
A TEREMTÉS-MONDÁK. 

Már az ős népek igyekeztek valamely magyarázatot adni 
a látható világnak előállásáról. Miből keletkeztek a világ és a 

„világon levő dolgok? Mi vagy ki hozta létre? Nagyon eltérők 
e kérdésekre adott feleletek. Bemutatunk néhány mondát, melyek 
e kérdésekre akarnak feleletet adni. 

1. A busmanok mondája. Ez azt mondja, hogy egy szöcskét 
üldöztek a tengeri macskák s az széttépte egy antilop epe-
hólyagját s abból lett a sötétség, de hogy újra világosság 
legyen, — a szöcske égbe dobta papucsát és ebből lelt a hold. 
A nap pedig úgy foglalta el azt a helyét, ahol most áll, hogy 
mint férfi élt a földön és fénye a hónaljából sugárzott ki, de 
ez a fény csak a közvetlen környezetét világította meg s ezért 
az égbe dobták s onnan most mindenkire árasztja fényét. A tej-
utat például így magyarázzák: A busmanok előtt egy nép 
élt, akik sötétben kellett, hogy megtalálják útjokat, de egyszer 
„egy ravasz leány izzó hamút dobott az égre s ebből lett a 
tejút." „Bizonyos fényes csillagok" pedig „emberekből és orosz-
lánokból keletkeztek, melyeket egy másik leány gonosz pillan-
tása kővé változtatott." 

2. Az újhollandiak mondája. A nap a struccmadár-forma 
állatnak, az emunak tojása, amely „az előbbi embereket" az 
égbe dobta. A tejút pedig a korábbi földi lakók tüzeinek füstje. 
Néhol pedig „a h.old a nap férje s a nap minden hónapban 
egyszer fölemészti." 

3. A délausztráliaiak szerint egy Muramura nevű jó szel-
lem teremti a napot az emberek könyörgésére, mivel szükségük 
van melegére, hogy a gyors lábu Emu-struccot eilankassza. 
Az embereket is ez a Muramura nevű jó szellem teremti gyí-
kokból. A gyíkokat alakítja, formálja, mintázza, lábaikat újjakra 
osztja. Fület, orrot, szemet és szájat mintáz arcukból. Meg-
tanítja egyenesen állni, a hosszú gyík-farkat levágja és így 
aztán kész az ember, csak a nemeket kell még elkülöníteni. 

4., Az eszkimó az eget a legmagasabb északi csúcson 
képzeli nyugodni és forogni s a grönlandi úgy hiszi, hogy az 
ember az égből származott és aztán „ő nemzette a göröngy-
gyei a nőt." Egy másik monda szerint „az első ember saját 
hüvelykújjából teremtette a nőt." 

5. Az afrikai négerek mondája szerint az emberek kez-
detben örökké éltek, de egyszer fennhéjázok lettek s ekkor a 
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„nagy varázsló" az éggömböt a földre dobta, amely mindent 
elpusztított. Most egy új emberpárt helyezett a pusztaságba: 
egy férfit és egy nőt, akiknek azonban farkuk volt. Ettől az 
az emberpártól született egy fiú és két leány. A testvérek 
egyesüléséből az egyik leánytól egy kaméleon, a másiktól egy 
óriás: a hold született. A kaméleon kínozta az óriást, amiért 
a „nagy varázsló" magához vette azt az égbe, azonban földi 
eredete miatt fogynia kellett s a nap irigységből foltokat égetett 
arcába. A kaméleon ivadékai azonban akadálytalanul terjednek 
el a földön. Farkuk lekopik és bőrük megbarnul s így alakul ki 
az ember. 

6. Az Ausztrália partján elterülő korállszigetek lakóinak 
teremtési mondái, mint a polinéziaiaké, mikronéziaiaké, mela-
néziaiaké, így szól: Raugi és Rapa, az ég és a föld, kezdetben 
szorosan egymáson feküdtek. Gyermekeik tanakodnak, hogy 
hogy szabadíthatnák fel a föld felszintét az ég terhétől és 
hogy „hogyan nyerhetnének fényt." Abban egyeznek meg, hogy 
szétválasztják, még pedig úgy, hogy Rapa velük marad, mint 
tápláló és Raugit fölemelik. Az erdő istene vállalkozott erre. 
Fejét a földnek, Rapának támasztott és lábával fölemelé az 
eget, Raugit. Ekkor világosság lett, de ettől az időtől kezdve 
a testvérek között kitör a viszály, csak az ég és a föld ma-
radnak tovább is jó barátságban és hűek egymáshoz. Egy más 
változat szerint „Tahitiben egy óriás növény tolja felfelé az eget." 
A gilbert szigeteken egy tintahal támogatja azt az Istent, aki 
tolja felfelé az eget. Máskor meg épen a tintahal szorítja össze 
az eget és a földet, de ezt az égnek és a földnek szabadítója 
széttépi. Az ember teremtéséről is különböző mondák vannak. 
Vagy az istenek nemzik egymással, vagy kövekből teremtik, 
vagy pl. a melanéziai szigeteken Gerat isten játékból: vesszőből 
fon élőlényt össze, aki elmosolyodik s az isten erről ismeri meg, 
hogy asszonyt teremtett. 

