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ELŐSZÓ(**) 

A szellemtan, vagy helyesebben a szellemekről szóló tan, közön-

ségesen „spiritizmus” szóval jelölve, sem nem vallásellenes, sem 

nem tudománytalan. Ugyanis azt akarja bizonyítani, amit a vallások 

úgy tanítanak, hogy van örök élet, és amit a tudomány úgy állapít 

meg, hogy az anyag nem pusztul el, nem semmisül meg, hanem csak 

átalakul. Ha tehát a vallások szerint van örök élet, s ebben egyet ér-

tenek úgy a Brahman, Buddha, Mózes, Mohamed és a keresztény 

tanok, akkor az ember lényege az Istenből származó lelke, vagyis 

szelleme, mely kibontakozván a testiségből a halálban, valahol vala-

mely formában létezni fog. 

Ha azonban az anyagias tudomány szerint az ember szellemi ké-

pessége az agya vegyi folyamatának az eredménye, és ez sem pusztul 

el, hanem csak valami más formába alakul át, akkor az ebből kikép-

ződött gondolatok is anyagiak voltak és nem pusztultak el, hanem 

szintén valahol, valamiképpen léteznek. 

Ily értelemben a szellemtant is az anyagias tudományok közé so-

rolhatnánk, és ekkor nem ellenkeznénk a tudomány megállapításával, 

de akkor is elfogadható azon állítás, hogy ami létezik, azzal - ha 

megismerjük a törvényeit és módjait - összeköttetésbe juthatunk. 

A vallásoknak is érdekükben áll, hogy tanításaik biztosabb 

alapját találják meg abban, hogy az örök életre hirdetett szel-

lemnek, léleknek a létezéséről is adhassanak oly ismeretet, melyet 

eddig megadni nem tudtak, amiért aztán sokan hitetlenekké vál-

tak, mert a csupán dogmatikus kijelentés a mai kor egyénét nem 

elégíti ki. 

A tudomány sem zárkózhat el, a saját megállapításával megegye-

ző oly kijelentés elől, mely a saját elméletével és dogmájával nem 

ellenkezik. 

Miután azonban történetileg kimutathatóan az úgynevezett szel-

lemjelenségek úgyszólván soha sem szűntek meg, csak nem értékel-

ték kellőleg, sőt félre magyarázták tudatlanságból, de legtöbbször 

érdekből, úgy - végre - az Isten gondviselése megelégedvén az embe-
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ri elzárkózottságot oly jelenségeket hozott létre, melyek a kevésbé 

előítéletes és elfogulatlan egyéneknek megnyitá a - nem is testi ha-

nem - szellemi látóképességeit. (Máté 13: 11).  

A következőkben semmi újat - ami a történetre vonatkozik - nem 

talál az olvasó, mert mind ezt olvashatta a különféle történeti köny-

vekben. De itt más beállításban és más következtetésekben és össze-

hasonlításokban találja, melyekből ki van zárva az anyagias alap-

gondolat. Hisz már a Prédikátor Salamon könyvének első rész 9. ver-

sében megmondja: „semmi nincs új dolog a nap alatt”. 

Ami pedig úgy az elméleti és a gyakorlati részt illeti, úgy ezek 

folynak a történeti részben adott események másféle átértékelésből, 

összeegyeztetve úgy a vallás, mint a tudomány tanításaival. 

Az elfogulatlan olvasó, ha ki tudja magát szabadítani a tekintélyek 

ránehezedő bilincseiből, különösen a gyakorlati utasításokból, azon 

meggyőződésre jut, hogy igaza van Prof. Ernst Knapp-nak a „Grund-

linien einer Philosophie der Technik” című könyvében azon kijelen-

tésének, hogy: „Törekedjünk a legkisebb erőkifejtéssel a lehető leg-

nagyobb eredményt elérni”. Ami az anyagra áll, az a szellemre is al-

kalmazható, így a szellemtannak eddigi gyakorlata is ezt bizonyítja, 

mert a legkezdetlegesebb eszközökkel a spiritizmus az elfogulatlan 

kísérletezőnek bizonyítani tudja, hogy halhatatlan szelleme van, és 

így a legnagyobb probléma megoldását a legkisebb erőkifejtéssel éri 

el. Azért, mert csak ez képesíti az egyént minden eshetőségben a lét 

problémáját megérteni, és viszonylagos megelégedettséghez és bol-

dogsághoz e földi életben juttatni. Mert a legboldogítóbb érzés, ha 

megértjük, hogy szellemi kincseket nem hiába szereztünk. (Máté VI. 

19/20). 

A gyakorlathoz pedig nincs szükség semmiféle kitalált, kompli-

kált és költséges készülékekre, mert a legalkalmasabb az emberi test, 

melynek összeállítása részben megegyezik a szellemekével, és így az 

összekapcsolódás, - bizonyos törvényszerűség betartásával - könnyen 

létre jön, amint az a megfelelő részben olvasható. 

Budapest, 1929. január hó. 
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TÖRTÉNELMI RÉSZ (**) 
BEVEZETÉS. 

Ha az embert spirituális ismeretekkel, de anyagias gondolkodással 

akarjuk megítélni, vagy elemezni, akkor azt lehetne mondani, hogy 

az embert olybá lehet tekinteni, mint egy eszközt, avagy készüléket, 

melynek a tőle külsőleg rá ható benyomások felfogására ötféle érzé-

ke van. Ezek a látás, hallás, szaglás, ízlés és tapintás. Tehát azon kö-

rülmények, melyek között az ember fizikailag, testileg létezik, ezen 

öt érzéknek közvetítésével hatnak ama lényegére, mely a bevezető 

utak révén felfogott behatásokat gondolatvilágában feldolgozza és 

cselekedéseit, ténykedését irányítja. Anyagias megítélés szerint is az 

ember - legalábbis kora gyermek éveiben - az öt érzékein keresztül 

szerzendő behatások, befolyások, sugalmazások által lesz indíttatva 

cselekedetekre. Így nevelődik gondolatvilága tapasztalatok szerzése 

által, melyek őt végre arra is indítják, hogy a külső behatásokat, su-

galmazásokat ne csak kövesse, hanem ezeknek ellenállhasson, avagy 

azokat irányíthassa. 

Ezen anyagias felfogást, véleményezést szem elől nem tévesztve 

és a spirituálisan megítélendő „médiumitás”-ra alkalmazva, ítélkezé-

sünk alanyába be kell állítani azon tényt is, hogy az öt érzékünk út-

vesztőin kívül érzékelhető behatások mellett vannak tényezők, 

melyeket egy hatodik érzéket feltüntető ember felfoghat. És így 

további tapasztalatokat szerezve oly ténykedésre lesz képes, mely őt 

a többi emberektől kiválasztottnak tüntetheti fel. S mi ez a képesség? 

Miképp nyilvánul? És végre mit eredményez? 

Ez a képesség az, hogy az átlagos emberi köznapi felfogás szerinti 

öt érzéke révén kialakított világképen kívül egy egyelőre láthatatlan 

és érzékelhetetlen további világkép vagy világfelfogáshoz juttatja az 

egész emberiséget. 

Ez a képesség pedig akképp nyilvánul, hogy az ily behatás 

alatt álló ember - férfi vagy nő, fiatal vagy öreg - közönségesen 

nem látható, de öntudatosan élő és megnyilatkozó lények behatá-

sát felfogni és közvetíteni tudja. 

Ez a képesség pedig azt eredményezi, hogy akik ily megnyilvánu-

lásokat tapasztalnak és felfognak, ezáltal gondolatvilágukat oly 
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irányba tudják terelni, ami a földi életüknek több tartalmat adva, elő-

készíti őket a Krisztus tanítása értelmében a testiség levetése után - 

közönséges halál utáni - örök életre. 

A médiumok tehát olybá tekintendők, mint az emberiséghez 

az isteni gondviselés által küldött jelképes vezetők, hogy az általuk 

megnyilvánuló értelmes híradások felrázzák az azt megértőket az 

anyagias gondolkodásából. (Ap. csel. II. 17. és Joel II. 28.) 

Ezek szerint tehát a „médium” egy eszköz vagy készülék, mely ál-

tal az Isten küldöttei szólhatnak az emberiséghez. De mert az eszköz, 

vagy készülék nem csak anyagból áll, hanem egyúttal a belső lénye-

ge az Istentől származik, és benne az isteni tulajdonságokból is van 

bizonyos - bár lefokozott - rész, így tehát e részekből az értelmiség és 

szabad akarat alapján, az eszköz egyúttal bizonyos fokig saját elhatá-

rozásából jó vagy rossz közvetítő lehet. 

Mit értünk jó vagy rossz közvetítő vagy eszköz elnevezés alatt? 

Azt állítottuk, hogy az Istenségből eredve az emberi szellem - bár 

lefokozott mértékben - értelemmel és szabad akarattal van ellátva. 

Tehát teljesen tőle függ, hogy e képességét és tulajdonságait miképp 

használja fel minden teremtett lény, de főképp a tudatos médium. 

Ettől a megismeréstől függ a médium jó vagy rossz képessége. 

Ugyanis, ha feltételezzük az örök életet, úgy a most e földön élő em-

beriség előtt elhaltak szellemei a másik létformában tovább élnek és 

így köztünk vannak, minket befolyásolhatnak, amennyiben arra ké-

pesek, és mi elő vagyunk készülve hasonlóságok vonzására! 

A történet tanúsága szerint ez ősidők óta kimutatható. 
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I. Ótestamentum előtti idők (**) 

Az emberiség értelmi fejlődése alapszik egyrészt az emberek ta-

pasztalataiból leszűrt ismeretek összességén, másrészt azoknak ta-

pasztalatain, kik akár szóbeli, akár írásbeli hagyományokban saját 

tapasztalataikat az utódokra hagyták. Azt mondhatni tehát, hogy az 

egyes ember, ha még oly hosszú földi életkort élt volna is, nem fej-

lődhetett volna odáig, ahová fejlődött az emberiség azáltal, hogy az 

eddig élt emberek tudásukról és tapasztalataikról visszahagytak szó-

beli, vagy írásbeli (nyomtatott) hagyatékot. Ezek a történelmi fel-

jegyzések adják kronologikus sorrendben a szükséges történeti anya-

got, ez a történeti sorrend mutatja, hogy mily kezdetleges módszerre 

támaszkodott a kezdetben, s miképp jutott lépésről-lépésre előbbre 

valamely tudományág zökkenőkön és lendüléseken keresztül. Ily tör-

téneti írásokból tudhatjuk meg, mily események viszik vagy előbbre 

az ügyet, vagy melyek azok, amelyek a haladást megakasztják; míg 

végre azt láthatjuk, hogy a fejlődést, haladást megakasztani, feltar-

tóztatni nem lehet, mert a tökéletesség felé való haladás a Mindenség 

törvénye, mely meg van írva Máté 5.48-ban imígy: „Legyetek azért ti 

tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes.” 

Az egész Mindenséget a Teremtő létesítette, azért ez a szabály, 

vagy törvény mindenre ráillik, az egész teremtésre, nem csak a szo-

rosan vett emberiségre. Ezt az útvonalat, melyet a hivatalos tudomá-

nyok részére megállapítottak, a szellemtan részére is igénybe kell 

vennünk, hogy kimutassuk, hogy ez az ismeretkör is oly régi, mint 

némelyike a hivatalos tudományoknak (ha ugyan nem régibb), de 

ugyanúgy alá volt vetve a fejlődés akadályainak, zökkenéseinek és 

ugrásszerű előre haladásának, mint akármely más ismeretkör. Ez 

irányban való kutatást azért is időszerűnek és szükségesnek tartjuk, 

mert ez úton óhajtjuk bebizonyítani, hogy a szellemtan, ha nem is a 

mai formában, de valamely kezdetleges és tökéletlen gyakorlatban 

ismeretes volt a régieknél, és ismeretes ma is olyan fejletlen néptör-

zseknél, akikhez ha elért a civilizáció, úgy az kiverte belőlük anyagi-

as tanításokkal a szellemvilágról alkotott fogalmaikat, ha azok töké-

letlenek és tévesek voltak is. De ha ki tudjuk mutatni a történelem 

tanúságával, hogy - bár tökéletlen formában - volt fogalmuk a szel-
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lemekkel való közlekedés1 lehetőségéről, akkor már is elértük azt, 

hogy nem utópiáról tárgyalunk, hanem olyanról, ami kezdetleges 

volt, de idővel tökéletesedett, mint minden e földön. 

Támogatjuk pedig ezt a felfogásunkat azzal, hogy a régiek az ő 

primitív, kezdetleges fogalmaikkal nem lehettek előítéletesek, mert 

nem voltak még áldozatai a tekintély hitnek. Ha valamit tapasztaltak, 

azt a saját kezdetleges képzelőtehetségük szerint magyarázták! Ha ez 

hamis volt, egy újabb tapasztalattal helyesbíteni képesek voltak. 

Ugyanakkor az utóbbi századokban meggyökeresedett „tekintélyre” 

való hivatkozás - mely nemcsak a vallásokban, hanem főképp a tu-

dományokban - mindaddig nem enged eltérést, amíg csak a tények 

nem úgy zörgetnek a kapun, hogy az recseg és törik!! 

Azt mondjuk, hogy minden tudás lassan fejlődik, de néha a fejlő-

désben megakad, hogy aztán egyszerre mintegy ugrásszerűen nagyot 

lendüljön. Ilyen analógiát találunk pl. az üveg készítésében. A régiek, 

nevezetesen a föniciaiak ismerték a hajlítható üveg készítésének 

módját, ez azonban a tudatból kiveszett. Íme egy ismeretkör, melyről 

az ókor története tud, de melyet a jelenkor még nem ismer. 

Pedig az üveggyártásban jelentékeny haladást tett a szakmabeli 

tudás, de ezt a módját még egyszer újból feltalálni nem tudta. 

Íme a szellemtan. A láthatatlan világgal való közlekedés is olyan 

ismeretkör, melyről a régiek - bármely népet vegyünk összehasonlí-

tás céljából vizsgálatunk alá - tudtak bizonyosat, mert vadnéptör-

zseknél még most is megtaláljuk azokat a kezdetleges formákat és 

módszereket, melyekből ezt következtethetjük. A jelenlegi fejtegeté-

seink céljából azonban elégséges, ha rámutatunk az Ószövetségből 

Mózes 5. könyvének 18. részének 10-11. versére, melyekben e sza-

vakkal találkozunk: „Ne találtassák te közöttetek... se halottaktól tu-

dakozó...”, ami arra vall, hogy az izraeliták ismerték azt a módot, mi-

képp kell az elhaltak szellemével érintkezni. Ettől akarta megóvni 

Mózes a népét, mert tudta azt, hogy a hasonlóságok vonzásának tör-

vénye folytán az ember a szellemvilágból oly lényeket vonz, amilye-

nek az őket hívők, az őket magukhoz vonzók. Egy további bizonyíték 

                                                 
1 = kommunikáció 
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az is, hogy Sámuel első könyvének 28. rész 7/15. versei szerint Saul 

elment az endori asszonyhoz, aki megjelentette Sámuel szellemét. 

A kereszténység első századaiban beszéltek és tanítottak a túl-

világi életről, sőt Origenes egyházatya írásaiban vonatkozásokat is 

találunk az újraszületés szükségességéről és törvényszerűségről. Az-

tán jött egy fennakadás! Hosszú évszázadokon keresztül erről nem 

volt szabad beszélni sem! Közben jött az anyagias világfelfogás, 

mely mindent az öt érzék tapasztalataira alapított és így ezért is ki-

zárta azt, hogy testiség nélkül szellemi élet lehetne. 

Azonban nem hiányoztak mégsem erre valló jelenségek, mert a 

középkorban a boszorkányok az ellenük lefolytatott perekben sok-

szor önként is bevallották, hogy láthatatlan lényekkel vannak össze-

köttetésben, s ezért ítélték el őket halálra, mint akik „az ördöggel 

cimborálnak”. Ezek a boszorkányoknak nevezett asszonyok nem 

voltak egyebek, mint a mai médiumaink, kik szintén láthatatlan lé-

nyekkel jutnak összeköttetésbe, kiknek azért eszközeik, hogy az ő 

nyilvánulásaikat megérthessük. 

A történelem ilyformán rávezet bennünket, hogy a mai szellem-

tan, melyet közönségesen „spiritizmusnak” neveznek, nem valami 

új felfedezés, hanem egy ősrégi igazságnak újabb formában való 

előtörése, hogy az anyagiasságba süllyedt emberiséget felrázza 

arra a tudatra, hogy örök életre van hivatva, és erre készüljön 

elő. Azt lehetne mondani, hogy ez a tan és ennek jelenségei az Isten 

gondviselésének egy újabb megnyilvánulása, mellyel az emberiséget 

a hozzávezető útra kívánja téríteni. Nem erőszakosan, mint azt meg-

tehetné, hanem csak jelek által, amelyeket az ember szellemi értel-

ménél és szabad akaratánál fogva helyesen mérlegelve fejlődésére 

felhasználhat. 

Olvasóinknak tehát szolgálatot vélünk tenni a „spiritizmus törté-

nete” közlésével. A meglévő történelmi adatokkal bizonyítékát kí-

vánjuk szolgáltatni annak, hogy e könyv anyaga nem légből kapott 

fantazmagória, nem valami kitalált chimera, hanem a valóságnak egy 

újabb bizonyítható magyarázata, mely arra képesíti az embert, hogy 

egyrészt vallási tanításaiban az igazi alapot megismerve tisztább Is-

tenhitre tegyen szert, és vallását inkább tudja isteni kinyilatkoztatás-

nak elfogadni. Másrészt a tudományosságát sem rontja le, mert a tu-
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dásnak nem egy újabb látcsövét kell használnia, hogy láthatatlan vi-

lágról szerezzen ismeretet, hanem a saját bensejében is megtalálja 

annak módszerét, hogy az öt érzékein kívül élő világról is biztos tu-

domást szerezzen. 

Azok a bizonyítékok, melyekkel az ókori szellemtan (spiritizmus) 

valóságára hivatkozunk, azok az útleírások, melyeket azok adtak 

közre, kik földünknek olyan részeit utazták be és kutatták ki, melye-

ket a civilizáció még nem érintett. Az első adatok ők a kutatók, nem 

a mi ügyünkben tették meg fáradságos és veszélyes utaikat, hanem 

egész más szempont vezette őket, de útleírásaikban mégis felismer-

hetők - természetesen a szellemtan szemüvegén keresztül - elmélete-

ink és tanunk kezdetleges alapjai. 

Az ókortól az izraelitákig kivonatosan, összefüggés nélkül, azt 

mondhatni mozaikszerűen vagyunk csak képesek tanunk ősiségének 

történeti valóságát előadni. Ha azonban ezeket az adatokat elménk-

ben előítélet nélkül kellőképp összerakjuk, akkor - különösen ha már 

némi ismereteket szereztünk elméleteinkben - meg is találjuk annak 

bizonyságát, hogy nem új valamit kutatunk, hanem ősrégi valóságot 

tudunk immár fejlődésünk érdekében ismeretünkhöz közelebb hozni. 

Hisz már a Ben Akibának tulajdonított mondás is felvilágosít, mely 

meg van írva a Prédikátor könyvének I. rész 9. versének utolsó mon-

datában, hogy: „... semmi nincs új dolog a Nap alatt.” Az ókort, me-

lyet útleírások alapján fogunk vázolni, azokból a jelenségekből raj-

zoljuk meg, melyeket az utazók - mondjuk - „véletlenségből” észlel-

tek. De be kell szúrnunk itt azt a megállapítást, hogy felfogásunk sze-

rint véletlenség nincs, tehát e jelenségeknek is megvolt és megvan a 

kiható fontosságuk, melyeket nekünk értékelnünk kell. 

Nézzük tehát, mit mondanak azok, kik az előbbi századokban 

úgynevezett ősembereket, azaz vadakat figyelhettek meg közelebbről 

az ő sajátos körülményeik között. E megfigyelések alapján szerkesz-

tett népies könyvek azt állapítják meg, hogy nem találtak oly szoro-

san vett civilizáció nélküli népeket, melyeknek ne lett volna valame-

lyes Istenfogalmuk. Sok ezer évekre visszamenő adataink nincsenek 

ősrégi emberekről, ezért csak feltételezhetjük, hogy minél régebbre 

mennénk vissza a történelem előtti időkre, annál kevesebb felvilágo-

sodottabb embert találnánk! Bár az okkult kutatások ennek a feltétel-
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nek ellentmondanak, amikor azt állítják, hogy kellett légyen oly kor-

szak is, mely a mostani civilizációt messze túlhaladta. Eltekintve en-

nek valószínűségétől, elégedjünk meg, ha csak a mostani helyzetből 

vonhatunk le oly következtetéseket, melyek megalapozzák az észlel-

hető jelenségekből tanunk és elméleteink igazságait. 

Mit tapasztalhatunk akkor? Azt, hogy ha az ősember vagy mond-

juk a ma is élő vademberek valamelyes vallási formát kialakítottak 

maguknak, úgy ez csak az Istenségnek formai feltételezésén kelet-

kezhetett. Ha van Isten akkor van Teremtő, és ekkor egy különleges 

kapcsolatot is fel kellett tételezniük Teremtőjükkel, s így alakultak ki 

a vallási formák. 

Ebből a gondolatból természetszerűen kiformálódott a lélek hal-

hatatlansága is, mely aztán abban találta a kifejezést, hogy ezek a 

civilizálatlan emberek úgy képzelték, hogy (mint ezt még nemrég s 

talán még most is tanítják a civilizált népek), testileg feltámadnak, 

mert a sírokba oly tárgyakat helyeztek, melyekre okvetlen szüksége 

lenne a feltámadónak, ha ez valóság lesz! Ilyen jeleket találhattak 

nem csak Mexikó, Inka és Kazik népeinél, hanem Dél-Afrika néptör-

zseinél, de találtunk országunkban a hun sírokban is. Íme egy tény, 

mely sokkal többet bizonyít, mint ezer oldatos írott okmány, vagy 

nyomtatott könyv! De minden vad nép hisz az elhalt lelkeinek helye-

sebben megjelölve: szellemeinek megjelenéseiben! Ez a feltevés a 

különféle népeknél, úgy Afrikában, mint Amerikában és Ázsiában 

előfordul és hitbeli meggyőződéssé vált. Különösen tekintetbe kell 

vennünk, hogy e földrészek között írott vagy nyomtatott közlekedés 

sem történhetett, mindenhol csak a hasonszerű jelenségek folytonos 

és így bizonyított megfigyelése alapján alakult ki - ekkor már nem a 

hit, hanem - a tudásra alapított egybehangzó felfogás. 

 

1. A vadak. (**) 

Már Cicero írta: „Nulla est gens tam immansueta, tarr fera quae, 

et si igneret qualem deum habere deboat, tamen habendum non sci-

at”. (Nincs oly műveletlen nép, vad és durva, hogy teljesen hiányoz-

na benne az Isten fogalom, habár nem mindig van tudatában, hogy 

mily Istent imádjon). 
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A hottentottákról írják, hogy hiszik, hogy a halottak árnyékot 

hagynak hátra, mellyel rossz befolyást gyakorolnak az élőkre. Így 

aztán egy „bushman”, ki egy boszorkányt ölt meg, széjjelroncsolta a 

fejét és a sírján tüzet is gyújtott, annak megakadályozására, hogy az 

„árnyéka” őt üldözze és kínozza. 

Tasmánia lakóiról azt mondják, hogy nem egy Istenben, hanem a 

sziklában, mezőkben, folyókban, fákban és más anyagokban élő szel-

lemekben hisznek, azért szó szerint vett Istentiszteleteik nincsenek. 

Afrika belsejében élő gabonok hiszik, hogy az ember halála után 

árnyékot hagy, mely őt túléli, bár csak rövid ideig (amig újra testet 

ölt). Szerintük ez a szellem ahhoz a sírhoz van kötve, ahol a teste el-

temettetett. 

A kafferek szerint is az elhalt emberből egy „gőz”-szerűség ma-

rad vissza, amely a hullából kiszabadul. Azért egyesek az ilyképp 

kiszabadult barátaik gőzét (szellemét) magukhoz vonzzák, hogy őket 

védjék bizonyos veszélyek ellen. 

A Felső-Nílusnál lakó Niam-Niam törzsbeliek hisznek elhaltak 

szellemeiben, kiket az erdők mélyében tartózkodónak vélnek, kik el-

len bizonyos mágikus fagyökerekkel védekeznek. 

Uganda lakói is hisznek a szellemekben, kikkel jól fizetett papjaik 

segélyével érintkeznek. 

Kelet-Afrika négertörzsei ismerik a szellemekkel való közlekedés 

módját és mindenképp törekednek, hogy azoknak rosszindulatú befo-

lyásait ellensúlyozzák. 

Madagaskar szigetén csak a rosszindulatú szellemek ellen véde-

keznek, mert szerintük a jók már elhagyják a földet! 

Észak-Afrika tuareg-néger törzsei ismerik a távolba hatást szelle-

mek segítségével. Ha a férfiak hosszú útra kelnek, az otthon maradt 

asszonyok, ha hírt óhajtanak férjeikről, úgy szépen öltözve halott ro-

konaik sírjára fekszenek, és így kapnak álmukban hírt a távolban lé-

vőről, mely mindenkor bebizonyul! 

Az Óceánia sziget csoport lakói - bár az egyes szigetek között az 

összeköttetés nem nagyon szoros és gyakori - úgyszólván egyöntetű-

en hisznek a testi halál utáni életben, és azt vallják, hogy bár a halál-

lal vívódónak „bedugják testi nyílásait”, mégis a lelke (szelleme) ki-

árad a testből, és a halál után még három napig a halott mellett ma-
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rad úgy, hogy mindent hall és lát, ami körülötte történik! Erre vonat-

kozólag d'Urville Dumont francia admirális útleírásában azt írja, 

hogy: Ausztrália vad népei között az a szabály, hogy a temetés al-

kalmával tilos a halott nevét hangosan kiejteni, mert ezáltal a szelle-

mét magukhoz vonzzák! Itt azt tartják, hogy a halott szelleme vala-

melyes anyagias részével fennmarad, és azért ha valaki ellenségét 

megöli, különös ceremóniákat kell végeznie, hogy a megölt szellem-

ének bosszújától mentesítse magát. 

Hawai sziget lakosai szellemidézéssel is foglalkoznak, és hiszik, 

hogy őseik szellemei felettük őrködnek és őket a bajtól megóvják. Itt 

hallották, hogy egy halálra ítélt kivégzésekor felkiáltott: „Végre ez-

után fehér emberré válhatok! Úgy értelmezhető ez csak, hogy vala-

melyes fogalmuk van az újraszületés törvényszerűségéről is. Sumatra 

szigetén is segítségül hívják az elhaltak szellemeit, kiket „vékony 

vagy híg testűeknek” képzelnek, és kiket képeseknek tartanak arra, 

hogy segítséget nyújtsanak, avagy kárt okozzanak! 

Dél-Amerikában Patagonia lakói hisznek a rossz szellemekben, 

kik ártani akarnak az embereknek, de a jókban is, kik segítséget nyúj-

tanak. Hiszik, hogy bűvészeik mindegyike néhány szellemet tud se-

gítségül hívni, és általuk távolba hatni tudnak, hogy jól vagy káros 

hatást váltsanak ki. 

Észak-Amerika indiánusai Istenhívők, kik a jó és rossz szellemek-

ben is hisznek. A Siux-indiánusoknál a szellemektől való félelem oly 

nagy, hogy náluk fajbeliek között gyilkosság nem fordul elő, mert 

hiszik, hogy a meggyilkolt szellem bosszút állhat. Az indiánusok előtt 

ismeretes a kopogó szellemek működése és tárgyak elvitele és hoza-

tala. Tehát a dematerializáció és materializáció jelensége. 

Kuba szigetén p.o. egy nagy tökkel kísérleteznek, melyet jelek 

adására használnak fel, és így közlekednek a szellemekkel, kiktől 

személyes ügyeikben tanácsot kérnek. Már Humbolt írja egyik köny-

vében, hogy a karaibok oly tulajdonságokkal bírnak, melyek már a 

chaldeusoknál is ismeretesek voltak. Különösen gyakorolták azt a 

képességet, hogy egy tárgyat, melyet az illető magán hordott arra 

használtak fel, hogy az illetőt távolból megölték. 

Az ázsiai népek között a mongolok ma is az ő sámánjaik által 

közlekednek a szellemvilággal. Egyik dél-szibériai néptörzsnél még 



 

 

15 

ma is divatban, szokásban van, hogy temetéskor a rég elhaltak szel-

lemeikhez imádkoznak, hogy annak szellemét, kit most temetnek, 

kegyesen fogadják: azután a most elhaltnak a szellemét arra figyel-

meztetik, hogy jó barátságban maradjon az ott levő rokonok és bará-

taik szellemeivel. Az ily temetéskor a sámánnak nevezett pap még 

minden egyes szellemet arra kér fel, hogy őt a sámánt figyeljék. 

A vad és civilizáció nélküli néptörzsek szokásaiból talán elég en--

nyi szemelvény annak bizonyítására, hogy a legkezdetlegesebb né-

pek tapasztalataikban és megfigyeléseikben is kialakult az a szubjek-

tív bizonyosság, mely a 20. században is formálódik még a tudomá-

nyosan képzett elmékben, ha ugyan e jelenségeket előítélet nélkül 

értékelni tudják. 

Íme e felsorolt jelenségek évszázadok, sőt évezredek óta tartósan 

ugyanazok maradtak, sőt az egymással nem érintkező népek is azo-

nos jelenségeket és nyilvánulásokat tapasztaltak. De függetlenül 

ezektől, az úgynevezett civilizált világban is észleltek hasonló jelen-

ségeket, melyeknek jelentőségét azonban felismerni sokáig nem tud-

ták. 

Hiszen egyéb természeti tünemények is voltak ősidők óta, melye-

ket az emberek hiányos tudásuk folytán értékelni nem tudtak. Pl. vil-

lamosság is volt, félre is magyarázták, ha az a felhőkből kivillámlott, 

amíg Franklin Benjámin lehozta és „kezes báránnyá” nevelte az em-

ber találékonyságával. A villámlás is természetfelettinek, érthetetlen-

nek látszott, de íme a tudomány mégis megfogta és elfogadta. 
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2. A barbárok. (**) 

A kelták és skandinávok régóta hittek az erdők, folyók, hegyek 

szellemeiben. Jókban éppúgy, mint rosszakban. E népek költeménye-

iben mindig szerepelnek ezekről mondák. Papjaik mágikus erőkkel 

rendelkeztek és ennek alapján kasztot alkottak. 

A gallok hittek az elhaltak szellemeinek visszatérésében, és ezek-

kel druidáknak nevezett papjaik segélyével érintkezni tudtak. A drui-

dák alkalmazták a delejes gyógyítást bizonyos gyógyfüvek segélyé-

vel. Különösen a női druidák voltak eredményesek a gyógyításaiknál. 

Cicero De Divinatione című könyvében ír egy általa ismert és baráti 

összeköttetésben lévő ily druidáról, ki jósképességgel bírt. 

Ezen népek halotti ünnepeket rendeztek, de nem a temetőkben, 

mert a hullát már nem tekintették azonosnak az elhalttal, hanem ab-

ban a helyiségben, amelyben az elhaltak életükben tartózkodtak. Te-

hát az a halotti ünnep, az elhunyt szellemnek szólt. Hittek a gallok a 

lélekvándorlásban is olyformán, hogy a szellem egyik testből a má-

sikba juthat (tehát az újra születés  - reinkarnáció - tana). Erre vonat-

kozólag érdemes feljegyezni egy Pharsalus nevű írónak a következő 

mondását, melyet egy druidához intéz: „Óh árnyékok, titeket nem 

hantolnak el a sötét országba, mert lelketek felszáll más világokba, 

hogy éljen; a halál csak egy közbeeső hely, egy hosszú (örök) élet-

ben: „Longae vitae mors média est.” 

Már e népeknek is mennyire kifejlődött fogalmuk volt a szellem-

világról, mutatja az, hogy a szellemi fejlődésről is tudtak maguknak 

képet alkotni. Így a fokozatos fejlődést imígy képzelték el: 

A legfelsőbb hely: az Istenség lakóhelye. 

1. fok: a tiszta szellemek, kik nem születnek többé a földre. 

2. fok: a felsőbb szellemek, a bölcs szellemek, a megtért szelle-

mek, a jótékony szellemek, ezek még fejlődésük miatt a földön újra-

születnek. 

3. fok: a közönyös szellemek, a ravasz szellemek, a könnyelmű 

szellemek, a tisztátalan szellemek, ezeknek is kell újraszületniük, 

amíg a 2. fokon lévőkből kerülnek ki a vezető és tanító egyéniségek, 

addig a 3. fokon lévőknek még sok szenvedéseken kell keresztül es-

niük. Ez a beosztás nagyjában megfelel annak, amit szellemeink 

mostanában is tanításaikba foglalnak. 
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3. Az aztékok és az inkák. (**) 

Amerika felfedezése előtt Peru nagy országában az inkák vallásos 

népe lakott. Hitték a lélek, a szellem halhatatlanságát és az álmot 

csakis a test részére szükséges nyugalmi állapotnak tartották. A szel-

lem, melynek álomra, nyugalmi állapotra szüksége nincs, elhagyván 

ideiglenesen a testét, szabadon szállhat a nagy mindenségben, s ezek 

az élmények az álmok. Így természetszerűen hitték a túlvilági életet a 

testi halál után. Spencer „Sociologie” című művében (1.342) olvas-

hatni, hogy a peruiak még ma is lakásaik közelében, egy ősrégi szo-

káshoz híven, liszt port, vagy ehhez hasonlót, hintenek széjjel, hogy 

az ebben látható lábnyomokból megállapíthassák, hogy éjjelenkint a 

hozzájuk tartozók szellemei nem keresték-e fel lakóhelyeiket. 

Mexikó lakóinak, az aztékoknak, kétféle papjuk volt, az egyik 

kaszthoz tartozók az erdő mélyében elvonult életet éltek, ezekhez 

jártak ki azok, kik a halottaikkal óhajtottak érintkezni; a másik kaszt 

azonban a népek köznapi dolgaiban mint tanácsadó szerepelt. Két 

spanyol hittérítő: Clavijero és Diego Duran, kik Mexikó történetét 

írták, arról számolnak be, hogy Mexikó elpusztulását az országnak 

egy királyi hercegleány halála után megjósolta. Amikor Papantzin 

hercegnő, Muntezuma király nővére meghalt és nagy pompával el-

temetettett, másnap néhány udvarhölgyével megjelent és azt a kíván-

ságát fejezte ki, hogy hívják össze a fivérét és Nazahuapilli-t Texas 

királyát az összes udvari méltóságokkal. Akkor aztán a hercegnő 

szelleme újból megjelent és kijelenté, hogy: amikor meghalt egy 

nagy folyónak a partján találta magát és ott a következő látomása 

volt: „egy nagy hajó, mely tele volt fehér színű szakállas emberekkel, 

kiknek különös alakú fegyvereik voltak és különös formájú ruhákban 

voltak és fejükön különös alakú sisakot hordtak, kötött ki a parton.” 

E szemelvényekkel befejezzük tanulmányainkat a barbároknak te-

kinthető népekről. Ezek eléggé bizonyítják, hogy a legkezdetlege-

sebb népeknél - mert nem voltak elfogultak - könnyebben kialakulha-

tott egy testi halál utáni életnek a fogalma. Térjünk át most Keletre, 

ahonnan Világosság (a nap) is reánk fénylik, mely nélkül testi szeme-

inkkel sem tudnánk semmit sem észlelni. 
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4. A muzulmán világ. (**) 

A mohamedizmus úgy keletkezett, hogy a mohamedánok nagy 

prófétája, Mohamed egy éjjelen amidőn imádkozott egy látomást ész-

lelt. A jelenség magát Gábriel arkangyalnak nevezte meg, és kijelen-

té neki, hogy őt az ő prófétájává avatja. Ettől a naptól kezdve Moha-

med hozzálátott misszióját betölteni. Mohamed élettörténet írói arról 

számolnak be, hogy Mohamed környezete sokszor találta őt görcsök-

ben fetrengeni a földön, szemei elfordultak üregeiben és izzadság 

csurgott homlokáról. Amidőn végre elcsendesült, aléltsághoz hason-

ló állapotba esett, és amidőn ebből lassan magához tért, gyorsan író-

eszközhöz nyúlt, és ily állapotban írta a Korán (a mohamedánok bib-

liája) szövegét. Azt is írják történeti írói, hogy ő az írás mesterségét 

nem ismerte, mert egyszerű tevehajcsár volt foglalkozása szerint. 

Ezt a jelenséget a spiritizmus gyakorlatában ismerik. Mert nagyon 

sok médium kifejlődésénél tapasztaltunk hasonló jelenséget, sok írást 

nem tudó médium ír a szellem vezetése mellett. De van erre egy példa 

a múlt századból, amidőn Jackson Davis nevű pásztorfiúból Ameri-

kában egy nagy bölcselő író fejlődött, amidőn benne a médiumitást 

kifejlesztették. Iratai ma is közkedveltségnek örvendenek az ameri-

kaiak között. 

Mohamed követői azt is tartják róla, hogy prófétájuk néha napján 

egy Lobaid nevű héber ember szelleme által volt megszállva. Tény-

leg a Korán elvei közt nem csak az Újszövetség, de az Ószövetségből 

való részletek felismerhetők. Mielőtt az arabok behódoltak volna 

Mohamed vallására, hittek a túlvilági létben és djinns névvel jelölték 

azon lényeket, kiket olybá tekintettek, mint akik folytonosan az em-

berek közelében tartózkodnak és befolyásolják az embereket tényke-

désükben. Természetesen jó és rossz befolyást elismernek, de olyan 

lényt, mint amilyent a kereszténység az ördög vagy sátán névvel illet, 

a muzulmán nem ismer. Hisznek abban, hogy ezek a djinnek gyógyí-

tást is végezhetnek, és ezek a csatákban az egyes embert védik és se-

gítik. 

A Korán arra tanítja a hívőt, hogy a djinnek megismertetik az em-

berrel a titkos erőket. Ha a hívő beáll egy djinn tanítványává, akkor 

az iskoláztatást 14 napi böjttel kell elkezdenie, azután amíg tanít-

vány, naponként csak 3 datolyát és 3 mandulát szabad ennie, és 
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emellett bizonyos szertartásos imákat kell elmondania, melyek a se-

gítő djinneket hívják. Így aztán a djinn főnökével juthat összekötte-

tésbe és azután mindenféle csodákat végezhet! Az így kioktatott em-

ber aztán a kézből, tükörből jósol, és mindenféle oly gyakorlatokat 

végez, melyet közönséges ember nem végezhet, és melyeket közön-

séges ismereteinkkel megmagyarázni sem tudunk. 

5. India. (**) 

Erről a titkos eseményekkel gazdag országról már sok fantasztikus 

hír kering. Nem is csoda, mert hisz itt megállapítást nyert tudomá-

nyos kutatások alapján, hogy a hindu kultúra sokkal régibb, mint az 

európai. A hindu és a buddhista vallások szent könyvei - állítólag - 

már 25.000 évesek. És ha összehasonlítjuk a kereszténység Újszövet-

ség tanításait a buddhisták Baghavad-Gita nevű költeményének taní-

tásával akkor nem csodálkozhatunk, ha voltak és vannak még olya-

nok, kik azt vélik, hogy Krisztus is azon évek alatt, melyekről a szen-

írásban nincs jelentés, valamely buddhista kolostorban tartózkodott. 

A buddhisták és a brahmanisták egyaránt tanítják a szellem fen-

sőbbségét, és így egy a halál utáni öntudatos létformát. De tanítják 

az újra-testesülést is, melyet a kereszténység első századában Orige-

nes egyházatya is tanított, mely tanítást azonban a niceai zsinaton 

elvetettek és anatémával sújtottak. Indiában mindkét szekta tanításai-

ban megtaláljuk az igazságot, emberszeretetet stb. mindazon erkölcsi 

sajátságot, melyeket a kereszténység is tanít, s melyet a fehér faj oly 

annyira nem követ. 

Különösen hat az indus népéletekre az újraszületés törvénye (re-

inkarnáció), mert ennek tudatában egyrészt tartózkodik olyasmit el-

követni, melynek következményei őt még a túlvilágon elérik, másrészt 

könnyebben belenyugszik ebben az életben őt ért bajokba és szenve-

désekbe, mert tisztán áll előtte ama feltevés valószínűsége, hogy most 

szenved egy előző életének jóvá nem tett törvénytelen cselekedetei-

ért. De ez a hitelv nem azonos azzal a feltevéssel, melyet tévesen 

magyaráztak bele azok, kik nem bírták teljesen a szanszkrit nyelvet, 

mintha az újraszületés (reinkarnáció) a lélek vándorlását állatokba, 

vagy növényekbe tanítaná. Hanem oly értelemben kell elfogadni, 

mint azt a spiritizmus révén megnyilatkozó szellemi tanítások is ér-

telmezik, t. i., hogy többszörös földi életeink voltak és még lesznek, 
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amíg összes törvénytelen cselekedeteinket megoldottuk, leszolgáltuk. 

(Lásd 2. Mózes 21., 24; - 5. Mózes 19., 21; - Máté 5. 38. és Gal. 6. 

7/8.) Itt nem térünk ki ama kérdés taglalására, hogy milyen Istenhitet 

tanít a buddhizmus és brahmanizmus. Ha van túlvilági élet, akkor 

van örök élet. Ez pedig olyan Lényiségből eredhet, amely öröktől 

fogva van és így mindkét irányzat azt az Isten-fogalmat tanítja, 

amely ennek a megállapításnak meg is felel. 

Meg kell említeni, hogy Indiában egy Agrichada Parikchai című 

könyv is tárgyal Istenről, a világról és az emberi szellemről. Utóbbi 

részében felvilágosítást ad, hogyan lehet a pitrisekkel, a testnélküli 

lényekkel összeköttetésbe jutni, és azokat segítségül is hívni. Curtius 

Quintus történetíró Nagy Sándor életleírásában említést tesz egy Ga-

lamus nevű jósról, aki a macedóniai hadvezérnek közeli halálát is 

megjósolta, mely a legközelebbi csatában el is következett, ahol egy 

nyíl mellét keresztüljárta és azonnal meghalt. 

Philostratus Tyana Apollonius életleírásában említi, hogy Apollo-

nius - ki maga is csodatevő gyógyítási képességgel bírt - Indiába uta-

zott, hogy a brahmanok magasabb bölcsességét tanulmányozza. Na-

gyon meglepődött, amidőn a brahman papokkal első ízben találko-

zott, azok nevén szólították és életének egyes főbb részeit vele közöl-

ték! Itt aztán többféle - úgynevezett - csodákat látott, mint a lebegést 

és oly gyógyításokat, melyek csakis nagy okkult erők birtokában léte-

sülhettek. Ezekbe a csodálatos képességekbe a beavatás negyven (40) 

évi tanulási időhöz van kötve, mely idő alatt a legnagyobb fegyelem 

alá kell magát a tanítványnak rendelni. A beavatás három részre osz-

lik. Az elsőben csak a kultusznak él az illető, a másodikba tartoznak a 

szellemidézők; a harmadikba az Yogi-k, kik csak magukba zárt életet 

élnek a néptől elkülönítve. 

A második osztályhoz tartoznak a fakírok, kikről Jacolliot francia 

utazó sok csodálatos jelenetet ír le. Ilyen pl. a következő: a fakír el-

vette bambusz botomat a kezemből, leállította a földre, rátette a bot 

gömbjére a nyílt tenyerét; aztán a földre szegezvén szemeit, valamit 

mormolt. Egyszerre csak felemelkedett a teste, amíg tenyere a bot 

gombján nyugodott, és maga alá húzta lábait olyformán, mint a hin-

duk ülni szoktak a földön, keresztbe téve lábszárait. Ily testtartásban 

mintegy 20 percig volt, úgy, hogy elég időm volt megfigyelni, mi 
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tartja őt úgyszólván a levegőben, de a legszorgosabb figyelésem sem 

volt képes ennek magyarázatát találni. Jacolliot aztán még több ennél 

az esetnél még nehezebben megoldható jelenséget ír le. 

