
mára. 1930 körül a kozmikus Összpontosulás és annak következményei (a Bonyo
lódás-Tudat Törvénye, az emberi ágak Egybeszövődése, az Omega-Pont létezése a
Noogenezls csúcsán ...) - mindez még nem tűnt elő világosan. Mérhetetlen soka
ság, aminekcsillagköde megvilágosodott ugyan, de még nem szervezte meg köz
pontját az isteni Csillag sugárzásának hatására: íme, akkori "Weltanschauullg"-Om
(vllágképem) nem sokkal jutott ennél tovább.

Már a következő húsz év rnunkáia és szüntelen boldogsága volt az a látomás,
amelyben lépésről lépésre, de mindig ugyanazt az utat követve, erősíti egymást
körülöttem a Világ krisztusi Sűrűsége s annak a Világnak kozmikus Sűrűsége,

amelynek "egyesítő hatalma"szemem láttára szüntelenül növekedett "összponto
suló hatalmával" együtt.

Kezdetben az engem 'körülvevő létezőknek és eseményeknek még csak egy
egy részletét tudtam felhasználni, hogy minden dologban Krisztust "építsem-szer
vezzem, vagy pedig Ot viseljem el". De amint szellemem lassacskán megbarátko
zott azzal a ténnyel, hogy minden Anyag egyetlen, óriási, pszichét-szülő önmagára
göngyölödést alkot, akkor e csodálatos splrá.isban megjelenő minden egyes kör már
lassan-lassan kezdte anyagivá öltöztetni s köröttern egyre érzékelhetőbben össze
sűríteni az isteni Befolyást.

Egyáltalán nem metafizikai, hanem fizikai értelemben: a Megtestesülés Ener
giája egyre kitárulóbb karokkal öleli át az egyesülés különféle formáit, hogy egyre
óriásibb arányokban világítsa meg őket és hassa át éltető melegével.

S ez mindaddig folytatódik, rníg végre a hatalmas mozgás végpontján cso
dálatos egybekapcsolódast sejtet előre, amely már nem pusztán Krisztus és az
Anyag homályos összekötődése. hanem a valóban .Jcibontakoztatóként" meglátott
Krisztus és a Fejlődés pozitív kozmikus Gyújtópontja között jön létre.

Az egyetemessé váló Krisztus Szíve egybefonódik a szeretettel áthatott Anyag
szívemélyével.

(F o l y t a t j u k)

(12) Ezt többé-kevésbé kiváltotta és táplálta a Nőinek hatása (vö. alább, a Záradékban).
(13) Ezt próbáltam kifejezni az első "Benson mintájára írt elbeszélésemben". Három ilyen

történetet írtam 1916-ban, két roham lr özöt t, a lövészárokban.
(14) S meg vagyok győződve, hogy általában minden morlern lélek mélyén is.
(15) Az Anyag ilyen lelki hatalmáról és bűvölő hatásáról: lásd Az Isteni Erőtér c. köny

vemet és az Illés köpenyéről c. elmélkedést (1919).

SZAMUNK íROL - Nemeskürty István az irodalomtudományok dok
tora, irodalomtörténész, filmesztéta. Számunkban közölt írása részlet a Gon
dolat Kiadónál Fellini címmel sajtó alatt lévő könyvéből.

Nyíri Tamás tanulmánya egy Jézussal és a Jézus-jelenséggel foglalkozó
tanulmánysorozat első darabja. Bár a legmegbízhatóbb és legmodernebb
szentírás-tudósok műveire támaszkodik, mégsem biblikus, hanem filozófiai
és szociológiai kérdésekre keresi a választ.

Pogány János tanár a budapesti piarista gimnáziumban.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a
jövőben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a
szabványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küld
jék be, mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját,
másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.
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