7. Indiánus mondák, Ezek sok variatioban jelentkeznek. 
Eszakamerikában egy muszkozsi nevezetű törzsnél úgy szól a 
monda a világ keletkezéséről, hogy két galamb huzza ki a 
száraz földet a vizből, míg a jukutoknál egy pózna állott ki 
az őstengerből s arra egy varjú, meg egy sólyom szállott, 
melyeket kacsák nemzettek s ez hozta fel, a mélységből az 
iszapot. A Bella-Kula indiánusoknál a napot egy holló hozza 
le (nem tudni honnan), melyet aztán egy isteni hatalmú törzs-
főnök feltűz az égre s ezt egy hosszú kötéllel a földdel össze-
köti és ha akarja, megfeszíti s akkor elsülyed a föld. Egy más 
változat szerint a föld egy a vizben levő teknősbéka hátán 
tornyosodik fel. Egy másik szerint „egy tengeri sziget fokozatos 
növekedése által keletkezett a világ." Ilyen változat van: kez-
detben viz és pézsma-hód volt csak. A pézsma-hód a tenger 
fenekén kereste a táplálékot. „Közben iszap gyűlt össze a 
szájában, amit kiköpött. Ebből az iszapból sziget támadt, 
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melyből mindjobban kifejlődött a szárazföld." Az embert a 
vinnehago-indiánusok szerint „Kitehi Manitu" (a nagy szellem), 
a teremtő, saját testrészeiből és földből alakítá ki." 

8. A japán monda szerint kezdetben őséther volt, amely 
tojáshoz hasonlított. A világos rész fölfelé szállott és az lett az 
ég. A sűrűbb homályos rész pedig beleesett a vizbe és lett a 
föld. Vagy egy más monda szerint kezdetben a föld is folyékony 
volt, mint a sár vagy az olaj és úszott a vizén. Belőle 
kivált a nőszirom, vagy káka, amelynek neve Azi és ebből 
emelkedett ki a földet alkotó Isten. 

9. A finn monda. E szerint is tojásból lett a világ 
Ilmatar 700 évig lebeg a vizeken a hullámoktól ringatva. Ekkor 
egy vadkacsa repült el a vizek felett, fészket keresve. Ilmatar 
térdét kiemelé a vízből „és a vadkacsa hat arany és egy vas 
tojást rakott az ölébe." A madár két napig ült a tojásokon, ekkor 
azonban Ilmatar megmozdult és a tojások leestek, megrepe-
deztek. A felső részből az ég és az alsó részből az anyaföld 
lett és így tovább a hold, nap, csillagok és felhők lettek. 
Ilmatar kilép a tengerből, dombokat, hegyeket és szigeteket 
majd Váinámöinent szüli, a „halhatatlan énekest, a szél fiát." 
A földmivelés istene pedig magvakat hint és lesznek a füvek 
és fák. 

10. Az indus monda szerint nem lehet tudni, hogy ki alkotta 
a világot: „Isteni kéz alkotta-e vagy sem!? Kezdetben csak 
formátlan viz volt, melyet homály burkolt." „A névtelen suso-
gott, csendesen önmagát fönntartva." „A világ az űrben rejtve 
volt, de belső tűze élt." „A vágy volt az első csira, ami először 
megmozdult." 

11. Zarathustra teremtési mondája. Zarathustra felfogása 
szerint kezdetben volt a „végtelen űr", „ világosság és sötét-
ség hatalma". A teremtést a világosság istene, Ormuzd hajtja 
végre. Ormuzd először isteneket teremt. Azután teremti az eget, 
az ég teremtése után a napot, holdat, csillagokat, tüzet, vizet, 
majd a földet és legvégül az élőlényeket. 

