az éter. A hangya pld. ott is lát, ahol mi vakok 
vagyunk, tekintve, hogy szeme gyorsabb légrezgésekre reagál, gyor
sabbra, mint amit mi érzékelhetünk. 

Ezt tudva minden gondolkodó embernél felmerül az eszme, hogy 
ha érzékének reagáló képességet fejleszthetnénk, akkor a tudomány
nak milyen új prespektivái nyilnának meg előttünk még a fizikai sikon 
is. Mindezt realizálva, s ebből kiindulva könnyü elgondolni, hogy 
létezhetnének élesebb, szubtilisabb érzékek is. S hogy az ilyen érzékek 
ugyszólván újabb világba, univerzumba vezetnének, más síkon, nem 
a fizikain. 

Ez az eszme való ! Az asztrális érzékek kifejlődésével ugyanis 
feltárul előttünk az asztrális világ, s ezután tudományos alapon is 
éppen úgy tanulmányozható, akárcsak a fizikai mindenség. Asztrális 
érzékei ugyan minden embernek vannak, de legtőbbnél, csak szunnya
dóban. És aki asztrális képességeit már a jelenlegi fejlettségi fokán 
akarná gyakorolni, annál mesterségesen kell előidézni. Kevesen, de 
akadnak, kiknél az asztrális képességek természetszerűleg megvan
nak, s azokat minden idegen beavatkozás nélkül gyakorolják. Némely 
embernél mesterségesen is előidézhetők és fejleszthetők. Az asztrális 
érzékek működhetésének föltétele a fizikai test teljes passzivitása. 
Mentül passzivabb a fizikai test, annál nagyobb alkalom nyilik az 
asztrális működésre. 

Megemlitendő, hogy a nyugat pszikologusai szükségesnek 
találták azugynevezett „álombani való öntudat" tanulmányozását, mi
után az öntudat működését a maga teljességében csak igy ismehetik 
meg. Lehetetlen azt a sajátságos jelenséget tekintetbe nem vennünk, 
mely az öntudat működését kíséri, ha az a fizikai sikon korlátozó 
befolyások alul felszabadul. Néhányan legképzettebb és legelőreha
ladottabb tudósainknak egyáltalán nem tartották méltatlan fáradozás
nak, mélyreható vizsgálódásukat erre a térre is kiterjeszteni. A Teozófia 
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gyakorlati nyelvén minden efféle munka az asztrális sikon történik. 
Aki pedig az asztrális sík létezéséről meg akar győződni, bőven 
talál rá bizonyitékot. Mihamar rájön, hogy a fizikai sik törvényei 
az asztrálison nem érvényesek. Mert a fizikai sík a tér és idő 
alaptörvénye nélkül el nem gondolható, már pedig ha az öntudat 
működése az asztrális sikra tér, úgy ezek a törvények többé nem 
korlátozzák. Mozárt egész simfoniát, ,,mint valami szépséges intenzív 
álmot" (Philosophy of Mysticism, Du Prel, vol. 1 . , p. 1 06), mint 
egyetlen benyomást hall. De, hogy a fizikai sikon is megvalósithassa, 
részleteiben is ki kell dolgoznia. Egyetlen pillanat álma az élmények
nek egész sorozatát tartalmazhatja, holott a tér és idő világában 
évek és évek kellenének hozzá, hogy mindezen események egymást 
követve leperegjenek. A vizbefuló életefolyását néhány másodperc 
alatt átéli. A tények további egymásra halmozása azonban fölösleges. 

Az asztrális sik álomban v. trance-ban, természetes v. mes
terségesen előidézett állapotban érhető el. Feltétele mindig a test 
teljes tétlensége, lethargikus állapota. Trance-ban legalkalmasabb a 
tanulmányozásra, miután az érdeklődő itt rövidesen talál rá bizo
nyitékot, hogy az öntudat a fizikai organizmustól különállóan is mű
ködhetik. Hogy ilyenkor felszabadul a fizikai sik törvényei alul, 
melyek működésében a fizikai sikon rendes körülmények között 
korlátozzák. A távolba látás és hallás, e két rendkivüli jelenség ku
tatására itt bőven van alkalom. 

