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Endrődi Szabó Ernő

Prohisztorikum avagy a múlt fölszabadítása
Olykor a legmeglepőbb, legképtelenebb állításokról is kiderülhet, hogy igazak

vagy legalábbis van valamilyen valóságalapjuk. Ez a nem éppen újsütetű gondolat
néhány, a közelmúltban megjelent, tárgyát tekintve a metafizika fogalomkörével
jelölhető' lapozása, olvasása közben ötlött föl bennem. E köteteket forgatva igazán
nem nehéz rábukkanni azokra az előzményekre, az ősi keleti és mediterrán mí-
toszokra, kultuszokra, amelyek így vagy úgy, részeikben vagy egészükben, szub-
limáltán vagy erőteljesebben beolvadtak abba a gondolkodásfolyamba, amely
az említett művek tárgyáig, a mágiáig, az alkémiáig, az okkultizmusig vezet.
Ám ugyanezen ősi tudás és mondjuk a huszadik századi modern filozófiai gon-
dolkodás közötti párhuzamokat sejteni, netán keresni azokat - nos, első hallásra,
pillantásra alighanem bátor cselekedetnek tűnik az ilyesmi a racionális, prag-
matikus, pozitivista észjárású ember szemében. Pedig a művelődés- és szellem-
történet hipotetikus akaratunk nélkül is egységes fonattá sodorja ezeket az időben
összeköthetetlenül távolinak tetsző szálakat.

Végső soron a négy-öt-hatezer év előtti korokban s a mai időnkben is a Lét
és a Teremtés, vagy egyetlen szóval, a Keletkezés törvényeit kutató, azokba
behatolni akaró, azokat megérteni vágyó emberi gondolkodásról és a gondolko-
dást övező és követő tevékenységről van szó. Nekem nem esik nehezemre -
éppen az említett egy-tőről-metszettség okán - fölfedezni a misztikus mozzana-
tokat például az ősi kultuszokban, és, mondjuk, Kierkegaard látomásos ihletett-
ségű szövegeiben. Egyfelől a mftoszteremtő és kultuszgyakorló egykori ember,
másfelől az Ego-t fölszabadító romantika elméletileg hasznosítható "hozadékát"
egységes gondolati rendszerré nemesítő dán filozófus - természetesen más és
más fogalmi síkon, más és más eszköztárral - lényegében ugyanarra, a létezésre
és a létezés mikéntjére kérdezett rá. Mindkettő önnön emberi valójának teljes
tudatában, noha a párezer évvel ezelőtti korok emberének Én-képzetét az "isteni
rész" gondolata-tudata sokkal közvetlenebbül, sokkal szervesebben szőtte, hatotta
át.

Mégis föl kell tennem magamnak a kérdést: vajon ez a gondolatmenet nem
túlzottan egyszerűsítő, s ilyenképpen vajon nem visz-e vakvágányra? Hiszen
joggal merülhet föl az a kifogás fejtegetéseim ellenében, hogy Kierkegaard misz-
ticizmusa más karakterű, hiszen ő a Teremtést elutasította, s gondolkodása kö-
zéppontjába épp az újjáteremtést állította, azt, amelyet egyes-egyedül az Ego
végezhet el, megnevezve a világ dolgait, melyek e megnevezés által nyernek
létet és értelmet?! Ez így igaz, ám ekképpen épp állításom nyer megerősítést.
Hiszen a kierkegaardi rendszert tovább építő nietzschei gondolat, mely szerint
Isten meghalt, és lényegét magában az emberben kell föl támasztani, végered-
ményben nem más, mint az egykor általánosan tudott, az emberiség közös em-
lékezetének tárházaiban, a mítoszokban megőrződött, az egyes ember gondol-
kodását átható "isteni rész"-tudat újbóli fölfedezése; az évezredes szekularizációs
folyamat egyik lényeges mozzanata. S ami a miszticizmus fogalmát illeti: ter-
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mészetesen nem a köznapi észjárásunkban, szóhasználatunkban rögzült jelen-
tésre, a titokzatos, rejtelmes erőkben való hitre kell gondolnunk. Mert tény ugyan,
hogy az archaikus kor és az ókor egyes, mítoszokat megjelenítő", eljátszó kultuszai
számos, főként a köznapi gyakorlatban általánosuk animisztikus szertartás-elemet
és egy sor más rituális mozzanatot is tartalmaztak, illetve olvasztottak magukba
kialakulásuk során. Ezeket az elemeket azonban mind a mítosztól, mind pedig
a misztikumtól elkülönítve kell kezelnünk; a miszticizmus fogalma nem ezekre
vonatkozik. Akárcsak a régi, úgyszintén a modernebb korok miszticizmusa ese-
tében is olyan elméleti rendszerre kell gondolnunk, amely az akkori mindenkori
ismereteken túli ismeretek, a tapasztalatokban föltárulókon túli erőviszonyok
létét sem tagadja, s ebben az összefüggésben is igyekszik értelmezni a dolgokat.
Mármost, hogy ezeket az erőviszonyokat a külvilágban vagy az Ego-ban tételezi
a gondolkodás, egyiket pozitív, másikat negatív teljességként kezelve avagy meg-
fordítva, esetleg mindkettőt elegyítve, egységes rendszerként fölfogva, az néző-
pont, helyesebben szemléleti alapállás kérdése.