Egy másoknál is leírt jelenség, amikor egy a szemlélők előtt elve-

tett magból növényt hoznak létre néhány percnyi idő alatt. Pedig az 

edényt és a földet a kísérletet nézők hozták, és így csak a magot ve-

tette be a fakír. Egy másik különös jelenség, amikor a fakír magát 

eltemetteti és a sírja fölé fűmagot vetnek, melynek a kikelését meg-

várják, hogy aztán, hetek vagy hónapok után nyissák föl a sírt, és a 

segédjei a fakírt újból életre keltik. Ezek a jelenségek annyiszor let-

tek útleírások révén ismertetve, hogy nem szükséges többet erről em-

lítést tenni. Hisz egy tény többet bizonyít, mint száz tagadás. S aki 

nem akar hinni és nem akar meggyőződni, annak ezer jelenséggel 

sem lehet a gondolatvilágát megmásítani. 

 

6. A távol kelet. (**) 

A kínaiaknak szorosan vett vallásuk, mely bizonyos formaságok-

hoz volna kötve, nincs. Kétféle bölcseletük van, melyhez bizonyos 

Isten-fogalmakat kötnek. Egyik, a legrégibb a Laotse-féle, a másik a 

Konfutse-féle. A Laotse-bölcselete szerint az embernek testi halála 

után a „levegős” része tovább él. E tan szerint az embernek két olyan 

része van, melyek a test levetése után, a halálban, együtt maradnak, 

míg a test feloszlik és elemeihez visszatér. A két rész egy hosszabb-

rövidebb idő után azonban ismét testet ölt és egy új embert képez. 

Ha az egyén egyik földi életében jó és erkölcsös életet élt és több-

szörös tisztulásnak vetette magát alá, akkor a halál utáni létben hien-

né lesz, mely állapot egy magasabb létformában leli magyarázatát. 

Ha érdemei nem haladják meg rossz alantas szenvedélyeit, akkor 

chen-né lesz. Végre, ha teljesen rossz életet élt, akkor Ruen-né válik, 

mely aztán az emberi lényeket rosszra befolyásolja. 

A hien olyforma lény, mint akit a keresztény egyházak egyik má-

sik szektája angyaloknak, vagy keruboknak, (segítő jó szellemeknek) 

nevez. 

A chen hasonló azokhoz a lényekhez, melyek a jó szellemek és az 

emberek között vannak, ezek még emberi szenvedélyekhez ragasz-

kodnak, és így olyan emberekhez csatlakozhatnak, kik velük egy-
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forma szenvedélyeknek áldoznak. A Laotse-i bölcselet alapgondola-

tában benne foglaltatik a lélekvándorlás is, és így az újraszületést itt 

is megtaláljuk. A Konfutse tanításában az emberszeretetnek azt a fo-

galmát is felismerjük, melyet úgy fejez ki, hogy: Amit nem kívánsz, 

hogy veled tegyenek, azt ne tedd másnak. 

Miután a halál utáni életben hittek, nem is csodálkozhatunk, ha az 

elhaltak szellemeivel való közlekedési módot ott is felismerhették. 

Egy misszionárius Vincot abbé egy 1857. április hó 14-én keltezett 

levelében, melyet a L'Univers című újsághoz intézett, Tibet Sy-

Tchuen nevű helységéről így ír: „Sok száz éve ismerik itt az asztal-

mozgás azon módszerét, hogy ezzel a szellemeket megkérdezzék, 

mindenféle ügyes bajaikban tanácsért. Ezt akképp űzik, hogy a szoba 

közepébe állított asztal lapját finom porral, vagy hamuval behintik, 

aztán a szoba mennyezetére felakasztanak egy nyilat, amely az asztal 

lapját alig érintheti. A jelenlevők aztán kezükkel gyengén érintik az 

asztalt, mire csakhamar a nyíl mozgásba indul, és a hamuban, porban 

betűket rajzol, melyből szavak alakulnak ki és ezek értelmét a lámák 

magyarázzák. 

Az újraszületésnek egy különös formája van Tibetben. Ebben az 

országban ugyanis a lámák kasztja szorosan elkülönített életet él. Fő-

nökük a Dalai Láma, ki ha meghal, halála után rögtön akképp szüle-

tik újra, hogy abban a percben született gyermek testét foglalja el. A 

temetés után a Dalai Láma környezete azonnal megkérdezi a szel-

lemvilágot, hogy hol találja meg azon gyermeket, kibe az elhunyt 

szelleme újraszületett. Ekkor annak a keresésére indul egy bizottság 

és már néhány napos korában a csecsemő, ha csakugyan a Dalai 

Láma szelleme költözött beléje, oly értelmes válaszokat ad, hogy a 

szellem azonosság megállapítható. De ezzel még nem elégszenek 

meg, hanem szigorú vizsgálat alá veszik, olyformán, hogy előbbi kö-

rülményeiről kikérdezik, hol élt, milyen helységben, mily körülmé-

nyek között stb. Továbbá elébe tesznek különféle tárgyakat, melyek 

közül ki kell jelölnie azokat, amelyek csakugyan az ő tulajdonai vol-

tak, úgy adják elő, hogy az ily gyermek már 8-9 éves korában ezt a 

vizsgát teljesen kielégítően megállja. 

A japánoknál a schintoizmus az a bölcselet, mely a vallást helyet-

tesíti és ebben már tisztán az ősök iránti kultuszt lehet megállapítani, 
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mely arra van alapítva, hogy az ember szelleme tovább él. Ezért nem 

csodálkozhatunk, ha Japánban a médiumokat is megtaláljuk. Ezek 

többnyire 15-20 év körüli leányokból kerülnek ki. A médiumokat 

itschiko-nak nevezik, és ezek révén a szellemekkel a következőkép-

pen közlekednek. A szoba közepére egy sajtárt tele vízzel állítanak 

egy porcellán födővel. Aztán a kísérletező annak az elhaltnak a ne-

vét, kivel érintkezésbe óhajt jönni, felírja egy papírra, melyet össze-

göngyölít, bele mártja a vízbe és megöntözi az itschiko-t (a médiu-

mot.) Ez (a médium) aztán a fejét a kezeire támasztja és imákat 

mormol, míg a megidézett szellem jelentkezik, ki aztán a médium 

testét elfoglalja, és a feladott kérdésekre az eszköz által válaszokat 

ad. 

Vannak a japánoknak még a hindu fakírokhoz hasonló médiumaik 

is, kik azzal foglalkoznak, hogy elveszett tárgyakat kikutassanak. E 

célra ezek a Jambo-nak hívott emberek, egy gyermeket használnak 

fel, kit valószínűleg magnetikus vonásokkal arra alkalmassá tesznek, 

hogy egy őket szolgáló szellemet a gyermek testének elfoglalására 

képessé tegyenek, és így általuk a keresett tárgy rejtek helyét ponto-

san megismerjék. 

Mielőtt tovább mennénk a történelemben, álljunk meg itt egy kis-

sé és következtessünk. Ismert dolog, hogy Kína és Japán oly távol 

esett az európai népektől, hogy dacára annak, hogy bizonyos értel-

mezésben nekik is volt kultúrájuk, nem lehet azt mondani, hogy eu-

rópai mintára fejlődött! Teljesen elütő volt minden tekintetben. És 

mégis e rövid ismertetés is azt mutatja, hogy az, amit a sok száz év 

után végre az európaiak is megismerték, azt Kína és Japán is tudta, 

vallotta és gyakorolta. 

Nem fedeztünk semmit sem fel, ami már nem volt. Bölcs Salamon 

mondja az Ószövetség szerint, hogy: „Semmi új nincs a nap alatt”. 

Íme mit láttunk: a szellemek írtak egy nyílvesző segítségével, és be-

széltek fiatal emberi lények igénybe vételével, sok ezer évvel előbb, 

mielőtt az amerikai Fox nővérek felfedezték a kopogó szellemeket, 

és mielőtt ezeknek utasítására nálunk is kifejlődtek az író és beszélő 

közvetítők, a médiumok. 
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7. Chaldea. Assyria. Babylonia. (**) 

Ezekben az ős keleti országokban éltek a legelső asztronómusok 

és okkultisták. Vallásaik is a csillagokban székelő lények imádására 

voltak alapítva. Ezzel kapcsolatosan asztrológiai és ehhez rokon ok-

kult képességek fejlődtek ki egyeseken. Diodorus, Siculus, Cicero és 

mások írásaiban találhatunk ezekről említést. 

Tanaikban azt a megállapítást olvassuk, hogy az anyag holt, de a 

benne előforduló változásokat azok a lények okozzák, melyek a ter-

mészetben, az emberekben és állatokon kívül vannak. Tehát szelle-

meket tételeztek fel, kik a csillagokat is, sőt a földön észlelhető ter-

mészeti erőket, mint földrengést, tűzhányókat stb. okozzák. Az ily 

természeti tünemények, ha az emberekre kedvező hatással vannak a 

jó szellemektől, ha károssal vannak, a rosszaktól erednek. 

Feltételezték, hogy e jó és rossz lények folytonos harcban állnak 

egymással. Így aztán a jó szellemekhez segítségért folyamodtak bi-

zonyos ceremóniákkal a rosszak elleni védelem miatt. 

Kialakult ennek a hitnek az alapján az a gyakorlat, hogy a jókat 

bizonyos formaságok által megidézhették, de megjelenhettek idézés 

nélkül is, mint azt a bibliai erre vonatkozó részében: Dániel 5.26-ban 

olvashatjuk, hogy Baltazár király lakomáján a falon látható kéz írta 

fel e szavakat: Mene, tekel, upharsin. Íme egy materializáció annak 

rendje és módja szerint. 

De volt a népeknek az asztal mozgatásához hasonló gyakorlatuk, 

mely abban állott, hogy golyókat lógattak zsinóron, melyek bizonyos 

ceremóniák között - szellemektől, mint ők hitték - mozgattattak és e 

mozgásokból üzeneteket olvastak ki. 

8. Perzsák. (**) 

Zend-Avesta a neve annak a szent könyvnek, mely a Nap imádását 

írja elő a perzsáknak. Zoroaster volt, aki azon bölcseletet adta a né-

peknek, melyben az a tanítás foglaltatik, hogy: „Az ember körül a 

láthatatlan lényeknek egész világa mozog, részint jók és nemesek, 

részint gonoszok. Bár a magasságbeliek az emberi lényeket kedvező-

en befolyásolják, mégis a Rossz, melyhez az ember szabad akaratá-

ból hajlik, legyőzendő, melyhez segítséget kap.” így alakult ki a Jó - 

„Arihman” - és a Rossz - Ormuzd - istenség fogalma a perzsa böl-

cseletben. 
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A Zoroaster-féle bölcselet szerint a Jó és Rossz alaplényiség, 

öröktől fogva létező. A mindenséget szellemek töltik be, és így az 

elhaltak szellemeit tisztelték és eltemettetésük után még öt napig ün-

nepelték, mely idő alatt - úgy hitték - azok még a hátramaradottak 

körül vannak. A „Jónak” jelképét a Napban látták, és így, mint isme-

retes napimádók sokat foglalkoztak a csillagos ég kutatásával, és így 

különleges ismeretekre tettek szert. Papjaik, kik a tudományokat mű-

velték, szellemidézéssel is foglalkoztak, mely módszerük három rész-

ből állott: 1. egyszerű felhívásból; 2. asztal és edények mozgatásából; 

3. vízbe való látástól. Mind a három módszer a most dívó spiritua-

lizmusban is előfordul. 

9. Egyiptom. (**) 

Már Diodorus történet írónál olvashatjuk, hogy: „…az egyiptomi-

ak azt állítják, hogy menybéli isteneken kívül földiek is vannak, kik 

egykor földi halandók, emberek voltak, de bölcsességük révén, és 

mert sok jót tettek az emberiségnek a menybéli hallhatatlanságban 

részt kaptak.” Plutárchnál pedig azt találjuk, hogy: „…az egyiptomi 

papok azt állítják, hogy azon istenek, kik ha földi életüket befejezték, 

az égben (mennyországban) isteni fényben tündökölnek.” Sok fel-

jegyzésük tárgyalja a mágiát és a demonologiát. Ezekben azt tanítják, 

hogy a Szellem élteti a testet, mely két részből áll, az egyik jóra haj-

lik a másik a rosszra. 

Az egyiptomiak hittek az újraszületésben, mert azt tanították, 

hogy a jó szellemek és a rosszak egyaránt visszatérhetnek az emberek 

közé, hogy tovább fejlődhessenek. Így azt is hitték, hogy a túlvilágiak 

befolyásolhatják a földi dolgokat. Erre vonatkozólag egy jellegzetes 

esetet olvashatni egy papírusból, mely így szól: egy özvegyember 

súlyosan megbetegedett és egy mágust hivatott, hogy betegségének 

okát megtudja. Ez megvizsgálván az esetet, azt találta, hogy a beteg-

ségét az elhunyt felesége okozza, ki még haragszik reája, és megbos--

szulni akarja magát. Ezért aztán egy felsőbb szellemhez egy levelet 

írt a beteg, melyben arra kéri: legyen irgalommal iránta és engedje 

meg, hogy feleségének bebizonyítsa, hogy erre a bosszúra nem szol-

gált rá és így gyógyulást segítse elő. Sajnos nem ad arról hírt, hogy a 

gyógyulás bekövetkezett, de azt bizonyítja, hogy hittek abban, hogy 

a túlvilágiakkal közlekedni lehet. 
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Az egyiptomiaknál ki volt fejlesztve a delejes gyógymód. Több 

egyiptomi templomban, melyek az Isis-nek és Saraphis-nak voltak 

szentelve, az úgynevezett „templomi-alvás” által gyógyításokat vé-

geztek. 

10. A Phöniciaiak és etruszkok. (**) 

E népekről csak annyit tudhatunk, hogy bár harcos és kereskedő 

szelleműek voltak, bizonyos irányban mégis hittek a láthatatlan 

erőkben, mert voltak isteneik, mint Baal, Astarot és Moloch, me-

lyeknek emberáldozatokkal hódoltak. Prófétáik is voltak, kik titkos 

erőkkel véltek rendelkezni. Azonban ezek az erők csak képzeltek le-

hettek, mert Illés Próféta szerint (Királyok I. k. 18. v.) nem bírtak 

tüzet lehozni az égből azon égő áldozatokra, melyeket próbaképpen 

kellett bemutatni: Ha tehát nem is voltak birtokában okkult képessé-

geknek, legalább azt mímelték, mert valahol igaziakat láttak és ta-

pasztaltak. Csak azt lehet utánozni, aminek eredetié van. Eredeti nél-

kül nincs utánzat, vagy csalás. 

 

II. 

Ó- és Újszövetségi idők. Középkor. (**) 
Az eddig közölt adatok egybehangzóan azt jelentik, hogy a spiri-

tizmus mostani feltűnő jelenségei nem újak! Ezek minden időkben 

szinte egyforma jelenségek voltak, csak az emberiség értelmezése 

szerint más és más jelentőséget tulajdonítottak neki. Egyben 

azonban mindenkor egyet és azonosságot mutattak, azt, hogy a jelen-

ségek mögött valamely felsőbb hatalmút kell sejtetni vagy feltételezni. 

A letűnt ezredévek tudományossága nem volt elfogult, hanem hiá-

nyos és így szintén félreismerte és ezért félre is magyarázta a jelen-

ségek okát és törvényeit. A mai kor tudományossága annyira elfo-

gult, hogy még csak megfigyelő szerepre sem vállalkozik, hanem 

akképp óhajt - ha ugyan óhajt - a jelenségek okára és törvényeire jut-

ni, hogy előírja a jelenségek előálló törvényeit. Nem gondol arra, 

hogy szellemi törvényeket nem lehet parancsszóra az ember kívánsá-

gára előhívni, ezt csak Krisztus tudta megcselekedni. Azesetben tehát 

a spiritizmus jelenségei benne vannak a természet földi törvényeiben, 

akkor azt kell cselekedni, amit az eddig felismert törvényekkel 
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szemben tettünk, figyelni kell - jóakarattal és azzal a hittel, mely 

minden cselekedeteink rugója - azt, miképp ismétlődnek ezek az ed-

dig nem észlelt jelenségek, a mi hozzájárulásunk nélkül. S ha ezek 

ismétlődnek azonos feltételek mellett és oly eredményeket juttatnak 

értelmünkhöz, melyek új törvényszerűséget ismertetnek meg, akkor 

változtassunk eddigi alaptudásunkon, bővítsük ki megismerésünk 

tárházát. S ha ezzel a világképnek egy újabb kilátását tárják elénk, 

legyünk szerények, és fogadjuk hálával eltelt szívvel a Mindenség 

Urának ama kegyelmét, hogy erre az ismeretre rávezetett. 

Persze az előző mondat nagyon is arra a gondolatra viszi az olva-

sót, „no most mindjárt a vallási oldalát fejtegetjük! Úgy is van t. ol-

vasó, mert most egy oly forrásra fogunk rámutatni, melyet az elfogu-

latlannak bizonyító erejű forrásnak kell elismernie. 

De mielőtt erre a forrásra rátérnénk, kénytelenek vagyunk részle-

tesen foglalkozni azzal, amit már az előző sorokban hiányosan kör-

vonalaztunk. Ezek azok a jelenségek, melyek alapján a spiritizmus 

tana felépül és fejlődik. Ezeket a következőkben soroljuk fel: 

1. a materializáció az a jelenség, melyben elhunytak személyi- 

 sége, anyaga, vagy anyagi hatása válik érzékelhetővé; 

2. a szellemírás, mely kétféle: a) látható médium nélkül, b) a 

 médium kezének segítségül vétele által; 

3. a transz állapot általában, mely a spiritizmus nyilvánulásai- 

 nak segítő eszköze; 

4. a gyógyító képesség; 

5. a delejezési képesség; 

6. a lebegés, azaz felemelkedés a földről; 

7. az álomban való közlekedés a szellemvilággal. 

E jelenségek és képességek előfordulnak az Ó- és Újszövetség-

ben, és így rámutathatunk arra a forrásra, melyet úgy az izraeli-

ta vallású, mint a keresztény vallású emberiség elfogadni kényte-

len, ha elfogulatlanul tud gondolkodni és - főképp - következtetni. 

Ha még ezenfelül közelebb mer jutni a jelenségekhez anélkül, hogy 

ezeket gátló ténykedéssel zavarja, akkor azt is elismeri, hogy a spiri-

tisztikai gyakorlatnak jelenségei egy új isteni kinyilatkoztatásképp 

hatnak az emberiség azon részére, kik hinni tudnak egyáltalában Is-
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ten gondviselésében és kegyelmében, mellyel íme felrázza Tőle eltá-

volodott gyermekeit az anyagias gondolkozásból és a tespedésből. 

11. Az izraeliták. (**) 

Mindenekelőtt meg kell állapítani: az eddigi spiritisztikai gyakor-

latból kitűnt, hogy egy nagy törvény uralkodik a szellemvilágban, és 

ez a hasonlóságok vonzásának a törvényszerűsége. Köznapi életünk-

ben is tapasztalhatjuk, hogy hasonló mentalitású emberek hasonlókat 

vonzanak, de míg a fizikai testben a hasonlóság eme törvénye alól 

könnyen ki tudjuk magunkat vonni, addig ez a testnélküli állapotban 

sokkal nehezebben megy. Így aztán könnyen elképzelhető, hogy az 

úgynevezett szellemvilágban az egyöntetűen érző és gondolkodó lé-

nyeknek mily tömege csoportosul össze. 

Mózes V. könyve 18. részének 9-11. verseiben ez áll: „ … ne ta-

láltassák közöttetek ... se halottaktól tudakozó.” 

Mózes megismerte Egyiptomban való neveltetése által a fentebb 

vázolt nagy törvényt a hasonlóságok vonzásának törvényszerűségét. 

Ismervén népét, mely nem állott az erkölcsi magaslatnak még 

csak a legalsó lépcsőjén, meg akarta menteni attól a veszélytől, 

hogy oly lények befolyása alá kerüljön, mely őket még rosszabbá 

tegye. Így érthető és elfogadható a tilalom. De ez a tilalom csak azt 

bizonyítja, hogy a szellemvilággal való közlekedés lehetséges, mert 

különben nem lenne szükséges azt megtiltani. Ma is tiltják azok, 

akik az emberiséget még mindig oly állapotban lévőnek tartják, 

hogy sem gondolkodni, sem helyesen cselekedni nem tud s így vezetni 

és irányítani kell! 

1. Sámuel I. könyvének 28. részében a 11. és a következő ver-

sek szerint, amikor Saul király elméne az endori asszonyhoz, hogy 

jelentesse meg neki Sámuelt és: „Íme egy vénember jő fel és bő kön-

tös vagyon rajta. És megismeré Saul, hogy Sámuel volna és arccal a 

föld felé meghajtá magát és tisztességet tőn neki.” Ez az egy tény is 

bizonyítani képes azt, amit jelenleg a spiritizmus azon gyakorlatban 

tesz, amikor arra alkalmas médium segítségével elhunytak szellemei 

látható és érinthető alakban fizikailag megjelennek. Az a körülmény, 

hogy ez a jelenség ma még nem oly általános, és a nagy ritkaságok 

közé tartozik, abban leli magyarázatát, hogy a spiritizmus eme gya-
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korlata még csak 100 földi évre sem terjed visszafelé, és mert épp ez 

okból az erre alkalmas médiumok is ritkák. 

2. Már azon jelenség, melyet szellemírásnak nevezünk, és 

amely abból áll, hogy a médium kezével láthatatlan lény írási munkát 

végez, egész köznapivá vált, mert ezt sok médium, mint első kísérle-

tet, a szellemvilággal való közlekedésre használja. Azonban vannak 

esetek, amikor emberi kéz közbejötte nélkül is írnak a szellemek, pl. 

Dániel 5.24. verse szerint -  Baltazár király vacsorája során „Mene, 

tekel, upharsin” szavak írattak a falra egy látható kéz által, mely a 

falból jött ki”. 

3. A transz állapot az, amikor a médium oly helyzetbe jut, hogy 

kénytelen egy erőnek szót fogadva, azt mondani, írni, vagy cseleked-

ni, ami nem az ő akaratából jut kifejezésre. Ezt ugyancsak Dániel 8. 

részének 18. versében és 10. részének 9. versében úgy olvashatjuk, 

hogy: „…mikor hallanám az ő beszédének szavát, mintegy álom mi-

att orcámra borulék ” 

4. A gyógyító képesség, melyet ma a delejezéssel űznek, bizo-

nyára ismeretes volt, mert azt olvassuk Királyok 2. könyvének 29. 

rész, 7. versében: „És monda Ésaias: „Hozzatok egy kötés száraz fi-

gét ide. És hozának és azt kelevényre köték és meggyógyula.” Nincs 

ugyan megírva, hogy Ésaiás mit tett előzőleg a fügével, de azt min-

den delejező tudja, hogy amit az ő keze érint, amikor azt bizonyos 

szeretettel kezébe veszi, akkor már telítve lesz azon anyaggal, flu-

iddal, mely a gyógyulásra vezet. Ilyképpen delejes vattát, cukrot, vi-

zet és más alkalmas tárgyakat szoktak telíteni a gyógy-fluiddal. 

5. A delejező képesség minden jóakaratú emberben megvan. 

Hisz az Isten a maga képmására teremtvén meg a szellemeket, így 

föltehető, hogy az ő képességeiből juttatott minden teremtett lény-

nek. (Mózes I. k., I. rész, 27. vers). Azt az Ószövetségi kijelentést 

annál is inkább el lehet fogadni, mert csakis ennek alapján mondhatta 

Krisztus Máté 5. rész, 48. vers szerint, hogy: „Legyetek azért tökéle-

tesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Csakis ha tökéletes for-

rásból származunk és a tökéletességből önszántunkból kiléptünk, le-

hetünk ismét tökéletesek, ha Krisztus útmutatását betartjuk, illetőleg 

követjük. 
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6. A spiritisztikai gyakorlatnak egyik különlegessége az olyan 

tárgyaknak a levegőbe való emelkedése, melyek fizikai súlyuknál 

fogva az eddig ismert fizikai törvények szerint lehetetlen lenne. Sőt 

most arról is hallunk már, hogy úgy mint a középkorban a keresz-

ténységnél ismert esetek is fordulnak elő, hogy t. i. élő emberek is 

lebegnek a levegőben. Az Ószövetségben csak tárgyak súlytalanná 

tételéről olvasunk a Királyok könyvének 2-ben a 6. rész 5-6. versei-

ben, amikor Elizeus próféta egy vízbe esett vasfejszét ismét a felszín-

re hoz azáltal, hogy „ ... levága egy fát és oda veté (ahol a fejsze a 

vízbe esett) és fenn kezde úszni a vas.” Bizonyára nem az ágnak a 

vízbe dobásával, hanem az akarat erejének az irányításával hatott 

Elizeus a vasra, hogy a súlyát annyira közömbösítette, hogy ismét 

felszínre emelkedett. 

Ezen néhány eseteken kívül számtalan adat van az Ószövet-

ségben, melyeket a rövidség kedvéért ily módon jelezünk: 

Beszélő médiumitás: Jeremiás 1., 9. Ezekiel 2.2. és 3. 26-27. Füg-

getlen hangok (melyeknek forrása nem látható) 1. Sámuel 3., 4-8. A 

„gyapjú kisérlet” Bírák 6., 37-40. Hangok hallása 2. Királyok k. 6., 

12. és még sok más vonatkozás, ha tehát az Ószövetséget a spiritisz-

tikai szemüvegen át olvassuk, akkor nem zárkózhatunk el az elől a 

megismerés elől, hogy a régiek sok mindent tudtak, melyeket az utó-

dok elfeledtek! Az Izraeliták különösen sokat adtak az álmokra, ille-

tőleg ezeknek a megfejtésére. Ott p.o. a József álmák megfejtése 1. 

Mózes 39-41. részekben. Továbbá Dániel 2. 19. és így tovább. 

Nem hagyjuk el ezt a terepet, melyet vallásosnak mondhatni, és 

folytassuk az Újszövetséggel, mely az Ó-nak természetes folytatása, 

és így ott is meg kell találni az azonos jelenségeket. De amíg az 

Ószövetségben a jelenségek oly nyilvánulásokat mutatnak, mely az 

emberek anyagias gondolkodásához volt mérve, addig a mai spiri-

tizmus gyakorlata (t.i. azon irányzat, melyet e sorok is követnek) bár 

alkalmas az anyagias gondolkodást felrázni, de egyúttal oda tereli az 

egyént, hogy az erkölcsi irányba forduljon. Mert hisz azonnal feléb-

red benne a következtetés, hogy: „ha van öntudatos túlvilági élet, ak-

kor van cselekedeteinknek következménye is!” Innen van az, hogy 

nagyon sok érdeklődő azonnal abba is hagyja kutatásait és kísérleteit, 
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úgy tevén, mint az üldözött struccmadár, üldözői elől futva, végre a 

homokba dugja a fejét, hogy ne lássa őket. 

Az anyagias jelenségek célja, hogy felrázzák az emberiséget: 

eszméljen fel, a testi halál nem fejezi be az ember szellemének 

létét, hanem eszméljen arra, hogy a folytatólagos szellemi élet a fej-

lődésnek azon irányába tereli az ember szellemét, melyet Krisztus 

úgy fejezett ki: „Legyetek tökéletesek mint az Atyátok tökéletes.” 

Az Újszövetségnek a spiritizmusra vonatkozó része, ugyancsak 

spiritisztikai szemüvegen át nézve és értelmezve, mindenben igazol-

ja, tökéletesebb módon, azon a gyakorlatban űzött kísérleteket, me-

lyek az etikai és erkölcsi irányba vezetnek. 

Mielőtt az azonos jelenségek kiemeléséhez fognánk, meg kell ál-

lapítani, hogy miben áll azon gyakorlat, melyet űzni és foganatosítani 

szükségesnek és célravezetőnek ismerünk. 

1./ Kiválogatni azon egyéneket, kikkel a kísérletek folytatandók, 

     hogy  jó eredményt érhessünk el. 

2./ A helyiség megválasztása, ahol zavartalanul lehet a közlekedést 

     foganatosítani; 

3./ A médium kiválasztása és fejlesztése; 

4./ A szellemi vezető felkérése; 

5./ A nyilatkozat értékelése és tartalma: 

Ezen szempontok betartása mellett, az eddigi tapasztalatok szerint 

eredményes üléseket lehet remélni. 

Lássuk most, mit találunk az Újszövetségben erre vonatkozólag, 

de meg ne botránkozzunk az összehasonlításon, mert hiszen azt, ami-

re célzunk, a legmagasztosabb jelenségnek ismerjük el. Az összeha-

sonlítással nem akarjuk lehúzni a köznapiságba a tényt, hanem azt 

kívánjuk elérni, hogy bár a mi gyenge emberi mivoltunkkal is képe-

sek lennénk e jelenséget megközelítőleg is elérni etikai mivoltában! 

Mindjárt ki is fejezzük, hogy értjük azon jelenséget, mely Máté 

17. rész 1/13. verseikben van írva, s mely jelenség példaképe a mai 

spiritisztikai üléseinknek (szeánszok). Ugyanis mi van körül írva 

azokban a versekben? Krisztus kiválasztja Pétert, Jakabot és Jánost a 

tanítványok közül, kikkel felmegy egy magas hegyre! Pétert, a lelkes 

tanítványt; János a látomásost és Jakabot, testvérét; ezeket tartotta 
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méltónak egy oly jelenségnél tanúul lenni, mely ott a hegyen végbe 

ment. Nem vitte magával Lukácsot, ki orvos volt és bizonyos irány-

ban előítéletes! Nem vitte magával Tamást sem, ki sokat okoskodott, 

lévén ő bölcselő. Természetesen sem Júdást sem, kinek lelkülete nem 

volt alkalmas összhangot teremteni. 

A helyiség, ott fenn a hegyen kiválóan alkalmas volt, mert nem 

kellett tartaniuk attól, hogy zavarva legyenek. Így aztán végbe mehe-

tett azon jelenség, mely Mózes és Illés megtestesülésükben való 

megjelenésüket adta meg. Krisztus, ki az Isten tisztán maradt gyer-

meke, és így vele zavartalan és folytonos összeköttetésben maradt, 

uralta az összes természeti és szellemi törvényeket, és így könnyű 

volt - más médium nélkülözése mellett - saját erejének felhasználá-

sával és - bizonyára a három tanítvány asztrális testének közvetítésé-

vel a két jelenségeket a három tanítvány részére érzékelhetővé tenné. 

Nem ok nélkül adta a 9. versben azt a tanácsot, hogy: „... Senkinek 

ne mondjátok, amit láttatok ...” Ily tanácsot mi is adunk kezdő ülése-

zőknek, azon szempontból, mert ha hitetlenek előtt beszélnek kezdő 

kísérleteikről, akkor vagy lebeszéltetnek, vagy pedig a kíváncsisko-

dók seregét zúdítják magukra! Mindkét eshetőség csak hátrányukra 

lenne. 

Megállapítható az Újszövetség előadásaiból, hogy Krisztust úgy is 

tekinthetjük és ismerhetjük fel, mint a világ legtökéletesebb tudósát, 

minden tekintetben. Így ő a mintaképe az okkult erők birtokosainak, 

ő volt a leghatalmasabb szónok. Egyúttal a „keresztény-tudomány” 

gyógyító képességnek a birtokosa (lásd János 4, 52.). Úgyszintén a 

legmagasztosabb misztikusa és asztrológusa (lásd János 8, 12. és 9. 

5.). 

Ezen vonatkozáson kívül az Újszövetség számos helyein megta-

láljuk mindazon jelenségeket, melyeket már az Ószövetségben is je-

löltünk, de a helyszűke miatt egyszerűen utalunk rá, mert feltételez-

zük, hogy olvasóink, ha ugyan eddig nem, de ezentúl szorgalmasan 

fogják olvasni - legalább - az Újszövetséget, mely ezentúl a spiritiz-

mus szemüvegén át több tartalmat fog mutatni, mert ezzel a segítség-

gel a még kevésbé érthető részeket jobban megmagyarázhatják ma-

guknak és értelmükhöz közelebb hozhatják. 
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A kereszténység előnyomulása mellett még egy ideig a pogányság 

vallási formái is uralkodnak az emberiségen, azért nem lesz érdekte-

len, ha a történelmi fejlődés szempontjából kitérünk ezeknek magya-

rázataira, melyek képesek bizonyítani, hogy a szellemvilág létezésé-

nek feltevése és ismerete sohasem szűnt meg az ember értelmét 

bolygatni, ha nem tudott bizonyosságot szerezni, legalább különféle 

alkalmakkal helyettesítette a valóságot. 

12. A görögök. (**) 

Ismeretes, hogy a pogány vallások egyformán a sok istenséget 

vallják. A fel nem ismert természeti erőket különféle istenek hatal-

mának tulajdonítják. Így tudattalanul is feltételeztek egy oly láthatat-

lan létezési formát, melyben Lények, tudatosan működnek, hol az 

emberek javára, hol pedig kárára, így tehát jó- és rosszindulatú „szel-

lemi”. lényeket feltételeztek. 

Így a görög vallási forma jóindulatú szellemeket (Daemonok) 

„Agathó”, a rosszakat Kakó jelzővel ismertetett, bár ezeket nem 

olyanoknak ismerték, mintha az elhalt emberek lelkei lettek volna, 

hanem valami külön létre jött, de tudattal ellátott teremtményeknek. 

Platón ezekről úgy ír, hogy az Éterből állanak elő, rendszerint látha-

tatlanok, de az ember fizikai szemére láthatóvá válhatnak, ha ők úgy 

akarják. Közvetítők az ember és az Istenségek között és csakis földi 

ügyekkel foglalkoznak. Azt is állították, hogy minden embernek kü-

lön ilyen segítő „daemona”, védszelleme van. Plutárch is ír ezekről, 

állítván, hogy hatalmasabbak, mint az ember, és lélekből, és némi 

testiségből állnak. A görög bölcselők ama probléma megoldását, 

hogy a szellem és test miképp függ össze, akképp magyarázták, hogy 

a kettőt összekötő anyag az Ochetna, mely a mai asztráltest vagy pe-

risprit elnevezésnek felelne meg. Több neves görög író határozottan 

állította saját magáról, hogy ilyen daemonok befolyása alatt áll. Sok-

ratesről ez már a köztudomásba is átment! 

Pythagoras iskolája kétféle osztályra oszlott: az egyiket esoteri-

kusnak, a másikat exoterikusnak, azaz belsőnek és külsőnek nevez-

ték, aszerint, amint a titkos értelmezését, avagy csak a közönségesét 

tanították. Az elsőben (ezoterikus) foglalkoztak a szellemvilág ma-

gyarázatával, míg a másodikban (exoterikusban) csak a világi böl-

cseletet tanították. Az idők folyamán a titkos tan sem maradt titkos, 



 

 

34 

és így tudjuk, hogy ott az újraszületést és az okozati törvényt is tár-

gyul adták elő. 

Ezen időkből maradtak fenn különféle jelenségek, melyeknek hi-

telességéhez azért nem fér most már kétség, mert a hasonló esetek a 

mai korban is ismétlődnek. Ilyen két eset a következő: 

Athenedor nevű bölcs Athénben házat vett és szolgaszemélyzeté-

vel be is költözött. Amidőn az első estén, szokása szerint olvasáshoz 

és íráshoz fogott, hirtelen nagy lárma hallatszott az egész házban, 

mintha valaki láncot húzna maga után. Athenedor felpillantott mun-

kájából, és egy öregember alakját látta maga előtt szomorú arccal, 

nehéz láncokkal testén. Az alak jellel értésére adta, hogy kövesse őt. 

Athenedor kezébe vette a világító fáklyát és követte az alakot, ki az 

udvar egy helyére vezette, rá mutatott egy helyre és azzal eltűnt. 

Athenedor egy csomó füvei megjelölte a helyet és visszatért szobájá-

ba és másnap reggel a hatóságot értesítette a jelenségről, mire a meg-

jelölt helyen ásatást végeztek és alig távolítottak el néhány görön-

gyöt, egy csontvázra találtak, mely nehéz láncokkal volt megkötözve. 

A csontvázat rendes módon eltemették, és többet Athenedort nem 

zavarta semmi. Ciceró írásaiban találjuk a következő történetet: Két 

jó barát, gyermekkoruktól összeszokva, Megara felé kirándulásra 

mennek együtt. Ott megérkezve, egyikük barátjánál tér be éjjeli szál-

lásra, míg a másik egy vendégfogadóban keres éjjelre szállást. Va-

csora után, fáradtságtól ellankadva mindketten nyugalomra térnek. 

Az egyik, ki barátjánál szállt meg, azt álmodja, hogy barátja, ki a 

szállóban van, segítségét hívja, mert a szállásadója meg akarja gyil-

kolni. Felrezzent az álomból, de azt hitte csak egy nyomasztó érzés 

és tovább aludt. De ismét a barátjával álmodott, ki ekkor arra kérte 

őt, hogy bosszulja meg, mert már halott, a szállásadója megölte őt, és 

most a kocsira teszi, trágyával betakarja a hullát, hogy napfelkelte 

előtt a város kapuja elé vigye. Jöjjön a város keleti kapujához, ott ta-

lálja a kocsit és a gyilkost. Újból felrezzent az álomból és azonnal 

felöltözött, kiment a város keleti kapuja elé s midőn oda ért, csak-

ugyan szembe jött vele egy trágyát szállító kocsi, melyet feltartózta-

tott s megtalálta rajta barátjának hulláját. A gyilkos ugyan elmene-

kült, de elfogták és halálra ítélték. 
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Ismerték a görögök a somnambulizmus jelenségeit is, melynek 

egyik példaképe a „Delphi-orakulum” volt, ahol jóslásokkal foglal-

koztak. Ezenkívül ismerték a - bár nem ilyen elnevezés alatt - delejes 

gyógymódokat. Bizonyos, e célra épített, templomokban a beteget 

álomba ejtették, mely a leírások szerint hasonlít azon állapothoz, 

melyben ez idő szerint is az erre alkalmas médiumok, betegségekre 

gyógyító szereket ajánlanak, és egyéb gyógyeljárásokat írnak elő. 

Azon eljárás, amely által az illető eszközök (médiumok) abba az ál-

lapotba jutottak, hogy jósoltak, vagy gyógyítási módokat adhattak, 

nem mindenben hasonló ahhoz, amit most delejezésnek nevezünk. 

Mert pl. a delphi jósnők a földből kiáradó gáz fölé ültek, vagy másfé-

le procedúra által hozattak oly állapotba, melyet ma transznak neve-

zünk. 

13. A rómaiak. (**) 

Azon szoros kapcsolat következtében, mely a két nép között volt, 

természetszerűen a vallási fogalmakban is kifejeződött az egymásra 

való vonatkozás. Rómában is több istenségben hittek, még a demo-

nológia is megtalálható, csakhogy az ily lényeket Genius szóval illet-

ték. Az elhaltak fennmaradó lényeit manes-nek nevezték. 

Apelejus nevű író műveiben így ír: „Az ember lelke, ha leveti a 

test kötelékeit és megszabadul földi ténykedéseitől, hozzá csatlako-

zik rokonaihoz, hogy azok részére jótékonyan működhessék és így a 

régi lakhelyén tartózkodik: ha azonban földi létében valamely go-

nosztettet követett el, úgy arra van ítélve, hogy nyugalmat nem lelve 

bolyongjon, és így a jókat ijesztgesse és a gonoszokat rosszra csábít-

sa.” 

A manes elnevezésű szellemeknek aztán bizonyos halotti ünnepe-

ket rendeztek, legtöbbször az elhalt rokonok sírján tartott díszebédek 

formájában, és abban a feltevésben voltak, hogy azon az elhunyt is 

részt vesz. Vesme lovag, Spiritizmus története című művének I. kötet 

541. oldalán olvashatjuk a következő jellemző esetet, mely azt mutat-

ja, hogy a rómaiaknál is divatba volt az asztalkopogással szellem-

nyilatkozatokat kapni: „Egy történetíró feljegyzi, hogy három böl-

cselkedő, névleg Theurgen, Patrícius és Hilarius meg akarták tudni, 

hogy Valens után ki fog uralkodni. Miután ez a hatóság tudomására 

jutott, elfogták őket és kínvallatás által a következő vallomást kapták 
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„Hiláriustól”: Egy kis asztalt csináltunk babérfából (?), melyet delp-

hi-i háromlábú szék mintájára alkottunk meg. Ezt aztán rituálisan fel-

szenteltük és különféle ceremóniák között mozgásba hoztunk. Előbb 

azonban a lakást arábiai illatokkal kifüstöltük és megtisztítottuk. Az-

után beleállítottuk az asztalkát egy tiszta vederbe, melynek szélére 24 

betűink egyforma távolságban feljegyeztettek. Ekkor egyikünk, ki 

csakis vászonruhába és vászoncipőbe volt öltözve és fején egy toru-

lust (vászonból készült kendő a fej körül kötve) viselt, és kezében 

egy fonalon lógó gyűrűt tartott, bizonyos rituális versekkel fordult a 

jövőt hirdető Istenséghez, közelebb lépett a vödörhöz, hogy a gyűrű 

mozgás közben a betűket megjelölje, így aztán a megjelölt betűk ki-

adták azon mondatot, mely a kérdésünkre a választ jelentette.” 

Íme, ma is kísérleteznek a fonálon lógó gyűrűvel, melyet azonban 

az egyszerűség kedvéért egy pohár fölé, vagy pedig egy papírlapon 

rajzolt kör szélén feljegyzett abc sorozat fölé tartanak, természetesen 

egy oly egyén kezével, kiben médiumitást ismertek föl. 

Appolonius Tyana-i bölcs, ki gazdag szülőktől született és a 

pythagoraei bölcseletet követte, 20 éves korában visszavonult a vi-

lágtól, hogy tanulmányainak és gondolatvilágának éljen. Miután uta-

zásokat tett Indiában és Egyiptomban, abba a hírbe jutott, hogy má-

gikus képességei lettek. 

Így aztán a következő eseteket írják róla egykorú történetírók: Egy 

kicsapongó és hitetlen fiatal egyén Appolonius által berendezett val-

lási rítusról kicsinylőleg nyilatkozott. Appolonius egy alkalommal 

feléje fordul és így szól hozzája: „Nem te vagy az, aki elítélően be-

szélt, hanem az a daemon, ki tudtod nélkül téged arra ösztönöz. A 

fiatal egyént sokan nem tartották normálisan viselkedőnek. S amikor 

ezzel egyidőben Appolonius tartósan és erősen szembe nézett vele, a 

fiatalember felsikoltott és dühbe jött, mintha életére törtek volna. S 

ekkor Appolonius ráparancsolt a daemonra, hogy hagyja el rögtön 

ama testet, melyet megszállt és adjon jelt, hogy megfogadta a paran-

csot. Ekkor a megszálltnak szájából azt hallották: „Ama oszlopot fel-

döntöm” s egy a soron álló oszlopra mutatott, s e percben az oszlop 

megingott s feldőlt. Az ifjún pedig az a jelenség mutatkozott, mintha 

abban a percben egy álomszerű állapotból ébredt volna fel, megdör-
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gölte szemeit és semmi rendellenességi tünet nem mutatkozott többé 

rajta. 

Nem feltűnő, sőt természetes, ha a Krisztus utáni századokban, 

amikor a kereszténység kialakul, az Evangéliumban található „an-

gyal” és „ördög” elnevezések alapján a pogányságból átvett fogal-

mak összevegyíttetnek, és a szükségszerűségnek megfelelően magya-

ráztatnak. Később, amikor a vallás a tudománytól végleg elvált, eme 

jelenségeket, melyek egy túlvilági létformára irányították az emberi-

séget, a vallások vagy teljesen tagadták, vagy pedig kutatásukat eltil-

tották. A tudomány pedig elfogultságában, mert csak az öt érzékre 

támaszkodott, babonának vagy csalásnak nyilvánította ezeket, mert 

úgy, mint manapság is, ha mégis megvizsgálásra szánta el magát, 

feltételekhez kötötte a jelenségek előállításának törvényeit, melyek - 

mint ma is - nem következtek be. Így telt el az utóbbi 2000 év, mely-

ben tehát semmivel sem jutottunk előbbre a szellemvilág irányában, 

egyrészt az anyagias bölcselet, másrészt a vallási szűkkeblűség miatt. 

A tanulság pedig az lehet, hogy ha Krisztus követői akarunk lenni, 

ha keresztényeknek nevezzük magunkat, ekkor kövessük az Evangé-

lium azon tanítását, hogy „Mindeneket megpróbáljatok, és a jót meg-

tartsátok” (1 Thess. 5. 21.); és ekkor megnyilatkozik nekünk a látha-

tatlan világ, melyből azon tanításokat kapjuk, mely minket rávezet, 

hogy: „ ... vegyük fel a mi keresztünket és kövessük őt.” (Máté 16. 