Feleslegesnek tartom a tisztánlátás eseteivel bővebben foglal
kozni, miután hiszem, hogy aki a tárgy iránt érdeklődik, az maga 
is tanulmányozhatja. Nem lesz érdektelen, ha nehány esetet mégis 
megemlitek. Ilyen például a Gane Ryder-é, akit dr. Belden - kinek 
női aszisztense volt - megfigyelt. Az illető vattával gondosan el
szigetelt szemekkel és olyan kötéssel, mely a felső ajak közepéig 
ért - irt és olvasott. (Isis Revelata vol. 1 . ,  p. 37) Schelling is felhozza 
a távoilátásnak egy esetét. Miko"r a távolbalátó a 1 50 kilométernyi 
távolságban lakó rokon halálát bejelenti és előre megmondja, hogy 
a gyázhirt hozó levél már utban van. (ibid. vol. 1 1 .  p. p. 89-92) 
A Mdme Lagandré esete, aki anyjának belső kóros elváltozásáról 
adott precziz diagnózist, amit az utólag megejtett bonczolás igazolt. 
(,, Sonmolism and Psychism" dr. Haddock, p. p. 54-60) Dr. Haddock 
Emma nevü szomnambulája, ki rendszeresen diognosztizált számára. 
Egyszóval a clairvoyant olyan eseményeket lát és vázol, amelyek a 
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távolban történnek, amikor a fizikai szemekkel való látás lehetetlen. 
E tények vita tárgyát nem képezhetik, de kétségkivül magyarázatra 
szorulnak. Azt állitjuk, hogy az öntudat a fizikain kivül, más érzékek 
segitségével is működhetik. Továbbá, hogy a nevezett érzékek - a 
közönséges öt érzékkel ellentétben - függetlenek a tér törvényeitől .  
Aki az ilyen működésnek a lehetőségét az asztrális sikon - ahogy 
mi nevezzük - tagadja, legalább állitson fel a mienknél helyesebb 
hipothézist. Tényeket elvitatni nem lehet. Már pedig mi a tényeknek 
egész sorozatát birjuk, ha azt kell bizonyitani, hogy az öntudat 
földöntuli szférákon is működhetik. Ilyen pld. a fül nélkül való hallás, 
szemek nélkül való látás, bizonyos dolgoknak a tudása, hiradás a 
fizikai test beavatkozása nélkül. Szóval elfogadhatóbb magyarázat 
hijján a teozófiai hipothezis tartja magát. 

Van még más ténysorozatunk is és pedig akár az élők vagy a 
holtak éter vagy asztrál alakjai etc. Persze a 1 9-ik század alkonyát 
élő mindenttudó, efféle babonák hal latára legfeljebb a vállát vono
gatja. De vállvonogatással tényeket megdönteni nem le'het, mert a 
tényeken az mitsem változtat. Sőt a bizonyítékok teljes sulyukkal e 
jelenségek mellet szólnak. Vannak és minden időben is voltak, kik 
erről tanuskodtak. Az érdeklődőnek az a speczies-e, akit én szem 
előtt tartok, aki bizonyítékokat kér, leghelyesebben jár el - ha ön
maga lát hozzá elsőkézbeli adatok gyüjtéséhez. Természetesen, ha 
attól tart, hogy kinevetik, jobb ha elejti a dolgot. De ha van bátor
sága, ha szembe mer szállni a gúnyolódóval, akkor elképped, hogy 
mennyi adatot gyűjthet olyanoktól, akik ilyen asztrális jelenségeket 
már láttak. · l l luziók, hallucinációk, mondja majd a mindenttudó ! 
Efféle szóbeszéd azonban mitsem jelent, nem tisztázza a kérdést. 
Mert az olyan illuzió, mely mellett az emberiség nagyrésze tanus
kodik, nem hagyható figyelmen kivül. Kell, hogy valami alapja legyen 
annak, amiről minden időben egyöntetüleg tanuskodtak és tanus
kodnak ma is a villamosság és vasut civilizált világában éppúgy, 
mint a vad emberek zónájában. 