A helyesen értelmezett miszticizmus felfogásomban tehát nem valamilyen
ismeretelméleti tévút jelzője, ellenkezőleg, az egykor volt s mára esetleg felis-
merhetetlenné halványult és a még ezután megszerzendő vagy visszaszerzendő
tudás föltételezése: az ismeretlenre mutató ujj. Ezért sem nevezhetem például
misztikusnak a zoroasztrizmustól, a káldeus asztrológiától, a gnoszticizmustól,
a Kabbalától és még egy sor más, ősi gyökereivel az emberiség egyetemes és
közös emlékezetébe kapaszkodó, abból sarjadt tanítástól megtermékenyített "tit-
kos művészet"-et, az alkémiát. S vajon az-e és ha igen, mennyiben az a rózsa-
keresztesek "titkos tudomány "-a?! Az, amely később a szabadkőművesek "ideo-
lógiájában" éled föl új alakban? Az a "titkos tudomány" tehát, amely a rózsa-
keresztesek korában már híján volt az évezredekkel azelőtt élt gondolkodók,
tudósok, konkrét tényanyagot hordozó tapasztalásainak, mely tapasztalások csak
és kizárólag a saját korukat jellemző kulturális minták - egyszerűbben: a kor
szokás- és ismeretrendszere alapján - voltak értelmezhetők. Azaz, egészen egy-
szerűen, a rózsakeresztesek "tudománya" nem a saját korukhoz illeszkedő', nem
abban alkalmazható ismeretrendszer volt. A szublimáltán, szimbólumokban meg-
fogalmazott egykori konkrét tényanyag - amely ráadásul évezredek, de legalábbis
évszázadok tapasztalásait rétegezte egymásra - voltaképpen fölfejthetetlen, meg-
közelíthetetlen volt "az emberiség barátai" számára. Ugyanakkor azonban olyan
archaikus ismeretrendszert rögzített, amely az egyetemes emberi kultúrát építő
közös emlékezet nélkülözhetetlen része. A rózsakeresztesek tehát másfajta gon-
dolkodási rendszert, másfajta gondolkodási módszereket, röviden, másfajta em-
beri mentalitást rögzítő archaikus kulturális mintát örökítettek át későbbi korokba.
Akárcsak szellemi elődeik, a hellenizmus kori újplatonikus alkémisták, Zoszi-
mosz, Szünésziosz s a thébai Olümpiodorosz - ez utóbbi a mikrokozmosz és a
makrokozmosz, az Ember és a Mindenség "mágikus" elméletének, kozmikus
egységük alapaxiómájának kiformálója - és sok más ismert és ismeretlen társuk.
Azok, akiknek életcéljává vált az ismereten túli ismeret megszerzése, amiről így
írtak: "Látni, két kézbe fogni, gyúrni, alakítani a lelket." Erről a másfajta gon-
dolkodásról állapította meg Luther Márton igen finom érzékkel, hogy az "...
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valóban a régi bölcsek filozófiája és nagyon tetszik nekem ... gyönyörű szép
hasonlatai miatt..."