24.) 

Az újkor kezdetét Krisztus tanításainál kell elkezdenünk, mert az 

Újszövetségben megtalálhatjuk mindazon jelenségeket, melyek-

kel az újkori spiritisztikai nyilvánulásokat bizonyítani lehet. 

Ezért tartják azon spiritiszták, kiket gyakorlataik a szellemnyilvánu-

lások révén elvezettek az Ó- és Újszövetséghez, ezeket a Szent 

könyveket igazi spiritisztikai útmutatóknak. 

Természetes azonban, hogy annak felismerése, vajon a Szentírá-

sokban előforduló esetek csakugyan összehasonlíthatók-e a spiritiz-

mus gyakorlatában tapasztalható jelenségekkel, szükséges, hogy az 

egyén ismerje a Szentírásokat, azok összességében, mert csak ez 

esetben ismeri fel azonnal nemcsak a hasonlóságot, hanem az esetek 

analógiáját is. 
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Célszerűnek találjuk tehát, hogy - természetesen a rendelkezésre 

álló helyre való tekintettel - nem az összes hasonlókat emeljük ki, 

hanem csak szemelvény szerűen mutassunk rá, hogy ezen az úton az 

érdeklődők tovább kutathassanak. 

Kezdjük Máté evangélistával, kinek 1. 20. versében és 2. 9. versé-

ben arról van szó, hogy egy angyal (szellemi lény) álmában József-

nek, illetőleg a napkeleti bölcseknek megjelenik, hogy bizonyos ese-

ményekről hírt adjon. 

Máté 8. 13/15. versekben a kézfeltétellel való gyógyításról van hír, 

melyről azonban az Ószövetségben is találunk nyomot. A 11.14. 

versben pedig az újraszületésröl hallunk, mert Krisztus maga mond-

ja: „És ha be akarjátok venni, ő amaz Illés, aki eljövendő vala.” Erről 

a 16. 14. versében is szó esik. Függetlenül minden anyagi közvetítő-

től hangok hallatszottak 17. 5. vers szerint, mint ahogy szeánszokban 

is hallhatók megfelelő médium közvetítésével. 

Márkus evangélista a feltámadás (felébredés) esetéről szól 12. 23. 

versben, tehát kellett valamelyes fogalmaiknak lenni az örök életről, 

különben ama kérdést nem vetették volna fel Krisztusnak, mely ott 

olvasható. A 16.18. versben pedig szintén a kézfeltétellel való gyó-

gyításról tesz említést mely a delejezésnek formája. A 12. 25/26. ver-

sekben pedig az újraszületésnek a fogalma a feltámasztás illetőleg a 

feltámadás formájában van említve. 

Lukács evangélista 4. 40. versében a delejes gyógyításnak kéz fel-

tevés által űzéséről ír. A 9. 7/8. v.-ben pedig az újraszületésről be-

szél. A 12. 58/59. v.-ben pedig azt tanuljuk, hogy minden cselekede-

tünknek megvan a következménye, melytől meg nem szabadulunk. 

Ezt a teozófia a szanszkrit „Karma” szóval jelöli meg. A 16. 19/24. 

versei pedig a túlvilági állapotokról adnak némi ízelítőt. Ugyanezen 

rész 26. verse pedig megállapítja a két világ elkülönített voltát. De a 

30. vers arról tanúskodik, hogy úgy, mint jelenleg: ha a halottakkal 

közlekedni tudunk, megtérünk. A 17.21. versében pedig azt olvassuk, 

amit a szellemekkel való közlekedés által megtanulunk, hogy: „ben-

nünk van az Isten országa, ha ezt fel tudjuk ismerni”. A 24. 36. vers-

ben a materializáció jelensége, és végre a 18.30. versében nyíltan 

utal: „a következő világon pedig az örök életre”. 
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János evangélista inkább az erkölcsi tanításra fektet súlyt, s ezért 

most csak a 9.1/3. versekben foglaltakat kell említeni, ebben találjuk 

annak bizonyságát, amit Krisztus Máté 5.38. versében mond, hogy: 

fenn tartotta az Ószövetség szerint a „Szemet szemért . . .” szóló tör-

vényt. 

Az Apostolok cselekedeteiről szóló részekben is találunk vonatko-

zásokat a spiritisztikai gyakorlatokhoz. Így a 19. 12. vers, amelyben 

anyagok közvetítésével vitetik át a betegre a delejes erő; a 20.10. 

versben pedig az egész testnek közvetlen érintésével történik a gyó-

gyítás: a 28.7/8. v.-ben szinte kézfeltétellel való gyógyításról olvas-

hatunk. A 23.6/8. versben a feltámadást (felébredést) igazolja. Míg a 

9.40. vers szerint a halottat támasztja fel Péter. Végre a 24.12. verse 

is a feltámadásról (felébredésről) tesz tanúságot. 

Pál apostolnak 2. levelében a Korinthusbeliek a 12.2-3. v.-ben ar-

ról tesz említést, hogy: „egy ember…elragadtatott volt a harmadik 

égig . . .” tehát egy kihelyezkedésről számol be, mely a mostani idők-

ben a szomnambulák csodálatos megnyilatkozásaihoz hasonló. 

Pál apostolnak 2. levelében a Korinthusbeliekhez a 12.r. óva int: a 

lelki gonoszságok ellen, melyek a „magasságokban vannak”. Íme a 

mi spiritisztikai tapasztalatunk, melyek szerint azok médiumok, kik 

médiumitásukat törvénytelenül használják, akár tudatosan, akár tu-

dattalanul, az ellentétnek szolgáltatják ki magukat és megszálltságba 

esnek. Ugyanezt találjuk Pálnak Timotheus-hoz írt levelének 4.1-2. 

versében. 

János apostol I. levelének 4.1-3. versekben utal arra, hogy ismer-

jük fel a jelentkező szellemek jó vagy rossz tulajdonságait. Íme már 

akkor tudták magukat megvédeni a megtévesztésektől, amit mi csak 

most, a spiritizmus helyes gyakorlata közben, ugyancsak a magasabb 

szellemi lények segítségével értettünk meg: miképp kell a szellemvi-

lággal érintkezni, hogy ebből semmi kár, hanem csak erkölcsi haszon 

származzon ránk. 

Talán még érdekes lesz, ha az Ószövetségből is ideiktatunk egy-

néhány jelenséget szemelvény gyanánt, mely aztán kiegészíti a Szent 

írás tanúságát, ezirányban való tanulmányainkat. 

Így már Mózes 1. könyvének 4.10. v.-ben megtaláljuk a „Karma” 

azaz a „cselekedeteink következményeit” abban, hogy: „ ... a te atyád-
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fiának a vére kiált én hozzám a földről.” Annak bizonysága, hogy a 

szellemek valósággal behathatnak az emberre, megtaláljuk a 32.25.-

ben a mikor Jákob tusakodik egy szellemmel. Ki aztán a 26. v. sze-

rint áldást kivan Jákobtól, hogy elhagyja őt. úgy amint a szeánszon 

imádságot kérnek a megtérni kívánó szellemek, kiket a szellemi ve-

zetők hoznak üléseinkbe. 

Mózes 2.7. verse szerint is nyilvánvaló azon spiritisztikai elv, 

hogy az ember legalább is két részből áll, mert ebben félreérthetetle-

nül meg van írva, hogy: „földnek porából formálta az embert és le-

helte az ő orrába életnek leheletét és úgy lett az ember élő lélekké”. 

Az első szellemírás pedig Mózes 2-8 könyvének 24.12. verse szerint 

a kőtáblára írt Tíz parancsolat! Továbbá a 17.11. verse szerint: „min-

den testnek lelke a vérben vagyon ...” s ezért a 19. rész 26. verse sze-

rint az állatok vérét meginni vagy enni tilos volt. Érthető ez, mert ha 

a vérben van az állat „lelke”, az ember az által, hogy a vért magába 

veszi, az állati lelki princípiumot is átviszi! 

A „szellem befolyásolás” Mózes 4. könyvének 11. rész 25. versé-

ben ilyképpen van leírva: „Akkor leszálla az Úr felhőben és elsza-

kasztott abból a lélekből, mely vala Ő benne és helyezteté a hetven 

Vén férfiakban ... és prófétálnak akkor...” Az „elszakasztott” rész a 

tiszta szellemek, kik, mint az Isten szolgái a Teremtésben, törvényeit 

végrehajtják, ma is megszállják az arra érdemes médiumokat, hogy 

általuk, mint eszközök által Isten segítségét továbbítsák az emberi-

ségnek. 

Sámuel 1. könyvének 3.4/8. versében független hangokról, a 3.1/4. 

versekben és 9.15/17. és a 10.6/10. versekben a médiumi állapotokról 

olvashatunk. Sámuel 2. könyvének 1.9. versében pedig a „lelki test”-

ről, mely a szellemi rész, van említés téve. 

Dánielnél az 5.24-31. versekben a szellemírás klasszikus mintájá-

ról olvashatunk, amikor Baltazár király lakomáján, a király és kör-

nyezete szeme láttára a falra egy kéz a Mene Tekel Ufarsi szavakat 

írja! Ugyancsak Dániel 10.5. verse materializációt,  a 9-17. vers és a 

8.18. versben transzszerű állapotokról van hír adva. 

Ezen kivonatos ismertetéssel csak azt kivánjuk igazolni, hogy a 

mai spiritizmus nem új dolog, mert már a „Predikátor könyvének” 

1.9. v.-nek utolsó mondatában így szól: „ ... és semmi nincs új a nap 
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alatt” hanem minden ismétlődik abból a célból az Isten kegyelméből, 

hogy az anyagba süllyedt ember szellemeket felrázza és újból a fej-

lődés útjára vezesse. 

Ha a vallások történetét tanulmányozzuk, akkor azt tapasztalhat-

juk, hogy mindegyikben megvan az Isten tisztelete, és az ember sze-

retete. Confucius és Laotse a kínaiaknál; Zarathustra a perzsáknál; 

Buddha a hinduknál, Mózes az izraelitáknál és végül Krisztus mind 

ezt tanították! S ha az emberiség összességénél jelenleg nem e tanítás 

felfogását követik, úgy csak az történt, mint régebben, az utódok el-

tértek az eredeti tanítások lényegétől, és amint eddig is az Isten gon-

doskodott nagy tanítókról, úgy újból gondoskodni fog arról, hogy 

teremtményei figyelmeztessenek arra, miként lehet önokozta szenve-

déseiktől megszabadulniuk. Hisz megmondta Krisztus János ev. 

16.12. versében: „Még sok dolgok vagynak, melyeket néktek kellene 

mondanom, de most el nem hordozhatjátok.” És az Újszövetségben 

több helyen találkozunk arra való hivatkozással, hogy az apostolok 

hitték és remélték, hogy még az ő idejükben a Krisztus újból megje-

lenik a földön. De az Isten hosszú tűrése időt enged az ember szelle-

meknek, hogy a megtérésükre kellő idő legyen, és nem akarja, hogy 

erőszakos jelenségekkel győzessenek meg. Itt vannak a spiritiszta 

gyakorlatok jelenségei és nyilvánulásai, melyek az elfogulatlan elmét 

elvezetik arra az útra, mely a boldoguláshoz juttat mindenkit, aki jó-

hiszemű. 

Az eddigi történelmi fejtegetések adatai - bár gyérek és hiányosak 

- azon meggyőződést szerezhetik meg, hogy: elkövetkezett egy idő-

szak bezárulása és beléptünk egy újabb korszaknak a kezdetébe, me-

lyet az isteni kegyelem a szellemekkel való közlekedés lehetőségével 

nyit meg az emberiség számára. 

Eddigi fejtegetéseinkben oly adatokra támaszkodtunk, melyeket 

egy kis kételkedéssel talán kifogásolni lehet. Az adatok mégis ös--

szességükben azonos tényeket közölnek, még pedig egymástól elég 

távoli vidékek, népek és országokról. Ha ezekben azonosságokat tu-

dunk feltalálni, akkor méltán támaszkodhatunk ezek valóságára, me-

lyeket azonban a következőkben, amikor már hitelesebb adatokra is 

támaszkodhatunk, jobban értékelhetünk, és inkább fogadhatunk el. 
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Amint megállapítottuk, Krisztus halála után következik a spiritiz-

mus újkori története és Krisztus halála után 300 évvel megalakul a 

keresztény egyház, és ekkor újból feléled a halottakkal való „köz-

lekedés” tiltása, mint azt Mózes 5. könyvének 18. részében olvas-

hatjuk, mert a kereszténység téves feltevéssel szintén azt vélte, 

hogy csak a „rossz”, illetőleg spirituális felfogás szerint csak a 

szenvedő, illetőleg a még szellemi öntudatra nem ébredt lényekkel 

lehet közlekedni, és ezektől kívánták a hívőket megóvni, ahelyett, 

hogy kitanították volna arra, amit János I. levelének 4. részének 1-3. 

verseiben olvashatunk. Így aztán nem lehet csodálkozni, hogy hosszú 

időn át ismét csak félre értették és félre magyarázták (sokszor tudato-

san) a szellemnyilvánulásokat, melyek képesítették volna az emberi-

séget az Istenben való hitben megerősíteni, és ekkor a középkorban 

az anyagias tudomány nem vonta volna el a tanultakat oly könnyen 

az Isten hittől. 

A következőkben felsorolandó jelenségek összehasonlítva az ed-

dig ismertettekkel, megadják a kulcsot arra nézve, hogy megérthes-

sük, miszerint az Isten az ő hosszú tűrő kegyelmével nem hagyta el a 

Tőle elrugaszkodott emberiséget, hanem azonos jelenségekkel kísé-

relte meg visszavezetni magához, anélkül, hogy erőszakot alkalma-

zott, nem akarván a saját képére teremtett szellemvilágot megfosztani 

a szabad akaratától! De ráhagyván arra, hogy saját értelmiségének 

felhasználásával ismerje fel azon utat, mely az eltérésből visszavezet 

az egyedüli boldoguláshoz. 

Természetesnek kell feltételezni, hogy a folytonosság alapján bi-

zonyos szokások átvezetődnek egyik országról és népről a másikra, a 

szomszédokra. Így a babonának nevezett szellemidézés is azt hozta 

magával, hogy amikor még a köznépben felvilágosodás és tudás nem 

lehetett általános, akkor az azon kevesek, kik között bizonyos mér-

tékben tudás is kifejlődött, felhasználták a tömeg tudatlanságát min-

den irányban. Így abban is, hogy ha nem tudtak bizonyosságot kide-

ríteni valamelyes tény felett, akkor „Isten ítélethez” fordultak, azon 

feltevésben, hogy egyrészt az Isten az ártatlant megbüntettetni nem 

engedi, másrészt, hogy talán túlvilági lények közreműködnek a való-

ság kiderítésénél. Íme, a köztudat nem volt elidegeníthető attól a fel-

tevéstől, hogy vannak láthatatlan lények, kikkel az emberek közle-
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kedhetnek. Ez a tudat, vagy mondjuk: feltevés, oly ősi, mint az em-

beriség maga. Az istenítélet (ordalia) tehát abban leli magyarázatát, 

hogy bizonyos körülmények között felsőbb hatalmak közbe járnak az 

emberiség segítésére. Azaz Isten inkább „csodát” tesz, mintsem 

megengedi, hogy ártatlan szenvedjen. 

Azon források, melyekből eddigi fejtegetéseinket merítettük, leír-

ják a vadaknál található hasonló Istenítéletek lefolyását is. De a hely-

szűke miatt sem, de meg azért sem, mert nem szerzünk belőlük több 

tanulságot, mint azokból, melyek a hozzánk időbeliségük miatt is 

közelebb esnek, nem térünk ki azokra, hanem csakis az európai or-

szágokban szokásokról teszünk itt említést. 

De szükségesnek találjuk, hogy utaljunk arra, hogy amint a ke-

reszténység sokféle szokásokat átvett az izraelitáktól, így az ott dí-

vott istenítéletek is arra vallanak, hogy utánozták őket. Mert már Sa-

lamon 1. könyvének 14.36-43. verseiben és a Példabeszédek 16. rész 

33. versében arról találunk utasítást, hogy a sorsot Isten határozza 

meg. Így következtethető, hogy a kereszténység az Ószövetség átvé-

telével behódolt az istenítéleteknek is. Az istenítéleteknek aztán sok-

féle formája alakult ki, de a legelterjedtebb volt a víz- és tűzpróba. 

A vízpróba abból állt, hogy a gyanúba vettnek összekötötték a lá-

bát, úgy, hogy a térde között egy botot toltak át, és lábánál fogva 

megkötötték, így dobták a vízbe (a folyóba, avagy tóba). Ha elme-

rült, ártatlan volt, de ha a víz fölött lebegett, akkor bűnös volt! Felté-

telezték, hogy ekkor a gonosz szellem segítette a lebegésben. Itt meg 

kell jegyezni, hogy a jelen időkben azt tapasztalják a spiritizmussal 

kísérletezők, hogy vannak médiumok, kiket a szellemi vezetői fel 

tudnak emelni egész a szoba mennyezetéig. De a kereszténység első 

idejében is találtattak egyének, kik a templomban lebegési tüneteket 

produkáltak, és ezeket, mert papi asszisztencia mellett észlelődtek, jó 

szellemek által okozottaknak minősítettek, és az illető egyént szentté 

avatták. 

A tűzpróba különféle volt. Egyik formája az, hogy két rőzserakást 

úgy raknak, hogy alig fér el közte egy ember. Ezt meggyújtják és a 

próba abból áll, hogy az illetőnek az égő rakás között keresztül kell 

mennie anélkül, hogy égési sebeket kap, még csak a ruhája sem. Más 

formája, hogy tüzesített vaslapokon, többnyire szántó vason, kell át-
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menni mezítelen lábakkal. Erre is van a spiritizmus gyakorlatában 

példa, mert vannak médiumok, kik tüzesített vasrudat kezükbe vesz-

nek, égési sebek nélkül maradván. E jelenségnek a legkiválóbb pél-

dáját a Dániel 3. részének 19-27. verseiben olvashatjuk, amikor Na-

bukodonozor király parancsára Sibrák, Misák és Abednegó nevű fiu-

kat, kik nem akarták őt imádni, a tüzes kemencébe dobatja, de onnan 

sértetlenül jöttek ki. 

Az összes európai országokban dívott az efféle istenítélet, melyek 

a vonatkozó történelmekben olvashatók és így ezúttal - helyszűke 

miatt - mellőzhetők a részletek. Magyarországról feljegyzi egy adat, 

hogy Mátyás király 1440-től 1490-ig tartó uralkodás alatt jelentette 

ki, hogy boszorkányok nincsenek, de azért egy másik történetíró fel-

jegyzi, hogy 1728-ban Szegeden 13 (tizenhárom) egyént égettek el, 

mert a vízbe dobva, nem merültek el, sőt amikor a vízből kihúzták és 

megmérték, csak egy fél uncia súlyt nyomtak! Végre ugyanott azt 

olvassuk, hogy Európában, 1836-ban, a Poroszországi Hela nevű 

helységben, Danzig közelében, egy öregasszonyt agyonütöttek, mert 

a vízbe dobva, nem merült el. 

Megemlítendő még a „tetemre hívás”, mint istenítéleti módszer, 

mely hazánkban is dívott, de leginkább Angliában volt szokásban. 

Ennek az istenítéleti formáját eddig a spiritizmus gyakorlatában nem 

ismerik. 

A kereszténység első századaiban az ilyen istenítéletekkel még 

nem igen foglalkozik. Ekkor még a Krisztusi szelídlelkűség dominál, 

és a megbocsájtás van a lelkekben. VII. Gregor pápa a varázslókat 

nem üldözteti. Csak a 13. században kezdődnek az üldözések a nem 

keresztények ellen, és felállíttatnak az inkvizíciók. 1484-ben VlII. 

Innoncenz pápa kiadja Summis desiderantes affectibusz című bullá-

ját, mely szerint utasítás adatik varázslók ellen. Ezentúl igen sok em-

bert végeznek ki, így pl. 1577-ben Toulous francia városában egy-

szerre 400 egyént elégetnek. 1580-1585 között Lotharingiában 900 

egyént égetnek el; Comoban, Itáliában 1524-ben 1112 egyént visz-

nek máglyára, úgy, hogy egy század alatt Európában több mint 

100.000 (százezer) embert égetnek el! 

Miután ezeknek túlnyomó része - bizonyára - valóságos médium 

volt, s a médiumitás a testiségnek egy részéhez kapcsolatos, az tör-
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tént, hogy elpusztultak oly egyének, kiknek leszármazottjaik bizo-

nyára magukkal hozták volna médiumi képességeket. Úgy, hogy azt 

lehet megállapítani, hogy ilyformán a médiumitásnak folytonossága 

szünetelt, azaz néhány századig nem születtek elég médiumi képes-

séggel megáldott egyének és így több száz évekig nem elég jelenség 

tűnt fel. Amelyek pedig szórványosan feltűntek, azokat a középkor-

ban elhatalmasodott anyagias felfogás tekintetbe nem vette, nem fi-

gyelte, és így a spirituális kialakulás is megakadt. Végre a mostani 

időkben azon egyének szellemei, kiket erőszakosan elpusztítottak, 

újra születnek, és így a médiumi képességek ismét jelenséggé válnak 

és a mai korban jobban megfigyelhetőkké lettek. Ma már nem kell 

félniük a médiumoknak, hogy varázslóknak nyilvánítják, nem kell 

félniük az elégetéstől, legfeljebb megmosolyogják, vagy kinevetik. 

De ezt a meggyőződést kialakított médiumok Istenben vetett hitük-

kel, megadással eltűrik és folytatják hivatásukat megtörhetetlenül. 

Az általános történeti középkornak elején sem a vallási tanítás, 

sem a tudomány, mely később elvált a vallástól, nem akart tudni ar-

ról, hogy amit a vallás így nevezett: örök élet, a tudomány pedig, 

hogy az anyag nem semmisül meg. Ez arra is vonatkozik, ami az em-

bert lényegileg az ásvány, növény és állatvilágtól megkülönbözteti, 

mert a szellemére is érvényes. Érvényes pedig annál inkább, mert 

hiszen azt tanítja, hogy Istenből származunk, Isten pedig öröktől va-

ló. 

A felsorolt esetek mutatják, hogy részint az elfogultság, részint 

pedig az esetek félremagyarázása, néha tudatlanságból, de a leg-

többször rosszakaratból, mily kegyetlenségekre vezetett. 

A varázslók üldözése a 13. században kezdődött a mikor az inkvi-

zíciók kamrájában törekedtek vallomásra bírni az áldozatokat. 1484-

ben VIII. Ince pápa utasításokat ad arra nézve, hogy mily rendszerrel 

és formaságok között kell kicsikarni a vallomást... 

1677-ben a franciaországi Toulous-ban székelő parlament egy-

szerre 400 varázslót és boszorkánysággal gyanúsítottat a tűzhalálra 

ítél. Lotharingia hercegségben 1580-1585-ig 900 „tűzimádót” éget-

nek el. 

Amikor 1660-ban az orleáns-i hercegnő Bourbon-i Maria Lujza 2. 

Károly nejévé lett a nász nagyobb díszére 118 szerencsétlent vittek a 
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máglyára díszkísérettel. Még pedig papok kíséretével, zsoltárok 

éneklése mellett. A kísérlethez csatlakoztak tekintélyes polgárok, at-

tól tartva, hogy tartózkodásukat esetleg terhükre rónák. Az áldozatok 

fekete ruhába öltöztetve mezítláb végezték utolsó útjukat a földön. 

Még a felvilágosult Luther Márton is jóváhagyta az ilynemű 

üldözést, támaszkodva Mózes 2. könyvének 22.18. versére, mely így 

szól: „A varázslót és szemfényvesztő asszonyt ne hagyd élni.” Ang-

liában VI. Henrik, V. Edward és I. Jakab alatt is üldözték az állítóla-

gos boszorkányokat, annyira, hogy Dr. Grey feljegyzései szerint 

1643-tól 1660-ig tehát 17 év alatt mintegy 3000-4000 embert ítéltek 

tűzhalálra, és végeztek ki így. 

Az Észak-Amerikai részen az angolok által lakott vidéken is dí-

vott az 1692 utáni években a boszorkányüldözés, melynek oka abban 

rejlett, hogy abban az időben egy járvány pusztított, melynek okát 

boszorkányoknak tulajdonították. Ezt a balhitet kihasználták rosszhi-

szeműen azok, kik egész családokat akartak kiirtani, feljelentvén 

őket, mint járványokozókat. De csakhamar ráeszméltek annak tartha-

tatlanságára. 

Németországban is elhatalmaskodott a boszorkányüldözés, amikor 

1489-ben latin nyelven dominikánus szerzetesek által írt „Malleus 

maleficarium” című könyv (boszorkány kalapács) jelent meg, melyet 

I. Maximilián császár és VlII. Ince pápa is jóváhagyott. Ennek kö-

vetkeztében szintén milliókat áldoztak fel a babonaság és boszor-

kányság gyanúja miatt. Végre az 1700. év vége felé jobb belátás kezd 

felébredni, és ettől kezdve megszűnnek a „boszorkányok” hivatalos 

üldözései, és már csak az alantas néposztályokban élő tévhitnek es-

nek szórványosan áldozataivá egyesek. Még 1885-ben is azért kellett 

egy családnak a svájci Züllichau nevű helyiségből elköltöznie, mert 

tagjait boszorkánysággal gyanúsították. Ezek után méltán felvetődhet 

az a kérdés, hogy miért gyanúsíthattak oly sok embert varázslással, 

boszorkánysággal? 

Mindennek oka van. A középkor borzalmasságait vissza lehet ve-

zetni, azokra a jelenségekre, melyeket a mai spiritisztikai tapasztalat 

alapján úgy ismerünk, mint az emberi lényiségben rejlő rejtelmes, 

ismeretlen sajátságoknak és rejtelmes erők nyilvánulásait. 
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Hogy mindezt megérthessük, nem kell egyebet tennünk, mint 

azokat a jelenségeket összehasonlítani a mostani időkben is felmerü-

lőkkel, s akkor megértjük a tévelygéseknek okát és mentesíthetjük 

magunkat hasonló tévedésektől. Sőt arra képesíthetjük magunkat, 

hogy azokból sok újabb megismerést szerezzünk. 

Lássunk tehát néhány olyan adatot, melynek hasonmását a mai 

spiritiszta gyakorlatban felismerjük. Megjegyezzük azonban, hogy 

ami régente is helytelen és hiba volt, az épp úgy helytelen és hiba 

most is, ha megismétlődik. 

A „varázslók”, „mágusok”, „kabalisták” vagy bármely névvel je-

löljük őket, a szellemvilág lakóit idézni szokták, és e célra bizonyos 

formulát rebegtek el. Egy ilyen formulát olvashatni az 1670-ben 

Rómában „Clavicula Salamon” címen megjelent könyvben is: „Én 

(itt megnevezi magát az idéző) felhívlak téged (itt a nevét a szellem-

nek), az élő Isten nevében, ki mindent a menyben és a földön terem-

tett és a Krisztus szent nevében, ki érettünk kínszenvedett halállal 

halt meg és a Szent-Lélek üdvösséges szeretete nevében, tehát a 

Szent-Háromság egészében, hogy nekem emberi és jóleső alakban 

megjelenjél, anélkül, hogy engem megijessz ... stb.” 

A mai kezdetleges spiritiszta, úgynevezett „családi körökben” is - 

sokat imádkoznak, így formálisan szektáriuskodnak, és nevüknél hív-

ják azokat a szellemeket, kikkel közlekedni óhajtanak. Ezek éppoly 

tájékozatlanok a szellemvilág felől, mint amilyenek voltak a régmúlt 

időkben a szellemeket idézők. Mint azok akkor, ezek most is leg-

többször csalódások áldozatai lesznek, s ennek következtében az 

ilyen körök csakhamar feloszlanak. 

A hibás és helytelen szellemidézésnek az is tulajdonsága volt régi 

időben, hogy a szellemvilág lényeitől a jövőt kérdezték. Abban a fel-

tevésben voltak akkor és vannak sokan ma is, hogy mert levették a 

földi testet, már most mindentudóvá váltak! Pedig a tapasztalat azt 

bizonyítja, hogy a testiségünk levetésével nem leszünk sem jobbak 

sem bölcsebbek, legkevésbé mindentudók. A régi időkben a jöven-

dőmondást a legkülönfélébb jelzésekkel nevezték el. Felsorolunk né-

hányat ezekből. 

Astromantsia - csillagokból való jóslás;  
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Chartomantie - kártyákból való jóslás;  

Chiromantie - a tenyér vonásaiból való jóslás;  

Nekromantie - halottak megjelenésével való jóslás;  

Oneiromantie - az álmokból való jóslás. 

Ma talán másképp nevezik, de a módszer ugyan az, azzal a kü-

lönbséggel, hogy ma a médium képességei adják meg a módját a jós-

lásnak. Mai nap még kristályba látással és egy pohár vízben mutat-

kozó képekből is szoktak jósolni a médiumok. 

Egy különös képességet is árultak el sokan a régi korban, mely 

abból állott, hogy az illető ki tudta helyezni a szellemét, mely aztán 

távoli helyeken megjelent, ténykedett, és ismét vissza tudott szállni 

testébe. Ha ezt egy ember képes volt megtenni, úgy arra más is ké-

pessé lehetett, bizonyos feltételek és módozatok mellett. Erre utalnak 

azok a jelenségek, hogy egyes varázslók képesek voltak másokra 

bármily távolságban jó, de legtöbbször rossz irányban hatni. Így arról 

olvashatunk, hogy e célra viaszból, vagy más anyagból megformál-

ták annak az illetőnek a kis mását, akire hatni kívántak, s akkor ezt az 

alakot olybá tekintették, mint akit ábrázolt. Ha már most ezt a tárgyat 

megszúrták, vagy késsel megvágták, akkor az ettől távolban lévő élő 

egyént is a szúrás vagy vágás érte, mely sérülés aztán halálát is 

okozhatta. 

Erre vonatkozólag Párizsban az orvosi egyetemen Rochas tanár 

érdekes kísérleteket végzett. Egy arra alkalmas egyént delejes voná-

sokkal elaltatott, és kezei közé egy pohár vizet tett, és ebbe a vízbe az 

illetőnek érzését bele vonzotta. Akkor aztán a pohár vizet, melybe az 

illetőnek érzése bele helyeztetett, elvitték a harmadik szobába, a hol 

a vízbe beleszúrtak egy tűvel. És íme, a letargikus állapotban lévő 

egyén megérezte a szúrást és a testének valamely részén a szúrásnak 

megfelelő vércsepp is cseppent ki! 

A régiek gyakorlata és a mai tudományos kísérletek között tehát 

lényegileg semmi különbség nincs, és így nem vonható kétségbe a 

régiek gyakorlati tapasztalatai és a mai tudományos kísérletek között 

levő azonosság. 

Még rá kell mutatni, hogy az összes vallások a középkortól mai 

napig elítélik a halottakkal való közlekedés gyakorlatát abból a felte-
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vésből indulva ki, hogy csak rossz szellemekkel lehet közlekedni! 

Annyiban igazuk van, s ezt a tapasztalat is igazolja, hogy a hasonló-

ságok vonzásának törvényszerűsége folytán, oly szellemeket von-

zunk, mint a milyenek magunk is vagyunk! De ekkor fel kell tételez-

ni és következtetni, hogy a jó és tiszta szellemek is alá vannak vetve 

eme törvénynek, és ha magunk is jók, vagy kevésbé rosszak és tisztu-

lásra vágyók vagyunk, akkor olyan szellemeket vonzunk körünkbe, 

akik hozzánk hasonlók. Tehát nem kell okvetlenül rosszakkal össze-

köttetésbe jutni! S ezt tapasztalhatják azok a körök, kik Isten nevében 

kezdik és folytatják gyakorlataikat. 

A régi időkben is tapasztalták a kődobásokat, tárgyak emelését, 

elvitelét stb. ehhez hasonló anyagias jelenségeket. Ezekben most 

sincs hiány, csak hogy azok, kik ilyen eseteket tapasztalnak nincse-

nek abban a helyzetben, hogy ráeszmélnének, a jelenség fontosságá-

ra. Mert a szellemvilág nem alkalmazkodik az egyének ismeretéhez, 

hanem elég önkényileg ténykedik, oly törvények alapján, melyeket 

mi még nem ismerünk kellőképp. Csak annyit tudunk, hogy azok, 

akik ily jelenségeket okoznak, még nagyon is homályban vannak lé-

tük felől és így tőlük semmiféle oly felvilágosítást ez idő szerint nem 

nyerhetünk, melyek alapján a következő létformának képét magunk-

nak kialakíthatnék. 

Egyet azonban már megállapíthattunk. Azt, hogy minden szelle-

mi nyilvánuláshoz, legyen az akár oktató, szemléltető avagy 

anyagias (materializációs), a szellemeknek egy oly földi emberre 

van szükségük, kinek asztrális testiségét felhasználják, akivel 

kapcsolatba juthatnak. Ez a kapcsolat, ha az egyénre nézve tudatos, 

akkor üdvössé válhat, ha pedig tudattalan, akkor okvetlenül káros. 

Persze sem az egyiket sem a másikat nem ismeri el a hivatalos tudo-

mány, tehát erről hivatalos helyről nem is lehet felvilágosítást kapni, 

ők csak a sötétben való tapogatás, vagy a régi tekintélyre való hivat-

kozással óhajtanak túlesni a dolgokon. 

A történeti középkorban az volt a felfogás, hogy az „Ördög” vagy 

„Sátán” önálló egyéniség, mely hasonló hatalom az Istennel! Így ke-

letkeztek aztán különféle fogalmak arról, hogy a „Sátán” és az „Ör-

dög” egyéniséggé váltak, kik bizonyos embereket megszállhattak, és 
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rosszra vezethettek.2 A 4. században szekták alakultak, abban a felte-

vésükben, hogy az ördög, illetőleg a sátán szolgáivá szegődtek. A 

régi iratokban arról olvashatunk, hogy pl. a szent Gudulának, ha esti 

imáját akarta elvégezni, eloltották a gyertyáját, a Szent Tódornak pe-

dig feldöntötték a gyertyatartót; papi egyéneknek eldugták reveren-

dájukat és a breviáriumot; szent Krisztinát megdobálták piszkokkal 

és sárral, másokat kővel, amikor imához indultak. Némelyek ezek 

közül, kiket így megtámadtak, a támadó lényeket meg is látták és 

ezeket mint sötét, fekete alakokat, deformált testtel észlelték. A fekete 

és sötét színek arra a vélelemre vezettek, hogy ilyen csak az ördög 

lehet és így a téves feltevést csak megerősítették. 

Az ilyen jelenségek, melyek ez időszerint is előfordulnak, csak azt 

bizonyítják, hogy a „szellemvilág” minden időben jelt akart adni lé-

tezéséről az emberiségnek. Nem tehet arról az Isteni bölcsesség, hogy 

a jeleket akkor, amikor a felvilágosodás még gyermekcipőkben járt, 

fel nem ismerték és félremagyarázták. Nem tehet arról sem, hogy 

most az úgynevezett „felvilágosodás” korszakában pedig agyonhall-

gatják és arra törekednek, hogy a jeleket meg is semmisítsék, csak 

azért, hogy a tudomány és a vallás tanításai csorbát ne szenvedjenek. 

De mindennek egy magasabb törvény értelmében fejlődnie kell, s 

azért többé el nem sikkaszthatók a jelek, melyek mind hathatósabban 

jutnak az emberiség tudatára és végre győzedelmeskedni fognak. 

                                                 
2 E sorok íróját egy alkalommal felkereste egy orvos, ki egyik keresztény szek-

ta tagja, s azt állította hosszabb magyarázatban, hogy a spiritizmust a Sátán vezeti 

az emberiségre, hogy megrontsa! Hiába kísérelte meg e sorok írója arra mutatni, 

hogy ha valaki a Sátánban az Istenhez hasonló lényt felfeltételez, akkor nem állhat 

az Evangélium alapján, hanem még a perzsa vallást vallja, mely szerint Ahrihman 

és Ormuzd, két egyenlő hatalmas lény uralja a mindenséget, és ekkor nem lehet 

Krisztushívő, még ha meg is van keresztelve, mert nem ez a ténykedés szükséges 

ahhoz hogy a következő létformában tisztán látóvá legyünk, hanem az, hogy Isten-

nél hatalmasabb lényt ne ismerjünk. Végre azzal kellett a meddő vitatkozást befe-

jezni, hogy e sorok írója azt mondta, hogy ha csakugyan a Sátán a spiritizmus ve-

zetője, ekkor ezután hozzá fog hálaimát zengeni, mert mint ateistát (hitetlent) a 

spiritizmus avatta Istenhivővé, tehát a Sátánt, mint nagy jótevőjét tekinti, mert úgy 

törekedik most a Krisztusi tanítások értelmében életét itt e földön befejezni. Az 

orvos úr fejcsóválva távozott. 
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Azonban nem csak „sötét” alakok jelentek meg bizonyos képes-

séggel bíró egyéneknek, hanem fehérek és fényesek is; kiket termé-

szetszerűleg nem lehetett már az ördögök és sátánok közé sorolni, 

hanem helyet kaptak az angyalok és kerubok elnevezése alatt, mint a 

mennyország küldöttjei. Itt közbeszúrjuk, hogy mai napság is jelent-

keznek arra képesített egyéneknek sötét és fényes alakok, kiket 

azonban sem ördögöknek, sem sátánoknak, még kevésbé angyalok-

nak vagy keruboknak nem tartunk, hanem azt tudjuk, hogy ezek 

azok, kiknek még nincsen tisztult asztrális testük, mert még anyagias 

érzésekkel telitettek, még vágyaik és szenvedélyeik vannak, annak 

megfelelően színesek - a sötéttől a világosabb színesig. E színválto-

zatról ismerik meg a gyakorlott látó médiumok a jelentkező szellem-

világi lényeket. A nem látó médiumok által elhangzott beszéd-

nyilatkozatok, vagy írómédiumok révén nyert írásbeliek tartalmáról 

tudjuk meg, mily fejlődési fokozatba sorozhatok a jelentkező szelle-

mek. 

Lássuk a középkornak oly jelenségeit, melyek történelmileg bizo-

nyítottnak vehetők, amelyek megvilágítják eme megállapításunkat, 

annál is inkább, mert oly részről vannak bizonyítva, melyet kifogá-

solni nem lehet. 

Az 1400-at követő években VII. Károly volt Franciaország kirá-

lya, amikor Anglia elárasztotta a francia földet hadseregével. Már 

addig jutottak az ország elfoglalásával, hogy Károly királynak csak 

néhány várkastélya maradt, ahol megfogyott katonaságával és meg-

maradt udvartartásával meghúzódhatott. Azért maradt rá az elneve-

zés, hogy: „kastélyok királya!” Orleans nevű vára volt úgyszólván az 

utolsó menedéke, és ez is a megadás szélén volt. Ekkor történt, hogy 

Domremy nevű faluban egy kis paraszt leányzó Jean d'Arc arról be-

szélt, hogy neki Gábriel és Mihály angyalok, szent Katalin és Margit 

megjelennek, és arra ösztönzik, hogy jelentkezzen a királynál, kérjen 

katonaságot, és verje ki az angolokat Amidőn megkérdezték, hogy 

miképp látja és érintkezik a nevezettekkel, azt állította, hogy testi 

szemeivel látja, úgy, amint a kérdezőket. Hozzátette, hogy ilyenkor 

végtelen jó érzés fogja őt el, melyről nem képes számot adni. E je-

lenségek 13 éves korában kezdődtek, de csak ritkán, amíg 16 éves 

korában oly sürgősen mutatkoztak, hogy végre abban csúcsosodtak 
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ki, hogy neki az említett feladatot adták. Nem oly könnyű volt a ki-

rály elé jutnia. Mert hisz nem igen hittek neki, ami könnyen elkép-

zelhető. Azonban végre 1429-ben elővezették a király parancsára, 

kinek érdeklődését felkeltették. Ekkor azonban a király próbára akar-

ta tenni és azt mondta neki: nem én vagyok a király és a mellette álló 

de Raiz-ra mutatott, de nem hozta zavarba Jean d'Arcot, mert szemé-

be mondta, hogy de „ön és senki más a király.” Ekkor előadta jövete-

lének célját. A király még nem lévén meggyőzve, egy új próbára tet-

te, amikor félre vonta a leányt és egy rövid beszédbe elegyedett vele, 

melynek végeztével oly bizonyítékot kapott, hogy azonnal utasította 

környezetét, hogy Jean minden kívánságát teljesítsék. A történelem 

tanúsága bizonyítja, hogy Jean d'Arc hivatottsága mindenben telje-

sült. Az angolokat kiverte Franciaországból, de ezzel sok ellenséget 

szerzett magának, végre az angolok kezébe juttatták, kik máglyaha-

lálra ítélték, és 1451-ben végre is hajtották rajta. Azután sok szó és 

még több írás esett Jean d'Arc-ról, mert mindenképp bizonyítani 

akarták, hogy nem volt inspirálva, de végre is nem tudtak ellene 

semmit sem oly alaposan felhozni, hogy elejtsék, hanem 1909-ben 

szentté avatták, ezáltal bizonyítva azt, amit a spiritizmus is állít, hogy 

a „szellemvilág” befolyásolhatja jó és rossz irányban az emberi for-

mában lévő szellemeket. 

1521-ben történt, hogy Luther Márton a Wartburg nevű kastély-

ban volt internálva. Amikor egy alkalommal a Bibliát olvasta, neki 

az ördög megjelent. Történelmi tény, hogy Luther is abban a véle-

ményben volt, hogy a megjelent, vagyis általa észlelt jelenséget ör-

dögnek kell tartania, hogy egy cseppet sem ijedt meg, hanem a kéz-

nél lévő nagy tintatartót hozzávágta. Ennek jele aztán a falon sok 

évekig volt látható és észlelhető. De fel van jegyezve Lutherről, 

Kreyer nevű író művében, hogy egy alkalommal ugyancsak Wart-

burgban történt vele, hogy szekrényében tartott mogyorót, melyet 

időközönként evett. Egy éjjel azt hallja, hogy a mogyorót egyenként 

a szobájának mennyezetéhez csapkodja valami. Nem törődött vele, 

de aztán ugyanakkor a lépcsőzeten oly zajt hall, hogy kénytelen fel-

kelni és kinézni, nem látva semmit, annyit mond hangosan: Ha te 

vagy nem törődöm veled, mert az Úr velem van. Erre ismét lefeküdt 

és nyugodtan tovább aludt. 
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1714-ből Gerstmann Flórián Bertram írja, hogy Dortmundban aty-

ja laboratóriumában 25 napon át volt tanúja annak, hogy reggeli 8 

órakor a laboratórium ablakán át egy nagy kő esett be betörve azt. 

Néhány nap múlva 210 kődobás 75 ablaküveget tört be, anélkül, 

hogy a tettes nyomára sikerült jutni. Végre még a zárt laboratórium-

ban benn is estek kövek, úgy, hogy, ha a munkához szükséges üveg-

edényeket nem hozták volna idejében biztonságba, mind tönkre men-

tek volna, mintha csak erre irányult volna a ténykedés. 

Egy tény többet bizonyít, mint száz tagadás, és így befejezhetjük a 

középkorról való ismertetésünket azzal, hogy a figyelmes olvasó 

most a jelenkor eseteit ismételve találja, és levonhatja a következte-

tést. 

A középkornak az eddigi, bár kivonatos ismertetése az olvasóban 

bizonyára azt a gondolatot ébreszti fel, hogy „az adatok összessé-

gükben azonos tényeket közölnek.” De azon olvasóink, kik az újabb 

idők adatairól is tudomást szereztek, el fogják immár ismerni azt, 

amit úgy jellemeztünk, hogy: „a spiritizmus jelenségei nem újak. 

Ezek minden időkben szinte egyforma jelenségek voltak.” 

Ha erre a megállapításra visszaemlékezünk, akkor - mielőtt az 

újabb kornak ismertetésébe fognánk - elmélkednünk kell azon, vajon 

mit jelentettek e jelenségek a régmúlt időkben, mit jelenthetnek az 

újabbi idők folyamán, és - végre - miért nem ismerték fel akkor, s 

miért nem fogadják el most!? 