A spiritiszták mill ióinak tanuságtétele az asztrális formák lé
tezése mellett nem mellőzhető. S ha a csalás és szemfényvesztés 
eseteitől eltekintünk, még nagyon sok tünemény van, ami nem 
tekinthető annak. És ha valaki nem sajnálja hozzá az időt és fárad
ságot, maga is uttána járhat, megvizsgálhatja az ilyen eseteket. 
Mégcsak hivatásos médium sem kell hozzá, mert néhány meghitt 
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jó barát is kisérletezhet együtt. Mondjuk pld. hogyha hatan össze
állnak, úgy türelemmel és kitartással megbizonyosodhatnak róla, 
hogy más - a fizikai sikon létezőktől eltérő - erők és intelligenciák 
is vannak. Érzékeny, ideges, könnyen befolyásolható egyénekre -
a már elsorolt okoknál fogva veszélyes az ilyen kisérletezés. 

Ezen utasítások annak szólnak, aki meg akar róla győződni, 
hogy van az öntudatnak olyan állapota, amit „asztrális" névvel 
jelzünk. Ha azután eléggé meggyőződött róla, hogy ezt az állapotot 
lehetségenek tartsa, akkor itt az ideje a komoly tanulásnak. Az 
asztrális sikon való alapos működéshez kell, hogy a benne rejlő -
s az ahhoz szükséges - asztrális érzékeket magában kifejlessze. 
Hogy pedig az asztrálisan szerzett tudását még fizikai testében 
érvényesíthesse, gyakorolja öntudatát az asztrális síkon úgy, hogy 
fizikai testével az összeköttetést fentartva az asztrális sikon szer
zett tudását az anyagi agyvelőre átruházhassa. Mindehhez azonban 
már az érdeklődés nem elég, itt már tanulásra van szükség, vezetésre, 
- Mesterhez. Ami pedig a Mester megtalálását il leti „a Mester 
mindig kéznél van, mihelyt a tanitvány megérett rá" .  

Az  asztrális sik létezéséről a meszmerizmus és  hipnotizmus 
fenoménjeinek tanulmányozása közben bőven van bizonyíték. Mielőtt 
erre térnénk, kénytelen vagyok a meszmerizmus és hipnotizmus 
veszélyeiről pár szót mondani. A nálunk, nyugaton szokásos elter
jesztésével minden ujabb tudományos felfedezésnek a bűnözésre 
hajlók a legszörnyübb természetü erőknek a birtokába jutottak, amit 
azután a legelvetendőbb módon gyakorolhatnak. Jó indulatú férfi 
vagy nő, ha tudja is, hogy ilyen erőnek a birtokában van, nem él 
vele vissza. Csak akkor gyakorolja, ha minden önzés nélkül az 
emberiség javára használja. Ha teljesen biztos lenne, hogy más 
embertársának akaratát nem korlátozza, cselekvési szabadságát nem 
bénítja meg. Szerencsétlenségre az ilyen erőt éppúgy használhatja 
a gonosz, mint a jó ember és nemcsak, hogy módjukban áll, de a 
legaljasabb módon gyakorolják is. S ez az ujabb veszély egyformán 
fenyegeti ugy az egyént, mint a társadalmat. Ezért mindenki helyesen 
cselekszik, ha megszokja az önfegyelmezést, ránczbaszedi akaratát, 
gondolatát. Hogy határozott mentális állást foglaljon a negatívval 
- minden kívülről jövő befolyással szemben. Laza, határozatlan, 
fegyelmezetlen gondolkodásmódunk legjobb célpontja a roszindu
latu hypnotizőr támadásának. Több felmerült eset s a büntetőtörvény 
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elé került áldozatok száma a bizonyság, hogy mindez igaz. Remél
hetőleg a hypnózissal való visszaélésnek is mihamar gátat vetnek 
és törvényt statuálnak. 

Ha már az emlitett módon biztonságba, védelmi állásba helyez
kedtünk, akkor nyugodtan elmélyedhetünk a - mindenki számára 
hozzáférhet& - kisérletezésbe, meggyőződést keresve az asztrális 
sik létezéséről . Ez az a pont, hol a nyugati tudomány közel van 
hozzá, hogy bizonyos - a teozófusoktól oly sürün emlegetett „erőket" 
felfedezzen. Nekünk teozófusoknak pedig teljesen jogunkban áll 
tanitásaink igazolásására minden abban előforduló tényt gyakorolni . 