Az ókori hagyomány szerint az egyiptomiak a legrégebbi nép. Ennak a ha-
gyománynak része az a felfogás is, amely szerint az egyiptomi Thot, vagy görögös
nevén Hermész-Thot volt a filozófia és az írás megalkotója, a logosz prófétája,
a bölcsesség ősi istene, a mindenség értelmének első felismerője. Erre az iste-
nalakra idővel a Tabula Smaragdina "szerzője" Hermész Triszmegisztosz, a Her-
mész-Thot névalak fölbukkanása is eme egybeolvadásnak köszönhető. Noha a
görög mitolígia egyik legnagyobb értője és búvárlója Kerényi Károly utal arra,
hogy a görögök körében fő-istenalakként tisztelt Hermész Mediterránum-szerte
ismert volt, alakjának bemutatásakor csak a görög "változatok"-ról ejt SZÓL Ez
is, ennyi is elég azonban ahhoz, hogy megleljük az egyiptomi szálat, hogy rá-
bukkanjunk a pontuszi vidék, Bithynia területén az ősiségben szamárcsődör alak-
jában tisztelt isten-képzethez vezető nyomokra, s hogy fölfedezhessük benne a
kisázsiai Mitrához vagy Mithrászhoz hasonló tulajdonságokat. S minthogy va-
lamiképpen, kisebb vagy nagyobb mértékben mindhárom alak összefüggésben
van a férfi nemzőerővel, önként adódik a következtetés, hogy a végső, a legősibb
forma egy interetnikus, patriarchális istenalak. Akár a görög Hermészről, akár
az egyiptomi Thot-Hermészről kezdjük el lehántani a különféle képzet-lepleket,
a végeredmény többé-kevésbé ugyanaz. Ha Thot-Hermészről szólunk: az, hogy
az egyiptomi reliefeken íbiszfejjel ábrázolt istenalak - pontosabban a reá vonat-
kozó elképzelés - korábbi vagy későbbi az Izisz-Ozirisz hagyománynál; hogy
valóban helyi istenségből - az egyiptomi Hermepolisz városában tiszteletből -
vált volna egyetemes jelentőségűvé, ahogyan azt néhány kutató föltételezi; hogy
alakja mögött az archaikus magaskultúrák kialakulásának korában élt, istenként
tisztelt papi személyt sejdíthetünk-e vagy sem; hogy vajon ez az egykori pap
írta-e a Tabula Smaragdinát, avagy az későbbi, a hellenisztikus kor terméke -
mindez, tárgyunk szempontjából szinte mellékes kérdés. Ami fontos: Thot-Her-
mész három világosan elkülöníthető /Háromszor Nagy/ képzet, tevékenység és
képesség réteget ötvöz, jelenít meg egy jelképes alakban. Akár létező személyről,
évezredekkel ezelőtt élt, a korabeli műveltség teljességét bíró pap fölfogásáról,
akár különféle bölcselők vagy bölcselői iskolák egymást kiegészítő, egymásra
épülő, világértelmező gondolkodás-folyamáról, pontosabban annak végeredmé-
nyéről van szó, a lényeg ugyanaz. Mind Thot-Hermész, mind a későbbi, a hel-
lenisztikus kor szülötte, Hermész Triszmegisztosz, mind a görögség körében
tisztelt hermész alakjában az archaikus, majdan az ókori Mediterránumban egy-
más mellett élő, egymást sok mozzanatban átfedő, a Krisztus előtti évezredek
során alaptanításokká szublimálódott, különféle rokon és nem rokon etnikumok-
hoz kötődő őskori, de legalábbis neolitikus kultúrák, ősmítoszok, ős-kozmogó-
niák és theogóniák lényegülnek egységes felfogássá.

Hermész univerzális, az archaikus Mediterránum egész térségében ismert és
tisztelt alakja tehát egyfelől valamilyen ősi patriarchális isten-képzet szekulari-
zációja, másfelől a/egy pre-szinkretísta gondolkodás eredménye. A szinkretizmus
a szekularizáció ellentételezése, míg az eredményeként kialakuló öszetettség,
rétegzettség mindig is kedvez az újabb szekularizációnak, helyesebben a szeku-
larizáció újabb szakasza bekövetkeztének. A sokféle feladat- és szerepkört! is-
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tenalak egyik vagy másik funkciója, egy-egy közösség vagy terület életében
különös, kiemelkedő szerephez juthatott, s ez idővel elhalványította, elhalvá-
nyíthatta a többi tulajdonságát. Ebben az összfüggésben nem árt emlékezetünkbe
idézni az istennév alapszavát, a hermái, ami nagyjában egészében zártai, örzömt,
nem megközelíthetöt jelent. A különféle, zömmel fallikus, olykor fonott méh-
kaptárra emlékeztető' kőhermákat - ilyen állt például Delphoi-ban, a Pűthia-bar-
lang fölött is - Thrákiától a kisázsiai Ióniáig, Észak-Afrikától a Peloponnészoszig
széles földrajzi elterjedésben lelhetjük föl. Egy-egy ilyen soktulajdonságú, több-
féle jelképes megfogalmazásban ábrázolt istenalak esetében természetesen nem
csupán a kultúrák, de az etnikumok szoros kapcsolataira - együttélésre, össze-
olvadásra - is gondolnunk kell; épp Hermésszel kapcsolatban nem árt emlékez-
nünk a görögség előtti Hellász egyiptomi gyarmatosaira, vagy épp a kisázsiai
Halüsz folyó vidékéről származó henét telepeseire.

