
 

Avilai Szent Teréz: Önéletrajz, XXXIII. fejezet "Kénytelen voltam leülni, 

s úgy emlékszem, hogy még az Úrfelmutatást sem vettem ész-

re, s a szentmisére sem tudtam odafigyelni, úgyhogy emiatt 

utóbb aggályaim is voltak. Elragadtatás közben úgy éreztem, 

hogy valami nagyon fehér és fényes ruhába öltöztetnek. Kez-

detben nem vettem észre, hogy ki adja azt reám, de azután ott 

láttam a jobb oldalamon Miasszonyunkat, bal felől pedig az én 

Szent József atyámat, s ők öltöztettek így föl. Megérttették ve-

lem, hogy most már megtisztultam bűneimtől." 

Eckhart Mester: Leválni a világról "Minden létező a maga legsajátabb, 

természetes helyére törekszik. Isten legsajátabb, természetes 

helye pedig az egység, a színtisztaság: és ezek éppen abból 

adódnak, hogy leválok a világról. Így azután Istennek szükség-

képpen oda kell adnia magát a világról levált szívnek."  

 

A cikk írója: Szeibert Márton mechatronikai mérnök, az AQUILA Párt 
tagja, aki 13 éve végez önkéntes tevékenységet az AQUILA szervezé-
sében. A teológia, filozófia a kedvenc hobbijai közé tartozik. Egyéb írá-
sai az AQUILA Magazinban és a Túllépésben olvashatóak. 
 
 

 

 

Márkus Edit 

 

ARANYKOR ÉS AZ EMBER VAGY AZON 

TÚL 

Az alábbiakban Hamvas Béla: Scientia Sacra 

és Alexis Carell: Az ismeretlen ember  írásai 

nyomán arra  a kérdésre próbálok választ ke-

resni, hogy van-e lehetőségünk az emberben 

rejlő lehetőségeket tekintve visszatérni egy dicsőbb korhoz: az 

Aranykorhoz, létezett-e egyáltalán ilyen tökéletes korszak az 



 

Emberiség történetében, s ha igen, a végső kérdés: elég-e oda 

visszatérnünk, vagy túl kell lépnünk ezen is. 

Alexis Carell orvos Az ismeretlen ember című könyvében ma is 

aktuális megállapításokat fogalmaz meg az emberiségről és a 

tudományról. Mondandójából a világ megjavításának szándéka 

nyilvánul meg. Tudományos eredményeket tár elénk, s az ösz-

szefüggések között kirajzolódik, hogy az emberben benne rejlik 

egy jól működő élet reménye, amely a Hamvas által megfogal-

mazott Aranykort idézi.   

Az emberiség egy rossz gyerek mintájára kipróbálna mindent, 

amit nem szabad neki. Majd látva a bajt, amit okozott sírva sza-

lad vissza anyjához, annak oltalmát kérve. Mikor megismertük 

az anyag összetételének és tulajdonságainak titkát, uralmat 

nyertünk majdnem minden fölött, ami a föld felszínén van, kivé-

ve önmagunkat. [3.] 

Az emberi lény megismerése a legnehezebb tudomány. A tudo-

mány nem dolgozik tervszerűen. A haladás véletlen föltételektől 

függ, például lángelmék születésétől, ezek szellemi berendezé-

sétől és hogy milyen irányba fordulnak a kíváncsiságukkal. A ha-

ladást nem az a vágy teremti meg, hogy javítsunk az emberi 

lények állapotán. Az ember betű szerinti értelemben a föld porá-

ból van alkotva. Ez az oka annak, hogy élettani és szellemi tevé-

kenységeit mélyenjáróan befolyásolják annak a vidéknek geoló-

giai viszonyai, ahol él s azoknak az állatoknak és növényeknek a 

természete, amelyekből rendesen táplálkozik. A test szerkezete 

és működései függenek attól is, hogy milyen elemeket választ ki 

a rendelkezésére álló növényi és állati tápszerekből. Valószínű, 

hogy a tudat minden állapotának megvan a megfelelő szervi ki-

fejeződése. [3.] 