Egyik legfontosabbika ezen tényeknek, hogy a gondolat alakot 
ölthet, láthatóvá lehet. Ha tudniil l ik a médium felébred álmából, 
ugy a hypnotizáló egyén akarata szerint mindenféle - még álmában 
szuggerált - alakot lát. Nem kell, hogy beszéljen, érintenie sem kell, 
elég, ha az operáló i lyenkor élesen maga elé képzeli a kérdéses 
eszmét. A befolyásolt médium számára pedig ez az eszme valóvá, 
érinthetővé válik. Ez a kísérlet különbözőképpen, ha a médium t. i . 
trance-ban van, suggesztió utján történhetik. Elég pl . azt szuggerálni, 
hogy a térdén madár ül . Ha azután a tranceből magához tér, majd 
látja és megsimogatja a madarat. (Etudes Cliniques sur la grande 
Hysterie Richet p. 645.) Vagy pld. , hogy kezeiben lámpaernyőt tart, 
mire felébredve el lenállást érez és szoritja a légüres tért. (Animal 
magnetism Binéet és Feré fordítása p . 2 13 .) Richet vagy pedig 
Binéet s Feré műveiben egész sorozatát találjuk az ehhez hasonló 
eseteknek. Hasonló eredményű, ha suggesztió helyett gondolat össz
pontositással kisérletezünk. Láttam, mikor a médium minden szóbeli 
utasitás nélkül huzta le a gyűrűt a meghatározott személy ujjáról . 

A meszmerizmus és hipnotizmusról szóló angol, francia és 
német irodalom nagyon kiterjdt és bárkinek rendelkezésére áll . E 
művekből mindenki meggyőződhetik, hogy gondolat összpontosítással, 
megfeszített akaraterővel, az asztrális síkon látható alakok teremt
hetők. A magnetizmus és hipnotizmus hatása alatt az intelligencia 
felszabadul a nevezett síkon, miáltal a rendes életben különben 
feszélyező anyagi organizmus működésében nem gátolja . Szóval az 
asztrális síkon lát, hall és gondolatokat, mint alakot öltött valóságot 
látja . A komoly tanuláshoz itt megint rendkívül fontos, hogy előbb 
megtanulja öntudatát az asztrál sikon olymódon gyakorolni, hogy 
a fizikai testével való összeköttetése meg ne szakadjon . Kezdőnél 
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jobb, ha máson tanul, olyannál, kinél az öntudat nem önakaratból, 
de mesterségesen szabadult fel . Nagyfontosságu, főképpen a rein
karnáció tanára vonatkozó tény a gondolatképeknek a fizikai sikon 
tul való szereplése . Ezennel beérem a felsorolt tények puszta elso
rolásával miután első pillantásra is elég meggyőzőek hozzá, hogy 
az asztrális sik létezését beigazolják. 

Egyébb tanulmányozásra érdemes ténysorozat még a gon
dolat átvitel . És ezzel eljutottunk a mentális - manasikus 
sik alsóbb rétegeihe:t . - A „ Transactions of the Psychical 
researches Society" nagy számú erre vonatkozó kisérleti adattal ren
delkezik. És a gondolat átvitel lehetősége agyról-agyra szavak vagy 
bármely más közönséges anyagi érintkezés nélkül, manapság csak
nem általánosan elfogadott tény. Ha pld . ketten összeállnak -
lehet bárki - ugy türelemmel meggőződhetnek erről a lehetőségről, 
természetesen feltéve, hogy elég kitartóak és elég időt szentelnek 
a dolognak. Állapodjanak meg, mondjuk napi tiz perczben s a meg
határozott időpontban, zárkózzanak be ugy, hogy semmiféleképpen 
ne legyenek megzavarva . Legyen egyikük a gondolat küldő, a másik 
a gondolatot felvevő . Ajánlatos néha szerepet is cserélni, nehogy 
�-setleg valamelyik a hosszas passzivitástól tulnyomóan passzív legyen . 
Osszpontositsa a gondolatküldő bizonyos, meghatározott gondolatra 
figyelmét és akarja erősen társára átruházni .  Másra ne gondoljon, 
csupán egy gondolata legyen . Concentrálja gondolatát teljesen 
arra a dologra „egy pontra", ahogy Patanjal i utasítása tanitja. A 
gondolat felvevő ellenben legyen teljesen passzív és csupán azokat 
a gondolatokat vegye be, melyek elébe tolulnak. Ezeket azután 
jegyezze meg ugy, amint éppen kapja és igyekezzék emel lett teljes 
passzivitásra, ne vessze el, de ne is hatványozza azokat . A gondolat
kivető tartsa emlékében a küldött gondolatokat. Hat hónap multán 
azután hasonlitsák össze az eredményt. És hacsak a kísérletezők 
gondolatvilága és akaratiránya nem teljesen vagy rendkívül külön
böző, akkor kettőjük közt ezalatt kialakulhat bizonyos érintkezési 
lehetőség. Ha azután méghozzá pszihikus alaptermészetüek, akkkor 
asztrális látásuk is kifejlődhetett és akkor asztrális világitásban is 
látják egymást. 