Nem elégedhetünk meg azon egyszerű megállapítással, hogy ak-

kor és most nem ismerik fel a jelentőségét eme jelenségeknek. Nem 

pedig azért, mert a vallások - legalább a középkorban - tanították a 

„lélek” halhatatlanságát, míg a tudomány emberei között már feltűn-

tek oly gondolkodó és helyesen következtetni tudók, kik elismerték, 

hogy: „nem tudhatunk meg mindent e földi vonatkozású állapotban.” 

A további okoskodást a tudni vágyó olvasóra kell bíznunk, mert 

nem hivatásuk e soroknak, hogy tekintély alapján mondjanak ítéletet, 

csak oda óhajtják vezetni a kutatót, hogy fogadja el a fejlődés törvé-

nyét abban is, hogy az emberi lénynek belső értéke sincs kizárva eb-

ből a törvényből, és így idők kellenek ahhoz, hogy onnan, ahonnan 

szabad akaratából kilépett, - törvényszerűségből - ismét vissza, fel-

fejlődjék. Ennek a fejlődésnek az útját akarta a mindenséget alkotó és 
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fenntartó Isten megjelölni, amikor oly jelenségeket hozott létre, mely 

gondolkodásra és ebből való útmutatásra vezette az egyént. 

Sajnos a fejlődés, mely a „civilizáció” nyomán haladt, anyagi-

assá tette a gondolkodókat, és így elterelte az emberiség nagyobb 

részét a szellemiségtől, melyet semmiféle mérőeszközzel öt érzéké-

hez közelebb hozni nem bírt. 

De a Mindenható kegyelme, mely végtelen szeretetének folyomá-

nya, nem hagyja el teremtményeit és akaratuk ellenére is - nem 

ugyan kényszer által, hanem - többé félre nem magyarázható jelek 

által óhajtja rávezetni arra az útra, mely végre is a boldogulás felé 

vezet. 

Ezért szaporodnak a jelek, kényszerítve egy bizonyos lanyha érte-

lemben azokat, kik ki tudják vonni magukat egyrészt a vallási tekin-

tély, másrészt a tudomány-tekintély zsibbasztó hatása alól, és saját 

eszük és tanulmányaik alapján vizsgálják és értékelik azokat a jelen-

ségeket, melyek mind sűrűbben és eltitkolhatatlanul jelentkeznek. 

Azonban nem csak jelekben, hanem tanításokban is - melyeket új 

bölcseletnek is nevezhetni, bár visszautalnak 25 ezer éves forrásokra 

- kezd új világosság derengeni arra a tényre, hogy van örök élet. 

Melynek nem csak az anyag elváltozásai által van alárendelve, ha-

nem főképp a szellem, mely hivatva van az anyagot uralni és formál-

ni, így azon felemelő hatást gyakorolja az ember gondolkodására, 

hogy érdemes folyton tanulni, hogy fejlődésünket minél gyorsabban 

elősegítsük. 

Az újkornak, melyet majdan folytatólagosan ismertetni óhajtunk, 

a kezdete 18. század elejére esik, amikor egyrészt keletről a hindu 

bölcseletnek európizált teozófia tana Blavatsky, melyet Heléna as--

szony terjesztett az angolul beszélő népek között. Úgyszólván egy-

idejűleg a Nyugaton Heydesville kis amerikai Farmon a Fox nővérek 

által a kopogó hangok által jelentkező szellemek adtak magukról élő 

jelt, végül a stájer Graz városában Lorber Jakab zenetanár által 10 

vaskos kötetben megírt János evangélista naplójában a Krisztus taní-

tó éveinek leírásában olvashatjuk a mostani úgynevezett „kijelentési” 

spiritizmusban tapasztalható összes jelenségeket, előzetesen megírva 

és magyarázva. Most tehát három oldalról támad a szellemi mozga-

lom az anyagiasság ellen, és amint a jelek mutatják lassan, de annál 
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biztosabban halad az eredmény felé, mert el kell következni annak, 

ami meg van írva János X. 16-ban, hogy: „..lészen egy nyáj és egy 

pásztor.” Mert ha a szellemtan révén az emberiség felismeri, hogy 

egy forrásból: Istenből származunk és így testvérek vagyunk, akkor 

megszűnik az ellentét köztünk és megalakul már itt e Földön a 

mennyország, azaz a Béke és Egyetértés! Ez eddig a különféle nyá-

jak és pásztorok következtében ki nem alakulhatott. 

A spiritizmus történetét nem az általános bevett szokás szerint kell 

osztályozni, bizonyos évek sorozatával ó-és újkorra. Az elmondottak 

alapján ókornak nevezhetjük azon időszakot, amelyből a feljegy-

zések nem származnak a történetíró saját tapasztalatain, hanem csak 

a tradíció után jegyeztettek fel, és így csak a mai tapasztalatokkal 

összehasonlítva foglalhatók el többé-kevésbé hitelesnek. Végződik 

tehát az ókor Krisztus halálával. A középkor kezdődik az Újszövet-

séggel és végződik a XVIII. század közepén. Így az újkort számít-

juk - szorosan véve - az 1840. évtől amikor Amerikában Hydesville 

kis farmon a Fox nővérek révén az értelmes kopogások útján egy 

szellem értésére adja a lakóknak, hogy az egyik szobában van elte-

metve gyilkosság után a teste, és kéri, hogy azt szentelt földbe temes-

sék el. Egyidejűleg majdnem Ázsiában India földjén tesz tanulmá-

nyokat Blavatsky Heléna asszony, és közelebb hozza európai fogal-

makhoz a 25.000 éves Buddha tanokból azt, hogy van túlvilági élet, 

és ennek következtében folytonosság, mely a föld újra születéséhez 

vezet. 

Amíg az utóbbi - a teozófia - csak úgy, mint összes vallásaink a 

túlvilági életről csak a tekintély erejével tanít, de a bizonyításra szol-

gáló kísérleteket, ha nem is tiltja, mint a vallások, szükségteleneknek 

tekinti, mert az intellektus gondolkodás és következtetés révén is el-

képzelheti a többszörös földi életek szükségszerűségét, addig a spiri-

tizmus már az eddigi gyakorlata alapján is - ad oculum demonstran-

dum - bizonyítékokat eredményez, melyek a legmegrögzöttebb 

szkeptikust - sőt a teljes hitetlent is, a meggyőződéshez vezetik, mely 

meggyőződést semmiféle okoskodással többé megdönteni nem lehet. 

Mielőtt azonban az újkorra áttérünk, meg kell emlékeznünk a kö-

zépkornak egy oly jelenségéről, melyet úgy tekinthetünk, mint előfu-
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tárját az újkornak. Ugyanis a még 1689. év január hó 29-én született 

Swedenborg Emanuelről kell elmondanunk egyet-mást. 

Swedenborg Emánuel Stokholmban született, evangélikus pap 

volt az édesapja, kit 1719-ben érdemei jutalmául a svéd Ulrika-

Eleonora királynő nemesi sorba emelt. Az ifjú Emánuel gondos ne-

velésben részesült és főképp bölcseleti tanulmányokat végzett. XII. 

Károly király a svéd bányászati főiskola segédtanárrá nevezte ki, és 

ettől az időtől fogva csillagászattal és geológiával foglalkozott. Több 

könyvet írt eme tanulmányokról, melyek francia és angol nyelvekre 

is lefordítattak. A Svéd kormány megbízásában beutazta bányászati 

ismeretei kibővítésére Európát, mely alkalommal Magyarországon is 

járt. Saját életfolyamatának leírása szerint 4 nővére volt, kik magas 

rangú házasságot kötöttek. Ezek révén Svédország összes előkelősé-

geivel nemcsak rokonságba került, de ezek barátságát is megnyerte. 

Különben megemlíti, hogy egy alkalommal XII. Károly király ven-

dége is volt. 

Végre 1743-ban 54 éves korában egy jelensége volt, mely alka-

lommal szerinte Krisztus maga nyilatkozott meg, és megnyitotta 

szemét (szellemi) arra a célra, hogy a szellemvilágot meglássa, és a 

szellemekkel és - mint kifejezi - az angyalokkal társaloghasson. 

Aztán így ír élményeiről: „E naptól kezdve különféle titkokat is-

mertem meg, melyeket nyomtatásba adtam; nevezetesen a mennyek-

ről és pokolról, az emberek állapotáról a halál után: a valóságos Is-

tentiszteletről, a szavak szellemi értelméről, melyek a bölcsességhez 

és boldogsághoz vezetnek.” írja tovább: „ettől a perctől kezdve min-

den földi foglalkozást abba hagytam, és szigorúan követtem azon pa-

rancsokat, melyeket az Úr nekem adott.” Ez időtől kezdve - mint 

életírója megjegyzi - csak a teológiának élt, megtanulta a héber nyel-

vet, hogy a Szentírásokat eredetiben tanulmányozhassa, tanulmányait 

azonban latin nyelven adta ki, melyet ifjúkorától már ismert. 

Swedenborg latin nyelven megjelent főbb munkáinak címe és tart-

alma a következő: 

1./ A mennyország titkai. Ebben arról ír - 16 kötetben, - milyen ál- 

     lapotokat észlelt ő a szellemvilág és az „angyalok” között. 

2./ A naprendszerünk bolygóiról. Ezek lakóiról és viszonyairól. 
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3./ A menyről és csodáiról. Itt a poklot és mennyországot írja le. 

4./ Az Új-Jeruzsálem. Ebben egy különleges magyarázatát adja az 

      elkövetkezendő dolgoknak. 

5./ A szellem és a test kapcsolatáról. 

6./ Az igazi keresztény vallásról. 

7./ János jelenéseinek magyarázata. 

E könyvekben megtalálhatjuk a mostani spiritizmus gyakorlatából 

is kialakult következő tanításokat: 

„Az ember akképp van alkotva, hogy egyidejűleg a szellemvilág-

ban és a természetben él. A szellemvilág az, melyben az angyalok, a 

természeti az, melyben az emberek élnek. Miután az ember mindkét 

létre van teremtve, tehát adatott neki egy belső és külső lényiség. A 

belső ember, a szellemi, csak ideiglenesen él a testiségben, de azért 

körül van véve angyalokkal, habár nem tud erről semmit. De ha leve-

ti testiségét, az angyalok társaságába kerül. 

Azonban a testiségben lévő ember, bár szellem, nem angyal, amíg 

a testben van, a szellemekkel együtt él, de csak olyanokkal, kik még 

a pokolhoz tartoznak.” 

E rövid és kivonatos sorokból is látható, hogy Swedenborg, mé-

diumitása következtében úgyszólván autodidaktikus módon köz-

vetlenül nyert betekintést a szellemvilági dolgokra. Ha azonban 

nem fedik a mai gyakorlatból leszűrhető tudásunkat, azt annak kell 

tulajdonítani, hogy ő csak magára volt hagyatva és nem tudott mások 

tapasztalataiból összehasonlító következtetéseket vonni. 

Swedenborgban tehát már 300 évvel ezelőtt a most kialakuló mé-

diumitások legfőbb jelei, - látó, író, beszélő és távolbalátó stb, - min-

den emberi hozzájárulás nélkül, spontán kifejlődtek. S mert az ő 

gondolatköre már akkor nyilvánvalóan tudományos volt, nem sorol-

ták be őt a középkor boszorkányai közé. Igaz, hogy oly felvilágoso-

dott országban élt, mint Svédország, így aztán képzettségénél fogva 

le is tudta írni látomásait és tapasztalatait, melyek rávilágítanak arra, 

hogy a mai médiumok mire volnának képesek, ha oly egyénekből 

toboroztatnának össze, mint Swedenborg is volt. 

De még tovább is kell foglalkoznunk Swedenborggal. Mert példá-

jából láthatjuk, hogy minden spirituális jelenség nem emberi kitalá-
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lástól függ, hanem az isteni vezetéstől. Független az emberi akarat-

tól. Sőt sokszor az emberi akarat azt megakadályozni kívánja. 

Swedenborg képességei e téren arra terjedtek ki, hogy nemcsak e 

földünkhöz kötött szellemekkel (a láthatatlanokkal), hanem más 

bolygókon lévőkkel is tudott összeköttetésbe jutni. Többi közt a 2. 

alatt felsorolt könyvében arról ír, hogy a Merkúr és Jupiter bolygón 

szerzett tapasztalatai azt mutatták neki, hogy ott sokkal tökéletesebb 

lények, szebb alkatúak élnek és beszédjük is kellemesebben hangzik. 

A Saturnus lényei sokkal jobb összhangban vannak Istennel, mint a 

Marsbeliek, ellenben a Vénuszon nagyon botor, de óriási lények él-

nek, kik sem Istenről nem tudnak, sem az örök életről. 

A mai médiumok is foglalkoznak néha napján ily „kirándulások” 

leírásával, melyek azonban nem vezetnek ahhoz a célhoz, amelyre a 

spiritizmus szükségképpen szolgálni hivatva van, és csak a képessé-

gek elaprózását eredményezi. 

De volt Swedenborgnak oly képessége is, melyről Kant is meg-

emlékezik 1758 augusztus hó 10-én Königsbergből keltezett levelé-

ben: 1756. év szeptember hó vége felé volt, amidőn Swedenborg úr 

Angliából jövet Gothenburgba megérkezett. Castel Vilmosnál szállt 

meg, ahol 15 egyénből álló társaság gyűlt össze. Este 6 óra tájt 

Swedenborg úr kiment az udvarra és feldúlt arccal jön vissza a társa-

sághoz. Kérdezvén felindulásának okát, azt monda: most e pillanat-

ban Stockholm városában Südertnalm nevű részében egy veszélyes 

tűz ütött ki, mely nagyon terjed. (Gothenburg Stockholmtól 50 (öt-

ven) mérföldnyire van.) Megnevezte, hogy a tűz egy barátjának a há-

zában ütött ki és a saját házát is, mely szomszédos, fenyegeti. Ké-

sőbb úgy 8 óra tájt ismét kiment az udvarra és azzal a hírrel jött vis--

sza, hogy a tüzet eloltották. Az egész várost nagy izgalomba hozta az 

esemény, mely vasárnap estéjén történt. Másnap - hétfőn - Stock-

holmból a kereskedők által küldött futár jött meg, mely a tűzről pon-

tosan oly leírást hozott, mint amelyet előző nap estéjén Swedenborg-

tól hallottunk”. (Kant könyvének címe: „Träume eines Geisterse-

hers.”) 

Még egy érdekes és hiteles adat Swedenborg képességéről az, 

mely arról szól, hogy Marteville asszony, egy Stockholmban lakó 

holland miniszter özvegye, felhívást kapott, hogy elhunyt férjének 
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adósságait egyenlítse ki. Az özvegy úgy emlékezett, mintha az adós-

ságot férje még életében kifizette. Aggodalmában elment Sweden-

borghoz, kiről hallotta, hogy az elhunytakkal érintkezni tud, s arra 

kérte, hogy kísérelje meg férje szellemével az érintkezést. Bár 

Swedenborg kijelentette, hogy a férjét sohasem látta, mert abban az 

időben, amikor az elhunyt Stockholmban élt, ő Angliában tartózko-

dott. Egy hét múlva egy reggel korán felkereste Swedenborg az öz-

vegy Martevillnét, hogy megjelentse neki a következőt: az elmúlt 

éjjel több szellemmel volt érintkezése és a többek között a férje szel-

lemével is, aki aztán elmondta, hogy az elveszettnek hitt nyugta a 

kérdéses adósság megfizetéséről egy kis munkakosárban található 

meg, egy értékes briliánsokkal kirakott melltűvel együtt, melyet Mar-

tevillené asszony szinte elveszettnek hitt. E felvilágosítás szerint az 

özvegy megtalálta a nyugtát és az értékes melltűt is. 

Annak idején ilyen tények következtében Swedenborgról sok szó 

és írás esett. Egy francia író úgy nyilatkozott, hogy: „A világtörté-

netnek nem kell kétségbeesnie ilyen dolgok végett, csak az a köteles-

sége, hogy megállapítsa az eseményt, aztán a bölcseletnek feladata, 

hogy kísérelje meg a magyarázatát. És amit az egyik század értelme 

nem tud felfogni, az egyik következőnek van fenntartva.” 

Swedenborg 84 éves korában - amikor még szellemi és testi épsé-

gének teljében volt, 1772. év március 29-én, mely napot előre megje-

lölt, hagyta el testét. 

1781-ben az angol Manchesterben egy társaság alakult Sweden-

borg iratainak terjesztésére, ettől az időtől fogva mindinkább akad-

tak, kik a Swedenborg által hirdetett szellemvilág valóságáról meg-

győződést szereztek. Ennek alapján aztán vallási szektát is alapítot-

tak, mely oda vezetett, hogy 1851-ben Londonban már egyházi gyű-

lést tartottak. Magyarországban is kísérleteztek Németországból ide 

származott emberek, többnyire kézművesek, e tant meghonosítani, de 

nem sikerült. E sorok írója még részt vett úgynevezett istentiszteletü-

kön, 20 évvel ezelőtt, melyen Swedenborg írásaiból (könyvekből) 

felolvastak egyes részeket és megkísérelték azokat a gyér hallgató-

ságnak érthetővé tenni. Azonban csakhamar elenyésztek a gyér köve-

tők. 
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Az eddigi fejtegetések a következő részletekhez viszonyítva, nem 

fogják azt bizonyítani, hogy az újkor elnevezés alatt más dolgok tör-

téntek! Hanem arra fognak vezetni, hogy - ismét egy régi mondást 

idézve - „Semmi új dolog nincs a nap alatt!” (Pred. 1. 9.) S amíg a 

régi - mondjuk - ókorban és az azt követő középkorban bizonyos je-

lenségeket a hiányos tudományos ismeretek és az azokból folyó kö-

vetkeztetések hiánya miatt rosszul és tévesen értékelték, addig a mai 

ismereteink és felvilágosodottságunk által, helyesebben tudhatunk 

beállítani értelmünkhöz, feltéve, hogy nem vagyunk tekintélyek rab-

jai, és van elég törekvésünk saját felfogásunkkal értékelni azon jelen-

ségeket, melyek mindenkor egy magasabb helyről utaltattak át hoz-

zánk, hogy ezek által világképünk és felfogásunk jobban feleljen 

meg földi életünk betöltésére. 

Ha ezt elérjük azon jelenségek ismeretében, melyekről eddig is és 

ezután is szó lesz, akkor e tudományainkat arra használhatjuk fel, 

hogy előkészülhetünk azon létformára, melyről eme jelenségek tanú-

ságot tesznek. 

III. 

Újkor - Jelenkor. (**) 
Az újkor, vagy helyesebben megjelölve, a jelenkor története ott 

kezdődik, amikor az amerikai Hydesville kis városkában a kopogó 

hangokkal jelentkezett egy elhunyt egyén szelleme és értelmes tanú-

ságot tett saját magáról. Ez így történt: 

1846-ban Hydesville nevű helységben, mely New-York államban 

fekszik, egy Weckman Mihály nevű egyén telepedett le, elfoglalván 

azon elhagyott házat, mely éppen üresen állott. E ház vastag geren-

dákból épült, és épp ez okból könnyen hallhatta már az első éjjel 

azon kopogó hangokat, melyek őt aztán következetesen minden éjjel 

zavarták. Hiába kutatta a kopogások okát, azt nem sikerült kideríteni, 

pedig egyszer a ház ajtaja mellett virrasztott, hogy kopogás esetén a 

zajt okozót megcsíphesse. De mikor a kopogást meghallotta és az 

ajtót hirtelen, felrántotta, nem talált senkit, csak a fejére kapott egy 

ütést. Ekkor elhatározta, hogy elhagyja a házat családjával együtt és 

a ház ismét üresen állott, míg a rá következő 1847. évben Fox János 

nevű egyén Rochester nevű városból - mely szintén New-York ál-
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lamban van - családjával együtt Hydesville-be költözött. Igaz ugyan, 

hogy Fox Jánost figyelmeztették, hogy a házban szellemek járnak, de 

Fox a metodista keresztény felekezethez tartozván, buzgó hitében 

nem félt a szellemektől, nem is hitt a kísértetekben, és bízott Isten 

oltalmában. 

Azonban a korábbiak tapasztalatait neki is ki kellett próbálni, mert 

a dörömbölés és kopogás csakhamar ismétlődött, és nem használt 

semmit az ő buzgó imádsága. (Persze, mert ez azért történt, hogy 

olyan következménye legyen, mint azt most már látjuk és megért-

jük.) 

Már az első éjjelen nyugtalanító zaj és kopogás hallatszott az aj-

tón, falon, asztalon, székeken. Ezek okát, az ismétlések dacára, min-

den kereséssel feltalálni nem sikerült. A család négy tagból állott, 

Fox János, neje és a 12 éves Margit és 9 éves Kati leánykákból. 

Azt észlelték, hogy a kopogások leginkább ott hallatszottak, ahol a 

két kis leány tartózkodik; a két kis leány játszótársai még világos 

nappal is hallották a kopogásokat. 

Így múlt el néhány hónap és végre 1848. március hó vége felé a 

kopogás és a lárma oly kiállhatatlanná vált, hogy a család már több 

nap óta nem bírt aludni. Egyik nap aztán úgy határoztak, hogy na-

gyon korán feküdjenek le, hogy a kopogások megkezdése előtt, me-

lyek rendesen csak 10 óra után vették kezdetüket, még elalhassanak. 

A két leánykát lefektették, intvén őket, hogy ne hagyják magukat a 

kopogások által zavartatni. De alig hagyták el a szülők a leányok há-

lószobáját, a lárma erősebb lett, mint valaha, úgy hogy sietve tértek 

vissza a gyermekekhez, kiket az ágyban ülve találtak, vidáman be-

szélgetve egymással, a legcsekélyebb félelem nélkül. A leánykák 

ugyanis lassan kitalálták, hogy a kopogó valami hallja őket és min-

denkor úgy kopog, mint ahogy ők kívánják! 

A gyermekek bemutatták szülőiknek, hogy miként mulattatják 

magukat a kopogással. A kis Kati minden félelem nélkül vígan mon-

da: „tégy úgy, amint én” és ekkor kis kezeit néhányszor összeütötte, 

amire azonnal épp annyi kopogás hallatszott, mint ahányszor tapsolt. 

Ez többszöri ismétlésre mindig sikerült. 

Végre kezével csak a mozgást végezte, anélkül, hogy összeérintet-

te és így hangot adott volna és a kopogás, utánzásképpen, ugyanan--
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nyiszor volt hallható. Csodálkozva állapították meg, hogy nemcsak 

hallani tud, hanem látni is! 

Foxné asszony legyőzvén félelmét, gyermekeit utánozva, a követ-

kező kérdéseket intézte a láthatatlan értelmes lényhez: 

„Tudsz tízig olvasni? Hány éves Margit? Hány éves Kati? Hány 

gyermekem volt? Hány van életben?” És minden kérdésére a való-

ságnak megfelelő kopogás által feleletet kapott, mert előzőleg megál-

lapodtak a kopogás számának jelentőségével. 

Aztán azt kérdezte: „Te, aki itten kopogsz, ember vagy-e?” Erre 

csönd maradt. De midőn kérdezte: „Te, aki itt kopogsz, túlvilági lény 

vagy-e?” Azonnal többször erős, hangos kopogás következett. 

Ezen kísérletek által felizgatva, Fox asszony átsietett szomszédjá-

hoz és elbeszélte a történteket. Ezek rögtön átjöttek, és maguk is 

meggyőződtek a jelenségekről. Redfield asszony és Deuxler szom-

szédok a láthatatlan kopogóval aztán a könnyebb megértés céljára 

megegyeztek abban, hogy a „nem” egy kopogással, a „nem tudom” 

kettővel, az „igen” pedig három kopogással lesz jelzendő. Továbbá 

megállapodtak, hogy az ABC-ét lassan előmondják és azon betűnél, 

mely egy következő szónak első betűje, egy kopogással jelt ad, ezt 

felírják, és addig ismétlik, míg a mondat befejeződik. Így aztán kü-

lönféle kérdésekre meglepő válaszokat és felvilágosításokat kaptak 

és végre a kopogó szellem nevét is: „Charles B. Rosna.” Kikopogta 

és elmondta, hogy őt sok évekkel ezelőtt ebben a házban megölték, 

kirabolták és testét a pincében elásták. 

Végre tudtul adta, hogy szelleme nem azért jelentkezik, hogy 

bosszút álljon, vagy gyilkosait megnevezze, hanem csak azért, hogy 

gondolkodó emberek figyelmét felébressze, és hírül hozza az emberek 

és szellemek világa közötti közlekedés új érájának megérkeztét! 

Az ásatások folytán, melyeket a pincében végeztek, csakugyan 6-

7 lábnyi mélységben emberi csontvázat találtak. 

Amint e tényeknek híre ment, elözönlötték Foxék lakását az ér-

deklődők, illetőleg a kíváncsiak. Foxéknak most még kevésbé volt 

aztán nyugtuk. Különösen a metodista pap kelt ki a mozgalom ellen 

és ahelyett, hogy maga is meggyőződést szerzett volna, még a szó-

székről is ellene prédikált. (íme, ismét igazolva van azon közmondás, 



 

 

63 

hogy: „Nincs semmi új a Nap alatt”, mert még mindig az ily jelensé-

gek ellen prédikálnak a szószékből!) 

Foxék a nyugalmuk érdekében, hogy napi foglalkozásukban ne 

zavartassanak, a két kis leányt eltávolították, elvitték más helységek-

ben lévő rokonaikhoz. Dacára a metodista pap izgatásainak, találkoz-

tak - előítélettől mentes - férfiak, kik a Hydesville-i jelenségeket ko-

molyan és behatóan tanulmányozták, és észleleteiket egy kis füzet-

ben, számos polgártársaik bizonyító aláírásával megerősítve, megír-

ták és közreadták. 

Ezen kis füzetke, mely csak 40 oldalra terjedt, az első irodalmi ki-

adványa az azóta nagy terjedelemmé vált spiritisztikai irodalomnak, 

e föld összes népeinek nyelvén. 

Álljunk meg itt egy kis elmélkedésre! Ugyebár, a régmúlt időkben 

is ismerünk már hasonló jelenségeket, melyeknek nem volt semmi 

következményük, mert nem akadtak oly elfogulatlan és előítélet nél-

küli emberi lények, mint a két kis Fox nővérek, kik - persze - még 

nem voltak ítéletükben lenyűgözve a tekintély által. Így mertek olyan 

kísérletekkel foglalkozni, melyhez a mai - úgynevezett - felvilágosult 

korban a tudósok foglalkozni nem óhajtanak, attól tartva, hogy az 

eddigi tudásukban csorba esik, ha a saját szellemüknek prioritását és 

fensőbbségét megállapíthatnák. Íme, mi történt 1848-ban az első 

szellem értelmes nyilatkozatában? Az, hogy azt állapította meg hír-

nökként: Emberek! Van szellemvilág, és ezzel tudatos élet a testi ha-

lál után. Hát oly borzasztó az ily bizonyosság, hogy nem kellene-e 

kézzel-lábbal, mint mondani szokás, eme bizonyság után kapkodni, 

ahelyett, hogy ezt mindenféle álokoskodásokkal ellensúlyozzuk?! 

Lám, Krisztus megmondta Máté XVIII.3.-ban: „... ha nem lesztek, 

mint a kis gyermekek, nem mentek be a mennyországba.” Ezt úgy 

kell értelmezni, hogy ne a véges földi tudásra támaszkodjunk, hanem 

elfogulatlanul, saját józan eszünkkel mérlegeljünk minden eseményt, 

mert akkor, ha ezzel a szellemi tökéletességünket óhajtjuk előmozdí-

tani, akkor megvilágosodik bennünk azon érzékünk, mely mindig a 

helyes útra vezérel, ellenkezőleg pedig félrevezet bennünket azon 

ellentét, mely minket kitérített az Atya házából. 

Térjünk azonban vissza Margit és Kate kislányokhoz, kik az első 

nyilvánosan elismert médiumok. Ha Fox-ék házában, Hydesvilleben, 
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leányainak eltávolítása után be is állt a nyugalom, megszűnt-e ott, 

ahol a leánykákat elhelyezték?! 

Mind a két helyen, Auburnben Margit által és Rochesterben Kate 

által a kopogások hallhatók voltak. De csakhamar a médiumitás ki-

fejlődött Fishné asszonynál is, Fox úr legidősebb leányánál, ki férjnél 

volt és akinél Katet helyezték el. 

Ennek híre természetesen Rochesterben is elterjedt, és sok kíván-

csit vonzott Fishékhez. Ezek között volt néhány művelt egyén is, ne-

vezetesen egy felvilágosodott metodista pap, aki a jelenségeket elfo-

gulatlanul vizsgálni kötelességének tartotta. 

A velük tartott ülések (szeánszok) magánjellegűek voltak egészen 

1849. év novemberéig, amikor egyik ülésen a szellemek azt kívánták 

a társaságtól, hogy a szellemek által külön megnevezett olyan 16 in-

telligens embert hívjanak meg az ülésekre, akik még eddig nem vol-

tak soha jelen. Az illetők megjelentek és igazolták, hogy a kopogás 

mindenütt hangzott, mennyezeten, falon, padlón, bútorokon; a tény 

valódiságát kénytelenek voltak elismerni, de nem voltak képesek a 

kopogások okának magyarázatát adni. 

Ekkor egyike a kérdéses uraknak arra a szerencsés ötletre jutott, 

hogy a „vélt” (feltételezett) szellemi lényt megkérte, hogy kíséreljék 

meg szavakat képezni oly módon, hogy ő - javaslatot tevő - az ABC 

betűit hangosan előmondja, és a magát nyilvánító szellem azon szó-

nak az első betűjénél adjon egy kopogással jelt, melyet felírnak, és 

így addig folytatják a betűzést, amíg az első szó ekképp kialakul. Így 

aztán az egész mondatot kibetűzhetik. Amikor ez a javaslat elhang-

zott, a szellemek a kopogásoknak oly tömegét zúdították a jelenlé-

vőkre, mely azt mutatta, hogy ők is helyeslik, mert így könnyebben 

megértethetik magukat. Azonnal hozzáfogtak e módszer alkalmazá-

sához és az első közlemény, mely így létrejött, így hangzott: „Mi 

mindnyájan a ti barátaitok és rokonaitok vagyunk”. 

Arra a továbbiakban feladott kérdésre, hogy mi a célja eme össze-

jöveteleknek, azt a nyilatkozatot adták, hogy: „Az volt a kívánságunk, 

hogy intelligens személyekkel ismertessük meg e kopogó hangokat, 

olyanokkal, kiknek elég tehetségük és képességük van megítélhetni, 

hogy e hangok nem csalás vagy ámítás által idéztetnek elő. Ily meg-

bízható egyének ítélete nagy befolyással lesz egy rövid idő múlva 
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egybehívandó gyülekezetre. Főképpen médiumaink és ezek barátai-

nak akarjuk teljes bizalmát megnyerni, hogy képesek legyünk na-

gyobb társaságban is, ahol ők szintén jelen fognak lenni, hasonló 

hangokat tetszésünk szerint előidézni.” Miután a jelentkező szelle-

mek határozottan és tartósan azt követelték, hogy e tényt a világgal 

közölni kell, a Fox család több családnál tartott üléseket (szeánszo-

kat), melyekben a jelenségek eredményesen ismétlődtek, és ekkor 

határozták el, hogy immár megkísérelik nagy nyilvános üléseket ren-

dezni. 

Az első nyilvános ülést 1849. év november 15-én Rochesterben, a 

Corinthian Hallban tartották meg. Bár a nyilvánosság a Fox családdal 

szemben nem viseltetett barátságos hangulattal, mégis elhatározták, 

hogy egy öttagú bizottságot alakítanak a megbízható polgárságból, 

melynek feladata a három médiumot, Margitot, Kate-t és Fishné as--

szonyt - kiket e célra ide összehoztak - megfigyelni és - főképp - el-

lenőrizni, ülés után pedig tapasztalataikról véleményt adni. 

A bizottság a jelenségeket szigorúan vizsgálta, és a véleményük 

aztán így hangzott: „A kopogó hangokat hallottuk, de nem vagyunk 

képesek okait megállapítania.” Erre egy második és harmadik bizott-

ságokat alakítottak, mert nem voltak megelégedve a véleménnyel, de 

ezek sem tudtak egyebet mondani, dacára annak, hogy ezekbe olya-

nokat is beválasztottak, kik az első véleményt leginkább kifogásol-

ták. Hölgyekkel a három nővért szigorúan megmotoztatták és még a 

három médium lábait is ellenőriztették. Sem a második, sem a har-

madik bizottság nem tudott mást megállapítani, mint az első. Ezzel 

azonban az előítélettel teli közönség megelégedve nem volt, hanem 

lármázott és dühöngött, olyannyira, hogy a médiumok csak rendőri 

fedezet mellett távozhattak lakásukra. 

E kísérletekkel a spiritizmus egyszerre a nagy nyilvánosságé lett. 

Az amerikai lapok az ő szokott mohóságukkal felkapták az ügyet, és 

széltében és hosszában tárgyalták a szeánszokat, magyarázva a szel-

lemidézés módját. S miután asztal minden házban van, az emberek 

csakhamar körülülték, s miután szellemek is mindenhol vannak, tehát 

nem kis ámulatukra, hallották a kopogó hangokat és észlelték az asz-

tal mozgásait, melynek okát és eredetét maguknak megmagyarázni 

nem tudták. 



 

 

66 

Így aztán különösen a különféle vallások papjainak okozott ez 

gondot. Egy metodista pap, Rev. C. Haumond, megkísérelte a lelep-

lezést, és egyik üléséről a következőket írja a jelentésében: „Este 8 

óra, egy elég tágas szobában, mely egy gyertya által van megvilágít-

va, egy nagy asztal van, melyet körül ülünk, jobbról a fiatalabbik le-

ány az anyjával, a másik oldalamon a másik két testvér (a Fox nővé-

rekkel). Alig ülünk néhány percig, oly hatalmas kopogások hallat-

szanak, milyeneket életemben nem tapasztaltam; amikor kezeinket az 

asztalra tesszük, ez az én oldalamon felemelkedik és a legnagyobb 

megerőltetésemmel sem sikerül ezt megakadályozni. Kisiklik kezeim 

közül, és nem tudom megakadályozni, hogy eltávolodjék mellőlünk, 

de biztosan tudom, hogy semmiféle zsinórral vagy kötővel nem volt 

kapcsolva. Közben oly érzésem van, mintha egy hideg kéz, mint egy 

halotté, arcomon végig tapogat; a szék, melyen ülök, velem együtt 

másik oldalra tolódik, egy papír darab a levegőben a szobában körül 

lebeg; a hátam mögött álló pamlag táncoló mozgásokat végez; az 

asztal alatt fűrészelő hangok hallatszanak. E jelenségek közben nem 

vesztettem el lélekjelenlétemet, minden jelenséget higgadtan mérle-

geltem, csak oly érzés vett rajtam erőt, mint amikor hullát érint az 

ember. Mindezek után sokkal nehezebb feltételezni, hogy e jelensé-

geket a jelenlévő egyének okozzák, minthogy ezeket szellemek idé-

zik elő.” 

A metodista pap nyilatkozata 1850. év február hó 22-én kelt és 

nemsokára rá a Fox nővérek elhagyták Rochestert, hogy amerikai 

szokás szerint képességüket dollárokra váltsák fel. Útra kelnek, és az 

Egyesült Államok városait egymás után keresik fel, hogy ott képes-

ségeiket gyümölcsöztessék. Az akkori újságok arról számolnak be, 

hogy minden előadásuk telt házakat eredményezett! 

St. Louis városában, Massachusets államban, a két fiatalabb Fox 

nővérrel az orvosi egyetemen kísérleteztek. Amikor a nővéreket a 

műtőasztalra helyezték, csakhamar hallhatóvá váltak a kopogó han-

gok. Az elnöklő főorvos, aki a műtőasztalt üveglapokra állíttatta, 

kénytelen volt elfogadni, nem a leánykák okozzák a hangokat, hanem 

láthatatlan lények óhajtanak ily módon velünk közlekedni. 

Elképzelhető, hogy e tények mennyire felizgatták az amerikai kö-

zönséget, és mennyire felkapták a Fox nővéreket, kik aztán híressé-
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güket kihasználni igyekeztek. Fishné asszony szellemek tanácsára - 

(!) elvált urától, hogy egy Brown nevű fiatalemberhez menjen fele-

ségül, de ettől is csakhamar elvált és Undehill nevűhöz ment férjhez, 

aztán 1891-ben meghalt. A két nővér, Margit és Kate is férjhez men-

tek, és spiritisztikai mutatványaik értékesítéséből tartották fenn ma-

gukat, de csakhamar elvesztették képességüket és ekkor, azt írják, 

hogy metodista papok befolyására nyilvánosan meghazudtolták saját 

magukat, mert 1888. évben New-Yorkban, a zeneakadémia nagyter-

mében tartott előadásukban előadták, hogy az egész spiritiszta mu-

tatványaikat ők maguk idézték elő. E kijelentésük azonban óriási 

megütközést idézett elő, ugyannyira, hogy kifütyölték, és majd hogy 

nem meglincselték - amerikai szokás szerint - őket. 

Miután a szellemvilág ekképp megnyilatkozott az emberiségnek, 

azért kereste ezt az alkalmat Amerikában, mert tisztában volt azzal, 

hogy onnan indulhat ki ez a mozgalom. 

Amerika egy új ideát, bármily különleges is legyen, talán még in-

kább, ha ilyen, azonnal felkap. Először a nagyobb városokban, aztán 

kisebbekben, végre a legutolsó farmokban is alakultak kisebb csopor-

tok, kik a Fox-nővérek révén ismertté vált módszerrel keresték az 

összeköttetést a szellemvilággal. 

Azt tapasztalták, hogy ha néhányan összeülnek, hallatszanak ko-

pogások a falakon, fabútorokon, de megmozdul az asztal vagy más 

tárgy is. Éppúgy, mint most is bárhol, ha e célból komoly érdeklődők 

gyűlnek össze. 

Az Egyesült Államokban annyira népszerűvé vált ez a tan, hogy 

már 1852-ben 14.000 aláírással ellátott kérvényt nyújtottak, be, me-

lyen előkelő polgárok, szenátorok, városi tanácsosok, tanárok is sze-

repeltek, az állam kormányzóságához, hogy egy bizottság küldessék 

ki - államköltségen - e jelenségek hivatalos megvizsgálása és megál-

lapítása végett. Az Egyesült Államok kongresszusa azonban e kérés 

felett napirendre tért. (Mint azt ma is teszik a tudomány képviselői.) 

Mindazonáltal 1852. év július havában Clevelandban már össze-

jövetelt tartottak a spiritiszta kutatók, 1855-ben pedig Philadelphiá-

ban már 300 egyénből álló társaság egy újabbi összejövetelt tartott, 

hogy tanulságaikat és tapasztalataikat kicseréljék és ismertessék. 
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Polémia támadt, de mert minden nyomás ellennyomást eredmé-

nyez, az Egyesült Államokban csakhamar hírlapok születtek meg, 

melyek terjesztették a tant. Ha aztán végre egyes tudományosan kép-

zett egyének is közelebb léptek a jelenségek megfigyeléséhez, akkor 

az történt, hogy el kellett ismerniük a jelenségek valódiságát. Így dr. 

Hare Róbert orvos, a pennsylvaniai egyetem vegyészeti tanára, azt 

tűzte ki magának, hogy ezt az epidémiát leleplezi, hogy megmentse 

az emberiséget egy őrülettől, mely a tudománnyal és a józanésszel(! 

?) ellenkezik, és kísérletezett az úgynevezett koronggal. A médium-

nak csak az ujját volt szabad a mutatóra tenni, de szemét el kellett 

fordítania az abc betűsorozattól. Nagy meglepetésére a betű-sorozat, 

melyre a mutató egymásután ráutalt, azt betűzte ki, hogy: „Kedves 

fiam kölcsönözd végre füledet az észre.” EZ a pár szó a meggyőző-

déshez vezette és további kísérletei és kutatásai alapján megírta nagy 

művét e címmel: „Kísérleti vizsgálatok szellemnyilatkozatokról, me-

lyek szellemek létezéséről és velük való közlekedésről tesznek bizo-

nyosságot.” Dr. Hare Róbert mind haláláig kitartott eme meggyőző-

désnél. 

Utána több tudományos és közéleti kiválóság csatlakozott a moz-

galomhoz az Egyesült Államokban, de egyik sem keltett akkora fel-

tűnést, mint amikor Edmonds J. nevű legfőbb ítélőszéki bíró is, kit 

később a szenátus elnökévé választottak, a szellemtanhoz csatlako-

zott. Ő is, mint egy newyorki lapban kijelenté, a szellemi jelensége-

ket le akarta leplezni, de úgy járt, hogy magában is médiumi képes-

ségek fejlődtek, melyek - természetesen - a meggyőződését még job-

ban erősítették. 1858-1860. évek között két társával kiadta „Spiritu-

alism” című művét, mely az Egyesült Államokban nagy feltűnést 

keltett, s melynek hatása alatt 1859-ben New-Yorkban megalakult az 

első szabályszerű egyesület. Edmonds J. bíró 75 éves korában, 1874. 

április 5-én halt meg. 

Az Egyesült Államokból csakhamar átterjedt ennek a tannak a hí-

re Európába is. Már 1856-ban egy Littré nevű természettudós: „Des 

tables parlants et des esprits frapeurs” (A beszélő asztalok és kopogó 

szellemek) cím alatt könyv alakban számol be tanulmányairól. Ebben 

ezt a kijelentését olvassuk: „Időszakunk a nagy felforgatások ideje. 

Rövid időn belül nagy és fontos jelenségek a társadalmakat zavarba 
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hozták; egyeseknek rettentő ijedtséget okoztak, másokat pedig jogo-

sulatlan reményekkel töltöttek el...”. Még ez idő szerint is ez az álta-

lános helyzet. 

Aztán Oroszországban I. Sándor cárt nyerte meg hívővé a mozga-

lom. Svédországban elő volt készítve a talaj Swedenborg által. Ang-

liába később jutott el. De Németországban jó talajra talált, mert ott 

Jung Henrik, másképp Stilling néven ismert orvostanár és műtő már 

1803-ban „Jelenetek a szellemvilágból”, 1808-ban „A szellemtan 

elmélete” cím alatt két művet adott ki. Dr. Kerner Tódor pedig 1829-

ben kiadta tanulmányait, a „Prevosti látnoknő” című könyvét, mely-

ben Hauffe Friderika asszony betegének történetét írta meg. Ez a Ha-

uffe asszony egyike volt a legtanulságosabb médiumoknak. Hauffe 

asszony - Kerner dr. könyve szerint - azt mondta, hogy őt az őt kö-

rülvevő szellemek delejezik, ami által ő a szellemeket látja, hallja és 

velük értelmesen érintkezni tud. Dr. Kerner, mint orvos, jogos kéte-

lyekkel foglalkozott a Hauffe asszonynál észlelt jelenségekkel, de 

miután több mint 3000 (háromezer) esetben volt a beteg ágyánál és a 

jelenségek mindig azonosak voltak, nem tételezhette fel, hogy min-

den esetben és tartósan kijátszhatta volna az orvos figyelmét. 

A párisi „Le Pays” című lap 1852. május 4-i számában ezt írja: „ 

... az Északi-tengertől le, egész a kék Dunáig, az Amerikából be-

csempészett asztal-mozgatási epidémiától vannak az emberek meg-

fertőzve ...” Dr. André nevű német újságíró írja, miképp alakítanak 

kört: „... hét-nyolc egyén úgy üljön le egy asztal körül, hogy kezüket 

feltéve az asztal lapjára, kisujjaik érjenek össze. Az asztal egy kis idő 

múlva mozogni kezd, s csak akkor nyugszik meg, ha egy bizonyos 

egyén kilép a körből...” íme a módszer, melyet most is eredménnyel 

alkalmaznak kezdő spiritiszták! Ez a könnyű kísérleti mód csakha-

mar elterjedtté tette a gyakorlatot, melynek fejlesztéséről majd ké-

sőbb lesz szó. 

A szellemekkel való közlekedés lehetőségének ismerete tehát Ma-

gyarországra is eljutott, s nem csekélyebb egyéniség, mint gróf 

Szapáry Ferenc tollából jelenik meg 1854-ben a párisi Bonaventura 

és Ducessois könyvnyomdában német nyelven „Table Moving” 

(Mozgó-asztal) címen egy 312 oldalas könyv, melyben a szerző a 

bevezető cikkben azzal kezdi, hogy: „Die neue Welt hat uns gerade 
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im günstigsten Augenblick mit ihrer neuen Entdeckung, mit dem 

Table moving, überrascht. Ich sage im günstigsten, und sollte sagen 

im nothwendigsten, (ja Noth-wendigsten) Momente; denn wir waren 

gerade bei dem gefährlichsten Wendepunkte angelangt, alle Geistig-

keit von uns zu werfen, und nur den Materialismus in der religiösen, 

politischen und sozialen Welt, durch noch festere Solidirung unseres 

reaktionären Kastensystem, so recht unantastbar sicher zu stellen.” 