Az emberi művelődés, mai, partikuláris keretek közé tört gondolkodásunk
számára már-már felfoghatatlan időmélységekből bontakozik ki. Az időszámítás
előtti, a régészet, a mítoszelemzés, a történeti néprajz és még egy sor más tu-
dományszak segítségével bejárható korok ősi emlékeitől napjainkig indázik a
Létről és a Teremtéséről való gondolkodás vonulata. S ez egyidős az emberi-
séggel, hiszen az emberi lét a kezdetektől transzmutációkban sokszorozza, örökíti
át magát. Ezt a folyamatot a kultúra fogalmával jelöljük, hiszen a kultúra nem
más, mint az emberi lét kinyilvánításának módja. Az ember gondolkodása az
Emberről és a Létről, a szubsztanciákról, azonban egyetlen szekularizációs fo-
lyamatként is fölfogható. Ez azt jelenti, hogy valamely lényegiséget mind kisebb
és kisebb részérdekeknek, banalitásoknak, köznapi, helyi érdekű aktualitásoknak
feleltet meg az emberi gondolkodás. Egyetlen példát említek csupán: az ősi, az
időszámítás előtti második évezredtől ismert, használt, alkalmazott pentagramma,
amely akkoriban az örökös haladás, a jó úton járás szimbóluma volt, századunk
második felére, vörös csillag formájában egy agresszíven buta, primitív hatalmi
törekvés és berendezkedés kiürült jelképévé vált. A szekularizációt tehát az em-
bernek, az emberiségnek az ős-egységtől, az ősharmóniától való elszakadásaként,
folyamatos eltávolodásaként kell értelmeznünk. Ha úgy tetszik: az "isteni rész",
az "isteni lényeg", az "isteni tudás" fokozatos-folyamatos elvesztéseként: az em-
beri élet elszegényedéseként, az emberi minőség elcsökevényesedéseként, az em-
beri tartalom kiürüléseként.

Azt láthatjuk tehát, hogy a Természet és a Történelem, s az általuk létrehozott,
bennük kialakult Emberi Kultúra univerzálisabb egységek részei, egyetemesebb
törvények szerint működnek, mintsem azt partikuláris tapasztalásaink kalodájába
zárt észjárásunk sejtetni engedi velünk. Ekképpen pedig bízvást föltételezhetjük,
hogy nem csupán a fizikai jelenségek körében fedezhetünk föl sűnlsödési/ritkulási
állapotokat, folyamatokat, de a világtörténelemnek nevezett iszapbirkózásban is.
Iszapbirkózást írok, mert épp a régmúlt vizsgálata int arra, hogy mindaddig,
amíg históriai gondolkodásunk képtelen megragadni az idő mélységeit átjáró
globális trendeket, amelyek akár évtízezreket is átívelhetnek, addig ez a gon-
dolkodás csupán a történelmi mikro- és mezostruktúrák megismerésére vállal-
kozhat. Ismét csak egyetlen példát említek! Mai ismereteink a történelmi me-
zostruktúrákról - például a Mediterránum, azaz nagyjából Dél-Európa, Észak-
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Afrika, Elő-Ázsia és a Kaukázus által határolt térség archaikus magaskultúráiról,
amelyek hozzávetőleg az időszámítás előtti negyedik-harmadik évezred folyamán
alakultak ki - eleve históriai képtelenséggé teszik a ma élő és alkalmazott, Jézus
Krisztus személyéhez, születéséhez kötött kronológiát és periodizációt, az osz-
tályharc vörös fonalának abszurditásáról már nem is beszélve. S ha már a Bibliát
is érintettem: épp a biblikus hagyomány közli velünk, hogy Jerikó városa, falainak
leomlása idején éppen kétezerötszáz éve volt lakott település. Ez egyszeriben -
régészetileg is alátámasztottan - az időszámítás előtti hatodik-ötödik évezredbe
vezet vissza bennünket. S ezen nincs mit csodálkoznunk, hiszen a Föld Emberi
Világa pár százezer évvel, s benne a tudatos és szervezett emberi élet és gon-
dolkodás - mai ismereteink szerint - Jézus születése idejénél legkevesebb nyolc-
tízezer évvel korábban jelölheti meg kezdetét.