A harag, gyűlölet, félelem – ha ezek az érzelmek szokásszerűek 

– képesek arra, hogy szervi változásokat és igazi betegségeket 

idézzenek elő. Erkölcsi szenvedés mélyenjáróan megzavarja az 



 

egészséget. A gondolat szervi bántalmakat okozhat. A modern 

élet ingatagsága olyan tudati állapotokat teremt meg, amelyek a 

gyomor és a belek ideges és szervi rendellenességeit hozzák lét-

re. Ezek a betegségek majdnem ismeretlenek olyan társadalmi 

csoportokban, ahol az élet egyszerűbb és nem olyan izgalmas, 

ahol az aggódás kevésbé állandó. Hasonlóképpen azok, akik a 

modern nagyváros zsivaja közepette is megtartják benső békes-

ségüket, immunisak az ideges és szerves rendellenességekkel 

szemben. Ez a különös működés, ez az éber önműködő gépezet 

teszi lehetővé az emberi létet a maga sajátos jellegzetességei-

vel. Ez az, amit alkalmazkodásnak neveznek. [3.] 

Az egyéniség rányomja a bélyegét a test minden alkatrészére. 

Nagy járványok idején az emberi lények a maguk egyéni jellem-

vonásainak megfelelően viselkednek. Egyesek megbetegszenek 

és meghalnak. Mások megbetegszenek, de fölépülnek. Ismét 

mások teljesen immunisak. Akadnak olyanok, akik kis mérték-

ben megkapják a betegséget, de nem mutatnak semmi specifi-

kus tünetet. Tehát minden egyén más alkalmazkodási képessé-

get mutat a fertőző tényezővel szemben. [3.] 

A modern fogyasztói társadalomban a nagy tömegű tápszer- és 

gyógyszertermék – amelyek legalább is haszontalanok, de gyak-

ran ártalmasok – a civilizált ember szükségletévé lett. [3.] 

Az orvostudomány akkor fogja elérni legnagyobb diadalát, ha 

majd fölfedezi, hogyan adhat a testnek és léleknek természetes 

immunitást betegségekkel, fáradtsággal és félelemmel szemben. 

A modern emberi lények újjáteremtésénél meg kell kísérelnünk, 

hogyan adhatjuk meg nekik azt a szabadságot és boldogságot, 

amely a szervi és szellemi tevékenységek tökéletes egészségé-

ből adódik. Még mindig úgy tekintjük az emberi lényt, mint egy 

rosszul megszerkesztett gépet, amelynek egyes részeit állandó-

an újra meg kell erősíteni vagy meg kell javítani. A férfiaknak és 

nőknek állandóan szükségük van apró javításokra, noha látszó-



 

lag jó egészségben vannak. De nem érzik magukat eléggé jól és 

nem elég erősek ahhoz, hogy teljes mértékben játszhassák a 

szerepüket, mint emberi lények. A közönség fokozódó elégedet-

lensége, bizonyos mértékig, erre a bajra vezethető vissza. Az 

orvostudomány nem adhatja meg az embernek azt a fajtájú 

egészséget, amelyre szüksége van, ha nem veszi tekintetbe az 

ember igazi természetét. [3.] 

Alexis Carell gondolatai nyomán el kell kezdenünk a felújítás 

munkáját. [2. 345.] Az emberben benne rejlik az az alkalmaz-

kodó képesség mind fizikailag, mind szellemileg, hogy visszatér-

jen vagy áttérjen egy jól működő állapotba. Ezt az állapotot ne-

vezzük most Hamvas Béla nyomán Aranykornak. Csak egy ana-

lógiát megvilágítva: a modern nagyváros – ahogy Carell említet-

te – zsivajtól hangos, alig egy-két lakója képes megőrizni benső 

békéjét. Az Aranykorban létező város viszont a közösség meg-

valósulásának helye, a sokszólamú lét harmonikus, éber és nyílt 

egysége. . [1.516.] 

Hamvas Béla: Scientia Sacra című könyvében egy régen letűnt 

korról, az Aranykorról olvashatunk. Időszámításunk előtt a hat-

századik év körül Kínától Itáliáig a változást egyértelműen úgy 

ítélték meg, hogy az emberi történet a sötét korszak végső sza-

kaszába lépett. A lét elveszett...Az egész valóság kettészakadt; 

a teljes nyíltság lezárult. [1.19.] 

Eltűnt az érzék, amely a létet és az életet meg tudja különböz-

tetni. A lét lezárult. A lét életté süllyedt. Sorra jelentek meg az 

élet tünetei: a passzivitás helyett a tevékenység, a lágyság és a 

jóllakás helyett az edzettség és az aszkézis, a nyugodt tenyé-

szet, a szeretet, az önkéntelen vonzalom, a kedély helyett a 

munka, az akarat, a kötelesség, a fegyelem. [1.21.] 