Folytatja pedig: „Doch wenn die Noth am grössten, ist Gottes Hilfe 

am nächsten und so lässt seine Weisheit gerade jetzt eine neue Er-

scheinung auftauchen, die einen allgemeinen Umschwung, nicht im 

buchstäblichen Sinne des Wortes, hervorbringen soll.” Magyarul: Az 

újvilág épp a legkedvezőbb pillanatban lepett meg a mozgó asztal új 

felfedezésével. Azt mondom a „legkedvezőbb” és inkább úgy kellene 

mondanom, hogy a legszükségszerűbb (igen, a szükség fordulatának) 

pillanatában, mert épp a legveszélyesebb fordulóponthoz jutottunk, 

minden szellemiséget magunktól elvetendők, és hogy a vallás, politi-

ka és társadalmi világban anyagias felfogást érintetlenül biztosítsuk a 

visszaható kasztrendszerünk erős szilárdítására. De az Isten segítsége 

akkor van legközelebb, amikor legszükségesebb, és így az ő bölcses-

sége épp akkor hoz felszínre egy új felfedezést a szó betűszerinti ér-

telmezésében, hogy egy általános fordulatot jelentsen. 

Rövid néhány évi kísérletezés a fennkölt szellemű főurat rávezette 

e kopogó asztal jelentőségére, mert annak kapcsán könyvében aztán 

az író médiumitás, és a delejes gyógyítás módszereit és törvényeit 

taglalja, oly értelemben, amint most is értékelik a médiumitást és a 

delejezést az előítélet nélküli vizsgálódók. 

Azonban nem gróf Szapáry Ferenc útján terjedt el a spiritizmus 

mostani ismeretköre azon törvényes alapon, melyet a helyes gyakor-

lat megérlelt, hanem egyrészint báró Vay Adelma szül. gróf 

Wurmbrandt Adelma és dr. Grünhut Adolf gyakorló orvos közös 

munkája révén. 

Dr. Grünhut Adolf „Tanulmányok a spiritizmus köréből” című 

kétkötetes munkájában írja, hogy miképp hozta őt báró Vayékkal 

össze a sors. Báró Vayék a zemplén megyei Golop községben laktak 

saját birtokukon, míg dr. Grünhut Abauj megye Abaujszántó község-

ben orvosként működött. Ez utóbbi csak félórányira fekszik Goloptól 
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és így egymásról ugyan tudomással bírtak, de a báróéknak volt orvo-

suk, és így nem volt ok, mely ismeretségbe hozta volna őket. Dr. 

Grünhut beköltözött Miskolcra és itt történt, hogy 12 év múlva alka-

lom adódott, hogy dr. G.-t orvosi tanács és segítség végett Golopra 

hívták a báróékhoz. 

A beteg Vayék egy öreg női rokona volt, ki a báró családtagjaként 

élt Golopon. A beteget orvosilag megvizsgálván dr. G. a báróék előtt 

nyíltan előadta véleményét, részletesen megvilágítva az esetet. Ekkor 

a báróék egy iratot tettek dr. G. elé, melyben az orvosi látlelet majd-

nem szó szerint olvasható volt és az, orvos csodálkozására azt a ma-

gyarázatot adta, hogy ezt az írást Adelma bárónő írómédiumitása ré-

vén kapta, szellemi úton. Azt írta dr. G. a fent említett könyvben, 

hogy: „... megdöbbentem még a szavakban is nyilvánvaló összhang-

ban, mely a saját observatiómból eredt.” De azt hitte, hogy szom-

nambulikus jelenséggel áll szemben, melyről már előzőleg saját ta-

pasztalatai alapján meggyőződött. Azonban sem írómédiumról, sem 

szellemek befolyásáról eddigelé semmit sem hallott, nem tapasztalt 

és így egyelőre arra kérte a bárónőt, hogy kegyeskedjék előtte az 

írómédiumitást bemutatni. A bárónő készséggel megfelelt kérésének, 

maga elé tett egy konc papírt és egy csomó kihegyezett irónt és az 

íráshoz fogott. Azt írja dr. G., hogy: „Folyton növekedő ámulattal 

néztem ezt a csodás műveletet, teljes ébrenlétben csak úgy repült a 

keze a papíron, hogy a szem alig bírta kezevonását követni... Adelma 

alig nézett a papírra, sőt reám szegezte néha szemeit, le akarván ol-

vasni arcvonásaimról az írásnak reám gyakorolt hatását.” 

Adelma felolvasta az írás szövegét. Tudományos orvosi okfejtés 

volt a diagnózis megállapítása felett, és tekintettel a földi orvos által 

előre nem látható betegségi tünetekre, a következő hónapra, annak 

minden egyes napjára külön rendeleteket tartalmazott. Dr. G. csodál-

kozását fokozta, amikor a hónap letelt, és ő ismét megjelent a beteg-

nél, azt minden felfogása ellenére ágyon kívül a legjobb kondícióban 

találta! Ez az eset döntő jelentőségű volt egész életére, mert ettől 

fogva a spiritisztikai jelenségek oly sorozatát tapasztalta, mely az ő 

meggyőződését a hit fokozatára emelte, tapasztalatai őt boldog em-

berré alakították át, amilyennek e sorok írója szerencsés volt megis-
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merni és őt mesterévé tekinteni, kinek emlékét hálával újítja fel na-

ponként. 

Gróf Szapáry Ferenc 1854-ben megjelent könyvének folytatólagos 

hatásáról a következő 10-15 évről nincsenek nyomok, melyeket hite-

leseknek lehetne tartani. Azonban imitt-amott táncoltatták az aszta-

lokat, mert a hír elhatolt mindenfelé, így történhetett, hogy báró Vay 

Ödön családjába is eljutott, mert a báróéknál az írómédiumitás révén 

már jóval a dr. Grünhuttal való összeköttetés előtt, már közlekedtek a 

szellemvilággal. Évszámokra nincs utalás az 1854-től egész 1871-ig 

évekig, s ez idő alatt lassan érlelődött a mozgalom, amíg aztán báró 

Vay Ödön és Adelma dr. Grünhuttal kapcsolatosan működtek, előbb 

a delejes gyógyítással és ennek jelenségei révén végre a spiritizmust 

(szellemtant) a mai formában és törvényszerűségben kiépítették. Igaz 

ugyan, hogy függetlenül tőlük (báró Vay és dr. Grünhut-tól) már az 

egész országban elterjedt a kopogó-asztal gyakorlása, de csak oly 

lényegtelen és - e módszerrel - mai napig is kezdetleges jelenségek-

kel küzdő csoportokban, hogy a nagy nyilvánosság nem tudott erről. 

Így aztán dr. G. sokáig kutatott azok után, kik hasonló módon kísér-

leteztek, míg végre Budapesten (1870) egy ügyvéd címét, a dr. Dani-

ely-ét olvasta és így felkereste. Dr. Daniely oly magyarázatát adta az 

általa ismert spiritizmusnak, mely dr. G.-t meggyőzte arról, hogy egy 

világra szóló jelenséget lát maga előtt. Dr. Danielytől megtudta a 

pesti spiritiszták gyülekezőhelyét, mely egy Prohászka Antal nevű 

szabómester üzletében az akkori Úri-utcában, későbbi Koronaherceg- 

és jelenleg Petőfi-utcában volt és őket azonnal felkereste. Ez a társa-

ság pesti burgerekből állott, de volt köztük két iskolai tanító, több-

nyire német nyelvűek, kivéve a tanítókat, kik magyarul is tudtak. 

Szívesen fogadták az orvost és dr. G. érezte, hogy a társaság tagjai 

dr. Danielyvel nincsenek nagy harmóniában, mert dr. Daniely magá-

ba zárkózott ember volt. Így könnyű volt dr. G.-nek ebben a kis cso-

portban a vezetést magához ragadni. A kis társaság is csakhamar ész-

revette, hogy dr. G.-ben megtalálták azt a vezetőt, kire további fejlő-

désükben szükség volt. Prohászka Antal kitűnő médiumnak vált be, 

aki később dr. G. vezetése alatt a megalakított egyletnek nagy szol-

gálatokat tett. 
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Prohászka Antal így beszélte el médiumitásának kifejlődését: Dr. 

Eschenmayer, Ennemoser és Cahagnet németre fordított munkái 

nagy benyomást tettek rája, melyekből az írómédiumitásra való gya-

korlatot olvasta ki és ennek alapján az esti órákban, amikor háznépe 

már lenyugodott, hozzáfogott akképp az írómédiumitás kifejlesztésé-

hez, hogy buzgó imával kézben tartott irónnal egy papírlapon írni 

próbált. Ezt esténként 10-15 percig gyakorolta. Öt hónapig meg se 

mozdult a keze. 

Majd egy betű, egy szám, végre egy egész mondat íródott le. Vég-

re irt magának egy hosszú megbízást, mely úgy szólt, hogy menjen 

egyik nap a Molnár-utcának egy megnevezett számú házába, hol to-

vábbi megbízást fog kapni. Azonban a Molnár-utcában a megjelölt 

szám alatt nem volt ház. Bizonyára száz egyén között 99 eldobta 

volna magától a további kísérletet, ily felsülés után. Prohászka azon-

ban jót nevetett és azt gondolta, íme, nincs mit félni az ördögtől, mert 

az buta. Miután pedig ő arról volt meggyőződve, - nem volt előítéle-

tes, - hogy azt a megbízást nem magától írta, tehát folytatni kell a 

gyakorlást, amíg jobb és értelmesebb szellemek jelentkeznek. Szívós 

kitartása eredménnyel is járt. A szellemvilággal való közlekedésnek 

egyik próbaköve a kitartás, a másik és harmadik az előítélet-

nélküliség és a türelem. 

Ez a kis kör heti egyszeri összejöveteleken magába zárkózottan 

dolgozott csendben és odaadóan, de közben dr. G. a delejes gyógyí-

tás tárgyában összeköttetésben maradt a báró Vay-családdal. Így tör-

tént, hogy az 1871. év február havában báró Vay Miklósné megjelent 

dr. G.-nél, hogy átadja Adelma médium által a szellemek befolyásá-

ról írt „Geist, Kraft, Stoff” (Szellem, Erő, Anyag) című könyvek egy 

példányát. Ezt a korszakot alkotó munkát Adelma egy előkészítő 

életmód után, mely huzamosabb időn át vegetárius diétából állott, 

három hét alatt írta meg. 

Ezután azt az értesítést kapta dr. G. báró Vay-éktől, hogy Adelma 

szellemi vezetői őt arra szemelték ki, hogy egyletet alapítson, mely-

hez a segítséget, hogy az kellő és jó vezetés mellett nagy erkölcsi 

erejűvé váljon, a három szellemvilági vezető megígérte. 

Ez a segítség akképp nyilvánult meg, hogy a dr. G. által vezetett 

kis körben, egyik év (valószínűleg 1871) április havában báró Vay-
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ék megjelentek, hogy az ülésen részt vegyenek. Ekkor Adelma médi-

um útján egy írásban utasítást adtak a szellemi vezetők, melyben is-

mételték a segítséget, megjelölték azt az irányt, hogy: a Krisztus által 

az Evangéliumokban lefektetett tanításokat kövessék azok, kik a 

megalapítandó egylet tagjai lesznek; alapgondolat: Szellemet szelle-

mért, az a jelszó: keresztény, zsidó vagy pogány legyen egy hitben, 

mely abban találjon megértést, hogy: higgyen Istenben, Krisztusban 

mint Megváltóban és a szellemek sugalmazásában. Utasítást adtak a 

tudományos vizsgálódásra: 

1. a szellemek nyilvánulásait;  

2. a szellemeknek a mindenségben való viszonyait;  

3. a delejességet és a villamosságot;  

4. az emberek betegségeinek, különösen az őrültség és meg- 

    szállottság;  

5. a médiumitás és a somnambulizmus tanulmányozására. 

Megállapították, hogy az üléseknek csak két célja lehet: 

1. erkölcsi;  

2. gyakorlati. 

Végül azt ajánlották a szellemi vezetők, hogy a szellemvilággal való 

kapcsolódásnál tartsák mindig irányadóul szem előtt:  

1. hitet Istenben, hitet Krisztusban és a szellemekben; 

2. szeretetet Isten és minden teremtett lénnyel szemben;  

3. alázatosságot Isten iránt a saját bukásunkból kifolyólag, mert 

ez utóbbi nélkül nincs haladás, fejlődés. 

Ezen alapvető ülés után megindultak az előkészítő munkálatok az 

egyleti alapszabályok megszerkesztésére és miután azok elkészültek, 

könnyű volt az akkori szabadelvű kormányzati iránynál és főképp a 

báró Vay-család összeköttetései segítségével a „Szellembúvárok” 

alapszabályait a kormánnyal jóváhagyatni, mely az 1873. évben né-

met és magyar nyelven kiadott példány tanúsága szerint 1873. év áp-

rilis hó 30-án kelt m. kir. belügyminiszteri jóváhagyással van ellátva, 

Groisz Gusztáv miniszteri tanácsos aláírásával. Az egylet immár 55 

éve áll fenn, és jelenleg saját házában (telekkönyvileg címére írva) 
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rendszeres üléseket tart fenn. Üléseiről gyorsírói feljegyzések ké-

szülnek, melyekből még az első évben (1873-ban) „Reflexionen aus 

der Geisterwelt” (Visszapillantások a szellemvilágból) címen kiad-

ványok készültek három év folyamán 1873-1875-ig német nyelven, 

aztán 1876-tól 1884-ig „Reformirende Blaetter” (Jobbá változtató 

lapok) cím alatt szintén német nyelven jelentek meg az egyleti ered-

mények. Aztán néhány évig szünet állott be. Néhány évi szünet után, 

mely alatt még a rendszeres ülések sem voltak megtarthatók, ismét 

fellendült az egyleti munka, de ekkor már a magyar nyelv uralkodott 

és 1898. óta „Égi Világosság” címen magyar nyelven jelenik meg 

havi füzetek alakjában az egyleti közlöny. Ezenkívül az egylet ma-

gyar nyelvre fordította és kiadta szép alakban Adelma: „Szellem, 

Erő, Anyag” és Allan Kardec: „Szellemek Könyve” című munkáját; 

továbbá Havas Andornak az „Égi Világosság” szerkesztőjének: „Az 

ember és rendeltetése” című összegyűjtött cikkeit. Kiadványaival az 

egylet előnyösen hozzájárult a szellemtannak magyar nyelvű terjesz-

téséhez. Az egyletnek jelenleg mintegy 100 rendes tagja van és felvé-

telt a fennebb közölt elvek elfogadásától és főképp betartásától teszi 

függővé. A szellembúvárok egyletének eme vázlatosan adott fejlődé-

se mellett párhuzamosan nemcsak a fővárosban, hanem a vidékeken 

is elterjedt a szellemtan követőinek és gyakorlóinak a száma. 

Az eddig általánosságban körvonalazott történethez a hazánkban 

lefolyt eseményekhez hozzá kell még fűzni, hogy a fővárosban és a 

vidéken elterjedt spiritisztikai gyakorlat nem volt alkalmas sem a tu-

dományos világot, sem a vallásokat barátságos hangulatra indítani. 

Ez természetes is, mert amíg a csak asztaltáncoltatással foglalkozók 

egyszersmind a téves propagandizmusba esnek, és válogatás nélkül 

mindenkit spiritisztává szeretnének tenni az által, hogy a kezdetleges 

kísérletezésükhöz hívnak úgynevezett érdeklődőket, akik valójukban 

csak kíváncsiskodók; addig a komolyan foglalkozók az igazi érdek-

lődőktől is némi elemi ismereteket követelnek. Erre a nagyközönség 

nálunk nehezen bírható rá és így érthető, hogy a komoly kis családi 

körökbe és - főképpen - az említett régi szigorú szabályokon alapuló 

Budapesti Szellembúvárok Egyesületének üléseire nehezen lehet be-

jutni. 
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Mindazonáltal a spiritizmus gyakorlata, bár nem egészen tökéletes 

módon, de terjed hazánkban is. Sok évvel előbb már kísérleteztek 

egy második lap terjesztésével, mely hivatva lett volna nemcsak az 

ülésekben elhangzott „kijelentések” közreadását nyilvánosságra hoz-

ni, hanem egyrészt a külföldiek spiritizmusából kialakult és tudomá-

nyosabb színezetű közleményeit itthon terjeszteni. Az e célra Mikos 

János báró támogatásával megindult „Rejtelmes Világ” című folyó-

irat azonban még nem találta meg azon érdeklődő közönséget, hogy 

sokáig bírta volna a költségeket, és így mint korai szülött csakhamar 

megszűnt. 

Öt évvel ezelőtt amerikai magyar spiritiszták áldozatkészségével 

életre kelt az Új Ösvény című folyóirat, mely azonban nem talált még 

elég érdeklődő közönségre és megszűnt. 

Áttérve e sorok céljaira, a történeti tényekre vonatkozólag még 

hozzá kell sorolni, hogy mielőtt az amerikai heydesville-i kopogások 

elhangzásából a mostani spiritisztikai gyakorlat kialakult volna, vol-

tak jelenségek, melyek hivatottak lettek volna rávezetni, hogy a test-

nélküli lényekkel közlekedni lehet, és hogy szellemünk testiségünk 

nélkül is szerezhet ismeretet távoli eseményekről. 

Egy ilyen történetileg és szavahihető egyéniség által is igazolt 

esetre rámutatunk, amikor előzőleg hivatkoztunk Swedenborg Emá-

nuel, svédországi állami mérnök esetére. Képessége volt, hogy a tá-

volba látott, tőle több százmérföldnyire történő tűzesetről az esemény 

beálltakor jelentést tudott adni; túlvilági lényekkel összeköttetésbe 

tudott jutni és azoktól értesítést nyert általa vagy mások által nem 

ismert tényekről. Róla nem csekélyebb tudós, mint Kant ad bizony-

ságot „Traume eines Geistersehers” című művében. (Egy szellem-

látó álmai.) 

Azonban e tény az 1700 évek végéről való és így méltán azt 

mondhatni: hogy oly régen volt, talán nem is igaz. 

Mielőtt még a heydesville-i kopogások elhangzottak, a múlt szá-

zad közepén (1848) már e század elejétől vannak jelenségeink, me-

lyek a Swedenborg félét sokkal túlhaladják. 

Csak két ily esetről fogok említést tenni. Az egyik az amerikai 

Andrew Jackson Davis-é, kit az amerikai spiritizmus mint eme tan 

előfutárjának, tehát az Evangélium szerinti keresztelő János minta-
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képének tekint; a másik a dr. Justinius Kerner által kezelt és egy vas-

kos könyvben megörökített Hauffe Friderike asszony esete. 

Andrew Jackson Davis 1826-ban született augusztus hó 11-én és 

meghalt 1910 január hó 13-án. Hauffe Friderike asszony született 

Prévorst nevű württembergi faluban 1801. évben és meghalt 1829-

ben öt évi betegeskedés után, mely alatt dr. Kerner kezelte. 

Mindkét élet lefolyása érdekes világítást vet a spiritizmus történeti 

fejlődésére. A jelenségek még nem voltak elégségesek arra, hogy a 

tudomány emberét rávezessék a szellemvilág valóságára. Még a 

heydesville-i kopogásoknak is meg kellett történnie, hogy a szellem-

világ valóságára rávezethetők legyenek azok, kik nem rabjai vala-

mely előítéletnek. Rövid kivonatban Andrew Jackson Davis élete a 

következőképp folyt le: 

Blooming Grove nevű kis városkában egy Sámuel Davis nevű ci-

pésznek volt a fia; innen szülei a Hyde-Parkba költöztek, ahol 1836-

ban, tehát 10 éves korában első ízben részesül iskolai tanításban. De 

már a következő évben, tehát 1837-ben egy malomba került, mint 

inas, 1838-ban rövid ideig ismét iskolába jut, de csakhamar szolgája 

lesz egy ügyvédnek, majd pásztor és mezei munkás lesz. 1839-ben 

szüleivel Poughkeepsie nevű helységbe költözik, ahol ismét rövid 

időre iskolai tanításban részesül. Összes iskolai idejét öt hónapra te-

szik történetírói. 

1840-ben, tehát 14 éves korában végre egy fűszeres üzletben se-

géd lesz, ahol az a főfoglalkozása, hogy házról házra jár, és élesztőt 

árul. 1841-ben atyja saját üzletébe fogadja, cipésszé lesz, és Ira 

Armstrong cipőüzletébe kerül segédnek. Itt ismerkedik meg A. 

Bartlett pastorral (pap) és 1843-ban ennek révén William Lewingston 

nevű szabómesterrel, ki őt első ízben delejes álomba meríti. 1844-

ben feladja a mesterségét és teljesen Lewingstonhoz költözik, ahol 

ennek felügyelete és kezelése mellett teljesen a betegek gyógyítására 

adja magát. Ekkor nyeri el a „Poughkeepsie-i clairvoyant és látó” 

elnevezést, melyet sokáig megtartott. Megismerkedik Gibson Smith 

nevű pastorral, kinek segédlete mellett nyilvános üléseket rendeznek. 

Végre 1845-ben New-Yorkba teszi át lakhelyét, ahol delejes álla-

potban megnevezi dr. Sylas Smith Lyont, ki Bridgeport-ban lakik, 

hogy őt hívják meg a célra, hogy őt delejezze. Megnevezi továbbá 
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New-Havenben lakó Rev. William Fishbough papot avégre, hogy ez 

írja le azon nyilvánulásait, melyeket elmondandó lesz és ezen alkal-

makkor, mint tanuk: Rev. J. N. Parker, ThereonLapham és dr. Lea 

Smith legyen jelen. 

Íme, 1826-tól 1845-ig, tehát 19 éves korában, csak öt hónapig tar-

tó, bizonyára nem kielégítő iskoláztatás után, elkezd nyilvános elő-

adásokat tartani, melyeknek eredményei ily tartalmú könyvek lettek: 

1. Az orvos. 2. A szellemi közlekedés bölcselete. 3. A tanító. 4. Az 

elkövetkezendő válság. 5. A Látó, mint a szellem bölcselete. 6. Az 

összhangzatos ember. 7. Szabad gondolatok a vallásról. 8. Reformá-

tor, a bűnök és erkölcsök pszichológiája. 9. A halál és az utána kö-

vetkező élet. 10. A természet elvei. Itt csak könyveinek legfonto-

sabbjait soroltuk fel, mert ezeken kívül még sok kisebb-nagyobb ta-

nulmányai jelentek meg, melyeket mind abban az állapotban mondott 

tollba, melybe előbb delejezés által jutott, melyet azonban későbbi 

fejlődésében saját maga is elő tudott idézni. 

E gyakorlatok, melyek a tanulatlan egyéniségben bizonyos szel-

lemi képességeket is elősegítettek a fejlődésre, végre 1886-ban - te-

hát 60 éves korában - arra bírták, hogy orvosi képességet szerezzen 

meg, hogy érvényesen gyógyíthasson, beiratkozott New-Yorkban 

lévő orvosi egyetemre és onnan orvosi diplomát is kapott. Így aztán 

még hosszú éveken át, mint gyakorló orvos, hasznosan tudta szellemi 

képességeit az emberiség javára kifejteni, míg aztán 83 éves korában 

a másik létformába átment. 

Összevetve az Andrew Jackson Davis tudatossá vált jelenségét és 

a heydesville-i Fox nővérek tudattalan jelenségét, úgy e kettő is elég-

séges annak bizonyítására, hogy a szellemvilág mily tudatosan cél-

irányos munkásságot fejt ki, hogy az anyagiasságban élő emberiséget 

felrázza annak tudatára, hogy a vallások hiányos tanításainak mily 

fontos és mélyreható alapja van az örökélet hirdetésében, és így az  

előítélet nélkülit rávezesse az Istenhitben való életre. 

Amig Amerikában az Andrew Jackson Davis esete, kapcsolatban 

a Fox nővérekével, a spiritizmus elterjedésében nagy szolgálatot tett, 

addig a Hauffe Friderike asszonnyal történtek, dacára annak, hogy 

gyakorló orvosok kezelése igazolja, mégis az európai tudományos 

elfogultság egyrészt, és a vallások dogmatikus tanításai folytán még 
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ezidő szerint sem tudják elfogadtatni azt, hogy eme jelenségek men--

nyire támogatnák vallási és tudományos dogmáikat, ha ők - a tudo-

mány és a vallások - vennék kezükbe a spiritizmus előállította jelen-

ségek és nyilatkozatok valóságainak megállapítását. 

Mielőtt a Hauffe Friderike asszony esetére érdemileg rátérnénk, 

azért kell előbb az ő orvosának személyiségével foglalkozni, mert 

csak ennek ismeretében értékelhető igazában e különös eset, mely 

annál feltűnőbb, miután abban az időben játszik szerepet, amikor 

még a Fox nővérek esete Amerikában sem volt ismeretes. Így azt le-

het mondani, hogy Hauffe asszony - nem mint az amerikaiak Davist 

jelzik a spiritizmus „Keresztelő János”-ának - csak az előfutárja volt 

egy, az egész föld kerekségét immár betöltő túlvilági kijelentések so-

rozatának, melyet azonban akkor sem, amikor történt, de még most 

sem akarnak elismerni azok, akik a beléjük nevelt felfogások rabjai, 

és nem is akarják saját józan eszüket sikeresen használni! 

Előzetesen rá kell mutatni, hogy a spiritizmussal behatóan és bi-

zonyos törvényszerűségek szem előtt tartásával foglalkozók felismer-

ték, hogy e mozgalom a láthatatlan világból irányíttatik, és így azt 

mondhatjuk, hogy vezettetik. Ez éppen a Hauffe asszony esetéből is 

látható, mert orvosának, dr. Justinusz Kernernek, élete erről tesz ta-

núságot. 

Dr. Kerner Jusztinusz szül. 1786-ban és egy, a németországi 

Ludwigsburg városában élő kormánytanácsosi rangban lévő hivatal-

noknak volt a gyermeke, és kereskedői pályára szánták szülei. Nagy 

nehezen tudta kivívni, hogy megengedték az egyetemre való beirat-

kozást, mert természeti szakmára volt kedve. De miután szülei nem 

voltak oly módban, hogy tőlük telhetőleg támogathatták volna, tehát 

a Tübingeni egyetemre való beiratkozáshoz kénytelen volt Ludwigs-

burgtól az utat gyalog megtenni! Este, holdvilágnál érkezett meg Tü-

bingenbe, nem lévén annyi pénze, hogy szállóban keressen éjjelre 

helyet, egy kapu előtt lévő padon tölte az éjjelt. Reggelre nagy szél-

vész ébresztette fel és ekkor látta, hogy egy kórház előtt van, és egy-

szerre egy papírdarabot fujt a szél az ölébe, melyet megvizsgálva, azt 

látta, hogy egy orvosi vény (recept), melyet a szél valószínűleg a 

kórház nyitott ablakából irányított hozzá. Ezt a tényt olybá tekinté, 

mint irányítást és elhatározta az orvosi pályára való lépést. Így aztán 
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1804-ben Tübingen-ben megkezdte az orvosi egyetemet. Már 1808-

ban orvossá avatják és gyakorlatra Hamburgba, orvos fivéréhez uta-

zik, innen Wien-be kerül és 1813-ban megnősül majd a németországi 

Welzheimben letelepszik. De nem soká marad itt, mert 1819-ben 

Weinsberg nevű városka főorvosává választják, ahol aztán végleg 

megmarad. Ennyit elég tudnunk dr. Kernerről, hogy elfogadjuk az 

általa adott részleteket Hauffe asszonyról, melyeket aztán dr. du Prel 

Károly hírneves bölcselő és spiritista iró „Die Seherin von Prevorst” 

című könyvében részletesen leír, s melyből a következő adatokat is 

vesszük. (Magyarul a hivatkozott könyv: „A Prevorszti látnoknő.”) 

Térjünk most át a tulajdonképpeni tárgyunkra. 

Würtenberg (Németország) Prevorst nevű hegyi városkájában élt 

Wanner János erdőfelügyelő és ennek született 1801-ben egy kis leá-

nya, kit Frederikének kereszteltek. Ebben a kis hegyi helységben élt 

és nevekedett Frederike, egyszerűen és úgyszólván egyedüliségben. 

De csakhamar különös tulajdonságai mutatkoztak abban, hogy álmai 

beteljesültek, sőt álmaiban tanításokat, figyelmeztetéseket kapott. 

Például, amikor egyszer apja egy neki értékes tárgyát elveszítette és 

ezért Frederikát okolta, a leány erős görcsöket kapott, a következő 

éjjelen álmában megjelent a hely látása, amelyen az elveszett tárgy 

fekszik. A kis helységben nincs alkalom őt iskolailag képeztetni, el-

vitték Lőwenstein közeli helységben élő Schmidgall János nevű öreg 

szüleihez. A nagyatya tapasztalta, ha Frederikével sétált, hogy bizo-

nyos helyek közelségében a leányka különös érzetekről panaszkodik. 

Ezek az érzetei előállottak, ha templomban vagy temetőben tartózko-

dott. Ez érzetei fokozódtak annyira, hogy Frederika halottak közelé-

ben szellemeket is látott. Ez a képessége mindinkább fokozódott, az 

öregszülők nem csekély aggályaira, úgy, hogy visszavitték atyjához, 

kinek betegeskedése folytán leánya ápolására szüksége is volt. 

Élete most atyja és anyja betegágyai között folyt le folytonos be-

tegápolás között és így természetes, hogy kedélye és az a képessége, 

hogy bizonyos befolyásoknak volt kitéve, csak fokozódott. 

Végre elérte a 19. életévét és engedett szüleinek kívánságára és 

nejévé vált egy Hauffe nevű távoli rokonának. 

Esküvőjének napján egy különös jelensége volt. E napon temették 

a helység öreg papját, kitől Frederike sokszor nyert tanítást. A teme-
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tésen részt vett és egy oly érzése támadt, mintha a halott őt vigasztal-

ni kívánná, hogy most már nem hagyja el őt! Ettől a perctől kezdve a 

szomorúság, mely nagy erőt vett rajta, eltűnt és szinte vígan távozott 

a temetőből. 

Házasságának következő három éve egész normálisan telt el. 

Azonban 1822. év február hó 13-án éjjel a következő álma volt. Azt 

álmodja, hogy lakásukban nagy felfordulás van, éppen akkor, amikor 

ágyba akar feküdni, melyben azonban annak a papnak a holtteste 

fekszik, akinek a temetésén esküvőjének napján jelen volt, és aki ne-

ki akkor, mint szellem megjelent. Az álomban folytatólagosan azt 

észleli, hogy a külső szobában atyja és két másik egyének, kik orvo-

sok, a szavát hallja, amint afelől tanácskoznak, hogy ő mily nagy be-

teg. Ekkor kikiált, hogy hagyják őt nyugton e halottnál, mert ez fogja 

őt meggyógyítani, mert orvos őt meggyógyítani nem tudja. Továbbá 

azt érzi, amint őt a halottól el akarják szakítani, pedig ott oly jól érzi 

magát. A férje, ki őt álmában ekképp beszélni hallja, végre felkelti. 

Másnap reggel aztán heves lázba esik, mely 14 napig tart, melynek 

következtében hét évi delejes élete következett. 

Ezen időtől fogva, tehát február hó 27-től kezdve, állott be azon 

állapot, melyről hírhedté vált Hauffe asszony széles körökben, s 

melyről álljanak itt a következő részletek: 

Előre kell bocsájtani, hogy ettől a perctől, amikor fenti álombeli 

látása volt, folytonos betegeskedése kezdődött, és a legkülönbözőbb 

orvosi és kuruzslói eljárásokat alkalmaztak, de egyik sem használt 

tartósan. A mellkasban előálló görcsök gyötrik, más testi fájdalmak 

állnak elő. Használnak cseppeket, beöntéseket, dörzsöléseket és vég-

re a beteg bemondása szerint delejes vonásokat. Ez utóbbiak bizo-

nyos egyének által alkalmazva súlyosbítják az állapotot, csak egyes 

általa megnevezettek hatnak enyhítőleg, de ezek is csak rövid ideig. 

Az egyik ily görcsszerű állapotában történt, hogy tényleg megtör-

tént az a jelenet, melyet fennebb álmában átélt, t.i. atyja két orvos 

jelenlétében a betegszoba melletti szobában tanácskozott a gyógyítás 

módja felől. Egy alkalommal arról beszélt álomszerű (transz) állapo-

tában, hogy egy szellem, minden nap este hét órakor jön és őt deleje-

zi úgy, hogy három ujjából lát kiáramlani valamit, amely szívgödréig 

ér. Megismerte ebben az alakban elhunyt öreganyját. Ez állapotában 
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tapasztalták jelenlévők, hogy oly tárgyak, melyek a betegre rossz ha-

tással voltak, láthatatlan kezek által az ágytól eltávolíttattak. Ilyen 

állapotban, amikor nagyanyja delejezte, a jelem lévők háta mögött 

szellemeket is látott. Pl. nővére mögött mindig elhalt Heinrich nevű 

fivérének szellemét látta. 

Ezek az állapotok mind hevesebbek lettek, a beteg mind rosszab-

bul érezte magát, úgy hogy a rokonság kétségbe esett és végre azt 

határozták, hogy a beteget Weinsbergbe viszik dr. Kerner orvoshoz, 

kinek a vidéken jó hírneve volt. Így került Hauffe asszony végre 

1826. év november hó 25-én dr. Kerner lakásába, amint írja teljesen 

letörve, inkább halottnak mint élőnek vélelmezhetőnek, annyira, 

hogy ágyba fektetve minden két-három percenként kellett levest be-

adni, hogy erőhöz jusson, azonban a legtöbbször ezt is azonnal ki-

hányta. Esténként delejes álomba esett, melynek kezdetén csendesen 

imádkozott és mindig az orvos után kívánkozott. Azonban dr. Kerner 

azt üzeni neki, hogy ebben a delejes állapotban nem akar vele érint-

kezni (dr. Kerner ekkor még nem ismerte ezt az állapotot) és csak ha 

éber lesz, fog vele beszélni. T.i. az orvos feltette magában, hogy tel-

jesen a tudomány szerint fogja meggyógyítani (!) de aztán azt tapasz-

talta, hogy bármily orvosságot is adott, bár mily csekély mértékben, 

azokra semmi jó hatás nem nyilvánult, sőt az állapot még rosszabbo-

dott. 

Végre egy alkalommal rá szánja magát dr. Kerner, hogy - miután 

hetekig eredménytelenül kísérletezett - amikor delejes álomba esett 

megkérdezze: vajon segíteni lehetne-e rajta még delejes vonásokkal? 

Erre azt a választ kapja, hogy csak akkor tud erre felelni, ha este hét 

vonást kap. Amidőn ez másnap megtörtént, bár nem dr. Kerner által, 

hanem egy általa felkért más egyén által, úgy épp dr. Kerner nagy 

csodálkozására akkor a rákövetkező másnap reggel - a nagy beteg 

saját és környezete meglepetésére is - sokkal erősebbnek érezte ma-

gát, úgy hogy az ágyban saját maga fel tudott ülni. Így aztán 1826. év 

december hó 22-től kezdve 27 napon át rendszeres delejes kezelés-

ben részesült, és azon gyógyszereket kapta, melyeket saját magának 

ebben a delejes állapotban rendel, elhagyva egyéb gyógyító módokat. 

Így aztán Hauffe asszony lassan ismét oly erőre tesz szert, mely alig 

volt már remélhető azon szenvedések után, melyeknek évek óta ki 
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volt téve. Azonban atyja halála nagy visszaesést okozott, és ezentúl 

már csak lassú pusztulás volt a sorsa. 

Végre 1829. év augusztus hó 5-én már agonizált egész napon át, 

de valahányszor delejes vonást kapott, mindenkor mintha új életre 

kelt volna, azt kívánta, hogy bizonyos vallási éneket énekeljenek 

előtte, és amikor már úgy látszott, hogy meghalt, de a dr. Kerner ne-

vét hangosan kiejtették, ismét magához tért, nem tudván meghalni, 

azt a látszatott keltvén, hogy delejes behatásokra még érzékeny. Sőt 

amikor már teljesen kihűlt a tapintás szerint és anyja három delejes 

vonást tett reá, kinyitotta szemeit és ajkait is mozgatta. 

Ezen haláltusa alatt édes atyja szelleme folyton körülötte volt, és 

ezt a jelenséget ez alkalommal édes anyja és nővére is észlelték és a 

haldoklóval közölték, amikor is kijelentette, hogy ő is tudja, hogy 

atyja szelleme itt van és így ők nem tévednek. 

Még egy különös jelenséget kell felemlíteni dr. Kerner feljegyzé-

seiből, őt t. i. érdekelték a hosszú betegség okai és így egy dr. Off 

nevű közelben lakó orvos társát kérte fel, hogy boncolja fel a hullát. 

Ekkor sokféle megbetegedését a szervezetnek állapították meg, külö-

nösen a májban, melyről a beteg is sokat panaszkodott, és az epében 

egy nagy követ találtak. 

De a különlegesség abban található, hogy dr. Off megállapította, 

hogy soha oly egészséges és szépen fejlett agyvelőt még emberi holt-

testben nem látott, úgy szinte sem a gerincvelő teljes hosszúságán, 

sem az idegeken végig semmiféle betegedés vagy elváltozás, dacára 

a hosszú és meg nem állapítható betegedésnek nyoma nem volt. 

Amikor így röviden és kivonatosan írtuk le a Hauffe Frederike 

asszony egyszerű élet folyamatát, mely rövid 28 földi évig tartott, 

ebből rá akartunk mutatni, hogy ennek előtte, s valószínűleg még ma 

is hány ilyen tulajdonságú és képességű egyént kezelnek orvosilag 

hiányosan, mert nem ismerik fel azon állapotot, mely az úgynevezett 

„médiumitás” következménye, ha azt fejleszteni törvényes módon 

nem tudják, hanem ellenkezőleg eltompítani, elnyomni törekednek. 

Most aztán ezek előrebocsájtásával dr. Kerner további észleléseit 

e betegével három teljes éven keresztül, melyet szerencsés volt saját 

házában és személyes felügyelete alatt, jobban tudjuk értékelni. E 

jelenségek, mint azokat a következőkben egyenként felsoroljuk azt 
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fogják elénk tárni, hogy íme ezek is alkalmasak lettek volna azt a 

mozgalmat előidézni, melyet néhány évtized után az amerikai Fox 

nővérek esete folyamatba tett. Lássuk már most miket tapasztalt dr. 

Kerner. 

Dacára, hogy folyton betegeskedett, és az orvos minden igyekeze-

te őt betegségéből kigyógyítani sikertelen maradt, mégis Hauffe as--

szonnyal oly jelenségek merültek fel, melyek dr. Kernert is arról 

győzték meg, hogy Hauffe asszony valósággal a szellemvilággal tu-

dott közlekedni! Erről az említett „Prevorsti látnoknő” című könyv-

ben a következő részleteket olvashatni. 

Megjegyzendő és szem elől nem tévesztendő, hogy a Hauffe as--

szony története 1801-től 1829-ig terjedő időkben folyik le, míg az 

Amerikából átszármazott spiritizmus kezdete 1844-től ismeretes! 

Tehát nem vonatkoztatható az előbbi az utóbbiból eredendőnek. 

Mégis azt olvassuk, hogy dr. Kerner tanúsága alapján Hauffe as--

szony így állapítja meg a szellemek látását: „... az ember részint 

agyával, részint pedig a szívgödrével észlelheti a szellemeket.” Ehhez 

dr. Kerner azt a magyarázatot fűzi, hogy: „az agybéli látás a fizikai 

szem, ellenben a szívgödörbeli az érzésbeli látásra vonatkozik”. (A 

szívgödör mögött a „plexus solaris” egyik ideg dúc van, mely a je-

lenlegi elmélet és tapasztalat szerint a szellem kapcsolódó eszköze.) 

Azt mondja továbbá Hauffe asszony magyarázatképpen, hogy: „bi-

zonyára nem magam alkotom magamnak e képleteket, mert hisz 

semmi örömöm sincs bennük; ellenkezőleg kellemetlenek eme szeren-

csétleneket látnom, s semmi esetre sem gondolok rájuk, kivéve ha 

ezek felől megkérdeznek. Sajnos úgy látszik, mintha az én életem erre 

volna berendezve! Látom őket a nap minden időszakában; akár van-

nak jelen emberek akár nincsenek. Teljesen ébernek érzem magam és 

úgy veszem észre mintha valami változáson mentem volna át. Úgy 

tűnnek fel nékem, mintha ködös alakúak lennének, melyeken keresz-

tül látni, mert soha sem vettem észre, hogy árnyékot vetnének! Álla-

tok is látják őket, mert úgy néznek ki, mint emberi létükben. Ruháza-

tuk is olyan, mint amilyent életükben hordtak. Kétféle szürke színe-

zetűek, akik sötétebbek azok szenvedők; akik világosabbak azok már 

tisztultabbak. Járásuk is olyan emberi, bár inkább lebegésszerű, kü-

lönösen azoknál kik már tisztultabbak. Jelenlétüket zörejjel adják 
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tudtul az alantasok, és megfigyeltem, hogy mentől alantasabb annál 

hangosabb zörejeket tud létre hozni, s ezek a kísértetek. Beszédük 

olyan változó, mint az embereké és leheletszerű. Nem tudok velük 

mindenről beszélni, amiről akarok, mert nem felelnek minden kérdé-

semre. A sötétebb színűek rossz hatással vannak reám, míg a világo-

sabbak jó és éltető benyomást tesznek reám. A szellemek mondták 

nekem, hogy van egy vezető (védő) szellem mellettem, melyről 

azonban éber állapotban nem tudok semmit. Velem csak többnyire 

azon szellemek közlekednek, kik még a mi légkörünkben tartózkod-

nak. (Földhöz ragadtak, anyagiasán érzők), ez a kör egy közbe eső a 

Föld és a magasabb régiók között. Ebben az állapotban azok a szel-

lemek léteznek, kik egyrészt még nem is tudják, hogy testiségüket 

levetették és még ragaszkodnak földi élményeikhez, különösen, ha a 

Krisztus tanításait nem követték. Ebben az állapotban a javulás ki 

van zárva, mert a szellem úgyszólván addig van magára hagyva, míg 

segélyért nem folyamodik. Különösen rossz állapotuk van azoknak, 

akik valamely gonoszságot követtek el, és nem bűnhődtek vagy nem 

tették jóvá! Nem csak hozzám jönnek a szellemek, hanem a többi 

embereket is felkeresik segítség végett. Persze akinek nem nyílik 

meg a szellemi látása, az nem érzi tudatosan a szellemek közelségét, 

csak valami nyugtalanságot érez, melyről nem tud számot adni sem 

magának sem másnak. Téves azon felfogása az emberiségnek, hogy 

ha a szellem a testiséget levette, azért mindjárt tökéletes és mindent 

tudóvá lesz! Sőt ellenkezőleg, egy gondolatban leledzik, amely őt 

halálakor legjobban elfoglalta. Ellenben azon ember szelleme, aki 

már földi életében előkészült a túlvilági létformára, tehát képezte 

szellemi értékét, annak könnyű lesz a további fejlődés, és nem törő-

dik többé anyagias dolgokkal. Hauffe asszonynak eme nagyon kivo-

natosan közölt magyarázatait a mostani spiritisztikai gyakorlatokban, 

ha azok az eddig felismert törvényszerűségek mellett folynak, mind 

igazolva és még tökéletesebben kifejlesztve megtaláljuk. 

Íme ez bizonyítja, hogy a szellemvilág mindenkor megnyilatkozni 

kívánt a testben megkötött ember szellemeknek, csak ezeknek korlá-

tolt képességeik nem engedték azt felismerni, amelyet most - úgy-

szólván - kézzelfoghatóan nyújt az Isten kegyelme és főképp szerete-

te! 
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Ezen azonosság a gyakorlásban mennyire kitűnik, azt abból is 

megállapíthatni, hogy itt felsorolunk egy-két esetet, mely teljesen 

fedi a spiritizmusnak jelenlegi célját, mely egyrészt a jelenlegi embe-

riség szellemi ébresztését, másrészt nagy szellemi csoportok kifejlő-

dését akarja elősegíteni. 