12. A különböző elemeket tartalmazó ismaelíta teremtési 
felfogás szerint a „világ mögött egy megfoghatatlan, megnevez-
hetetlen lény van: a végtelenség megszemélyesítése". Ebből a 
„megfoghatatlan, megnevezhetetlen" lényből származik: 1. az 
összértelem, 2. az összlélek, 3. az alárendelt ősanyag, 4. a tér, 
5. ez idő és 6. a rendezett anyagi világ, amelyben az ember 
a legfőbb lény. 

13. Az indus teremtési elbeszélés fejlődöttebb formában. 
Manu, az emberek ősatyja beszéli el a maharisiknak ilyenfor-
mán : — Kezdetben sötét volt a világ és formátlan. Az „ész 
mély álomba merültnek látszott". Ekkor „a feloldás teljessé 
vált" s Brahma, az úr az „öt elemmel" és az „ősanyagokkal 
észrevehetővé tette a világot". A sötétséget eloszlatja, világos-
ságot teremt, Brahma azután magot hint az először megterem-
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tett vizekbe. Abból arany tojás lesz s ebből származik maga 
Brahma, minden dolog eredete. Brahma gondolatával a tojást 
ketté vágja. Egyik feléből az eget, másik feléből a földet ala-
kítja ki. A kettő közé elhelyezi a levegőt, „az ég nyolc szférá-
ját" és a vizet, létre hozza „a mulandó világot". Ettőkkezdve 
aztán „a pihenés" és „az ébrenlét" vállalkozó periódusai tűn-
nek föl. 

14. A skandináv teremtési monda szerint feneketlen űr 
volt kezdetben. Északon a hideg forrása, Nifelheim (ködvilág), 
délen a meleg forrása, Urd és középen a bölcsesség forrása, 
Mime kútja volt, Nifelheim és Urd találkoztak az űrben s ve-
gyűlésükből lett a világ, amelyből istenek és óriások is szár-
maznak. Most Odin isten megöli Imert, az óriást s ennek tes-
téből teremti az eget és a földet, véréből oedig a tengert. 
Imer testét az óriás malom segítségével porrá zúzza s belőle 
lesznek az élőlények. 

15. A Tao monda két változatú (Szuruki és Lieche sze-
rint). Szurki szerint „Tao nemcsak az alakot adó princípium a 
mindenségben, hanem az ősanyag is". „Kaotikus összetételű 
anyag, mely az ég és a föld előtt is létezett". Örökkélétező 
„minden és mégis semmi". Mindennek az eredete és az oka. 
— Lieche szerint kezdetben káosz volt. amelynek azonban 
megvolt az a sajátsága, hogy „formává, szellemmé, anyaggá fej-
lődhessék". A Tao montában van ez is : — Egy ember na-
gyon búsúlt azon, hogy az ég és a föld széteshetik és ő ez 
által elpusztul. Sem aludni, sem enni nem tudott e miatt. Ekkor 
egy barátja így vigasztalta meg: Ég és föld csak összesürített 
lég. A nap, hold, csillagok, csak világító tömegek ebben á lég-
ben, ha a földre esnének, akkor sem okoznának semmi kárt. 

16. Babyloni monda. E mondát az Assur-banipal, baby-
loni király könyvtárából előkerült 7 tábláról az u. n. „Enuma 
Elis"-ről tudjuk. E monda szerint, amikor még semmi sem volt: 
Apsu, Mumu és Tiamát, e három isten létezett csak. Majd 
azután több isten teremtetik, mint Sachmu és Sachamut, azu-
tán Ansár és Kisár, később Anu, Bél és Ea. Ez első három 
isten félti hatalmát az újonnan teremtett istenektől s összees-
küszik, hogy a többit megsemmisítse. Az új istenek megpróbál-
ják a kibékülést, de nem sikerül. Apsu és Mumu harcképte-
lenné tétetvén Ea által — Tiamat feldühösödik és harcra 
készül. Tizenegy szörnyet teremt és Kingut teszi parancsnokká. 
Az új istenek tanácskozásra gyűlnek össze s itt ajánlkozik egy 
fiatal isten, Marduk, hogy megküzd Tiamáttal. Ellenértékül azon-
ban a teljes hatalmat kéri a többi istenek fölött. Csakugyan le 
is győzi Tiamátot. Kelté hasítja és egyik felével az eget fedi 
be és megparancsolja, hogy „a Tiamát vizét ki ne engedjék". 
Csillagokat állít, az időt beosztja. Végül pedig, amikor az iste-
nek annak az óhajuknak adnak kifejezést, hogy „a termékeny 
fö)d ís népesíttessék be élőlényekkel" — megteremti az embert 
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17. A föníciai monda szerint minden dolgok kezdete a 
Chaosz és a levegő (sötét), melyet a szellem termékenyített 
meg. A szellem egyszer szerelemre gyuladt az őselem iránt és 
ekkor a vegyülés állott be. Az ölelésből állott elő : Mat. Ez 
iszap vagy „keveset érő vizes vegyülék". Minden ebbből szár-
mazott. Alig hogy a világító testek a levegőt megvilágítják, 
azonnal „felhők és égi vizek nagy kiömlései és áradásai álla-
nak elő". Majd mennydörgések és villámlások keletkeznek s a 
mennydörgés hangjára „élőlények ébredtek fel". Ez volt a hím-
nem és nőnem megmozdulása a földön. Az ember Kolpia 
széltől és feleségétől Bántól lett. T. i. tőlük született Aion és 
Protagonas, „a halandó emberek". 