Létezhetett-e valaha az emberiség történetében aranykor? Az a 

korszak, amikor az Ego nem dominált, az ember egy volt a ter-

mészettel, nem magának határolt el részeket, hanem tudata 



 

spirituális magasságokban és mélységekben lebegett. Munkája 

helyett szent tevékenységet folytatott, és nem kihasználta a 

Földet, hanem a Föld javaival együtt élt, gyarapította azt. Csak 

pár jelző erre a letűnt korra. A természet nem volt az ember 

ellensége, hanem az esszenciák tárháza, amely önmagát ren-

delkezésre bocsátotta.[1.197.] 

Olvasás közben elfog egy furcsa nosztalgikus vágyódás, egy 

olyan belső emlékszerű dolog, hogy ez az egész bennem is ott 

van, lesüllyedve a legmélyebb tudattalan bugyrába, de talán fel 

lehetne hozni, talán lehetne ezzel élni. Úgy élni, ahogyan az 

embernek ténylegesen élnie kellene, hogy a Föld lakható marad-

jon, hogy az ember ez eredeti hivatását végezze, univerzális, 

Égi ember legyen. Ehhez a mélyen elásott kincshez azonban ne-

héz visszatalálni. Nagyon sok réteg rakódott rá, mindent meg 

kellene változtatnunk ahhoz, hogy ezt a felszínre hozzuk.  

Felmerül a kérdés, hogy vajon tényleg létezett-e az aranykor, 

vagy csak egy hamis illúzió, amiben hiszünk, hinni akarunk? Ta-

lán az emberiség tudatában létezik csak egy régen letűnt jobb 

korszak, amikor minden a maga helyén volt, mindenki tette a 

dolgát, és rend volt a káosz helyén? Időbeni elhelyezése kap-

csán felmerül a kérdés, hogy a Bibliai paradicsomi állapottal ösz-

szekapcsolható-e ez a korszak. Az Aranykor Hamvas szerint idő-

számításunk előtt hatszázban lezárult. A paradicsomi állapot és 

az Aranykor is azzal ér véget, hogy az ember bűnbe esik, meg-

ízleli és egyre jobban megszereti a Földet, földiessé válik, házat 

épít magának, eltárolja az élelmet, nem bízik az Úrban, hanem 

maga kezd gondoskodni magáról fáradságos munkával. Megje-

lenik a féltékenység és a harag is az emberek között.  

Az iráni hagyomány szerint a hangya társadalom egy lebukott, 

korábban magasrendű nép volt, de a bűn következtében tö-

meggé lett. Kiszolgáltatott lett az anyagi erőknek, és rovarrá 

változott. [1.532.] Szomorú és megdöbbentő kép, de ha jobban 



 

belegondolunk, jól szervezett, gyűjtögető életmódot folytatunk 

ugyanúgy, mint a hangyák. Néha háborúzunk egymással, elfog-

laljuk egymás területét, elraboljuk egymás javait, szolgákká 

tesszük a leigázott nép gyermekeit... még sorolhatnánk a ha-

sonlóságokat.  

Van-e visszatérés ehhez az idilli állapothoz? Illetve ha van visz-

szatérés, nemcsak egy állomás az Isten felé vezető úton? Az Égi 

ember kifejezés nagyon szép, ugyanakkor még mindig ott van a 

második szó, az ember, amely eltörölheti az első szót is, az Égit. 

Hiszen a végállomás, bár tökéletesnek tűnik ez az állapot, mégis 

messze még: az ember külön van Istenétől, döntenie kell jó és 

rossz között, kíváncsiságával belesétálhat csapdákba, megérint-

heti az önzés szele, s mindig fenyegeti a leszakadás és a lebukás 

veszélye. Külön léte megmarad, csak helyesen használja ebben 

az aranykori vagy paradicsomi állapotban. Igen labilis egyen-

súlynak tűnik, szinte azt feltételezhetjük, hogy ilyen tökéletes 

közeli állapot alig-alig létezett, vagy csak nagyon rövid ideig 

tarthatott, mert rögtön megjelent a rossz, ami talán nem is 

megjelent, hanem ott is rejlett már, csak mértéke volt nem 

számottevő. Hiszen a különlét ténye magában hordozza a bukás 

lehetőségét, s ha a lehetőség adott, akkor csak idő kérdése an-

nak megvalósulása.  