Olyanféle történelmi látás- és gondolkodásmód kialakítására volna tehát szük-
ségünk, amely elveti az egymást hierarchikus rendben követő "fejlődési" szaka-
szok elméletét, amely nem néhány évszázadot felölelő, a tárgyi kultúra és a
társadalmi-termelési formációk változásaihoz kötött periodizációra épít. Az em-
beriség történelme - hiszen benne van a kifejezésben - elsősorban magának az
Embernek, az Emberi Lényeg alakváltozatainak történelme, s eme alakváltoza-
toknak csupán tárgyi vetülete a civilizáció - az anyagi kultára adott korra jellemző
állapota. A civilizáció története - bár szervesen összefügg vele - nem azonos a
lélek civilizációjának történelmével; föltéve, hogy egyáltalán beszélhetünk ilyen-
ről, hiszen épp századunk bizonyította, hogy a modern tárgyi kultúra s a teleo-
logikus gondolkodás birtokában és alkalmazásával, hogyan süllyedhet a lélek az
Infernóba, a Konzlag-ok és Gulagok iparsznl emberirtásainak poklába.

Innen, e korból, századunkból emelve ki a példát: olyan szellemiségre, olyan
történelmi látásmód kialakítására kellene törekednünk, aminek számára nyilván-
való, hogy a szvasztika NEM a fasizmus jelképe - ficamos formában, hátracsavart
szárnyakkal is csupán a német nacionalizmusé, amely viszont birodalmi ábrán-
dok-érdekek ideológiai máza volt csupán. /VÖ: rőzseköteg, nyilaskereszt, stb./
Ellenben a szvasztika - mintegy négy-ötezer évvel ezelőtt - széles térségeken,
ámbár főként és elsősorban az indoeurópai népek körében ismert és használt,
tűz csiholására szolgáló pörgettyű, tüzkerék volt, s egyben az e népek körében
Ős-Nemzőként tisztelt égitest, a Nap szimbóluma, amely viszont az ugyancsak
szent elemként tisztelt tűz égi másaként, ha tetszik, isteni alakjaként szerepelt
az akkori fölfogásban. A szvasztika képében olyan szimbólumról van szó tehát,
amely mind ezen népek eredetmítoszaival s az azokat ápoló kultuszokkal kap-
csolatos, és amelyet indiai domborműveken, görög vázaképeken, perzsa és ör-
mény szőnyegeken és óír miniatúrákon egyaránt föllelhetünk.

Az ilyenféle történelemszemlélet a józan észjárást, a természetelvűségct helyezi
vissza jogaiba. Benne a termelés és a birodalomszervezés vizsgálatával egyen-
értékű kérdés az, hogy például hogyan alakult ki egykor a Nap és a Hold "koz-
mikus testvériségé"-nek képzete, s e képzet hogyan őrződhetett meg - a szó
szoros értelmében hermetizálódva, a mágusok, a platonikus filozófusok, a gnosz-
tikus "keresztények", az alkémisták és rózsakeresztesek, majd a szabadkőművesek
"titkos tudományá"-vá alakulva - az emberiség objektiválódott, közös emléke-
zetében, a kultúrában?! S ez azért válik /válhatna/ döntően fontos kérdéssé, mert
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a válasz az emberről és az emberért való gondolkodás minőségét, a kor isme-
retszintjébe ágyazott szellemi magatartásmintát, erkölcsi tartást, érzelmi alakza-
tokat tárhal/na/ elénk, egészen egyszerűen: az akkori emberi minőséget. Azt a
nehezen megfogható, nehezen leírható képződményt, amely a szekularizációban
és partikularizációban, koronként változó mértékben, egyre távolabb került ere-
deti tartalmától, amely egykor volt ős-magát - ha tetszik: "isteni lényegét", ha
tetszik: nembeliségét - manapság már az eszményekben sem ismeri föl. Arról
a minőségről, arról a tartalomról beszélek, amelyet humánum szavunk foglal
magában, és amelyet századunk - a Természettel együtt - oly sikeresen rombolt
a porig.