Ide iktatunk tanulságul Hauffe asszony életéből néhány esetet: 

amikor Hauffe asszonyt, mint beteget Weinsbergbe szállították, ahol 

még dr. Kernert az orvosát sem ismerte, így tehát sem a helységet, 

sem annak lakóival ismeretséget nem köthetett, már az első éjjel 

megjelent neki egy alak, aki egy papirlapot tart szeme elé, és rámutat 

a lap felső részén látható 80-as számjegyre és egy J betűre azt az uta-

sítást adva, hogy ezt a lapot a helység járásbírósági épületének az ál-

tala közelebb is megjelölt szobájának egyik szekrényéből keressék 

ki, mert különben az ő - az alaknak - még élő nejének sok kellemet-

lensége lesz, melytől ilyképpen akarja megóvni. Továbbá azt mond-

ta, hogy ő - az alak - a szomszéd ház pincéjében a negyedik boros 

hordónál tartózkodik! 

Amikor reggel Hauffe asszony felébredt és ez álmát dr. Kernernek 

elmondja, és leírja, hogy mily ruházatban látta az alakot, azonnal rá-

ismernek úgy az orvos, mint hozzátartozói a néhány évvel előbb el-

hunyt K. nevű egyénre, aki a szomszédos borkereskedő megbízottja 

volt és hirtelen halván meg, számadásait rendetlenül hagyta. 

Dr. Kerner első hallásra az elbeszélésnek nem adván fontosságot, 

közönséges álomnak tartotta. De miután Hauffe asszony a következő 

éjjeleken a látomásának ismétlését adta elő, azzal toldván meg, hogy 

az alak sürgeti a papírlap kikeresését, mert különben őt - Hauffe as--

szonyt - a betegségben súlyosbítja, az orvos mégis indítatván magát 

arra, hogy elment a bíróságra, és ott a bírónak előadta az ügyet és 

hosszú keresés után megtalálták a K. utáni esetből kifolyó eljárás ak-

tái között a jelölt lapot, mely aztán az ügyre vonatkozólag oly felvi-

lágosítást adott, hogy az elhunyt nejének többé kellemetlenségtől 

nem kellett tartani. Ezután az alak, mely tehát az elhunyt nyugtot 

nem talált szelleme, ismét megjelent Hauffe asszonynak álmában, 

megköszönte és kijelentette, hogy immár többé nem zaklatja. 

Ez az eset vezette aztán rá dr. Kernert, hogy Hauffe asszony bete-

gével egészen más szempontból foglalkozzék, mert a felügyelete 
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alatt álló e betegével egész sorozata a hasonló eseményeknek történ-

tek, melyek az orvost arról győzték meg, hogy van tudatos élet a tes-

tiség nélkül is. 

Home Douglas Dániel. (**) 

Született Skóciában (Anglia) Edinburgh közelében lévő Currie 

nevű helységben 1833-ban, onnan 9 éves korában egy nagynénjével 

New-Englandba (Amerikába) vándorolt ki. Már 13 éves korában rej-

telmes sajátos tulajdonságai tűnnek fel, mely arra mutat, hogy mint 

Skócia szülöttje magával hozta ama felvidéken ősidőktől észlelhető 

eme tulajdonságokat. Ezen korában egy Edwin nevű hason korú ba-

rátjával azt a történetet hallják, hogy egy szerelmes párnak egyike 

halála után megjelent a másiknak! Ekkor megfogadják egymásnak, 

hogy ha egyikük meghal a másiknak jelt ad. Ezután Home ebből a 

helységből nénjével elköltözik egy távolabb eső helységbe, ahol egy 

éjjel Home egy látomást észlel, mely Edwin barátját mutatja neki és 

reggel nénjének bejelenti, hogy Edwin meghalt, amely esemény két 

nap múlva levél által helyesnek bizonyul. Egy másik ily látomása 

édesanyja halálát igazolja, és ezután a lakásban minden féle kopogá-

sok, bútorok mozgása és más a lakókat zavaró hangok hallatszanak, 

úgy hogy nénje ezt a Home-al kapcsolatosnak vélvén, a fiút elzavarta 

a házától. Home a barátaihoz megy, kikkel aztán városról városra 

csavarognak, és médiumitása kifejlődik, melyet e célra tartott ülé-

sekben mutatja oly sűrűn, hogy azidőben nem ismervén eme tulaj-

donság törvényszerűségét, a gyakori űzése (úgy, mint manapság is) a 

testiségének egészségére káros hatással volt. 

Miután végre híre ment az általa előállott jelenségeknek, New-

Yorkba hívják, ahol egyetemi tanárok, nevezetesen Hare professzor, 

Edmonds bíró a felső bíróságtól, tartanak vele kísérleteket, melyek 

oly meggyőzőek voltak, hogy nem csak a nevezettek, hanem sok má-

sok is elfogadták a szellemvilág befolyását. 

A Home-al foglalkozók aztán arra bírták őt, hogy miután gyógyí-

tási képességét is felfedezték, hogy tanulja meg az orvosi foglalko-

zást, azonban a sok kísérletezés következtében testisége annyira le-

gyöngült, hogy a tanulást nem bírta és így elhatározta, hogy visszatér 

Angliába, ahol 1855. évi április havában Liverpoolba megérkezett. A 

szellemvilággal való kapcsolata és a betegsége folytán gyöngült tes-
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tisége felkeltette benne a vallási irányzatot, és ha nem lett volna át-

hatva képességének fontosságával, akkor bizonyára valamely vallási 

szekta alapítására adta volna magát. Így azonban annyira szerény és 

egyszerűen gondolkodó volt, hogy amikor médiumi tehetségeinek 

híre Európában elterjedt és a párisi Union Club egy egyetlen ülésre 

nagy összegű honoráriummal meghívta, elutasította ezt, azzal a meg-

okolással, hogy: „hivatva vagyok a halhatatlanság bizonyítására és 

soha ezért a munkámért pénzt el nem fogadok.” 

Mindazonáltal meghívásokat kapott nem csak tudományos intéz-

ményekhez, hanem majdnem az összes európai koronás főktől is, 

kiknek érdeklődése fel lett keltve képességei iránt. E képességeiről 

az olvasható a róla szóló jelentésekből, hogy pl. az első ülésre Bro-

ugham lord Brewster Dávid tanár barátjával jött és nappali világítás 

mellett oly jelenségeket figyelhettek meg, melyek láttára Brewster 

tanár úgy nyilatkozott, hogy: „Ötven évi bölcselkedését halomra dön-

ti.” 

Erről az ülésről aztán Brewster tanár így ír nővéréhez:  

„Négyen ülünk egy középnagyságú asztal körül, melynek alkotá-

sát megvizsgáltuk. Rövid időn belül az asztal elkezdett mozogni és 

rezgések járták át karjainkat; kérésünkre az asztal megszüntette moz-

gását. Aztán az asztal külön részeiben a leghangosabb kopogások 

hallatszottak és az asztal egyszerre felemelkedett, pedig egyikünk 

keze sem volt rajta. Egy kis csengettyűt a szőnyegre állítottunk és 

anélkül, hogy valaki hozzá ért volna el kezdett csöngetni, aztán a 

csengő fel emelkedett és kezemhez helyezkedett el. Ezek voltak a fő 

jelenségek és ezeknek mikéntjét meg magyarázni nem bírjuk, mert 

semmi féle eszközzel való összeköttetését megállapítani nem lehe-

tett.” 

De a képességeinek a netovábbja az volt, hogy fel tudott emelked-

ni a levegőbe! Oly képesség, mely a kereszténység történetében is 

egyes szentekről van hírül adva. Erről 1857-ben a franciaországbeli 

Bordeaux melletti kastélyban tartott ülésről azt írják: „a székében ül-

ve felemelkedett négy-öt lábnyira a teste, és láttuk amint az ablaktól 

megvilágítva lábai előre nyúlva egyenesen, mereven feküdtek a leve-

gőben.” 
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A legmeglepőbb esemény az volt, amikor 1868-ban december 16-

án több tanú jelenlétében a félig nyitott ablakon keresztül kilebegett 

az ablakon, mely az utca szintjétől hetven lábnyi magasságban volt és 

megint azon módon belebegett. 

Ezen jelenségek észlelésekor azt lehet kérdezni, vajon a csodák 

idejébe jutottunk vissza!? De csodák nincsenek, csak oly jelenségek 

vannak, melyek törvényszerűségét még nem ismerjük. Azért meg 

kell tartanunk a középutat, mely azok között van, kik semmit sem 

hisznek, és akik mindent elhisznek vizsgálat nélkül. Gondolnunk kell 

arra, hogy valamikor az iránytű kilengését is csodának tartottuk, 

amíg fel nem ismertük annak más erő folytán való törvényszerűségét. 

Bizonyára Home-nak erős hite egy felsőbb hatalomban, és az ülésben 

részt vevők fegyelmezettsége volt az ok, hogy ily jelenség létre jöhe-

tett, ha az egyik vagy a másik feltétel azonban ki esik a számításból, 

akkor e zavar következtében Home lepottyan! Sok hasonló jelenete-

ket tapasztaltak azok kik oly szerencsések voltak, hogy vele ülésez-

hettek, úgy hogy egyik tanú Webster asszony Florence-ből - Olaszor-

szágból - azt írja róla: „ő a legcsodálatosabb misszionáriusa a jelen 

időknek abban a legfontosabb kérdésben, van-e örök élet.” 

Home saját maga így szól egy Londonban 1866-ban február 15-én 

tartott előadásban: „Ez erő az, mely tiszta meggyőződésem szerint 

napról-napra jobban húz bennünket az Isten közelébe. Azt kérdezhe-

tik: vajon tisztultabbá tesz-e bennünket? Válaszom ez: halandók va-

gyunk és így tévelygők, de arra tanít bennünket, hogy a szívbeli tisz-

ták meglátják Istent. Tanítja továbbá, hogy Isten a Szeretet, és nincs 

halál, azaz megsemmisülés. Az öregedőnek vigasz, ha az élet zakla-

tása vége felé közeledik, és a nyugalom következik. A fiatalokhoz 

úgy szól, feleljetek meg kötelességeteknek, amellyel egymás iránt 

tartoztok, mert amit vettek, azt aratjátok. És elhárítja a tévedések kö-

dét és elhozza soha el nem múló napok fénylő reggelét.” 

Híressé válva bejárta Európa összes országait, melyekben előkelő 

körökben tapasztalták médiumi képességeinek kiválóságait, míg vég-

re 1886-ban ő is a másik létformába átment, és sírkövére bevésték az 

I. Kor. levél Xll.10. versét. 
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Eusapía Palladíno. (**) 

A spiritizmus első századának leghíresebb médiuma Eusapia Pal-

ladino, mert ő volt az első, akivel Európa legnevesebb elismert tudó-

sai kísérleteket végeztek, melyek az illetők meggyőződésére vezet-

tek. 

Az általa közvetített jelenségek összefoglalják mind azokat, me-

lyek a különféle ismert és ismeretlenül maradt médiumokkal az 

utóbbi 80 évben felmerültek. 

Ugyanis a jelenlétében megmozdultak a szoba tárgyai, asztalok, 

székek, szekrények, s ezekben vagy felületeiken kopogások hallat-

szottak, a tárgyak érintése nélkül felemelkedtek a levegőbe és ott 

megfigyelhető ideig maradtak; sőt őt magát is lebegtették; a szobá-

ban tőle távol, megérinthetetlen távolságban elhelyezett hangszere-

ken dallamok hangzottak el; végre jelenlétében idegen testiség részei, 

mint kezek, arcok, lábak láthatóvá lettek, sőt ezek előkészített puha 

anyagban lenyomatokat létesítettek. 

Eusapia 1854. év január hó 21-én Nápolyban szegény szülők 

gyermekeként születet, anyja születésekor meghalt és atyja pedig, 

amikor 12 éves korát elérte. Így rokonoknál nevelkedett, ahol korán 

feltűnt azon jelenség, hogy jelenlétében különféle tárgyak mozgásba 

jutnak, őt nem igen érdekelték eme jelenségek, hanem azok iránti 

tekintetből, kik őt eltartották átengedte magát eme - szórakozásnak - 

vélt eseteknek, nehogy elküldjék. 

Csak 22. életévében jutott oda, hogy tudományos egyének is kezd-

tek érdeklődni iránta. A kezdet onnan eredt, hogy egy Olaszország-

ban élő angol hölgy, ki Damiani nevű olasz tudós neje asztaltáncolta-

tás (!) útján egy magát John King-nek nevezett szellem által figyel-

meztetve lett, hogy keresse fel Eusapia nevű leányt, kinek lakását 

utca és házszám pontos megjelölésével megadta, mert ez egy oly ké-

pességű médium, kinek segítségével aztán folytassa a megkezdett 

kisérleteket. 

A pontos bemondás segítségével megtalálta Eusapiát, és ketten 

folytatva a kísérleteket King John megmaradt Eusapia vezető szelle-

mének. Így aztán első ízben 1888-ban Chiai nápolyi tanár írt a vele 

történt kísérletekről Lombroso tanárnak, meghívta őt a kísérleteken 

való részvételre. Azonban Lombroso, ki tudományosságával nem 
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tudta azonnal összeegyeztetni, hogy a még babonaságnak nevezett 

spiritizmussal foglalkozzék csak 1891-ben szánta el magát Eusapiá-

val való kísérleteken részt venni. Ennek következtében meggyőző-

dött a dolgok valóságáról és ekkor adta ki azon nyilatkozatát, mely 

így szól: „Nagy zavarban vagyok, és élénken megbánom, hogy oly 

tartósan tagadtam a spiritisztikai jelenségek lehetőségét.” Ettől 

kezdve aztán az európai tudományos közvélemény is érdeklődött 

Eusapia Palladino iránt. 

Így a Lombroso nápolyi ülései után, melyek 1891-ben folytak le, 

Milanóban 1892-ben tartattak ülések Eusapiával a melyen résztvettek 

Schiaparelli a csillagvizsgáló igazgatója, Gerosa tanár, Chair fizikus, 

Ermacora természeti bölcselet tanára, M. Aksakof orosz kormányta-

nácsos, Du Prel bajor bölcsész, Richet Charles ismert párizsi egye-

temi tanár. Az itt felsoroltak hetven folytatólagos ülést tartottak, és 

ezt követően 1893-ban Rómában, majd 1895-ig Warsó, Paris és Lon-

donban kísérleteztek Eusapiával. A következő nevek bizonyítják, 

mily fontosságot ért el Eusapia Palladino spiritisztikai képessége, 

mert folytatólagosan Olivér Lodge, F. M. Meyers, Dr. Ochorovicz, 

Dr. Richárd Hodgson, Kamil Flammarion, A. de Rochas, Morselli, 

Porro, Venzano tanárok is részt vettek a vele való kísérletekben. 

Dacára annak, hogy ily illusztris nevek igazolták irataikban Eusa-

pia valódi spiritisztikai képességeit, még is akadtak tagadók, olyanok 

akik soha sem voltak jelen ülésein, de olyanok is, akik vele oly felté-

telek mellett kísérleteztek, melyek ellentétben vannak az eddig meg-

ismert törvényességnek. 

Nevezetesen az angol Cambridge-i egyetemre is meghívták Eusa-

pia-t, ahol aztán oly környezetbe jutott, hogy a kísérletek nagyobb 

része nem sikerült, sőt oly színezetet és látszatot mutatott, hogy rá 

fogták, hogy csalt! Egy amerikai újságíró meginterjúvolta ez iránt 

Eusapiát, ki a következő magyarázatát adta eme gyanúsításnak: „Ha 

oly egyének ülnek velem együtt, akik előzetesen azt a gondolatot táp-

lálják, hogy bizonyára csalni fogok, akkor valószínűleg vagy semmi 

sem történik, vagy ha nagyon erős a gondolatuk, akkor „automatiku-

san” kénytelen vagyok olyasmit tenni, amit aztán csalásnak vesznek.” 

Íme egyszerű magyarázata a gondolatátvitelnek, melyet a hypnotizőr 

is cselekszik egy alkalmas alannyal. 
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Természetesen, hogy – úgy, mint manapság is - azon időkben is 

sok ellenséges vélemény merült fel az Eusapia által felszínre került 

jelenségek magyarázatával szemben. Így pl. Amerikában az ellenlá-

basok és a psychikai kutatók azt hangoztatták, hogy mit sem ér az, ha 

csak hívők (!) és tapasztalatlan ülésezők vannak a kísérleteknél jelen. 

Azt kívánták, hogy olyanok vizsgálják meg az Eusapiával történő 

dolgokat, kik ismerősek a szemfényvesztők által alkalmazott trük-

kökkel. New-Yorkban 1910-ben dr. Hereward Carrington meghívta 

egy általa vezetett ülésre az Amerikában hírnévre szert tett Mr. Ho-

ward Thorston nevű hivatásos bűvészt, melyen Eusapia volt a médi-

um. Thorston, nem egyedül, hanem hivatásos segédeivel vett részt az 

ülésen, és jó világításban ellenőrizte kezeit és lábait a médiumnak: 

azt nyilatkoztatta ki írásban „személyesen tapasztaltam az asztal fel-

emelkedését (levitáció) Eusapia jelenlétében és teljesen meg vagyok 

győződve a jelenség tisztaságáról, mert sem szemfényvesztéssel nem 

volt kapcsolatos, sem lábát vagy kezét, avagy térdét nem használta.” 

Eusapia Palladinót a sok kísérlet, melyeknek ő alá vetette magát, 

egészségileg megrongálták úgy, hogy médiumitása is szenvedett és 

1918-ban meghalt. 
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ELMÉLETI RÉSZ(**) 
Mi a szellemtan (spiritizmus) 

Ha a „spiritizmus” elnevezés alatt világszerte elterjedt mozgalom-

ról fogalmat akarunk alkotni, akkor előbb meg kell állapítani, hogy 

mit is értenek ezen elnevezés alatt, akik ezzel foglalkoznak, bár álta-

lában akik nem foglalkoznak vele „babonának” vagy önámításnak 

véleményezik. Akik azonban gyakorlatilag kitapasztalták és vonat-

kozó olvasmányok által bővebb ismereteket szereztek, azt tartják és 

hirdetik, hogy  

 a láthatatlan világbeli öntudatos lényekkel, kiknek fizikai ér-

telemben vett testiségük már nincs, érintkezni, illetőleg érte-

kezni lehet.  

 Továbbá azt tartják és hirdetik, hogy ez az érintkezés és érte-

kezés által betekintést lehet nyerni azon létformába és életbe, 

mely a testi halál után az ember szelleme részére fenn áll! 

Mielőtt erről a lehetőségről a számos könyvben olvasható leírások 

úgyszintén a gyakorlatok által szerzett ismeretek alapján, magyaráza-

tot szerezhetünk, meg kell magunknak magyaráznunk, vajon vallás 

ellenes-e, vagy tudománytalan-e, avagy természet rendje ellenes-e? 

Kérdezzük meg előbb a vallás tanítását. De nehogy hosszadalmas 

legyen, elhagyjuk az úgynevezett pogány és régi vallásokat és szo-

rítkozzunk csak a kereszténység alapját képező Ó-és Új Testa-

mentum tételeire, melyre a számos különféle keresztény szekták 

támaszkodnak. 

Ha figyelemmel olvassuk át e Szent könyveket - minden előítélet 

vagy tekintélyre való támaszkodás nélkül - akkor azt találjuk bennük, 

hogy mindkét forrás (Ó- és Új Testamentum) szerint egy a halál 

utáni létforma, azaz szellemi élet van kilátásba helyezve. Tehát 

olyan valami, melyet a tisztán keresztény egyházak úgy taníta-

nak, hogy: feltámadunk! Sajnos, az anyagias tudományok fejlődése 

ezt a kifejezést, hogy feltámadunk, sokaknál kétségbe vonatta, mert a 

feltámadás fogalmában azt is belemagyarázták, hogy a testiségük is 

újból feléled! Az ily forma tanítás sok kételynek és hitetlenségnek 

lett az oka. Úgy kellett volna kifejezni, hogy: „felébredünk”. S ez a 

kifejezés teljesen megfelel a spiritizmus tanításának és alapjának is. 
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Hogy az Ószövetség alapján álló izraelita vallástanítók ezt a fel-

támadást bizonyára felébredésnek érthették, bizonyítja az, hogy Mó-

zes ismerte a felébredt emberi szellemekkel való közlekedés lehető-

ségét és ennek gyakorlását a zsidók között; mert hisz Mózes 3. köny-

vének 19. rész 31. versében így rendelkezik: „Ne menjetek a nézők-

höz és ne tudakozzatok a jövendőmondóktól, hogy magatokat azokkal 

megfertőztessétek ...”, továbbá Mózes 5. k. 18.10 és 11 versekben így 

szól: „Ne találtassék te közötted, ki az ő fiát vagy leányát általvitetné 

a tűzön, vagy jövendőmondó, vagy napválogató, vagy madárszólás-

ból jövendölő, vagy varázsló. Se bűbájos, se ördöngősöktől tudako-

zódó, se jegymagyarázó, se halottaktól tudakozódó ...” 

Íme ezen idézetekből azt állapíthatjuk meg, hogy Mózes és utódai 

a túlvilági életről bizonyos fogalmakkal bírtak, mert annak ve-

szélyeit is ismerhették, különben nem tartották volna szükséges-

nek a közlekedést eltiltani. Majd erről még szó fog esni. 

Az Újszövetségben is találunk utasítást a szellemvilággal való 

közlekedés tekintetében, de itt már azt vehetjük észre, hogy e 

módszerre bizonyos előfeltételt köt ki a vonatkozó rész, mely így 

hangzik: János  1. levelének 4.1. verse azt mondja: „Szerelmeseim, 

ne higgyetek minden léleknek, hanem megpróbáljátok a lelkeket, ha 

Istentől vagynak-e?” és a következőkben utasításul adja: „... Vala-

mely lélek vallja, hogy Jézus Krisztus a testben eljött, Istentől vagyon 

az, de valamely lélek nem vallja, hogy a Jézus Krisztus a testben el-

jött Istentől nincsen, hanem az az Antikrisztusnak ama lelke ...” 

Íme ezekből az idézetekből pedig azt állapítjuk meg, hogy míg a 

Krisztus előtti időkben tiltották a túlvilágiakkal való közlekedést, ad-

dig a Krisztus utáni tanításokban már bizonyos módozatok, illet-

ve feltételek megállapítását találjuk. Így tehát azt mondhatjuk, 

hogy bár lehetnek veszélyei a szellemekkel való közlekedésnek, 

de nincs kizárva annak valósága, hogy ez lehetséges, s amit előbb 

tiltottak, később bizonyos feltételekhez kötötték, s ekképp legalább is 

tanulságos lehet. Miután azonban minden módszernek, a tudományo-

soknak is megvan a veszélye, úgy csak ezeket kell elkerülni, hogy 

esetleg hasznot is húzhassunk valamiből, mert hisz a 1 Thessz 5.-ben 

a 21. versben azt írja Pál apostol, hogy: „Mindeneket megpróbálja-

tok: ami jó azt megtartsátok”. 
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A tudományok megállapítása azt tanítja, hogy semmi sem semmi-

sül meg, ami anyag, hanem csak átváltozik. Ha már most azt a moz-

gató erőt, energiát, mely az emberi testet élővé és tudatosan tényke-

dővé teszi, az anyagból származónak tekintjük, akkor azt kell követ-

keztetnünk, hogy úgy, amint az anyag az emberi test a halál után át-

változik más formájú anyaggá, akkor annak tartozéka, az őt éltetővé 

tevő energia, avagy élet is átváltozik más formába. Tehát nem pusz-

tul el. Miután pedig ennek az erőnek, vagy energiának addig, amíg 

összeköttetésben volt a testiséggel, öntudata is volt, oly öntudata, 

mely őt képessé tette más hasonló testiséggel bíró lényektől szorosan 

megkülönböztetni, úgy nem tételezhető fel, hogy ez az öntudat, akár 

légyen tartozéka az erőnek, vagy energiának, akár valami önálló, 

szintén nem semmisül meg, hanem valamely formában valahol léte-

zik. 

Igaz, azt szokás mondani, hogy az öntudat az agy állományától 

függ, illetőleg abban van beraktározva. Ámde azt is tanítják, hogy az 

emberi test állománya az életfolyamán folyton kicserélődik, úgy, 

hogy körülbelül 7 éven belül teljesen átváltozik új anyagból. Még 

pedig a puhább részek gyorsabban, a kemények lassabban. Ez szerint 

az agy állománya, mely tudvalevőleg a legpuhább rész, leggyorsab-

ban is cserélődik ki, úgy, hogy az öntudatnak is változnia kellene. De 

mit tapasztalunk? Azt, hogyha egyszer az öntudat a gyermekben fel-

ébredt, hogy ő a Pali, ez a tudat soha többé nem változik. Így azt kel-

lene feltételezni, hogy az öntudat másban találja alapját, mint az agy 

állományában. 

Most egyelőre ne feszegessük ezt a sokat vitatott kérdést, hanem 

ha megállapíthattuk azt, hogy bár legyen tartozéka az emberi szellem 

a test anyagának, avagy más még fel nem ismert részének, akkor az 

sem pusztulhat el, hanem csak átváltozik valamely más formába. De 

ha így fenn marad, épp úgy felismerhetjük, mint ahogy a testünk 

anyagát is felismerjük bizonyos módszerek alkalmazásával az eltá-

vozott anyagokban is. 

A tudomány sok ezer láthatatlan és érzékiekkel fel nem fogható és 

meg nem ismerhető anyaggal dolgozik és előhívja az ismeretlenből. 

Miért nem lehetne felismerni és vele összeköttetésbe jutni azzal az 

energiával, illetve éltető valamivel, mely az embert ugyancsak „em-
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berré” teszi, mert mi különbség van egy állat és ember között, ha 

nem az ember szelleme! Csak meg kell találni annak a módját, mely 

az ősidőkben ismeretes volt, de mint sok más ismeret például a haj-

lítható és törhetetlen üveg készítése, feledésbe ment. Pedig sokkal 

hasznosabb lenne a földi boldogság elérése, ha bizonyosokká len-

nénk szellemünk halhatatlansága felől, mint a törhetetlen üveg készí-

tésének módja. 

Lássuk már most, mit mond a természet, vajon természet ellenes-

e, ha az ember szelleme túlélné földi hüvelyét? Nézzünk körül előbb 

a növényvilágban, s azt találjuk, hogy minden növény megtermeli 

belső lényének a folytatását, vagy egy magban, vagy egy más belőle 

származó részben, melyből bizonyos feltételek, illetve törvényes al-

kalmazása mellett egy új hozzá hasonló növény keletkezhetik. Ez 

nem történhetne meg, ha abban a magban, vagy másféle részben, 

nem lenne beraktározva, elrejtve az illető növény sajátosságának bel-

ső lénye! De ez a folyamat, az ember testi szemei elől rejtve van ed-

dig, mert ezt a legtökéletesebb eszközeinkkel sem tudtuk felfedezni, 

így van ez az állatvilággal is. Úgy, hogy bátran azt állíthatni, hogy 

minden élő lénynek e földön, legyen ez növény, állat, vagy ember, 

van egy belső lénye, mely elpusztíthatatlan, s mely képessé teszi a 

fajfenntartást. 

Újabban azonban egy hindu kémikus tudós azt is felfedezte, hogy 

ily belső lényeget még az ásványokban is ki lehet mutatni, úgy, hogy 

immár arra a felfedezésre kell jutnunk, hogy az egész földi élet rej-

tély kulcsa abba keresendő és található fel, hogy minden lényiség egy 

és azonos alapból fejlődhet, csak is fokozatos fejlődés által különbö-

zünk egymástól és az alsóbb, ásvány, növény és állatvilágoktól. 

Ezen elmélet bővebb fejtegetése elvezetne azon céltól, melynek 

elérése a további magyarázat, s csak arra kell szorítkozni, hogy ezen 

az alapon érthető a vallásunk azon tanítása, hogy Istenből szárma-

zik a világ, s így egy Atyának vagyunk teremtményei, gyermekei, 

mert minden látható és érzékelhetőben megtalálható az Isten 

akaratnyilvánulása. S ez a felismerés adja meg a bizonyosságot arra 

nézve, hogy semmi sem pusztulhat el, csak átváltozik, és így szelle-

münk sem, s ekkor azokkal, kik már levetették testi hüvelyüket, még 

valamely formában és móddal összeköttetésbe juthatunk. 
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Ha tehát valamely része az emberi lénynek valahol valamely for-

mában létezhetik, akkor meg lehet és meg is kell találni annak mód-

ját, hogy vele összeköttetésbe és megértésre juthassunk. Ezt az ös--

szeköttetést és megértést a spiritizmus állítja, hogy megtalálta, és 

gyakorolja. Lássuk már most mi igaz, illetve valószínű ebben az állí-

tásban? 

Ezt az állítást előbb a történelem azután az elmélet és végre a 

gyakorlat, illetve a kísérletek szempontjából kell megvizsgálni. Mert 

hiszen mindennek, ami az ember előtt nyilvánul, eme három szem-

pontnak tekintetével jut megértésre. 

A spiritizmusnak a történet szempontjából csak rövid 80 évére le-

het visszatekinteni, mert szorosan véve az újabb kora 1844. évben 

kezdődött, amikor Hydesville nevű kis farmocskában, Amerikában 

két kiskorú leánykák, a Fox testvérek arra a felfedezésre jutottak, 

hogy a hálószobácskájukban szabályszerű kopogások révén láthatat-

lan és ismeretlen lényekkel összeköttetésbe jutottak. Az újkori spiri-

tizmus innen vette kiindulását, és semmiféle tan és ismeret nem ter-

jedt el oly gyorsan a föld kerekségén, mint ez a lenézett, kinevetett 

ismeretkör. Nincs az öt világrésznek oly - intelligens emberektől la-

kott része - ahol erről tudomással ne bírnának, ha hibásan és tévesen 

is. Ezt a gyors elterjedést annak lehet betudni és magyarázni, hogy az 

emberi lény belsejében él egy öntudattalan tudat, mely egyszerre fel-

ismeri ennek a mozgalomnak a reája való nagy hatását, amint róla 

hall. Ugyanis a régmúlt történelem szerint a szellemekkel való köz-

lekedés minden időkben lappangott a tudatban, de úgy mint manap-

ság is, tökéletlen módon űzve, nem hozta meg azt a hatást, melyre 

hivatva van. Ha mindnyájunkban meggyőződés szerűen élne an-

nak a valósága, hogy testi halálunk után énünk öntudatosan to-

vább él, mily másképpen rendeznénk be életünket, nem élvén 

csak a mának, vagy legfeljebb még a holnapnak! Jobban értenénk, 

amit Máté 6.10-20 versei úgy fejeznek ki, hogy ne gyűjtsünk kincse-

ket, amiket a földön elveszíthetünk, hanem olyanokat, melyek a 

„mennyországban” - tehát a másvilágon - érnek valamit. 

A történelmi részhez tartozik, hogy amikor a Fox nővérek a kopo-

gó szellemekkel érintkezésbe jutottak, akkor kifejlődött köztük a 

„Morse” sürgönyözéshez hasonló abc rendszer, melynek segítségével 
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a szellem értésére adta, hogy őt régebben abban a házban meggyil-

kolták és a tetemét a padló alatt elásták. Felkutatva a padló alját, 

csakugyan egy rég eltemetett csontvázat találtak ott. Ettől kezdve a 

Fox testvérek híressé váltak, mert közvetítésükkel más szellemekkel 

is kapcsolatot létesítettek, így terjedt el ennek a kísérletnek a híre az 

egész világon, s most asztal táncoltatással, forint tologatással és más 

effajta módszerrel kísérleteznek azok, kik empirikusan gyakorolják, 

holott oly nagy irodalma van már idegen nyelveken, hogy egy em-

berélet nem elég az átolvasáshoz. 

Azonban nem csak eme primitív mód van a szellemekkel való 

közlekedésre, mint azt később kifejtve látjuk, mert hisz már a régi 

időkben is ismerték a megfelelőbb módját. Nem térve ki más népek 

és nemzetek szokásaira, csak az Ószövetség tanúságára kell hivat-

kozni, ahol Sámuel 1. könyvének 28. részében le van írva, hogy Saul 

király kívánságára az endori asszony megidézé Sámuel szellemét. Az 

Újszövetségben pedig Máté ev. 17. rész 1-3. versei szerint Krisztus 

három tanítványát Pétert, Jakabot és Jánost magával vitte egy hegyre, 

ott megjelentette nekik Mózest és Illést. 

Ugyancsak az Újszövetség szerint megígértetett az Apcsel 2.17. 

verse szerint: „Ezt mondja az Isten lészen az utolsó időkben kitöltök 

az én lelkemből minden testre és prófétálnak a ti ifjatok és leányitok 

és a ti ifjatok látásokat látnak és a ti véneitek álmokat álmodoznak”. 

stb. E jelenségeket tapasztalják a spiritiszták részben a helyes és 

részben a téves gyakorlataik közben. 

Áttérve az elméletre egy különleges megállapítást kell előre bo-

csátani. Azt t. i., hogy amíg az embert egységesnek tartjuk, úgy 

amint azt öt érzékeink nekünk mutatják, addig a spiritisztikai elmélet 

és annak gyakorlati alkalmazását nem fogadhatjuk el. Előzetesen te-

hát azt kell elfogadnunk, hogy öt érzékeink nem mutatják nekünk a 

teljes valóságot. Nem is szólva tapintó szervünkről, mely sokféle ok-

ból nem mutathatja a valóságot, de szemünk sem tünteti fel például a 

színkép összes változatait, sem a fülünk az összes hangokat, és így 

tovább. Azért kellett a művelődés folyamán sokféle műszert feltalál-

ni, és alkalmazni, hogy a világképről minél teljesebb fogalmat alkot-

hassunk. De bevallhatjuk, hogy még mindig sok kívánni való van 

hátra. S épp ezért nehéz magunkkal elhitetni, hogy az emberi lény 
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úgy, amint azt a spiritizmus vallja és hirdeti, három főrészből áll, me-

lyek a következők:  

1. azon fizikai részből, melyet testünknek nevezünk, s melyet 

tapinthatunk és így érzékelhetünk;  

2. azon szellemünkből, melyről úgy tudományos dolgainkban, 

mint vallási tanításainkban beszélünk és írunk, de melyet mint önálló 

valamit elfogadni nem tudunk;  

3. miután pedig ez a két rész oly különálló valami és külön tu-

lajdonságú is, hogy mint az üveg és a fa össze nem forrasztható, tehát 

kell - addig is, míg azt bizonyítva nem látjuk, - feltételezni egy har-

madik részt, mely a két részt összetartja, és egy egésszé formálja. 

Nem kell megütközni azon, hogy a magyarázatot egy „feltételhez” 

kötjük. Hisz a tudomány is kutatásainál sokszor jut abba a helyzetbe, 

hogy a jelenségek megfigyelésénél, kénytelen feltételezni valamit, 

ami aztán bebizonyosodik. Így e harmadik részét az emberi lénynek a 

spiritizmus „asztrális” testnek vagy „aurának” nevezi. Ez az a rész, 

mely a fizikai testünk milliónyi molekuláit összetartja, mert hisz a 

tudomány állapította meg, hogy a testünk molekulái nem forrnak úgy 

össze, hogy azok között ne lenne valamelyes hézag. 

Tehát fogadjuk el egyelőre azon feltevést, hogy lényegében három 

részből áll az ember. A testiségünket nem kell bővebben magyarázni, 

a szellemünket pedig elfogadjuk, ha bővebben foglalkozunk vele; 

hátra marad az asztrális testnek valószínűvé tétele, mert enélkül a 

spiritisztikai jelenségeket és tüneményeket nem is tudjuk értelmünk-

höz közelebb hozni és elfogadni. 

Ugyanis ezen fordul meg annak a lehetősége, hogy a testiségtől 

megvált szellem összeköttetésbe juthat a testben levővel. A halál be-

álltakor a szellem az asztrális testével kiválik a fizikai testből és ezzel 

a burkával létezik tovább. Már most azt kell elfogadnunk, hogy en-

nek a magyarázatnak értelmében a fizikai testben lévő ember szel-

lemnek is van asztrális része, úgy, mint a fizikai test nélkülinek, tehát 

bizonyos értelemben a kettőnek azonos részük van, melynek segítsé-

gével kapcsolat létesülhet. 

Keresünk most egy analógiát! Láttunk már hipnotikus szuggeszti-

ókat. Mi történt ezekben? Egy ember gondolatot vitt át egy arra al-
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kalmas másik emberre. Ezt úgy magyarázzák, hogy a gondolatok, 

rezgések, melyek egy leadó agyból átrezegnek egy arra alkalmas fel-

vevő agyra. Ez esetben azon gondolatrezgésnek, mely a leadó agyból 

indul ki, át kellett hatolni a koponya csontrétegén. De amikor elhagy-

ta az agynak csontrétegét, mi közvetítette a továbbvitelt? Ha a körül-

vevő légréteg a közvetítő, akkor azt kell kérdezni, miért nem közvetít 

a légréteg minden egyes emberre? Mert a tapasztalat azt mutatja, 

hogy az ilyen kísérletre alkalmas egyének ritkák. Tehát kell egy más 

közvetítésre alkalmas valamit - egyelőre - feltételezni. 

A spiritizmus erre nézve az asztrális testet ismerte fel, és - a többi 

között - ezt a következő, sokszor tapasztalható jelenséggel bizonyíta-

ni tudja. Ha egy társaság van együtt egy szobában, és belép egy még 

a jelenlevők által nem ismert egyén, akkor a jelenlevők egyik-

másikában - amennyire erre a hatásra érzékenyek - bizonyos hatás 

keletkezik, mely abban nyilvánul, hogy vagy jó érzés, vagy kellemet-

len támad bennük. Azaz szimpatikus, vagy antipatikus érzés támad. 

Azt szokták mondani, hogy az arckifejezésben van valami, ami ezt az 

érzetet felkeltheti. De ez esetben az összes jelenlévőkben is fel kelle-

ne ébredni eme érzéseknek. 

Ezt az érzetet azonban az asztrális testnek előzetes feltevésével a 

következőképp lehet elfogadni: azon feltevésből kiindulva, hogy az 

asztrális test összefoglalja a fizikai testnek apró milliárdnyi moleku-

láit, érthetőnek kell lenni annak a megállapításnak is, hogy ekkor az 

asztrális testnek valamivel nagyobbnak kell lenni, mint a testünk 

körvonala. Tehát az asztrális testet olybá kell képzelni, mint a fizikai 

testnek a rámáját. Most már azt is tanítja a spiritizmus, hogy- ez az 

asztrális test, némely egyénnél sűrűbb, másoknál - úgy szólva - hí-

gabb. A hígabb aztán könnyebb lévén terjedelmesebb, mint a sűrű, és 

így tovább, ér, néha métereken túl, sőt még tovább is. Ha már most 

ehhez hozzá vesszük a tudomány azon megállapítását, hogy a gondo-

latok, rezgések, melyek tovább áramlanak, akkor megkonstruálhatjuk 

magunknak a következő folyamatot: miután minden ember folyton 

gondolkodik, sokszor öntudatlanul is, úgy ama társasághoz belépő-

nek a gondolat rezgései az ő asztrális testén keresztül tovaszállva, 

beleütköznek a többi egyének asztrális testeibe. Amint például, ha én 

testi kezeimmel megérintem egy másik kezét, úgy ez az érintés a má-
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siknál bizonyos érzetet kelt, aszerint, amint az én kezem hideg, vagy 

meleg, durva, vagy finom, aszerint azon gondolat-rezgések, melyek 

az asztrálison keresztül az érzékeny agyban bizonyos érzetet keltenek 

abban kellemes, vagy kellemetlen érzetek állnak be, melyekből az 

illető aztán konstruál magának véleményt. Hogy ez a folyamat nem 

mindegyikünkben állhat be, annak az a magyarázata, mert nem va-

gyunk egyformán fejlődve. 

Feltételezzük tehát, hogy - talán - ez így van, akkor elfogadhatjuk 

azt, hogy az úgynevezett halálban a szellem az asztrálissal együtt el-

hagyja a fizikai részét, mely aztán feloszlik, nem lévén többé össze-

köttetése az asztrális révén az őt éltető szellemmel. A szellem tehát 

az asztrális részével tovaszáll egy új létformába. Ennek a feltevésnek 

az lenne a logikai következtetése, hogy azzal a szellemmel, melynek 

ily asztrálisa van, az a fizikai testben lévő szellem, melynek szintén 

van asztrálisa, hogy ha ezek valamely formában össze vannak han-

golva, összeköttetésbe juthat. Ezen a feltevésen alapszik a spiritiz-

musnak a tana, mely idők folyamán a gyakorlatból kialakult, amelyet 

kb 80 évi tapasztalat igazolt azoknak, kik előítélet nélkül kísérletez-

tek. 

Ehhez az elmélethez még hozzá kell fűzni, hogy már csak azért 

sem lehet légből kapottnak tekinteni, mert hisz Pál apostol az 1 Kor. 

15. 40-45. verseiben beszél: „lelki-testről és lelkes-testről. És a 46. 

versben meghatározza, hogy: „a lelki test nem első, hanem a lelkes 

test...” 

Térjünk át ezek után a gyakorlatra, illetve a kísérletekre. A kezdet 

abból állott, hogy a Fox nővérek kopogó hangokat hallottak a szoba 

falán a különböző bútorokon. Ily hangokat jobban mondva zajokat 

most is észlelnek. Egyik elfogadja, hogy a láthatatlanok, azaz szel-

lemek okozzák, mások azt tartják, hogy a bútorok száradása okozza. 

Abban azonban mindenki megegyezik, hogy az ily zajok okozási 

módját megmagyarázni nem tudják. De nem is az a fontos, miként 

történik ez, hanem az, hogy mit jelenthet, mit magyarázhat! Akik 

előítélet nélkül foglalkoznak e jelenségekkel, csakhamar oly bizonyí-

tékokat nyernek, melyek őket meggyőződéshez vezetik. Mert a látha-

tatlanok maguk kioktatták az előfutárokat, hogy nem kell a nehézkes 

kopogásokhoz, asztaltáncoltatáshoz folyamodni, hanem megjelöltek 
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a kísérletezők közül egyiket-másikat, akinek irónt, vagy tollat kellett 

a kezébe venni, és az elébe tett papíron oly közleményeket írattak, 

melyek - ismerve a testben lévő író intellektusát, - mint nem tőle 

származhatót lehetett megállapítani. 

De nem maradtak a kísérletek ennél a módszernél, mert egy még 

tökéletesebb módszert vezettek be a láthatatlanok: a beszédet, mely 

egy erre alkalmas egyén - a médium - testi szerveinek igénybe véte-

lével történik. 

Mielőtt további magyarázatokba bocsátkoznánk, itt arra kell utal-

nunk, hogy miképp történhetik azon igénybe vétel, mely által a látha-

tatlanok, a szellemek velünk közlekedhetnek. Nem terjeszkedhetünk 

ki a kopogások mikéntjére, mert ennek a módszernek a lassúsága és 

nehézkessége úgy sem alkalmas a komoly kísérletezésre. De az író és 

beszélő módszer egyszerűbb lévén, érthetőbb és elfogadhatóbb is. 

Ugyanis mind a két esetben az asztrális test az a közvetítő rész, 

mely a kapcsolatot létesítvén, oly összeköttetést ad, mely alkalmas 

arra, hogy gyors és megbízható gondolatátvitelt juttasson kivitelre. 

Ez a gondolatátvitel két főcsoportra osztható be. Az egyiket intui-

tív vagy besugallónak, a másikat extatikus vagy gépiesnek nevezik. 

Mind a két főcsoportnak sokféle változata van, az egyén diszpozíció-

nak megfelelően. 

Az első esetben - az intuíciónál - a gondolatátvitel olyan formán 

történik, mint azt a hipnózisnál is magyarázzák. Ugyanis - mint már 

utalva volt - a gondolatok átvitetnek - ez esetben - az agynélküli 

lényről a még aggyal bíróra. 

S ez könnyebben lehetséges, mert az átadónál nem gátolhatja már 

a koponya csontrétege. Azonban ennél a módszernél az a hátrány ta-

pasztalható, hogy az átvevő agynak tulajdonságától, bizonyos befo-

lyás csúszhat be, melyet „animisztikus” színezetnek neveznek. 