Így az tűnik jó célnak, ha ezt a fent említett állapotot egy köz-

beeső állomásnak tekintjük, ha küzdünk ennek megvalósulásá-

ért, hiszen ez az aranykornak megfelelő állapot jó közeget te-

remt a továbblépésre. Pável Márta szavaival élve, ha csak a sze-

retet parancsát betartanánk, nem lenne bűn, nem lenne éhezés, 

pár órás munkával jólétben élhetnénk a Földön. De a földi para-

dicsom csak kiinduló pontja lehet a végső cél elérésének. Ha azt 

a célt tűzzük ki magunk elé, hogy a Föld jobb hely legyen – ami 

önmagában is igen távoli célnak tűnik –, talán nem lőjük elég 

messzire a nyilat. Hiszen akkor csak a maja világban teszünk 



 

rendet, s a maja világ önmagában hordozza a romlás veszélyét. 

A messzebb lőtt nyíl túllép a maján, célul tűzi ki az Eredetbe va-

ló visszatérést. A tékozló ember végleg hazatér, nem áll meg 

Apja házának küszöbén, hogy aztán újra eltávolodhasson egy 

gyenge pillanatában. Olyan tudattal kell hazamennie a tékozló 

fiúnak, hogy többet már ne kívánja a külön úton való járást, 

hogy ne legyen vonzó a tagadás, hogy a disznók eledele olyan 

emléket hagyjon benne, amelyből megtanulta a leckét. Úgy kell 

hazamennie, hogy végleg Apja házában akarjon maradni. Vagy-

is talán már ne is akarjon, ne legyen akarat kérdése sem, csak 

ez az egy lehetőség éljen benne.   

Ez a hazamenetel meredek út, innen alulról nézve olyan mélyen 

kifordító, hogy lehetetlennek tűnik, ugyanakkor minden jel arra 

mutat, hogy az ember képességeivel ezt meg tudja csinálni, ha 

végig járja az utat. Nem lesz könnyű, ezt senki sem ígérte, de a 

Transzcendenciára való irányítottságunk, a láthatatlan felfogó 

képességeink mind olyan eszközök, amelyek súgni fognak, mer-

re kell lépni, merre nem kell kanyarodni. S ne felejtsük el, hogy 

nem magányosan kell mennünk, vannak társaink, s van egy 

nagy Segítőnk is, akinek minden vágya az, hogy hazajussunk 

Hozzá.  



 

Irodalom:  

1. Hamvas Béla: Scientia Sacra (Magvető, Budapest 1988.) 

2. Alexis Carell: Az ismeretlen ember (Révai, Budapest) 

3. https://www.muszeroldal.hu/measurenotes/szemelvenyek.pdf 

(2020.11.01.) 

 

A cikk írója: Rizmayerné Márkus Edit, az ELTE-n diplomázott francia 
és történelem szakos tanárként. AQUILA h. rend alapító tagjai között 
van. Rendszeresen publikál az AQUILA Párt kiadványaiban a havi 
Magazinban és negyedévi Túllépés lapban.    
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EGY – vélhetőleg – FEL NEM 

ÁLLÍTANDÓ KARÁCSONYFA 

MARGÓJÁRA 

Bizonyára Önök is olvasták azt az 

híradást, hogy Bordeaux radikális baloldali 

polgármestere nem kíván idén 

karácsonyfát állítani. „Ahogy már azt 

korábban megírtuk, Bordeaux radikális baloldali polgármestere, 

Pierre Hurmic úgy nyilatkozott nemrégiben, hogy szerinte a 

fenyőfák olyan kivágott fák, amelyek már halottak. Ezért 2020 

végéig el kell fogadni egy, a fák jogairól szóló megállapodást, 

így aztán szóba sem jöhet a hagyományos december 24-i 

karácsonyfa-állítás Bordeaux főterén, de Hurmic általában 

akarja betiltani a karácsonyfa-állítást. Szerinte leginkább a 

múltba révedő, primitív és fasiszta katolikusoknak fontos ez a 

kérdés, pedig valójában egy pogány hagyományról van szó – 

értékelte Bordeaux polgármestere a karácsonyt és a 

karácsonyfát.”3 Gondolom, Önöket is meglepte az a durva 

 
3 https://pestisracok.hu/bordeaux-polgarmestere-szerint-leginkabb-a-primitiv-fasiszta-
katolikusoknak-fontos-a-karacsonyfa-allitas/ 

https://www.muszeroldal.hu/measurenotes/szemelvenyek.pdf