Vajon miféle modern gőg, milyen ostoba, szűklátókörű", percemberre jellemző
mentalitás az, amely mai gondolkodásunkat, helyesebben mai gondolkodási ref-
lexeinket vetíti vissza a múltba?! Ennek egyik primitív, politikai-hatalmi érde-
kektől befolyásolt, stupid változata az "osztályharcos felismerés" számonkérése,
mondjuk a két világháború közötti időszak jeles magyar politikusaitól, egy gróf
Teleki Páltól vagy Bethlen Istvántól. Az effajta szemlélet a gondolkodás sze-
métdombján született, egy ízléstelenségre és abnormitásra épült, az örök tör-
vényeknek fittyet hányó, beteg korszakban. Látszólag szelídebb, ám mégis ve-
szélyesebb, mert hosszú távra képes beépülni, hosszú távon fertőz az a mentalitás,
amely mai kulturális mintáinkat - erkölcsi felfogásunkat, jogérzékünket, isme-
retrendszereinket, érzelmi és esztétikai megfontolásainkat, stb. - vetíti a több
ezer év előtti korokra. Az Úr-béli Királyok könyvében megörökített, özönvíz
előtti, több száz éves uralkodói periódusok hitetlenkedő fejcsóválást váltottak
és váltanak ki a ma emberéből. Enyhe kifejezéssel élve: végzetes szemléleti
vakság az, amely mai időszámítási rendszerünket s egyáltalán: mai tapasz-
talatainkat kéri számon a múlttól. Homérosz Iliásza is "mese" volt mindaddig,
amíg megdöbbentően pontosnak bizonyult adatai alapján Schliemann ki nem
ásta Trója romjait, s e tekintetben az már igazán lényegtelen kérdés, hogy az
ásók nyomán föltáruló településrétegek, a görögségnek az Égeikumba és Kisá-
zsiába való benyomásának idejénél jóval régebbi korokba, csaknem az alsó ne-
olitikumig elvezettek. S az sem érdektelen, hogy Sír Leonhard Woolley, Ur vá-
rosának szakavatott föltárója, több méteres áradásos iszapréteg alól hozta fel-
színre a leleteket. Az ilyen s ehhez hasonló tények láttán azt kell gondolnunk,
hogy a szekularizációs-partikularizációs folyamat "eredményeként" mai ember-
képünket, az emberiség mai tudásáról, gondolkodásbéli színvonaláról alkotott
nézeteinket hajlamosak vagyunk valamiféle "fejlődés" csúcsán látni. Ezzel az
öndicsőítéssel azonban valójában megcsonkítjuk magunkat, hiszen ez a "modern"
gőg elszakít minket a megelőző korok emberétől. Miért hisszük azt, buta dölyfbe
süppedve, hogy mindaz, ami mostani műveltségünket megelőzte, satnya szol-
gálója a mai kornak?! Miért hisszük el, hogy mindazok, akik előttünk éltek,
előttünk jártak, csakis butábbak, civilizálatlanabbak, csenevészebb emberségüek
lehettek minálunk!? Egyetemes emberi múltunk egyedüli hermája ember-létünk-
nek!

Vissza kell szereznünk a múlt becsületét, s ezt csak úgy tehetjük, ha vissza-
szerezzük a múltbéli tudást is - csak ez lehet modern felfogásunk, természetes
történelemszemléletünk alapja. A múlt tudása: a múlt megértése! A megértés
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azonban nem nélkülözheti a megérzés mozzanatát sem. A szorosan vett esztétikai
érzékelést tehát. Hiszen a kultúra - ami abszolút formában maga a teljes törté-
netiség, a történelem teljessége - egyetlen hatalmas építmény. Műalkotás. Sokezer
éves esztétikai monumentumként áll előttünk a múlt. Az ősnél is régebbi elői-
dőktől napjainkig, személyes valóságunkig érő építmény. Más nyelven szólva:
hatalmas információhalmaz, szimbólumrendszer, amelynek kódja maga az ember.
A sokaság és az egyén. Élnünk kellene - mert élnük kell - ebben az építményben.
Ez az egyedüli, kizárólagos lakhelyünk.