(Vége köv.) A. Besant 
(Angolból : Uray Georgina). 
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Második fájdalmas veszteség éri ez esz
tendőben a M. T. T.-ot 

ERDŐTELEK! SZENTM'ÁRJ1W DEZSŐ 

ny. kur. birónak küzdelmes világunkból csen
desebb, szebb otthonba költözésével. A távozó 
mindvégig lankadatlan kitartással, bátor meg
győződéssel, hévvel és erővel képviselte a 
T. T. ügyét, melynek egy ízben elnöke is volt. 

Lapunk hálásan emlékszik meg róla, 
mert azok közül való volt, akik felismerték 
a misszió fontosságát, mely a teozófiai esz
mék terjesztése körül lapunkra hárul s e 
meggyőződésének szóval és tettel nem egy 
izben kifejezést adott. 

Mindnyájunk testvéri szeretete kíséri 
nagy utjában ! 

EMLÉKE ITT M�RAD KÖZÖTTÜNK ! 

-

1 

1 

KÜLÖNFÉLÉK. 

- Az „Annales des Sciences Psychique" idei áprilisi számában dr. Eug. Osty „Un fait de lucidité" c. alatt érdekes telepathikus esetről számolt be, mely szerint Mme Morel párisi lakos egy Cours-les-Barresban eltünt személy holttestének nyomára vezetett. Pontos részletességgel tárja föl az aóatokat s a felhozott tanubizonyságok perdöntő erejüek. - A „Self Culture" c. amerikai lap híradása szerint Carnegie, a milliomos emberbarát, érdeklődése az okkult-tudományok felé fordult. A levitácio tüneményeinek kutatására nagyobb pénzösszeget ajánlott fel egy csoport tudósnak, akik Schwidtal vezetése alatt folytatják kisérletezéseiket. A fakirok és dervisek mutatványainak vizsgálatára a Társaság a nyár folyamán Egyiptomba utazott s tapaszlalatairól a berlini egyetemnek fog jelentésében beszámolni. 
HIREK. - ,,A háború okai teozófiai szempontból" cimmel tartott előadást Nádler Róbert a Magyar Teozófiai Társulat elnöke a régi Országház üléstermében mult hó 19-én. Azt fejtegette, hogy minden emberi ténykedés kezdete a szellemi világból indul ki. A mai véres háborút is nagy harcok előzték meg szellemi, erkölcsi, gondolati téren. Folytonosan növekvő igényeinkkel anyagi ideálok után törekszünk, melyek pedig a maradandó lelki gyönyörüséget, békét nyujtó erkölcsi és szellemi ideálok helyett pusztulást rejtenek magukban. A háború szerinte is a haladásnak eszköze, visszatetsző erőszakossága dacára. A látszólagos visszaesés, sülyedés után nemsokára fokozott nekilendülés következik. Üzenjünk hadat a cinizmusnak és önző materializmusnak, mely minden háború tulajdonképeni okozója. A nagyszámu előkelő közönség soraiban ott láttuk Kirchner Hermann altábornagyot, Bárczy István főpolgármestert, Giesswein Sándort, Zipernovszky Károlyt, Petrovics Elek Radisics Jenő muzeumi igazgatókat, Györgyi Kálmánt, dr. Térey Gábort, Glück Frigyest, Balló Edét és másokat. Az est szépsikere volt a társulati ügynek s a hadbavonultak özvegyei és árvái számára is tetemes összeget jövedelmezett. 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
E: rovatban minden a teozófia, okkultizmus és spiritizmus körébe tartozó kér

désre válaszolunk. 
Válasz H. H.-nak. 