A második esetben - az extatikusnál - az történik, hogy a fizikum-

ban lévőnek asztráltestébe kapcsolódik be a test nélküli lény és így - 

úgy szólván - elfoglalja a testi szerveket és azokkal ténykedik, tehát 

azt mondhatni ez esetben, hogy a beszélő szerveket használja. Innen 

van aztán az eset, hogy ekkor az élő ember e kapcsolatban oly nyel-

veken beszélhet, melyeket e kapcsolat nélkül nem ismer. Sőt olyan 
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ténykedésekre is felhasználható, melyekre saját öntudatában rá bírha-

tó nem volna. 

Ezen esetben alakulhat ki azon veszély, melyre már az Ószövetség 

említésénél utalást találunk. Ugyanis egy nagy törvény általánosan 

uralkodik a világegyetemben, ez a hasonlóságok vonzásának a törvé-

nye. De amíg a fizikai testiségünkben vagyunk, e törvény alól ki tud-

juk magunkat vonni; addig ez a testiségünk levetése után már sokkal 

nehezebb, bár bizonyos törvényszerűségek betartása mellett lehetsé-

ges. Ezért tiltotta meg Mózes az akkori zsidóságnak a szellemvilág-

gal való közlekedést, mert olyan lényeket vonzottak volna maguk-

hoz, amilyenek ők maguk voltak, és így csak alantas érzületeiket erő-

sítették volna. Mert most is az történik a spiritizáláskor, mint réges-

régen, hogy olyan lények jelennek meg közénk, melyek a vonzás ha-

tása következtében hozzánk legközelebb állnak érzületben, tudásban 

és - főképp - erkölcsi mivoltunkban. 

Ezt a magyarázatot szem előtt tartva, azokat, akik spiritizmussal 

foglalkoznak, a következőképpen osztályozhatjuk: 

1. a kíváncsiak, kik megismerik a közlekedés legelemibb mód-

ját, az asztaltáncoltatást, forint tologatást, s azt hiszik, hogy a testnél-

küli lények mindentudók, bölcsek és igazak; mindent elhisznek, amit 

eme kezdetleges módon tőlük megtudnak. Pedig csakhamar arra a 

kellemetlen felfedezésre jutnak, hogy legtöbbnyire a saját gondolata-

ikat kapják vissza és akkor kiábrándulnak a „szellemeskedésből”, 

mint mondani szokás. 

2. Az önző érdekek által vezetett spiritisták, kik azt hiszik, 

hogy oly kiválasztottak, kiket a szellemvilágbeli lények különös ke-

gyeikbe fogadtak és minden ügyeikben jó tanácsokkal látnak el. Nem 

tudják elhinni, hogy azért, mert valamely szellem levetette földi hüve-

lyét, még sem jobb, sem bölcsebb nem lett, hanem maradt az, aki 

volt. Hisz nem történt vele egyéb, mint ami velünk minden este meg-

történik, amikor lefekszünk aludni. Levetjük felső ruháinkat. De 

megmarad egyéniségünk magva, mely másnap reggelre ugyanaz ma-

rad, ami volt előtte való nap estéjén. 

3. Vannak oly körök, kik megérteni vélik, hogy a szellemvilág-

gal való közlekedésben van valami magasztosság is, s ekkor vallási 
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formába öltöztetik gyakorlataikat. Pedig vannak elég vallási formá-

ink, nemhogy egyesítenék az emberiséget, még el is különítik. Így 

van ez az ilyen tévedésbe esett spiritistákkal is. Ezek is elkülönítik 

magukat még a nem spiritista embertársaiktól is. Ennek a formának 

az a hátránya, hogy tagjaik még bigottabbakká lesznek, mint bármely 

vallási dogmatikusok. 

4. Vannak aztán, kik arra a tudatra jutottak, hogy a spiritizmus-

ban felismerhetők bizonyos rejtelmes természeti erők és ezek kutatá-

sára fektetik a fő súlyt. Itt aztán abban a hiedelemben dolgoznak, 

hogy úgy, amint a rendes tudományos vizsgálatoknál szokás, kitűz-

nek bizonyos irányzatot, feltételeket, s azt követelik, hogy a rejtel-

mes jelenségek e feltételek betartása mellett mutatkozzanak. Elfelej-

tik, vagyis szem elől tévesztik, hogy a túlvilági lények nagyobb aka-

ratszabadsággal rendelkeznek, mint a fizikai testükben és így azokat 

nem lehet sem parancsra a fényképező lemez elé állítani, sem pedig 

más ténykedésre szorítani. 

Így aztán e csoportnál is csakhamar beáll egy oly stagnálás, azaz 

akadályozás és sikertelenség, mely odavezet, hogy a kísérletezők 

eredmény hiányában abba is hagyják, azzal a kijelentéssel, hogy nem 

is érdemes vele foglalkozni. 

5. Van azonban még egy csoportja a kísérleti spiritizmusnak, s 

ezek azok, kik azt tartják, hogy a szellemekkel való közlekedésnek 

a jelenlegi formában és időkben csak az lehet a célja, hogy bizo-

nyítja vallásaink tanításaiban foglalt azon kijelentést, hogy szel-

lemünk örök életre van teremtve a mindeneket fenntartó és ren-

dező Teremtőtől és ezt gyakorlati példákkal lelki szemeink elé 

hozza és így belső lényünket felismerni segíti és ennek fejlődésére 

az utat és módot megismerteti. 

Hisz már Máté 6.33-ban meg van írva, hogy: „keressétek először 

az Isten országát és annak igazságát és mindenek megadatnak nék-

tek.” Ha tehát megbizonyosodunk, hogy van a testi halál utáni öntu-

datos élet, akkor inkább fogunk készülni arra, mint ma, amikor arról 

semmiféle tanításban bizonyításokat nem találunk. Ennek a gyakor-

latnak az a kiinduló pontja, hogy olyan szellemi lényeket vonzanak, 

akiktől valami erkölcsi oktatást nyerhetni. Azok a körök, melyek 
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ilyen szempontból kísérleteznek, ha így fejezzük ki ezt a ténykedést, 

nem is bomlanak fel, hanem mindinkább szaporodnak. Így pl. van 

egy kör itt, mely több mint 50 éve áll fenn, és ily értelemben műkö-

dik, nem szólva azon számos kisebb körökről, melyek ugyanígy mű-

ködnek. 

Mindezen kísérleteknek azonban a fő kelléke az úgynevezett mé-

dium, azaz a közvetítő eszköz. Mi tehát a médium. Egy oly egyéni-

ség, aki akár önkéntesen, akár önkéntelenül is, vagy mondjuk így, 

tudatosan, avagy tudattalanul kapcsolatba juthat testnélküli lények-

kel. Eddig még nincs arra mód és tapasztalat, hogy lehet e képességet 

bizonyosan felismerni. Sokszor meglepetésszerűen derül ki egyik-

másik embertársainkról, sokszor pedig csak hosszas kísérletezés 

után. 

A történelem azt mutatja, persze spiritisztikai szemmel nézve, 

hogy a középkorban boszorkányoknak tartott egyének mind mé-

diumok voltak. Hisz róluk azt tartották, hogy a túlvilágiakkal és így 

az ördöggel is cimboráltak. Sőt ők maguk is vallották, néha kénysze-

rűségből, de önszántukból is. Miután azonban a középkorban sok 

százezer s talán még több ily egyént elpusztítottak, megszűnt egy 

ideig a successzió, s csak most kerülnek újból elő az úgynevezett új-

raszületési törvény folyományaképpen. 

A médium képességek főképpen abban állnak, hogy az illető 

egyén oly ténykedésekben excellál, melyek rendes tudásától egészen 

elütnek. Például rajzol, holott ezt sohasem tanulta; verseket ír, pedig 

poézist nem tanult; nyelveken beszél, melyeket nem is ért, sőt oly 

fizikai erőt fejt ki, mely nem áll izmaival arányban stb. Vannak aztán 

médiumok, kik intellektusukat messze felülmúló erkölcsi oktatásokat 

adnak elő médiumi állapotukban, melyek különben éber tudatukkal 

és ebben való viselkedésükkel is éles ellentétben vannak. Azt lehet 

megállapítani, hogy úgyszólván kettős énjük van, mint azt olyan tu-

dományos körök állítják, melyek a szellem-teóriát elfogadni nem 

akarják. 

De nem is az a fontos jelenleg, hogy eme kapcsolat lényegét fel-

fedezzük, hanem az a fontos, hogy ha már rég tudjuk, hogy létezik az 

ilyesmi, felismerjük az esetleges hasznát, avagy károsságát. Mint 

minden dolognak ebben a földi viszonylatunkban, legalább is két ol-
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dala van. Vagy hasznos az egyén fejlődésére, vagy hátrányos. Ve-

gyünk csak kezünkbe egy kést, melyet nem nélkülözhetünk egy nap 

sem, oly szükséges házi eszközünkké vált idővel és mily káros lehet 

egy gyermek, vagy egy őrült kezében, nem is szólva egy gyilkosról. 

Ily értelemben kell vizsgálni a spiritizmust is, mely - ha tény az, 

amit hirdet és bizonyítani óhajt, hogy van szellemvilág, mellyel köz-

lekedni lehet, akkor ennek a közlekedésnek épp úgy vannak hátrá-

nyai, mint előnyei. 

Hátránya lehet és az is, ha oly egyének jutnak összeköttetésbe a 

szellemekkel, kik ettől az összeköttetéstől megoldatni nem bírnak. 

Ekkor áll be az az állapot, melyet megszállottságnak nevez nemcsak 

a köztudat, hanem az orvostudomány, épp úgy, mint a vallások sze-

rint az Újszövetség! Számos helyen olvashatjuk, hogy Krisztus kiűz-

te a megszálló szellemet, egy ízben légió számra. (Márk 5.2/9.) 

A megszállottságnak jellegét az orvosi tudomány is ismeri, és al-

kalmazza azokra az esetekre, melyeket az elmegyógyintézetekben 

kezelnek, mert időközönként e szerencsétlen embertársaink más 

egyéniségnek mutatják magukat, mint amilyeneknek őket ismerik. 

A médiumok is ily jelenséget tüntetnek fel médiumitásuk gyakor-

lásánál! Mert őket is megszállja egy idegen szellem, akár azon érte-

lemben, hogy sugalmazza nekik, amit mondani, vagy cselekednie 

kell, akár oly értelemben, hogy igénybe veszi beszélő szervét és így 

adja le közleményét. 

A lényeges különbség a két megszállás között az, hogy az egyik 

esetben az illető médiumitása törvényellenesen fejlődött, úgyszólván 

spontán, ellenőrzés és irányítás nélkül; míg a másik esetnél az eddig 

felismert törvényszerűségek mellett történt a fejlesztés. Így aztán az 

utóbbinál a kikapcsolása az idegen megszállónak ugyancsak törvény-

szerűen történik meg, míg amaz esetnél nem, és oly szorossá válik, 

hogy csak a halál szünteti meg a fizikai kapcsolatot. 

A spiritizmusnak ismertebbé tétele, és bizonyos óvintézkedések 

közé való szorítása már ezen oknál is célszerű volna, mert a spontán 

való médiumitás kifejlődését korlátok közé lehetne szoríttani, ill. 

megfigyelve, sok bajnak és veszélynek elejét lehetne venni. 

Összegezve immár az eddig előadottakat, röviden azt lehetne 

megállapítani, hogy a spiritizmus szorosan véve sem nem valami új 
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dolog, sem pedig nem ördöngösség, vagy bűbájosság, avagy svindli, 

hanem egy nagyon is régi ismeretnek a felújítása. S ha azt tekintjük, 

hogy miképp került újból felszínre, akkor azt is meg lehet állapítani, 

hogy ez egy újkori reveláció, azaz isteni kinyilatkoztatás az emberi-

ség részére, mely figyelmeztetni akarja az emberiséget, hogy eszmélj 

föl ember abból az anyagiságból, melybe az idők folyamán süllyed-

tél, mert csak az anyagnak hódolsz! 

Nem kell azért az anyagot kikapcsolni életünkből. Hisz anél-

kül nem tudnánk létezni, de nem szabad túlsúlyt engedni neki 

életünkben, hanem csak, mint eszközt tekinteni fejlődésünk és er-

kölcsi haladásunk szempontjából. 

Ha egy anyagias gondolkodású egyén azon a véleményen van 

(mert hisz biztosat nem tudhat), hogy az emberi lény lelke, avagy 

mondjuk szelleme, mely a testiségét uralja, gondozza, az idegrend-

szeréből ered, és - úgyszólván - annak eredménye, akkor természet-

szerűleg tagadnia kell a szellemének, lelkének halhatatlanságát. De 

vajon nem tarthatatlan e feltevés? Nézzünk ennek a kérdésnek elébe. 

Ha feltételezzük, hogy az agy - hová az idegrendszerünk vonalai 

összefutnak- azon anyag, melyben szellemünk gondolatai kialakul-

nak, amely szellemünknek forrása, akkor azt kell feltételeznünk, 

hogy az agynak előbb oly tulajdonságot kellett valami úton-módon 

nyerni, hogy erre a képességre szert tegyen, azaz, hogy öntudati ké-

pességet szerezzen. Erre a képességre pedig szert kellett tennie, mie-

lőtt még az idegrendszer teljesen kifejlődött volna. Mikor történhetett 

ez, erre az anyagias tudomány eddig adós maradt a felvilágosítással, 

pedig ezt a mikort kellene megállapítani. 

Már most, ha az anyagias gondolkodó előbb az agyat fejleszti, 

mint a szellem eszközét és azt állítja, hogy minden „magától” fejlő-

dik, ahelyett, hogy azt a feltételt állítaná be a gondolkodásába, hogy: 

„tudatos teremtés a világ”, akkor úgy cselekszik, mint az, aki a kocsi 

után, melyet megszerzett, hátul fogja be a lovakat, ahelyett, hogy a 

kocsi elé fogná. Hogy előbb legyen az agy, s aztán fejlődjék benne a 

gondolat, milyen eljárás lenne? Holott azt tapasztalhatjuk, hogy a 

gondolat az, mely az egész testet rendezi és uralja sokaknál tudatla-

nul, de néhányunknál már tudatosan. Mert azt tartjuk, hogy minden 
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anyagias megnyilvánulásnál előbb egy gondolatnak kell lennie, mely 

aztán az anyagi kialakulást elősegíti és megvalósítja. 

Mert végre is, azt állítani, hogy a „gondolat” nem lehet előbb, 

mint azon eszköz, mely által az megnyilatkozhat, csak azt jelenti, 

hogy ezen a problémán nem gondolkoztunk oly úton-módon, mely 

bizonyságra vezetett volna. Hisz sok mindent elhiszünk már a tudo-

mánynak, anélkül, hogy saját testi szemeinkkel láttuk volna, például 

a csillagok mozgását, a hangot vezető levegőt, stb. Miért nem tudunk 

hinni abban, hogy van egy belső lényegünk, mely - egyelőre - sokak-

nak még láthatatlan, de nyilvánulásaiban felismerhető. Csak elfogu-

latlanul kell azon jelenségeket figyelni és - főképp - értékelni, me-

lyek ősidők óta mindig testi érzékeink előtt leperegtek, melyek most 

azoknak, kik nem zárkóznak el előlük, azt bizonyítják, hogy Isten, a 

Teremtő Erő azon forrás, melyből minden, tehát mi is származunk és 

ezért az örök életre nemcsak hivatva, hanem teremtve vagyunk, s 

ezért szellemünk nem pusztulásra, hanem a végtelen fejlődésre van 

jogosítva. 

Mert ha az ember magában a szellemét, mint az igazi Élet vi-

lágosságát fel nem éleszti, akkor minden tudományossága mellett 

is sötétség uralkodik szellemében és saját magát még nem ismeri. 

Ha azonban arra a következtetésre jut, hogy nem a saját jóvoltából 

jutott az öntudatára, azaz nem magát teremtette, hanem egy Teremtőt 

tételez fel és ehhez, mint Atyjához törekedik jutni, akkor az Istenben 

való hit által és a hozzá való szeretetből, melyhez kapcsolódik tuda-

tosan az embertársainkhoz való szeretet is, kifejlődik azon fényes 

világosság az ember szellemében, mely mindenre oly fényt vet, hogy 

az emberi szellem mindeneket megért, felfog és így magában kiala-

kítja azt, amit Pál apostol úgy fejez ki az 1.Korint. 3.16.-ban, hogy: ti 

vagytok az Isten temploma. Ha eggyé tudunk lenni az Istennel, elér-

jük azt, amit Krisztus ekképp fejez ki Máté 5.-48-ban: Legyetek töké-

letesek, mint az Atyátok. És ez nem utópia, mert hisz az emberben az 

életszellem nem más, mint az Istennek parányi szikrája, mert külön-

ben nem állna meg a bibliai tanítás, hogy az Isten saját képmására 

teremte az embert. 

Nem vezet el tehát a spiritizmus a vallásaink tanításától, hanem 

megértőbbé teszi némely nem egészen világos magyarázatait. 
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Mit nyújt a szellemtan (spiritizmus) az emberiségnek? (**) 

A mai kor emberisége óhajtozik a jelenlegi állapotoknak és viszo-

nyoknak, valamely új átalakulásához, mert az elmúlt 10-15 év ese-

ményei arra ébresztik, hogy így nem mehet tovább! 

Ha tehát ez a gondolat általános, és a kívánság a változtatásra 

őszinte, akkor bizonyára komolyan keresni fogják a helyes megol-

dást. Melyik irányban kell tehát elindulni, hogy a helyes megoldás-

hoz jussunk? 

Ha a történelmet tanulmányozzuk, azt a tényt kell leszögeznünk, 

hogy úgy a gazdasági-, társadalmi- és politikai felfogások és tanok az 

idők folyamán - formailag és lényegileg is sok-sok változáson estek 

át. Mindeme változások azonban nagy bajokat és szenvedéseket és 

nélkülözéseket okoztak az emberiség egyik részének, mert az ily vál-

tozások úgy a gazdasági-, társadalmi- és politikai állapotokon erő-

szakosan vitettek keresztül az egyik résznek ellenzése közben! Miu-

tán a fennálló rendszeren való változtatását a meglevőnek kritikai 

megítélése előzte meg, mely ténykedés természetszerűen ellenmon-

dásokat idézett fel az uralmon lévő pártokban, s így nem a megalku-

vás enyhe módjában, hanem a meglévőnek és - főleg - megszokott-

nak erőszakos fenntartásában vélték boldogulásukat találni. Ezért az 

összetűzések és harcok elkerülhetetlenek lettek, mint az elvetett 

magnak eredménye! 

Nem célja e fejtegetéseknek, hogy gazdasági-, társadalmi-, vagy 

politikai kérdéseket tárgyaljon, hanem az analógia révén csak rá 

akart utalni arra, hogy az idők folyamán ilyen ellentétek keletkezését 

állapíthassa meg a vallás és tudomány között is. 

Valamikor az ősidőktől kezdve egész a kereszténységig a vallás-

tanítók egyszersmind azt a tudományt is kultiválták, mely a minden-

kori emberi fogalmak szerint erre az elnevezésre igényt tarthatott. 

Csak az újabb korban történt, hogy a tudomány, miután magát telje-

sen az öt érzékeink által tapasztalható ismeretkörre szorította, elvált a 

vallásnak azon tanításától, hogy az embernek az anyagtól különálló 

szellemi lényege is van. Innen túl, csöndes, de annál szívósabb és 

kitartó ellentét, harc és küzdés folyik e két irányzat között, mely saj-

nos az emberiséget, mely már a gazdasági-, társadalmi- és politikai 



 

 

110 

ellentétek következtében is egymás ellen van hangolva, most még a 

tudomány és vallás közötti ellentét folytán is széttagolttá teszi, asze-

rint, amint az egyik vagy másik pártjához szegődik. 

Szerencse, hogy ezen okból eddig oly összetűzés és széthúzás 

nem történt, mely annyi emberáldozatot okozott, mint a felsorolt el-

lentétek a múltban, s a közel jelenben. Reméljük, hogy nem is fog 

többé ily borzalmas idő elkövetkezni, mert azon ismeretkör, melyet 

az általunk is hirdetett irányzat óhajt az emberiség tudatában felkel-

teni - (mert hisz minden egyes emberi lénynek belsejében ez a tudat 

ősidőktől fogva, mint a hamu alatt a tűzszikra, szunnyad és csak vár 

azon fuvallatra, mely ismét magasan égő lángra lobbantsa) - arra ve-

zeti az elfogulatlant, hogy az a tudomány, mely elvezette az embe-

riséget a barbárság- és elmaradottságból, nem lehet ellentéte 

azon tanításnak, mely ugyancsak az emberiséget el akarja vezet-

ni azon legfelsőbb fokig, az Istenhez, mint azt Krisztus úgy állapí-

totta meg, hogy: „Legyetek tökéletesek, mint az Atyátok tökéletes.” 

A tökéletesség fogalmához tartozik a mindentudás is, melyhez a 

tudomány vezet. De a tudomány eddig csak az anyagot méltatta vizs-

gálatának tárgyául. Kihagyta kutatásaiból azt a lényeget, mely hivat-

va van az anyagot uralni, a szellemet, mégpedig nem azt a szellemet, 

mely az anyagot létesíti! Pedig tapasztalhatta, hogy az anyagnak 

nincs tartós állapota, folyton változik, bár nem semmisül meg. De 

viszont tapasztalhatta minden kutató tudós, ha saját magát is kutatás 

tárgyává tette volna, hogy az ő úgynevezett énje egész földi élete 

alatt mindig változatlanul maradt, bár fejlődött ismeretbőségben, de 

az öntudata megmaradt, és megállapíthatta minden kutatási ered-

mény után, hogy ezt az énje, mint új ismeretet szerezte meg, melyet a 

tegnapi énje még nem tudott! 

Mindezeket előrebocsájtva, arra kell következtetnünk, hogy a két 

egymástól eltávolodott, de szorosan összetartozandó ismeretkört, 

mely - nézetünk szerint hivatva van egymást kiegészíteni - újból oly 

kapcsolatba kell hozni, hogy ezáltal az emberiséget arra a megisme-

résre és bizonyosságra vezesse, hogy így juthat azon állapothoz, me-

lyet Krisztus úgy fejezett ki, hogy: „Lészen egy akol és egy pásztor.” 

Más szóval, hogy ez a jelenlegi földi állapot egy átmeneti jellegű, 

és a vallás által hirdetett örök élet azonnal megérthető, ha nem 
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az anyagiságra fektetünk több súlyt és fontosságot, hanem azon 

szellemiségünkre, mely az Istenből való származásunk folytán 

örökünk. 
De nem harccal, az ellentétek felidézésével és ezek kiélesítésével 

lehet ezt elérni, hanem azzal, ha keressük e két irányzatban lévő 

összhangzó részeket. Tehát egyrészt felvilágosítás és főképp türelem 

egymás nézeteinkkel szemben, mert különösen az ellenes vélelmek-

kel szemben a türelmetlenség a saját igazunk ellen is szól. Aki azt 

hiszi, hogy igaza van, annak már a nyugodtságával is bizonyítani kell 

meggyőződésének erősségét. 

Lássuk tehát, mit nyújthat a szellemtan azon célra, hogy egyrészt 

a vallást, másrészt a tudományt arra bírja, hogy az általa hirdetett vélt 

igazságait elfogulatlanul megvizsgálja, (mert hisz az Újszövetség ar-

ra tanít, hogy: „ Mindeneket megpróbáljatok, és a jót megtartsátok”) 

és aztán megkísérelje összeegyeztetni azzal, amit eddig hirdetett, 

mint saját igazságát. A vallások már csak azért sem zárkózhatnak el 

ettől a tanácsunktól, mert az Újszövetségben nincs tilalom arra néz-

ve, hogy a szellemvilággal nem volna szabad közlekedni. Hisz János 

1. részének negyedik fejezetében szó szerint azt mondja: Szerelmese-

im, minden lelket megvizsgáljatok, hogy Istentől jönnek-e? A tudo-

mány pedig nem zárkózhat el már csak azért sem, mert hisz oly dol-

gokat kutatott már ki, melyek hipotézisek alapján jutottak először 

tudatba, s csak aztán állapította meg a feltevéseinek igazát! 

Ezen bevezetés után mondjuk meg, mit is tanít a szellemtan: 

A szellemvilágról szóló tan, mely arról kíván bizonyosságot ad-

ni, hogy ne ragaszkodjunk az anyagias gondolkozáshoz, a jelen-

kor legfontosabb bölcselete, mert közvetítőivel (médiumaival) és 

terjesztői által olybá tekinthető, mint korunk kiáltása a pusztában: 

„Térjünk meg a téves útról, ill. gondolkodásról!” 

Jelenti ugyanis a Szellem Mindenséget (Univerzitását), kimutatja 

az élet folytonosságát az emberi szellemre nézve is. Kikutatja a szel-

lemvilágot. Megmagyarázza annak vonatkozásait az anyagi világhoz. 

Feltünteti ezeknek a szellemi és anyagi világok közreműködését a 

természet fejlődésében. Az emberi szellem örök haladásába beál-

lítja az „Új tudományt”, mely a természet mindkét részét (aspek-

tusát) tekintetbe veszi ahelyett, mint előbb, amikor csak az egyik 
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oldalát vette vizsgálat alá, és így a gondolatnak minden vonalán el-

vezet egy újabb beállításához az életnek. 

Ezen újabban felderített szellemi mozgalom, ill. irányzat nem 

egyéb, mint felderítése azon régibb ismeretkörnek, melyet ma ok-

kultizmus névvel jelölnek meg azok a kutatók, kik eme rejtelmes ol-

dalát vizsgálják az emberi természetnek. 

De nemcsak az úgynevezett természeti erőkben kell keresni a dol-

gok másik oldalát, hanem a folyó életnek minden ágazatában, iroda-

lomban, művészetben, tudományban és legfőképp a vallási fogal-

makban. Mindeneknek a szellemi természetét kell keresni, mert ez a 

legerősebb, legtartósabb, de feltételezi, hogy beleéljük magunkat 

azon függönyön túli létformába, mely eltakarja anyagias látásunk 

elől a másik forma létezését. 

Törekednünk kell tehát fejleszteni szellemi érzékünket, hogy 

az értelmünk tanúságával állapítsuk meg, amit fizikai érzékeink-

kel megismerni eddig nem bírtunk. Mert ha értelmünk tanúsága 

szerint képezzük ki magunkban az igazság (jobban kifejezve a való-

ság) létezését, akkor nincs szükségünk semmiféle alakban úgyneve-

zett „kézzelfogható bizonyítékokra”. Mert ezek eddig is rendelkezé-

sünkre állottak, csak nem értékelhettük és nem hittünk bennük. Ha 

azonban a hit a belső meggyőződés alapján „tudássá” válik, akkor 

megjön és kialakul bensőnkben a megdönthetetlen meggyőződés. 

Ezért fontos a szellemi fejlődés, illetőleg fejlesztése a rejtett és 

eddig a fejlesztés céljából elhanyagolt, még ismeretlen szellemi ké-

pességeinknek. Ez pedig elősegíti és önkéntelenül is rávezet annak 

tudatára, hogy van egy szellemvilág is, mert akkor értjük meg Krisz-

tusnak Máté 6. 19-20-ban olvasható azon tanítását, hogy: „Ne gyűjt-

setek kincseket, melyeket a moly megesz, a rozsda megrág, és a tol-

vajok kiásnak, hanem gyűjtsetek szellemi kincseket, melyek a menny-

országban (tehát a túlvilágban) is érvényesülnek.” Ezen fordul meg a 

szellemi fejlődés valóságos szükségessége és fontossága. Miért is az 

úgynevezett fizikai kutatások ezirányban is bizonyos szellemi irány-

zattal volnának folytatandók, nem pedig intellektuális szofizmussal 

és - sokszor - kételyekkel! 

Amint azonban beismerjük, a szellemvilág valóságát ennek kuta-

tása és megállapítása folytán, egy sokkal tágabb látókör nyílik meg, 



 

 

113 

nem annyira fizikai, mint inkább szellemi látókörünknek. Akkor, bár 

el kell ismernünk, hogy a tudomány segítségével messzire haladt az 

emberiség fejlődése, mégis sok irányban változtatni leszünk kényte-

lenek felfogásainkban és főképp szokásainkban. De ez csakis az 

egész emberiség viszonyaira jó irányban fog szolgálni, mert ak-

kor minden egyes emberi lény törekedni fog arra a másik létfor-

mára előkészülni, melyet most még sem elfogadni, sem elhinni nem 

tud, vagy nem akar. 

Mert habár a túlvilágot különféle formákban, mint pokol, menny-

ország, paradicsom, tanították, de ezeket az állapotokat egyrészt hiá-

nyos magyarázatuk, másrészt mert a tudományos megállapításokkal 

össze nem voltak egyeztethetők, az emberiség elfogadni és elhinni 

nem tudta, úgy amint egy 80 éve újból életre kelt okkult kutatások 

képesek oly magyarázatát és kialakulását a túlvilágnak nyújtani, me-

lyeket az elfogulatlanul vizsgáló legtudományosabb elme sem utasít-

hat vissza első hallásra sem. 

Az anyagias világot elég rég ismerjük, erre vannak összes földi 

törvényeink, szokásaink, erkölcsi és gazdasági viszonyaink fel-

építve. De kérdhetjük: hova vezettek ezek? Abba zűrzavarba és két-

ségbe ejtő állapotokba, melyek széles e világon uralkodnak. E kér-

désre azt felelhetnénk, hogy hisz vannak erkölcsi és vallási törvénye-

ink, melyeket nem lehet kifogásolni! Igen ám, de - úgy négy szem 

közt - megvallhatjuk, hogy nem tartjuk be azokat, ha azt hisszük, 

hogy miképp a be nem tartás esetén ki kerülhetjük azok törvényszerű 

következményeit! 

Ámde ha bebizonyosodna, hogy minden oknak okvetlen okozata 

is van, azaz törvényszerűség nem csak az érzékelhető világban van, 

de annak folytatása következik az érzékeinken túli viszonylatokban 

is - mondjuk a szellemvilágban - amíg a kiegyenlítés be nem követ-

kezik, akkor egész másképp fognánk fel létünket, és kutatni kezde-

nénk, hogy merről jöttünk miért vagyunk itt és merre kell men-

nünk? Ez a három M. M. M. képezi azon sarkot, melyen a világ gon-

dolkodásának és ténykedésének meg kell fordulnia, ha boldogulni 

akar. 

Igaz, hogy minden időkben hittek és feltételeztek legalább is egy 

mennyországot, mely hithez kialakítottak egy földi létjogosultságot. 
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Ámde e hit, amelyet semmiféle bizonyossággal támogatni a különfé-

le vallások nem bírtak, elveszett, elhomályosult. Megmaradt az 

anyagias felfogás az életről, mely aztán a teljes hitetlenséggé ala-

kult át, de teljesen félre lökte annak kutatását és megállapítását, 

hogy: „Merről jöttünk”, mert hisz megelégedett azzal, hogy sem a 

„Miért” sem a „Merre” kérdésekre kielégítő választ nem is lehet 

nyerni. 

De a felújított okkult ismeretkör olyképp tud ezekre a kérdésekre 

válaszokat és felvilágosításokat adni, hogy az „életrejtélyek” többsé-

gét annyira meg tudja világítani, hogy legalább is könnyebben elvi-

selhetővé teszi azon bajokat és nyomorúságukat, melyeknek különö-

sen ez idő szerint az egész emberiség ki van téve. Felderítette például 

azon régi tant, hogy az okoknak okozatai nem szűnnek meg a testi 

halál által, továbbá, hogy azon ok, melynek okozata egy földi életben 

meg nem oldatott, újabbi földi életben kell kiegyenlítést nyernie. 

E szerint igazolja az Újszövetségben Máté 5.26.-ban olvasható 

azon tanítást, hogy „ki nem jössz, amíg meg nem fizetsz az utolsó fil-

lérig”. 

Ha tehát azon tudatra jutunk, hogy mi nem egy világban élünk, 

hanem két világ között, melyek azonban nincsenek elkülönítve, ha-

nem úgyszólván: egybeolvadnak, (egy hasonlattal élve, azt mondhat-

ni, hogy például a szivacs, ha vízzel van megtöltve, akkor egybeol-

vad a vízzel, mert egy és azonos szintben van), akkor jobban megért-

jük, hogy a halál nem megsemmisülés, hanem csak átformálása 

az állapotnak. Azaz egy másik létformába való átszületés, és így, 

amint egyik napról az éjjeli álom után érzéseinket, ismeretkörünket, 

tudásunkat, szenvedélyeinket áthozzuk a másik napi létünkbe, épp-

úgy az úgynevezett halál után is felébredünk, (nem feltámadunk, 

mint tévesen tanítanak bennünket) és akkor emlékezetünknek azon 

részeit, melyek bennünket leginkább érdekeltek, átvisszük a másik 

létformának tudatérzetébe. 

Ennek a következtében tehát azt kell megértenünk, hogy e jelen-

legi létformánkat arra használjuk fel, hogy a következőben jobban 

érezzük magunkat, és ekkor a miért kérdésre magunk is megtaláljuk 

a helyes választ és magyarázatot, mely minket útbaigazít, hogy mi-

képp kell élnünk, hogy a másik létformában ne a pokolban érezzük 
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magunkat, mely nem egy hely, hanem egy állapot, de érezzük ma-

gunkat a mennyországban, mely szinte egy állapot. 

Amikor aztán így saját magunk kialakítjuk a „Miért” és a „Merre” 

kérdésekre az ez idő szerint a leghelyesebb magyarázatot, akkor ma-

gától kínálkozik már azon legfontosabb kérdésre: „Merről” a válasz a 

következőkben. Mindenekelőtt megállapíthatjuk magunkról, hogy 

nem saját teremtményei vagyunk, azaz nem önmagunkat hoztuk lét-

re. Így tehát feltételezve egy Teremtőt, fel kell ismernünk, hogy an-

nak Törvényeit is meg kell ismernünk. Útbaigazítást erre nézve ismét 

az Újszövetségben találunk, mert Máté 6. 33.-ban azt olvashatjuk, 

hogy: „Keressétek mindenekelőtt az Isten országát és mindenek meg-

adatnak nektek.” 

Ez azt jelenti, hogy ismerjük meg az isteni, természeti és embe-

ri törvényeket, s akkor, ha ezeket mindig szem előtt tartjuk és 

követjük, oly földi életet élünk, melyeknek okozata egy következő 

létformában javunkra érvényesül, és így elérhetjük azon állapotot, 

mely Máté 5. 48.-ban akképp van kilátásba helyezve, hogy: „Legye-

tek tökéletesek, mint a mennyei Atyátok tökéletes.” 

Íme, miért fontos, hogy azon okkult ismeretkörrel foglalkozzunk, 

mely a szellemvilággal való összeköttetést tanítja, és annak gyakorlá-

sát is bemutatja, mert ennek ismeretében létünkről tisztább és elfo-

gadhatóbb magyarázatot nyerünk, mint az eddigi anyagias bölcsele-

tek és tanítások alapján. 

Amikor mintegy 80 év előtt az amerikai Hydesville nevű kis farm 

házában a Fox nővérek által a kopogó szellemek jelentkeztek, senki-

nek sem juthatott eszébe, hogy ezzel egy oly megnyilatkozás veszi 

kezdetét, mely immár millióknak nyújt megnyugvást, vigasztalást, és 

egyúttal felvilágosítást tudományos és vallási kételyekre nézve. 

Akik akkoriban megvizsgálni voltak hivatottak ama jelenségek 

valódiságát és azokat igazolni képesítettek, azonnal ráeszméltek, 

hogy egy új korszak veszi kezdetét. Erre megindult a vizsgálódások 

tömege a kis farmocska felé, és amint a tényeket immár tagadni nem 

lehetett tudósok és teológusok között a vélemények összeütközése 

állott elő, mely azonban majdnem egyhangúan abban egyezett meg, 

hogy míg az elsők a képzelődésre vezették vissza, addig az utóbbiak 

az ördög, vagy a pokol mesterkedésére magyarázták. Hisz már a je-
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ruzsálemi időkben is a Krisztus által előállott tényeket is Belzebub 

segélyével létesítetteknek nyilvánították. 

De mint mindig a való tényekkel szemben előállottak a hamisak 

és hamisítottak, mert ez már emberi szokás, hogy mindenből hasznot, 

még pedig illetéktelent, akar az önző emberi lény húzni. Így aztán az 

a közfelfogás, mely ritkán tud saját eszével gondolkodni, nem tudta 

mire vélni az eseményeket és tényeket, csak lassan, de - amint a kö-

vetkezmény mutatja - annál biztosabban ismerte fel a már le nem ta-

gadható tényeknek fontosságát, úgy erkölcsi mint elméleti fejlődésé-

nek érdekében. Mert akik előítélet nélkül tanulmányozzák e jelen-

ségekből helyes következtetéssel levonható elméleteket és törvé-

nyeket, azt találják, hogy sem a vallások alapját képező tanítást, 

sem pedig a tudományok eddigi eredményeit nem kell megta-

gadni, hanem és sőt, úgy a vallási meggyőződést, mint a tudomány 

tanításait tisztábban és mélyebb értelmezésben ismerik fel. 

Különösen, ami a vallásiakat illeti, az Ó- és Újszövetség sok he-

lyén homályos, sok helyén pedig eddig értelmetlen tételeit a szel-

lemtan megvilágításában jobban meg lehet érteni és így elfogad-

ni. Így a feltámadást, melyet a szellemtan felébredésnek állít lelki 

értelmünk elé, mert hisz a tudomány szerint testünk elporladván, 

testben való feltámadást nem tudunk elképzelni, de a felébredést egy 

halálszerű álomból könnyebb elfogadni és elképzelni. Továbbá pél-

dául a tudomány azon állítása, hogy az anyag nem semmisül meg, 

hanem csak átváltozik, más formát nyer. S ha igaz a tudomány azon 

állítása, (bár ezt bizonyítani nem tudja), hogy a szellemi funkciónk, 

az anyagunk vegyi folyamatából állnak elő, akkor azt is el kell fo-

gadnunk, hogy azokban az anyagokban, melyek eddig tudatos és in-

telligens ténykedéseket eredményeztek, azon anyagoknak a változott 

formáiban is kell előállniuk olyan vegyi folyamatnak, melyek to-

vábbra is tudatos és értelmes ténykedéseket eredményeznek. 

Íme úgy a vallás, mint a tudomány eddigi állításait a szellemtan 

segítségével jobban megérthetjük, ha az úgynevezett szeanszokban 

oly tudatos és értelmes nyilatkozatokat tapasztalunk, melyek minket 

egyúttal azokra emlékeztetnek, kikkel testi halálunk előtt jó ismerő-

sök voltunk. Avagy a médiumok által oly nyilatkozatokat nyerünk, 

melyek a médium tudását felülmúlják, vagy kizárják. Természetesen 
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ez irányban azon feltevést kell tennünk, hogy a kísérletezők a médi-

umaik erkölcsi és értelmi képességeit tapasztalatból jól ismerik, és 

így sem előzetesen, sem utólagosan ez irányban kételyeik nem tá-

madnak. 

Ha ekképp az igazságot vagy jobban mondva a valóságot türe-

lemmel keressük, akkor beteljesedik rajtunk, illetve a keresőkön a 

Szentírás azon tanítása, hogy: „Zörgessetek és kinyittatik” (Máté 

VII.), mert ha kívánjuk az igazságot illetve a valóságot, úgy az meg-

nyilatkozik mindenkinek, mert hisz megmondta Krisztus, hogy: „Ke-

ressétek mindenekelőtt az Isten országát és mindenek megadatnak 

nektek”, mindenek alatt értve a tudást és megismerést. 

Nem azért hivatkozunk ezúttal is, mint mindig, a Szentírásokra, 

mintha a szellemtannal való foglalkozás arra vezetné az egyént, hogy 

egy új vallást alapítson. Korántsem. Vannak vallásaink elegek, mert 

még ezekre szükség van, azok részére, kik formailag is óhajtják lelki 

szükségleteik kielégítését. Hanem azért hivatkozunk rá, mert úgy az 

Ó-, mint az Újszövetség tele van a mai szellemtani mozgalomra 

vonatkozó részekkel, melyek azt bizonyítják, hogy a Krisztus 

utáni első három században ezeket az elveket ismerték és tanítot-

ták is. Például Origenes egyházatya írásaiban megtaláljuk az újraszü-

letés (reinkarnáció) tanát, melyet később kihagytak és mely tan egyik 

alapgondolatát képezi a szellemtannak. 

Ezen kívül tanítja a szellemtan, hogy a Krisztus által adott azon 

tan, hogy: „amit vetünk, azt aratjuk” (Máté XIII.) csak is az újraszü-

letési lehetőséggel, jobban mondva bizonyossággal érthető és fogad-

ható el. Mert hogyan arathassa a szellem, amit vettetett, ha ebben a 

földi életben olyan törvénytelenséget követett el, melyért nem bűn-

hődött, mert kibújhatott a földi igazságszolgáltatás alól. Miután meg 

van írva az is, hogy: „.megfizetsz az utolsó fillérig.” (Máté V.), tehát 

meg kell lenni annak a lehetőségnek, hogy e kiegyenlítésnek a módja 

és helye meglegyen. A jóvátételnek a fogalmához tartozik, hogy ez 

ugyanúgy történjen, mint ahogy elkövetett. Erre is van útmutatás az 

evangéliumban ott a mikor Krisztus elé vezetnek egy vakon született 

embert és kérdik tőle: „Mester ki vétkezett ez-e avagy szülei? És felel 

Krisztus: sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem vakon kellett szü-

letnie, hogy az Isten dolgai megjelentessenek ebben (János IX. 3.) 
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Közönséges értelemmel fel nem fogható, hogy az Isten dolgai ab-

ban nyilvánuljanak igazságosnak, hogy egy türelem és megadási 

próba végett, vagy azért, hogy ebben embertársainknak példát mutat-

hasson, kelljen egy emberi lénynek oly szenvedést elviselnie, hogy 

egy egész életet vakon éljen le. De ha a fenti idézetekhez hozzáadjuk, 

azt, amit nekünk a szellemtan (ad occulum demonstrandum) bemutat, 

hogy volt előző földi életünk, amelyben ama vakon született szellem 

valamely embertársának a szemeit kiütötte, tehát oly sérelmet köve-

tett el rajta, melyet jóvá tenni nem tudott, minden esetleges jó szán-

dékával sem, akkor megérthetjük az előbbi idézetét is a Szentírásnak, 

mert az újraszületés által alkalma nyílik leszenvedni azt a bajt amit - 

akár tudatosan, de tudattalanul is másnak okozott. 

Így értjük meg a Szentírásnak azon tanítását is, hogy: „Szeresd fe-

lebarátodat, mint tenmagadat”, mert ekkor semmiképpen nem fo-

gunk sérelmet elkövetni sem testisége, sem vagyona ellen, mert min-

den visszahárul saját magunkra.  

Az előadottakból azon összefoglalást tehetjük, hogy: 

1. a Szellemtan az öntudatos halál utáni élet bölcselete és 

tudománya, s alapul azon bizonyított tényen, hogy lehet azokkal 

közlekedni, kik előbb e földön fizikai testben éltek. 

2. Az nevezheti magát spiritisztának, aki nem csak hiszi, ha-

nem a saját tapasztalata alapján tudja is, hogy médiumok segélyével 

közlekedhetni a szellemvilág lakóval. 

3. Médium pedig az, akinek elég érzékeny testisége van, hogy 

a szellemvilágból reá ható rezgéseket fel fogni és értelmesen környe-

zetével közölni is tudja. 

4. A szellemtan tudomány, mert vizsgálja, részletezi és osz-

tályozni is bírja a szellemi jelenségeket értékük és jelentőségük 

szerint. 

5. A szellemtan bölcselet is, mert tanulmányozza a láthatat-

lan világ törvényeit és jelenségeit; elfogad oly tényeket, melyeket 

bár testi érzékeivel nem észlelhet, annál jobban a szellemi képesség-

ével, mivel ezeket értelmével igazolni tudja. 

6. A szellemtan valamelyes vallási formába is kialakítható, ha 

erre az egyén hajlammal bír, de nem szükségszerűen, mert bár az egy 
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Isten fogalmat erősíti, de épp ezért nem kell a fogalmat valamely ke-

retbe bele szorítani, nehogy a fogalom által megszűküljön és eltor-

zuljon! 

7. A szellemtan kibővíti az anyagias tudomány tételeit, 

megerősít az egy Isten hitben, közelebb hoz a láthatatlan világ fo-

galmához, mert megismertet szellemi törvényekkel és fejleszti az ért-

elem látókörét. 