Minél inkább bejárjuk e hatalmas építményt, minél több termét, szobáját,
folyosóját, zegzugát ismerjük, azaz: minél több információt fűzünk láncolattá,
szövünk hálóvá, s minél kiterjedtebb ez a háló; minél mélyebbre fúrjuk magunkat
az idő testébe, annál nyilvánvalóbbá válik az emberi szellem koronként változó
természete, s mind erőteljesebben mutatkozik meg egy általános vonás: az elmúlt
korok emberének szimbólumokban, szimbólumrendszerekben való gondolkodá-
sa, amely ősi rend a piktogrammok kialakulásától, a vizuális kommunikáció
elterjedésétől eredeztethető.

Amint példáim egyike-másika is bizonyította, máig élő kultuszok, szokások,
rituálék, vallási hagyományok, művészi-művészeti jelképrendszerek - kulturális
információk és minták sokasága - tanúskodnak erről, melyeknek archaikus ele-
meit különösen a keleti emberek világa őrzi híven. Úgy tűnik, ma már a tévedés
kockázata nélkül kijelenthetjük, hogy a szimbólumalkotás a gondolkodás, az
emberi fogalomalkotás azon szakasza, amelyben valamiféle kozmikus én-tudat,
származástudat ösztöne munkál. Az ősmítoszok vagy például az Ótestamentum
elemzése egyértelműen ezt az állítást támasztja alá. Egy határőrző kő, egy herma
vagy egy hieroglifa isteni erővel, tehát valós természetén túlmutató tartalommal,
jelentéssel való fölruházása, az elvont, fogalmi gondolkodás egyik lépcsőfoka.
Egy kőherma - vegyük ezt példaként - egyszerre jelölt és jelölő ebben az érte-
lemben. Vonatkozik önmaga konkrét tárgyi valóságára, vonatkozik az elhelyező
személyre vagy személyekre, azok szándékára; vonatkozik a megjelölt tárgyra
és természetesen magában foglal egy metafizikai jelentésréteget is, mert a kő a
Természet, a Mindenség, a Kozmosz része. A teljes jelentés-kör tehát így alakul:
kő ember + jelölt tárgy /pl. földbirtok/ + kozmosz kő, azaz az isteni törvények
szerint ennek és ennek az embernek /embereknek/ rendelt tárgy /földbirtok/,
amit ez a /z isteni/ herma jelöl. E jellegzetesen szakrális tartalmú szokás meg-
őrződött a későbbi korokban is, gondoljunk például a magyar falvak határában
állított keresztekre vagy a védőszentek szobraira. A jel állításában, a megjelö-
lésben isteni erő van jelen. Az előbbi, képletté egyszerűsített példa azonban nem
csak a szimbólumalkotás, de a szekularizáció természetét is jól mutatja. Itt ezek-
ben a korokban még szétválaszthatatlan egységet képez a "homo divinans" és
a "homo faber", azaz a "sugallatos", az érzékfelettit, a rációval nem magyarázhatót
ösztöneiben őrző, hordozó, ösztöneivel tudó, és az életét gyakorlatiasan alakító,
eszközkészítő, szerszámhasználó, létét elsősorban anyagiakban tökéletesítő em-
ber. Ez a mentális egység, a "faber" és "divinans" tulajdonságok, képességek
egysége évezredeken át sértetlenül megőrződött, természetes közegéül szolgálva
a szimbolikus gondolkodásnak, annak a mentalitásnak, amely a konkrét tényben,
történésben mindig látta az azon túlmutatót is: a szvasztika pörgésében a Nap,
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s a Nap képzetében a Tűz szubsztrátuma, az életet adó őselem volt jelen; az
indiai raga szerkezetében egyfajta kozmikus rend tételeződött; a férfi jelentésű,
fallosz-alakú, falioszt ábrázoló egyiptomi hieroglifában az Ős-Nemzőerő nyert
kifejezést - és így tovább.