Pralaya, szanszkrit szó, a. m. életszak, időszak, jelenti valamely bolygónak, vagy több bolygónak együttvéve, például az egész naprendszernek, életszakát, melynek elteltével az illető bolygó vagy csillagrendszer tevékenysége rés1ben vagy egészben megszünik. (A naprendszerre nézve figyelmébe ajánljuk A. Besant lapunk 19 12. évfolyamában megjelent cikkét.) 
Atlantidák, a negyedik emberi fajt nevezik igy ama földrész után, melyet lakott. Atlantist vizözön boritotta el ; hatahnas civilizációjának romjai Afrika északnyugati részén nemrég kerültek elő a tenger mélyéből. Bővebb infor-
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mációt nyerhetünk erre nézve A. Besant "The immediate Future" London 
1909. és u. a. szerző : "Ancient wisdom" (megj. németUI is „Uralte Weisheit") 
cim munkájából. Szolgáló csoport. Az okkult hierarchia, hogy nagy feladatának a szel
lemi és erkölcsi világrend intézésében megtudjon felelni, épen ugy van szer
vezve, mint bármely más földi hadsereg. E szellemi hadseregnek legfőbb 
vezére az örök Krisztus, legfőbb fegyverei : a testvéri szeretet és önmegtaga
dás. A legfőbb vezért az alvezérek, Mesterek vagy adeptusok támogatják. Az 
adeptusok tanitványokat fogadnak, ezek a chelák. E kategoriák alkategóriákra 
oszlanak. Egy ilyen osztályba tartozik a szolgáló lelkek csoportja. Igy nevezik 
azokat, akik a Teozófiai Társulat ügyeinek intézésében tevékeny részt vettek 
vagy vesznek ma is. Ezek közé tartozik elsősorban a Társulat két alapitója : 
H. P. Blavalsky és H. S. Olcott. ,,E kérdést bőven tárgyalja C. W. Leadbea
ter :" Man Whence, Haw, Wither (megj. németül is) Mensch : Woher, Wie, 
Wohin : cim alatt. V. Ö. még : C. Jinarajadasa „A Band of Servers" (Theoso
phist 1914. april.) (Rffy.) 
A TÁRSULATBÓL. 

A M. T. T. december havi előadásainak sorrendje : 
December 4. ,,Hogyan és miért tanulmányozzuk a teozófiát" C. W. 

Leadbeater után dr. Rózsaffy Dezső. 
December 1 1 .  " 1st Theosophie für Kinder", C. W. Leadbeater után 

német nyelven Hild Károlyné. 
December 18. "A tanitvány ösvénye", A. Besant után Takách Béla. 
December 25. Nincs ülés. 

ÜZENETEK. 

D. F. Kolozsvár. Kérdése lapzárta után érkezett és  igy mult számunk
ban nem válaszolhattunk. Az evangéliumi idézet Máté XXIV. rész 6. és 22. 
verséből van összevonva. 

Dr. K. L. Budapest. A Teozófiai Füzetek között jelent meg. Ára 30 
fillér. A M. T. T. könyvtárát idegenek is használhatják óvadék ellenében. 
Legcélszerübb meghozatni a katalógust. Erre nézve lapunk boritékának 3-ik 
oldalát sziveskedjék elolvasni. 

Sch-r I-s. Ilyen lap tényleg létezett, de már jó nehány éve, hogy 
megszünt. Szerkesztője külföldre távozott. Nem ismerünk a fővárosban senkit, 
aki komoly hozzáértéssel és tudományos felkészültséggel foglalkoznék a mag
netizmus tilneményeinek tanulmányozásával. 

B. S. T.-né. A verseket köszönjük. Formailag ügyességet, sőt rutint 
árulnak el, de gondolati tartalmuknál fogva nem egészen lapunkba valók. 

Sz. Zoltán, Kassa. Tessék a Katholikus Nők Orsz. Szövetségéhez for
dulni. (VIII. Mária-utca) Talán ott tudnak valamit tenni. 

l\nonim cikkeket csak az esetben közlünk, ha a szerző nevét a szerkesz· 
tőséggel tudatja. - Kéziratokat vissza nem adunk. 

A szerkesztésért felelős : Szerkesztőség : 1., Otthon-utca 18. szám. 
RÓSZAFFY DEZSÖ dr. Kiadóhivatal : VIII., Eszterházy-u. 19. 

Nyomatott Sárik Gyula villanyeröre berendezett könyvnyomdájában, Czegléden. 