18. Az egyiptomi monda. Itt tulajdonképen egy egész 
mondavilág van. A központi így hangzik: — Kezdetben ég és 
föld szorosan összefonódva volt. Ekkor egy Shu nevű új isten 
lépett ki az ősvizből, megragadta Nuit (az ég) istennőt és fel-
emelte, de úgy hogy az a kezeire és lábaira támaszkodott. 
Ezután Sibu, a föld, növényzettel vonta be magát. Megszületik 
R Í, a napisten is. Nemsokára, amikor Ra bevilágítja az eget 
és a földel. — sok isten születik. A többek között Osiris, a 
Nilus istene. A nap melege következtében különféle élőlények 
születnek : növények, állatok emberek. — Van még más vál-
tozata is az egyiptomi teremtésnek, azonban inkább a nevek-
ben van a külömbség, de alapfelfogása ugyanez. 

19. A görög monda. A görögöknél igen sokféle fölfogás 
és magyarázat található a világ előállására és az ember 
teremtésére vonatkozólag, Egyik felfogás szerint kezdetben 
a Chaosz lett, azután „Gaia" (föld), Tartarosz (földalatti mély-
ség) és Erósz (egyesítő szeretet)." Itt még az öntudatlan anyag 
működik, istenségről szó sincs. Csak később kezd Gaia pl. öntu-
datos, gondolkozó, érző, (bosszankodik) isten lenni, a világ 
kormányzásban irányító szerepet betölteni. Gaia szüli Uianost, 
majd együtt szülik a titánokat s innen kezdődik a világ sorsát 
intéző istenek hosszú láncolata, Istenek harca, Zeusz győzelme 
és uralmi felsőbbsége. 

19. A római teremtési mondát Ovidius adja elő világo-
san. Kezdetben zűrzavar van. Minden a mindennel összeve-
gyülve él. Ekkor előáll egy jobb természet (melior natura), 
amelyet istennek nevez s ez rendet csinál a Chaoszbart. Leg-
fölül száll az ég, azon alul marad a lég s legalul a földtányér 
alakjával s ezt a tenger övezi mindenfelől. Ezután jönnek a 
csillagok az égre, a vizek megtelnek halakkal, a száraz (föld) 

* állattal, a levegő szárnyassal. Mikor mindezek megvannak, 
akkor a melior natura az ember előállását teszi lehetségessé. 

20. Végül a zsidó vagy bibliai teremtés. A bibliában két 
teremtési leírást találunk. Mindakettő a Genesisben van. Az 
egyik a papi, a másik, a jáhvista. A jáhvista régibb, a papi 
későbbi. A jáhvista Genesis 2-i—2«-ig terjed, a papi Gen. 
h—24 a-ig. 
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A jáhvista szerint még sem növény, sem semmiféle fű 
nem volt, sem pedig ember (de az ég és a föld már megvan). 
Ekkor az Úristen embert formált a föld porából, az orrába be-
lelehellett és így lett élő lélekké Kertet is ültet az Úristen, 
amelyet édenkertnek nevez el s ebbe helyezi a megalkotott 
embert, kijelöli a tiltott fát, amelynek gyümölcséből enni nem 
szabad. Állatokat formál, az ember elé viszi, de az ember 
egyikben sem ismeri föl „segítő társát", a „hozzá illőt". Ezért 
oldalbordáiból kivesz egyet. Hússal tölti be annak helyét- Az 
oldalbordát asszonnyá alkotja, az emberhez viszi és kész a 
teremtés. 