A jel tehát, a szimbólum - akár a költészetben - vizuális metaforaként általános
érvénnyel ruházza föl a konkrét tárgyat, ekképpen a köznapi lét síkja fölé emeli
azt, hangsúlyozva többes lényét, jelentését. Ennek az eljárásnak rendszerré ne-
mesült változata az a világmagyarázó tétel, amely a görögségnél a "Hen kai
pan" axiómában fogalmazódott meg. A kozmikus származás vagy vétetés gon-
dolatának sok százados szekularizációs folyamata, tehát mindenképpen jelez szá-
munkra egyfajta történelmi lebomlási folyamatot.

A "Minden egy, és egy minden" tétele, a kor, Platón és Arisztotelész korának
természettudományos eredményeivel dúsultan, az alkémia elméleti alapvetése is
volt egyben. Ha minden egy, a mikro- és makrokozmosz, Isten és Ember egy-
lényegű, pontosabban: lényegi elemeik részben azonosak, akkor föltételezhető,
hogy minden létező dolog ugyanazokra az őselemekre, "matéria primá"-kxa -
már más fölfogás szerint tűzre, vízre, földre - vezethető vissza. S ha így van,
akkor mi sem kézenfekvőbb, mint kísérleti úton eljutni valamilyen ősanyaghoz,
és abból azután bármilyen más forma létrehozható, megalkotható. Szempont
kérdése, hogy a szándékot az istenkísértés gőgjének, vagy az isteni rész eszmé-
jének lélektani motívumaira vezetjük-e vissza. A létező tehát lebontható, és eredeti
alakban vagy megmásítva, megnemesítve újjáteremthető. Ez a szándék, volta-
képpen a kozmikus származástudatból transzmutálódott, szekularizálódott alko-
táshit, teremtésvágy eltökélt, céltudatos emberi akarattá válása jelzi számunkra
az archaikus gondolkodás végét, azt az időszakot, amikor a "homo divinans"
észrevétlenül a "homo faber" mentalitásába olvad, s hozzáfog a világ céltudatos
és gyakorlatias átalakításához. A fordulópontot - fölfogásomban - a hellenizmus
kori újplatonikus alkémisták működése jelenti. Mai felfogásunk, amely meglát-
tatja velünk az Ádám-Kadmon hagyományban föld, a sumer Utnapistim legen-
dában és az azt továbbörökítő biblikus hagyomány egyes elemeiben a víz, az
iráni népek zoroasztrizmusában vagy az Indiában ma is élő párszi "vallásban"
a tűz őselemként való tiszteletét, azt is könnyűszerrel fölfedezheti, hogy az újp-
latonikus bölcselők, elméleti téziseik igazolásaképpen, afféle modellkísérletként,
szinte mellékesen alapozták meg az Európába később arab közvetítéssel átkerült
alkémiát s az abból a későbbi századok során kinövő, önálló tudománnyá váló
metallurgiát.

Az ősi tudás, a konkrét tény, tapasztalat, ismeret és az azt kifejező szimbólum
- bármiféle fogalmi, vizuális, stb. jel - időbeli eltávolodása az alkalmazás korától,
az újabb és újabb kulturális minták kialakulása az egykori ismeret elhalványu-
lását, a szimbólum tartalmának fokozatos átalakulását eredményezi, mígnem az
ősi tartalom eltűnésével, az így keletkezett jelentés-vákumba benyomuló speku-
lációk, félrevezető, manipulálható értelmezésekre adtak és adnak módot. Az is-
meretlen jelentés csak ritka, kivételes esetekben ösztökéli az oknyomozó szen-
vedélyt. Leggyakrabban - mint minden ismeretlen - az idegenkedést, a félelmet
váltja ki a környezetből, s a törvényszerűen föllépő védekező reflex a félelem
okának megszűntetésére, az ismeretlen, a titokzatos eltávolítására tör. Ezért is
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váltak, válhattak üldözötté az ó"si tudást már csak külsőségekben őrző közép-
és újkori alkémisták, a rózsakeresztesek és a szabadkőművesek. Céljuk pedig
eredendően nem volt más, mint a mindenkori humánus vállalkozásoké: "Látni,
két kézbefogni, gyúrni, alakítani a lelket.", azaz mind nemesebbé, mind embe-
ribbé tenni a Teremtés, a Természet fura, kétlábú csodáját: az Embert.

Az egyénen keresztül a sokaságot, az emberen keresztül az emberiséget.
Amely, ha elpusztul, csak azért pusztul el, mert képtelen a kezdetet a mával
összekapcsolni.