A papi monda szerint Isten „legyen" szavával teremt, 
így teremti meg hat nap alatt ezt az élettől nyüzsgő, mozgó, 
hangos világot. A papi író felfogása szerint a kezdetleges álla-
pot képe, mielőtt a teremtést megkezdette volna Elohim — 
ilyen lehetett: — kezdetben csak Isten volt és egy nagy káo-
tikus állapot, ahol volt száraz és víz is, de azért a víz uralta 
inkább a mindenséget s az ezen kivül álló Isten lábainál a 
mélységben sötétség volt és a vizek felett pedig Isten lelke le-
begett. A teremtés ebből kezdődött meg. Az első napon a vi-
lágosságot, 2-ikon a mennyezetet teremti, 3-ikon a vizeket 
egybegyűjti, a növényeket megteremti, 4-iken a világító teste-
ket, 5-iken a vizi állatokat és a repdeső madarakat, 6-ikon a 
szárazföldi állatokat és végül az embert teremti. Elohim nem 
mindent a semmiből teremt, de egyes dolgoknak a teremtése 
mégis a semmiből történik. Vizek, száraz ez megvan s ezek-
nek csak megparancsolja az egybegyűlését. Azonban a világító 
testek, növényzet, állatvilág és az ember is Istennek „legyen" 
szavára a meg nem nevezettből, tehát a semmiből áll elő. 

Benczédi Ferenc. 



K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

AZ AMERIKAI UNITÁRIUS TÁRSULAT 
LEGÚJABB ÉVKÖNYVE ÉS JELENTÉSEI. 

Kékszínű, világos nyomású, ujjnyi vastag évkönyv és 
kisebb nyolcadrétalakú évi jelentések könyve van előttem. 

I. Az évkönyv egy oldalra terjedő kalendáriummal kez-
dődik, a tartalomjegyzék után a Társulat tisztviselői vannak 
felsorolva. Eliot A. Sámuel elnök, nyolc alelnök, Cornish titkár, 
Robertson h. titkár, Fuller pénztáros,tizennyolc igazgatósági tag, 
három csoportra osztva s három évenként választva. Állandó 
bizottságai : Végrehajtó, Pénzügyi, Sajtóügyi, Külföldi össze-
köttetések, Vallásos nevelés, Iskolák és Egyetemi központi 
missiók, Társadalmi összeköttetések és felekezetközi barátság. 
Közügyek szolgálata, Nyilvánossági ügyek és a Fenntartási 
alap bizottsága. A Társulatnak külön Terjeszkedési osztálya 
van, melynek nyolc bizottsága van, hatáskörével fedve egészen 
az Egyesült-Államok és Kanada területét. Aztán Lelkészekről 
gondoskodó. Könyvtári, Templomépitési kölcsönök, Útszéli szó-
széket szerkesztő bizottságok. 

A Társulat elnöke és titkára az egyes Lizot ságok ülésein 
felvilágosításokat nyújthatnak, cíe szavazásban részt nem vehet-
nek. Huszonnégy államból vannak levelezők Angliából Dr. 
Carpenter, Dr., Mellone, Dr. Drummond, Magyarországról és 
Erdélyből Dr. Csiki Gábor, Józan Miklós, Dr. Boros György, 
Csifó Salamon. 

Minthogy mind amerikai mind angol unitárius gyülekeze-
teink történetében a jövő év történelmi nevezetességű lesz, 
ugyanis 1925. évben fogja ünnepelni mind az Amerikai Unitárius 
Társulat, mind a Britt és Külföldi Unitárius Társulat megalaku-
lásának 100 éves évfordulóját: mindkét Társulat rövid tör-
ténetét, valamivel rövidebben, mint az évkönyvben van, 
ideiktatom : 

Az Amerikai Unitárius Társulat 1825. május 25-ikén ala-
kult. Bostonban már megelőzőleg körülbelül húsz, közügyért 
lelkesedő, szabadelvű polgár, társadalmi és emberbaráti célok 
szolgálatára szervezetet alakított. Vallási, erkölcsi és városi 
ügyek megbeszélésére kéthetenként összejöttek. A Quincy Iosiás 
házánál 1825. januárjában az összejövetelen arról beszélgettek, 
hogy olyan társulatot alakítanak, melyben a gyülekezeti szer-
vezetű egyházak szabadelvű irányzata nyer kifejezést s amely 