 

A halálról és ami utána következik. (**) 

Ha az okkultizmussal kívánunk foglalkozni, akkor mindenekelőtt 

előítéleteink sokféleségeiről kell leszokni! 

Ilyen előítélet például az, hogy a valóságot csak is öt érzékünkkel 

állapíthatjuk meg, holott ezen érzékeink mindegyike tökéletlen eddi-

gi kifejlődésében, és így nem képes minket a világ képéről és benne 

lefolyó eseményeiről teljesen és tökéletesen tájékoztatni. Például 

szemünk azt a vélelmet kelti, hogy a Nap felkel reggel és lenyugszik 

este. Erről azonban már tudjuk, hogy nem igaz, hanem optikai csaló-

dás. Füleink sem képesek a hangok összességét velünk felfogni stb. 

Ha tovább megyünk ebbeli kutatásainkban, csakhamar megálla-

píthatjuk azt is, hogy szavainkhoz fűzött fogalmak sem felelnek meg 

észleléseinknek és tapasztalatainknak! Vannak szavaink, melyek 

megértéséhez hosszabb magyarázatra van szükségünk. 

Ilyen szavak a következők: csoda, véletlen, halál. 

Csuda alatt azt szoktuk érteni, ha valamely eseménynek okát, ter-

mészeti magyarázatát nem ismerjük, ekkor azt hisszük, hogy „csoda” 

történt, azaz „természetfeletti erőket” tételezünk fel! Holott mi még 

nem ismerjük az összes természeti erőket és így az állítólagos csudá-

nak okát sem. 

A véletlen szó is ily téves felfogásból ered. Ugyanis az okkult ku-

tatás ama felismerésre vezet, hogy ok nélkül nincsen okozat, és így 

minden eseménynek bekövetkezése előre meghatározott módon fo-

lyik le. 

A halál szó is azon téves feltevésből keletkezett, hogy a mi szeme-

ink elől eltűnik, az megsemmisül! De miután a tudomány is megálla-

pította, hogy az anyag nem semmisül meg, hanem csak átváltozik, 

tehát jogosan a testi halállal összekötött fogalmat is át kellene fogal-
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mazni, másképp értelmezni, mert hisz ilyképpen testi állagunk sem 

semmisül meg, hanem csak átváltozik, s így ennek megfelelően a tes-

tiséget kormányozó belső lény, a szellem is más létformában és felté-

telek mellett fennállhat. 

Már most ami a halált illeti, megállapíthatjuk azt, hogy ez nem 

képezi a véget, a halállal nincs mindennek vége, mert hisz az anyag 

átváltozik és így, ha van szellem, mely az anyagtól független lehet, 

akkor ennek is kell valamely formában tovább léteznie. 

Azon felfogást, hogy a halál után minden öntudatos életnek 

vége van, nemcsak az úgynevezett materialisták tartják, hanem 

osztják e felfogást olyanok is, akik a materialista elnevezés ellen pro-

testálnak, de csak azért mert azt hiszik, hogy igazi élet csak is a síron 

innen van! Pedig az úgynevezett klasszikus korban azt tanították, 

hogy: a halál az igazi élet kapuja, melyen át az emberi lény, vagy 

szellem egy másik formájú életbe jut. Azt lehetne mondani, hogy 

eme állítás nem egyéb, mint a különféle vallások tanításainak más 

formában való visszaadása, de ebből azt következtethetni, hogy ha az 

okkult vizsgálódások ugyan arra a következtetésre vagy eredményre 

jutnak, akkor talán mégis van valami igaz eme megállapításban, ha-

bár más értelmezésben. Téves azon tanítás is, hogy az ember lénye a 

halál után - ha egyáltalában fennmarad - alaposan megváltozna! Az-

az, hogy egy közönséges emberből, mint amilyenek mi általában va-

gyunk, a halál után egy angyal, vagy esetleg egy démon válhat. Ez a 

felfogás téves, mert a halál nem változtathatja meg az ember belső 

lényét, sem jobbá, sem tökéletesebbé, sem pedig rosszabbá! Hi-

szen nem történik az emberrel a halál folytán semmi egyéb, mint ha 

egyik szobából a másikba lépne át! Ha tehát a halála előtt felvilágo-

sult és tanult volna, akkor eme tulajdonságaival él tovább a szelleme; 

ellenkezőleg pedig ha tudatlan és alantas vágyú volt, a halál nem vál-

toztat rajta úgyszólván semmit. A halál nem változtat az ember lé-

nyén semmit, ami a hajlamokat, vágyakat, szenvedélyeket illeti. 

Téves továbbá azon nézet, hogy egyáltalában semmit sem lehet 

megtudni a halál utáni állapotokról. A mostani úgynevezett civili-

zációban elterjedt vélelem ez, de a régiek nem így gondolkodtak, ők 

elismerték, hogy a halál utáni állapotokról tudomást lehet szerezni. A 

mai civilizáció olyannak tartja magát, mintha elérte volna az elérhe-
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tőt, s azt hiszi, hogy ami e látókörön túl van, azt már nem érdemes 

kutatni. Pedig minden időkben csak azt találták fel az emberek, ami 

szellemi fejlődésüknek megfelelt, s így inkább kell azt feltételez-

nünk, hogy ha szellemi látókörünk tágulni fog, akkor a világképről is 

tágabb és tökéletesebb nézeteink alakulnak ki. E részben ismét a ke-

let népeitől tanulhatunk, mert ezek irodalmából megtudjuk, hogy sem 

nem babona, sem nem mese az, hogy a halál utáni állapotról egyet-

mást megtudhatunk. 

Ezen kutatásunkhoz arra az álláspontra kell helyezkednünk, hogy 

igaz az, amit közönséges felfogás szerint is mondani szoktunk, hogy 

az ember lénye kettős, mint ahogy mondani szokás: „egészséges test-

ben egészséges lélek lakik.” Tehát ezt a feltételezett kettőséget, me-

lyet a keresztény tanítások is vallanak, az 1 Korinth. XV. részének 

40-48. versében olvassuk „mennyei testekről” és „földi testekről; to-

vábbá: „elverettetik rothadandó test” és „feltámasztatik rothadatlan 

test”; lelkes testről és lelki testről. Itt azonnal meg kell jegyezni, 

hogy az okkultizmus ezek ellenében az embert hármas, illetőleg he-

tes összetételűnek ismeri. E fejtegetések keretében elégséges, ha a 

hármas összetételt fogadjuk el és pedig elsőnek az öt érzékeinkkel is 

felismerhető fizikai testet, másodiknak a vallások és a köztudat által 

is elfogadott lelket, illetőleg szellemet, végül harmadiknak az okkult-

izmus által felismert asztrális testet, mely a két első - nem homogén 

részt - összetartja és úgy szólva a rámáját képezi a kettőnek. A halál 

bekövetkezik, amikor a szellem a testtől elválik, ami akképp történik, 

hogy az asztrális testtel a szellem elhagyja a földi burkot és így más 

létformába kerül és így más élettörvények alá helyezkedik. 

Az életről és halálról való tudományos nézetet imígy lehet össze-

foglalni: minden élő lénynek elkerülhetetlen végzete, hogy meghal-

jon, ehhez a célhoz irányul az élet. Minden, ami él megöregszik, és 

végül meghal. A tudomány gyanítja már, hogy a halál nem jelenti a 

véget és a fajok fennmaradását és folytatólagosságát a halhatatlan-

ságban véli felismerni. Azt mondja: az egyén meghal természetes 

oknál fogva, vagy valamely esemény következtében, de miután min-

den élő lény egy másik élő lénytől származván, így az egyes elhalá-

lozása, illetve elpusztulása nem akadálya a faj fenntartásának. Ezzel 

a magyarázattal a tudomány megelégszik és nem kutat tovább. 
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A tudomány azt tartja, hogy azon atomok, melyek az emberi testet 

képezik, nem bírnak semmiféle állandósággal, hanem folyton kicse-

réltetnek újakkal azon képesség, illetve erő által, mely az úgyneve-

zett „holt” anyagot élővé tudja átváltoztatni. Így amíg az élet tart, ez 

a folyamat megszakítás nélkül folyik. A holt, illetve elhasznált anya-

gok kilöketnek, mint levetjük az elhasznált ruhát, beszerezve helyette 

újakat. Ha ez a képesség bármily okból megszűnik, illetve nem képes 

új anyagot a szervezetbe behozni, akkor a halál beáll. A köznapi fel-

fogás szerint tehát a fizikai test megkezdi életét a születéskor; folyto-

nosan javítja és kiegészíti állagát addig, amíg a szorosan meg nem 

állapítható érettségi kor határa beállott, mely időtől a biztos végleges 

elmúlás ideje elkövetkezik. Ennek ellenében az élettan azt mondja, 

hogy az életerő nem sokára a születés után elkezd gyöngülni, azáltal, 

hogy nem tudja a holt anyagot élővé átváltoztatni, s ezt az időpontot 

azonban meghatározni nem lehet. Ezt egyik tudós (Brown) ekképp 

fejezte ki: a halál okait nem a külsőségekben kell keresni, mert ez 

már benn van a szervezetben a születéskor és így a halál egyszerűen 

a fejlődés természetes megszűnése. 

Már most mielőtt tovább mennénk, állapítsuk meg mit is kell érte-

ni a halál szó alatt. 

Ha egy csirke nyakát elvágják, azt mondják kimúlt, tudatos élete 

kialudt, s ha mégis tovább fut az udvarban, ahogy azt néha látni le-

het, nem fogadjuk el azon állítást, hogy még él, hanem feltételezünk 

egy reflex mozgást az idegekben és izmokban. 

Ha azonban egy rózsát leszakítunk, ez megtartja frissességét né-

hány napig, és amíg teljesen el nem hervadt, nem mondhatjuk, hogy 

a rózsa meghalt vagy elpusztult. 

Az első esetben feltételezzük, hogy a halál rögtön beállt, míg a 

másik esetben, hogy csak néhány nap után történt! - Miért e megkü-

lönböztetés? 

Helyesen ítélkezve csakugyan kétféle halált lehet megkülönböz-

tetni, melyek a köztudatban összevegyíttetnek, holott valójában csak 

egyféle halál lehetséges, a kétfélének összefoglalása. E problémának 

a megoldása attól függ, miképp tudjuk a kétféleséget széjjel válasz-

tani. 
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Vegyük tehát az említett két példát, és lássuk nem lehetne ezt job-

ban magyarázni, hogy ne zavarodjon össze a kettő. 

Amikor a csirke fejét levágták, az a tudatos életének végére jutott 

abban a percben. 

Valószínűleg az elkövetkezett mozgások (a futás) csak a reflextől 

eredtek, és semmi esetre sem folytak valami tudatos akarattól, avagy 

kívánságtól; azért azt lehet feltételezni, hogy a csirke tudatos élete 

abban a percben megszűnt. De a test, annak egyes részei, a sejtek, a 

szövetek, melyekből a csirke teste képződött, nem haltak meg ugyan-

azon percben. A csirke teste, - a szövetek - még éltek néhány percig, 

addig, míg az élet ki nem párolgott, addig nem lehet azt mondani, 

hogy meghalt, kimúlt a csirke, azaz a test élete, a szövet még folytat-

ta életét tovább, amikor már a csirke tudatos élete befejeződött. Ezt a 

szövetéletet, avagy sejtek életét, úgy ismerjük, illetve nevezzük, 

hogy: testi élet, megkülönböztetésül a tudatos - vagy gondolkodó-

élettől. 

A rózsa esetében nem szólunk rendes körülmények között: halál-

ról mindaddig, amíg az úgynevezett „testi halál”, az az a rózsa teljes 

elhervadása be nem állott. Valószínű, hogy a rózsa „tudatos” halála, 

amennyiben ilyenről szó lehet, akkor már beállott, amikor leválaszta-

tott a törzséről; ettől a perctől kezdve azonban a testi élete még to-

vább folyt. 

Most azonban ne essék szó arról, vajon a rozsának van-e tudatos 

élete, mert ezt minden jogos feltevés mellett is nehéz volna bizonyí-

tani. De e két példa megsegít ahhoz, hogy a kétféle halálnemet meg-

különböztethetjük, t.i. a tudatos élet halálát és a testi élet halálát, - 

melyeket a további fejtegetésekben szigorúan széjjel kell tartani, 

hogy félre ne értsük a magyarázatokat. 

Meg kell jegyezni, hogy a testi szövetek halálát, azaz feloszlását 

akkor állapítjuk meg, amikor azok, illetve az azokat képező sejtek 

már semmiféle izgató szerekre nem reagálnak.  Ellenben a tudat 

megszűnését ily pontosan, vagy mondjuk szabatosan megállapítani 

nem lehet, és így annak, aki azon magyarázattal, hogy a tudat az 

utolsó lehelettel megszűnik, megelégedve nincs, annak máshol kell 

keresni a megoldást, hogy azon reménynek és hitnek kielégítést sze-
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rezzen, mely különben minden élő lényben, mintegy tudattalanul is 

él! 

Ha már most a halál jelei után kutatunk, akkor sokféle külső jel-

legzetességet állapítottak meg, mint például teljes érzéketlenség, 

megmeredés, lélegzés megszűnése, hőmérséklet lesüllyedése, egy 

bizonyos szag keletkezése, stb. Azonban a tapasztalat arra mutat, 

hogy mindezen jelek és jellegzetességek bizonyos más állapotokban 

is, nevezetesen az okkult kísérleteknél ismert transzban is előfordul-

nak úgy, hogy a tudatosságnak a megszűnését még nem lehet a testi-

halál jelének tekinteni. A testi halált csak a beálló feloszlás igazolja 

tulajdonképpen, és e feloszlást az okkultizmus olybá veszi, hogy ek-

kor adatik vissza az ember külső része a földnek, ahonnan vétetett. 

Ne tekintsük tehát a hullát idegenkedéssel, hanem mondjuk: íme itt 

fekszik előttünk egy szervezett összetétel, melyből elköltözvén az 

összetartó és éltető elem, most fel fog oszlani alkatrészeire. És ekkor 

nem fogunk irtózva elfordulni tőle. 

Ha már most azon állapotokat vizsgáljuk, melyek az élő embernél 

előfordulnak, akkor elsősorban az álomra találunk. A mindennapi 

életben is szokás arról, aki mélyen és jól alszik, azt mondani, hogy: 

„úgy alszik, mintha meghalt volna.” És ebből a megfigyelésből szár-

mazhatott ama közmondás is, hogy: „Az álom a halál testvére.” íme, 

e két megállapításból is nagy hasonlóságot tételezünk fel a két álla-

pot között. Csakhogy eddigi tapasztalataink, mert nem kerestük, nem 

vezettek oda, hogy vajon van-e a halálból is oly felocsúdás, felébre-

dés, mint az álomból, azért mondjuk aztán, hogy aki meghalt, utolsó 

álmát alussza! Hasonlóság van az álom és a halál között abban is, 

hogy itt is, ott is hiányzik az öntudatnak egy bizonyos része. A feléb-

redés után az öntudat ismét helyreáll, s ha van a halál után is valame-

lyes felébredés, feleszmélés, akkor ennek is bizonyos mértékben 

helyre kell állania. 

Az okkult kísérleteknél előforduló transz állapotoknál is fennfo-

rognak eme öntudatlan állapotok, melyekből, ha az egyén felébred, 

feleszmél, az úgynevezett nappali tudata ismét helyreáll. 

Azt tapasztaljuk tehát, hogy az álom, transz, vagy kataleptikus ál-

lapotok megszűnése után az öntudat ismét előáll, tehát azon állapo-

tok alatt nem szűnhetett meg, csak valamelyes latens állapotba került. 
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De különösen a transz állapotok tanulmányozása közben arra a ta-

pasztalatokra jutunk, hogy ebben az állapotban az egyén öntudata 

vagy szelleme oly megfigyeléseket tehet, melyekre különben éber 

állapotában nem is képes; egyrészt azért, mert szellemi és testi ké-

pességeit felülmúlják, vagy azért, mert térbeli távolságok akadályoz-

ták volna. Ezek a kísérletek azt bizonyítják, hogy az öntudat vagy 

szellem a testtől függetlenül képes működni, ténykedni, legalább ad-

dig, amíg a test a közönséges fölfogás szerint nem halt meg. Tehát 

vannak állapotok, melyek a halál állapotától nehezen különböztethe-

tők meg, melyekben a test a halálhoz hasonló állapotban van, de a 

szellem vagy öntudat folytatja működését, mintegy függetlenül a 

testtől. 

A kérdés megoldása tehát ott keresendő, hogy milyen viszonyban 

van a két tényező, melyek közül az egyik - a test - néha oly állapot-

ban van, mely a halálhoz hasonló (álom, transz, katalepsia stb.), de 

akkor a másik - a szellem vagy öntudat - mégis működik és néha még 

öntudatosan is ténykedik? 

Ha e kérdésre kielégítő magyarázatot tudunk adni, mely nem üt-

közik tudományos megállapításokba, akkor a halál utáni állapotra is 

helyesebben tudnánk következtetéseket vonni, és megoldani tudnánk 

a halál fogalmát is. 

Mielőtt folytatnánk a következtetéseket, nem térhetünk ki azelől, 

hogy a halál okairól is ne mondjunk valamit. E részben kétféle okot 

kell szemügyre venni. Egyik az, amikor a halál - úgyszólván - rög-

tön, egy pillantás alatt, hírtelen áll be, a másik, amikor - ismét úgy-

szólván - a halál előreláthatólag, valamely ismert, illetve feltételezett 

okból áll be. Sem az első, sem a második esetek lényege nem ismere-

tes a tudomány előtt annyira, hogy minden esetben teljes bizonyos-

sággal megállapítható volna úgy az ok, mint a rögtöniség. Bizonyos 

különleges eseteket kivéve, rögtöni halál nincs is. 

Amíg tehát az orvosi, hivatalos tudomány a halál okát betegsé-

gekben, öregségben vagy különleges esetek következtében keresi és 

megállapítja, addig az okkultizmus is elfogadja az erre vonatkozó 

magyarázatokat, de csak mint okozatát azon folyamatnak, mely ab-

ból ered, hogy minden emberi lény bizonyos célzattal jön e földi je-

lenséggé, kénytelen oly életet folytatni, amely őt bizonyos viszonyla-
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tokba hozza, melyek következtében földi életét rövidebb vagy hos--

szabb idő után be kell fejeznie. Azt mondhatnánk, hogy a földi élet 

hossza már a születés előtt meg van határozva, tehát minden ese-

mény, mely előfordul életünkben, erre céloz. Hisz látjuk és tapasztal-

juk, hogy az öregség nem mindegyikünknél áll be ugyanazon korban, 

hogy egyik ember ugyanazon betegségből, dacára megállapított sú-

lyos voltánál, kigyógyul, míg a másik látszólag fennforgó fizikai na-

gyobb erejének dacára belehal. Íme, hasonló esetek talányokká ala-

kulnak, melyek csak a Karma törvényének és az újra születés elméle-

tének alapján oldhatók meg. Erre vonatkozólag csak arra kell utalni, 

hogy a hivatalos tudomány kutatásainak révén rájött, hogy az a bizo-

nyos életerő, az öregség következtében is nem képes a táplálékból a 

szükséges pótlásokat úgy kivonni, hogy a testet kellőképp megújítsa. 

De hogy mi okból csökken az életerőnek eme képessége, arra kielé-

gítő magyarázatot adni nem tud. Annál kevésbé, mert hisz azt feltéte-

lezi, hogy az életerő a táplálékból ered! Illetőleg annak összetételéből 

képződik. Miért fogy el, ha mindig ugyanazon anyagot kapja? 

E tekintetben az okkultizmus előnyben van, mert az életerőt nem a 

táplálékból származónak tekinti és a táplálékot, csakis a fizikai rész-

nek, mint eszköznek a cél érdekében való fenntartásáig szükségesnek 

ismeri és így a fizikai rész fenntartását elő nem segíti, ha annak ideje 

lejárt. 

Az okkultizmus tehát azt tanítja, hogy a fizikai testnek meg kell 

szűnnie, ha a benne lévő öntudatnak, szellemnek, előzetesen kiala-

kult célját elérte, azaz, amikor ez időszerinti földi életének meg kell 

szűnnie. Ekkor beáll ama esemény, betegség, vagy szerencsétlenség, 

vagy az öregség, mely már születése előtt meghatároztatott. Amint a 

közmondás is kifejezi: „Sorsát senki el nem kerülheti.” Annál kevés-

bé, mert hiszen elméleteink szerint e sorsunknak mi magunk va-

gyunk a meghatározói és kialakítói! 

Így tehát a halál utáni életre előkészülünk, csak nem tudunk erről, 

bár ezt az életet vallási tanításainkban is kilátásba helyezik, és így a 

halál szónak szorosan véve semmi értelme sincs. 

Bár nem célja eme fejtegetéseknek a különféle vallásokban elő-

forduló azon tanításokat felsorolni, melyek a halál utáni életet hitel-

vül tanítják, és így a halál azon fogalmát, mintha az teljes megsem-
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misülést jelentene, elvetik, elég lesz, ha a keresztény vallás Szentírá-

saiból néhány idézetet említünk, annak bizonyítására, hogy a halál, 

mint teljes megsemmisülés, nem volt hitelve, sőt a halál utáni életet 

feltételezték. 

Mózes 2. könyvének III. fejezetében 1-6-ig, így szól hozzá az Úr: 

„Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak és 

Jákobnak Istene ...”. Nyilvánvaló ebből a kijelentésből, hogy ilykép-

pen Ábrahámot, Izsákot, Jákobot még élőknek és létezőknek nyilvá-

nította az Isten, mert különben nem szólhatott volna így róluk, mert 

az élő Isten nem lehet a holtaknak Istene. 

Mózes 5. könyvének XVIII. részének 11-14. verseiben azt olvas-

suk, hogy: „Ne találtassék te közötted se bűbájos, se ördöngősöktől 

tudakozó, se jelmagyarázó, se halottaktól tudakozódó. ” Tehát Mó-

zesnek tudomása volt arról, hogy az elhaltak lelkeivel, szellemeivel 

érintkezésbe lehet jutni, különben nem tiltotta volna el. 

Jób könyvének XlX. részének 25-27. verseiben ezt mondja: „Jól 

tudom... hogy az utolsó ember a földből feltámad ... és minekutána a 

férgek az én testemet megrágják ... felébredek ebben a testben és 

meglátom az Istent.” 

Dániel próféta könyvében XII. rész 2. verse így szól: „És sokan 

azok közül, kik alusznak a földnek porában, felserkennek, némelyek 

az örök életre, némelyek pedig gyalázatra ...” 

Salamon bölcseleteinek 2. részében a 25. vers határozottan kije-

lenti, hogy: „Mert az embert az Isten örök életre teremte és formálá 

őt az ő képmására, hogy hasonló legyen Hozzá...” 

A Makabeusok 2. könyvének VII. rész 9. versében pedig az áll, 

hogy: „.”Akkor megfogák őt és megkínozák, mint az elsőt. S amikor 

már az utolsókat lehelé, szóla: te átkozott ember, elveszed ugyan az 

ezidő szerinti életemet, de a Mindenható Ura feltámaszt minket, akik 

az ő törvénye végett meghalunk, feltámaszt egy örök életre 

De az Újszövetségben is találunk oly kijelentéseket, melyek az 

örök életre vonatkoznak. Máté ev. XXII. részében a 31. és 32. versek 

ismétlik, amit Mózes 2. könyvének III. részéből idéztünk, hogy t.i.: 

„A halottaknak feltámadásuk felől nem olvastátok-e, amit Isten mon-

dott néktek ilyen módon: „Én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Iste-

ne. Az Isten pedig nem a halottak, hanem az élők Istene!” 
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Ezenkívül mind a négy evangélista: Máté, Márkus, Lukács és Já-

nos ismételten és kétséget nem hagyó módon, sok helyen hivatkoz-

nak az örök életre a testi halál után, mely a tanítások elfogadása és 

betartása által elnyerhető. 

Az apostolok cselekedeteiben, Pál apostolnak 1. levelében, a XV. 

rész 42-47. verseiben félreérthetetlenül vallja, hogy az embernek van 

egy feltámadó része, melyet „lelki testnek” nevez, mely rothadatlan 

és feltámasztatik. 

E kivonatos részletek is bizonyítják, hogy a vallásunk a testi ha-

lált nem tekinti teljes megsemmisülésnek, de nem tudván bizo-

nyítani ezt az állítást, a hitet kívánta. A hit nem támogattatván té-

nyekkel, mindinkább elgyöngült, színtelenedett és végre kialudt. Így 

vesztették el a vallások egyik legnagyobb támasztékukat, melyet ké-

sőbb még a tételes tudomány is lerontott, azt mondva és tanítva, hogy 

a lelket, vagy szellemet sem a bonckéssel, sem a mikroszkóppal fel-

fedezni nem bírta, ennek legcsekélyebb nyomát nem találta, és így a 

halál után az emberből mi sem maradhat fenn, mint az elváltozó 

anyaga. Ebben az állításban csak annyi igazság van, hogy a halál a 

fizikai testre nézve akkor áll be, amikor az életet képviselő „princípi-

um” abból kiszáll. Ezt a princípiumot a kiszállás után természetesen 

nem lehet a hullában megtalálni. 

Hogy tehát a halálról helyes fogalmat alkothassunk magunknak, 

ezt a princípiumot kell keresni, és megtalálni. 

Erre nézve bölcseleti iskoláink - Socratestől Fichtéig - azt tanítot-

ták, hogy belső lényünk halhatatlansága ama bizonyítékból származ-

tatható le, hogy a lélek vagy szellem egy Egység, mely oszthatatlan 

és azért nem pusztulhat el, nem semmisülhet meg. Meg kell tehát 

elégednünk azzal, hogy ösztönünk és érzetünk arra utal minket, hogy 

értelmiségünk nem pusztulhat el, ha az anyagiságunktól függetlenné 

tudja magát tenni. A legrégibb időktől a mostaniig, mindig tanították 

ezt a gondolkodó elmék, és ha feltételezzük, hogy Isten teremtmé-

nyei vagyunk, akkor az istenség örökkévalóságának is részeseivé let-

tünk. 

Már Plató is formulázta ezt a tanítást, kísérletet téve logikailag ki-

alakítani a halhatatlanság tanát a következő összefoglalásokban: 
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1. Azon tény, hogy az értelem az igazság felismerésében már 

magával hozza a magyarázó és megértő képességeit, mint születésé-

vel járó adományt, azt mutatja, hogy ez csakis egy előző életben 

szerzett képességnek a folyományaképp tekinthető; 

2. a szellem végeredményében Egység (monádikus jellegű) és 

ezért nem lévén összetett, nem osztható és nem kiegészíthető. 

3. az a kifejezés, hogy szellem, annyit tesz, mint az élet-

princípium és tartalmazza az életideának az esszenciáját magában, 

melytől el nem választható és így azon ellenfogalomtól: halál kikap-

csolandó; 

4. a szellem magasabb és fenségesebb értékét bizonyítja, hogy 

túléli a fizikai sűrű testet és ez utóbbi csak ideiglenesen tart ki. 

5. a dolgok, melyek elpusztíthatók, elpusztulnak saját különle-

ges hibáik vagy rosszaságuk által; a szellem sajátlagos rosszasága a 

bűn vagy törvénytelenség, mely a szellem természetét megrontja, de 

létét nem semmisíti meg; 

7. A világ, mint erkölcsi és természeti világ megköveteli a jövő 

és örök életet, hogy kiegyenlítések történjenek az egyenetlenségek 

között, és hogy jutalom és büntetés érje azokat, akiket megillet, mert 

különben a rossz, azaz törvénytelenség jutna uralomra és hatalomra. 

Ez a következtetés abból vezetendő le, hogy a belső érték és a külső 

állapot között valamelyes kiegyenlítésiek kell lennie. 

Eltekintve a többi bölcseleti fejtegetésektől, még csak Kantból 

idézzük a következőt: „A halál utáni életet csak úgy lehet egy „Te-

remtő” feltevésével bizonyítani, vagy megokolni, ha annak ismert 

jellegzetességeit elfogadjuk, és az embert, mint erkölcsi lényt vég-

nélküli képességeivel vagy végnélküli lehetőségeivel az örökéletre 

hivatva képzeljük el, hogy eme lehetőségek és képességek el is éret-

tessenek. Az erkölcsi élet törvényei a transzcendens szférákból 

erednek és nem függnek sem az időtől, sem a tértől, és ezért az 

ember erkölcsi létalapja az örök életből ered. Az ember erkölcsi és 

értelmi fejlődésében a tökéletességre és fokozatosságra hajlik, és eb-

ből a tényből kétségkívül egy következő életekre lehet számítani. Ha 

a halál a megsemmisülés lenne, az erkölcsi fogalom illuzórikussá 

válna.” Ennyi elég Kantból, hogy eme szemelvényekből azt követ-
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keztethessük, hogy a gondolkodók törekedtek logikai következteté-

sekből kialakítani egy a halál utáni létezést, melyet egy belső sugal-

lat, mintegy ösztönszerűen, kívánatosnak jelöl meg. Erre azt lehet 

mondani, hogy amit az ember óhajt, arra vezeti őt gondolatvilága. És 

így azok, akik ellenkező gondolatokkal vannak eltelve, bizonyára 

ellentétes elméleteket alakítanak ki maguknak. Így aztán a halál utáni 

életről, illetőleg a halhatatlanságról, mint ennek ellenkezőjéről, min-

dig kaphatunk többé-kevésbé meggyőző és szépen kidolgozott elmé-

leteket és tanításokat. 

De az újabb kutatások nem elégednek meg a szépen kidolgo-

zott és még oly élesen szóló elméletekkel, hanem törekednek úgy-

nevezett kézzelfogható bizonyítékokat szerezni. 

Így például szaporodnak azon beigazolt megfigyelések, hogy a ha-

lálozás alkalmával a haldoklóknak mily különös látomásai és sugal-

mazásai vannak, melyek arra vallanak, hogy az illető haldokló rég 

elhalt családtagokkal és jó barátok szellemeivel érintkezik, beszélget, 

sőt üzeneteket vált. Hasonló tapasztalatokról számolnak be azok, 

akik valamely baleset következtében (vízbefúlás, ájulás stb.) ki vol-

tak téve a meghalás veszélyének. Ebben az esetekben az történik, 

hogy a testiség kötelékei meglazulván, az egyént arra képesítik, hogy 

a láthatatlan világgal érintkezésbe jusson. Azaz szelleme kihelyez-

kedvén, habár csak pillanatnyi időre is, oly tapasztalatokat szerezzen, 

amire sem nem gondolt, sem nem kívánt. 

De vannak már úgyszólván kézzelfogható bizonyítékok is, mert 

megkísérelték a haldoklót mérlegre téve, megállapítani, hogy a halál 

beállta után a fizikai test súlyából veszített. Lefényképezték a hal-

doklót és az érzékeny lemez kimutatta, hogy a haldoklóból valami 

légszerű, gomolygó köd szállt ki a halál pillanatában. 

Az eddigi fejtegetésekből azt következtethetni, hogy bár a halállal 

és okaival, nemkülönben az azután következő létformával már ős-

időktől fogva foglalkoztak, e kérdéseknek helyes, és mindenkit - úgy 

érzelmi, mint tudományos igényeire való tekintetre- kielégíteni nem 

tudtak. Sem logikai okfejtések, sem a Szentírások magyarázataira 

való utalások, sem fizikai kísérletek végeredményükben nem nyújta-

nak úgynevezett kifogástalan bizonyítékokat. A logikai okfejtésekre 

ellenlogikai okfejtésekkel lehet válaszolni. A Szentírásokra azt 
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mondhatjuk, hogy kijelentései célzatosak; a fizikai kísérletekre pedig 

azzal utalhatunk, hogy hátha tévedések és hibák folytak be a kísérle-

teknél és így szkepticizmusra tág tér nyílik annak, aki a maga hitet-

lenségében meg akar maradni. 

Ha tehát mégis megoldást keresünk, nem marad egyéb hátra, mint 

hogy forduljunk az okkult kutatásokhoz, mely egyéb életrejtélyekben 

is segítségére van annak, aki komolyan keres. 

Az okkultizmusnak egyik ága a spiritizmus, másik a teozófia, 

mely elvezet azon álláspontig, hogy logikailag feltételezni tudunk 

egy halálutáni öntudatos életet. Ekkor aztán megkísérli, hogy kü-

lönbséget tegyen belső- és külsősége között. Ha ezt is eléri, sok oly 

tapasztalatra tesz szert, melyekről azelőtt fogalma sem volt, s melyek 

alapján egészen más nézőpontot nyer a világkép felismeréséhez; fel-

ismeri annak a valóságát, hogy az énje nem pusztulhat, nem semmi-

sülhet meg a testi halál után, és hogy a halál nem egyéb, mint feléb-

redés egy új életre. 

Ezt egy 18. századbeli nagy misztikus, Karl von Eckartshausen, 

1790-ben megjelent: „Aufschlüsse zur Magie” című művének 2. kö-

tetében a 40-41. oldalakon így fejezi ki: „A halál nem egyéb, mint 

saját énem fennmaradása. Meghalni annyit tesz, mint megszűnése az 

eddigi mód szerint való látásnak vagy észlelésnek, és megkezdése 

annak, hogy amott lássunk és észleljünk. Meghalni annyit tesz, hogy 

másféle szervezetet nyerjünk, érzéseinket megváltoztassuk; ugyan-

azon tárgyakat másképp érzékeljük. A külső burkot levessük, és így 

az erők belső részeibe hatoljunk be. Halni annyi, mint születni és 

születni annyi, mint meghalni. Meghalni annyi, mint egyik alakban 

megszűnni, hogy ismét más alakban megjelenhessünk és hathassunk 

(hatékonnyá váljunk). A halál nem egyéb, mint új alkalom és átme-

net egy oly állapotba, melyben a tárgyakat más módon észlelhetjük. 

A halál nem egyéb, mint lassú és fokozatos továbbhaladás a lényeg 

belsejéhez, egy mód ahhoz, hogy felfelé fejlődjünk, egy lépcsőzet az 

evolúcióhoz.” 

Ezen fejtegetések után rá kell térnünk azon kérdésre, hogy: milyen 

tehát az az állapot vagy élet, melybe átmegyünk a testi halál után? 
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Már a vallásaink helyes értelmezése is arra utal bennünket, 

hogy eme élet szorosan attól függ, hogy miképp készültünk erre a 

földi életünkben. Így tehát az okkult tanítások és elméletek is iga-

zolják eme vallási tanításokat, mikor azt mondják, hogy a következő 

létformábani életünk attól függ: miképp gondolkodtunk, miképp cse-

lekedtünk, mit mulasztottunk és ténykedéseink milyenek voltak? S 

ha egy kissé gondolkodunk, rá kell eszmélnünk, hogy ez nagyon is 

elfogadható megállapítás, mert hisz a nagy természetben ugrás nincs 

és így az ember nem válhat rögtön mássá, azért, mert fizikai testét 

levetette. Természetesnek kell tűnni azon felfogásnak, hogy minden 

egyes ember azon sajátosságaival marad meg, melyekkel földi életé-

ben bírt. A halál nem egyenlíti ki azon számtalan különbségeket, 

melyek az emberek között vannak. Különösen áll ez a megállapítás 

azon esetekre, amikor egy embernél bizonyos gondolatok vagy szen-

vedélyek nagyon elhatalmasodtak. Aki egy gondolat világába beleél-

te magát, akin bizonyos szenvedélyek nagyon uralkodtak, az nem tud 

ezektől még fizikai életében sem könnyen szabadulni, de ott a másvi-

lágban, ahol a fizikai akadályok nem léteznek, és azonkívül egy nagy 

törvény, a hasonlóságok vonzásának a törvénye is érvényesül, és rá-

nehezedik, még nehezebben tudja magát alóluk kivonni. Ugyanis az 

említett törvény alapján összekerülnek azok, akik azonos gondolat 

vagy szenvedély uralma alá kerültek. Az így együvé került hasonló 

lények saját erejükkel egymásra a tömeghatást gyakorolják, legtöbb-

ször tudattalanul és akaratlanul. Elképzelhető, hogy ilynemű hatás 

alól mily nehéz szabadulni. Ha pedig az illetőt érzelmi világa még a 

földi vonatkozásokhoz kötik, akkor azon hátrányos helyzetbe kerül, 

hogy nem tud szabadulni a testiség érzelmeitől, de nem lévén fizikai 

teste, ezek nélkül kielégítést magának szerezni nem lévén képes, 

szenvedéseket okoz saját magának. 

Néhány példával világítunk eme helyzetekre: 

1. nagyon családias érzésű, a családhoz van kötve, de nem tud 

 a családtagokkal érintkezni, nem hallják őt, nem vesznek tu-

domást róla stb.; 

2. valamely testi szenvedélyhez kötött egyén, például egy iszá 
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kos, oly helyeken ténfereg, ahol hasonló érzésűek tartózkod-

nak, velük szeretne dőzsölni, de természetesen nem bír, és így 

kielégítést sem talál; 

3. vallási rajongó hasonlók közé jut, ahol vélt igazait megtalál 

ja; 

4. más eszmék és szenvedélyek is lekötik a szellemet, amíg 

azoknak felesleges voltát saját tapasztalatai révén felismeri. 

Ha már most azt következtetjük eme megállapításokból, hogy e hely-

zetek kellemetlen, rossz, sőt fájdalmas érzéseket kelthetnek, úgy eb-

ből nem azt kell következtetni, hogy az illető talán egy magasabb ha-

talomtól, mondjuk az Istentől, büntetve lett, hanem logikusan az ok-

kult elméletek szerint azt kell megállapítani, hogy az illető saját ma-

gát büntette meg helytelen életmódjával, mellyel saját maga okozta 

ama állapotát, melybe került. 

Azt lehetne ellenvetni, hogy hát nem mindenki ismerheti ama tör-

vényeket, melyek a helyes életmódot előírják! A nagy természeti, 

vagy mondjuk, isteni törvényekre is áll az, mi a földi törvényekre 

szól, hogy: vannak törvények és akár ismerjük őket, akár nem, ha 

áthágjuk, vagy ellenük cselekszünk, akkor azoknak a következmé-

nyeknek vetjük magunkat alá, melyeket a törvény kiszab. És itt is 

súlyosabb, ha tudatosan szegjük meg a törvényt, vagy ha tudattala-

nul. 

Már most azon kérdés megoldása, hogy ebből a helyzetből mi-

képp és mikor tud kijutni, attól függ, hogy mily erősek azon kapcsok, 

melyek az illetőt a gondolatvilágához, vagy szenvedélyeihez kötik. 

Továbbá attól a megismeréstől, hogy mit akar tenni további fejlődés-

ének érdekében. Amíg jól érzi magát, vagy azt hiszi, hogy abból a 

helyzetből ki sem szabadulhat, vagy amíg bizonyos személyes érde-

kei ama gondolatvilághoz kötik, melyet maga körül alkotott, addig 

nem tud onnan kiszabadulni. Ugyanis a gondolatok nagyon is való-

ságos lények, melyek az ember körül egy olyanforma környezetet 

képeznek, mint egy gőzkör, mely annál sűrűbb, mentől több hasonló 

gondolatú lénnyel közös. A gondolat ugyanis attól a pillanattól kezd-

ve, amikor az ember agyában megszületik, többé el nem múlik, amíg 

az illetőnek bármily csekély részben is összeköttetése van vele, s így 

még halála után is tulajdona marad, követi őt. S miután a testnélküli-
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ségben épp a gondolatvilágunk sokkal hatásosabb, ezért a gondolata-

inkban kialakult nézeteink, tulajdonságaink és szenvedélyeink jobban 

ragaszkodnak hozzánk, vagy jobban mondva, mi ragaszkodunk job-

ban hozzájuk, és így a tőlük való szabadulás is nehezebb. Ehhez a 

nehézséghez még járul a hasonlóságoknak a vonzó ereje, melynek 

következtében olyan társaságba kerülünk, akik gondolatvilágunkat az 

övékével erősítik. Így tápot nyújtanak nekünk, hogy hosszú időkig az 

ily környezetből kiszabadulni nem tudunk. 

Eme állításnak bizonyítékául elég arra hivatkozni és utalni, hogy a 

fizikai világban is ismerjük azon elvet, hogy az erő oly tényező, mely 

el nem vész, csak átalakul. Továbbá, hogy minden oknak megvan az 

okozata. Így tehát elképzelhetjük, hogy ha a gondolat egy erőforrás, 

mert hisz rezgéseket vált ki, akkor ennek megvan a következmé-

nyekben a hatása. Ezért téves az okkult tanítások szerint némely val-

lásnak azon tanítása, hogy van örök büntetés, örök kárhozat, vagy 

egyáltalában túlvilági bűnhődés a földi életben elkövetett törvényte-

lenségekért. Már tudniillik oly büntetés, melyet egy magasabb hata-

lom róna ki reánk. A bűnhődést magunk okozzuk, amikor tudattala-

nul, vagy tudatosan törvénytelenségeket követünk el. Megégetjük 

kezünket, ha tüzes vasat érintünk. 

A törvényességnek ily értelemben való felfogása abba a helyzetbe 

juttat minket, hogy könnyebben megértjük és felfogjuk azt az okkult 

tanítást, hogy nem egy, hanem több életünk volt már a földön, és 

még több lesz azután, amelyekben alkalmunk lesz törvénytelensége-

inknek következményeit kiegyenlíteni, leszolgálni, megoldani. Így 

kiszabadulhatunk azon téves nézetekből és borzalmas felfogás-

ból, hogy egy tőlünk független hatalom által örök kárhozatba és 

jóvá nem tehető helyzetbe jutunk. 
Ellenkezőleg megnyílik előttünk azon önérzetünket és öntudatun-

kat felemelő ismeret, hogy saját sorsunkat magunk határozhatjuk 

meg fejlődésünk során, és azon arányban amint értelmünk a nagy 

természeti törvények és erkölcsi világrend iránt megnyílik. Ezért ér-

demes arra törekedni, hogy eme törvényeket, melyek minket saját 

sorsunk urává tesznek, felismerjük és kövessük. Ekkor nyilvánvaló 

lesz előttünk, hogy törekednünk kell a testi halál utáni élet körülmé-
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nyeiről tudomást szerezni, és arra az életre előkészülni, mely a mos-

tanit okvetlenül követni fogja. 

Mily gyönyörű és felemelő kilátás, ha magam vagyok sorsomnak 

ura, s tőlem függ, hogy miképp boldoguljak! De természetesen csak 

akkor, ha elsősorban felismertem azt, hogy a nagy természetnek mily 

parányi kis része vagyok, és épp ezért alkalmazkodni törekedek a 

nagy-mindenséghez! Ha erre a tudatra jutni tudunk, akkor elismerjük 

függőségünket Attól Aki a nagy mindenségnek alkotója és fenntartó-

ja, és törekedni fogunk Vele összhangba jutni, mert ekkor előnyö-

sebb helyzetben leszünk, mintha Vele ellentétbe kerülünk. Mert ez 

utóbbi esetben az általa hozott természeti törvényekkel összeütkö-

zünk, és ezek következményei alól kivonni magunkat nem tudjuk. 

E felfogás azonban nincs ellentétben a vallások alaptanításá-

val, hanem ily értelemben tisztább és következetesebb magyará-

zatát kapjuk sok megoldatlan életrejtélyeink felől. Mint például 

mennyország, purgatórium, pokol. Magunk alkotjuk ki ezek egyikét 

vagy másikát, aszerint, amint a természeti törvényeket, vagy mond-

juk így: isteni törvényeket felismerjük, követjük vagy megszegjük. 

Az Isten igazságossága is ebben rejlik, hogy pártatlanul engedi 

hatni az Általa hozott törvényeket úgy azokra, akik felismerik és 

követik, mint azokra, akik felismerik, de nem követik, mint azokra is, 

akik fel nem ismerik, és nem követik. Ebben az értelemben juthat az 

emberi lény ahhoz, hogy saját sorsát irányíthatja a jó vagy rossz felé, 

amint értelme és hajlama befolyásolja és így készíthetjük elő követ-

kező földi életünket tudatosan vagy tudattalanul. 

Egyet azonban ki kell emelni és hangsúlyozni azonnal, hogy egy 

földi élet nem elég arra, hogy az összes természeti és erkölcsi tör-

vényeket, melyek életeinket befolyásolják és irányítják, megis-

merjük. S ezért kell elfogadnunk és feltételeznünk több rendbeli 

olyan életet, melyek képesítsenek bennünket arra, hogy a tökéletes-

ség azon fokát elérhessük, melyre hivatva vagyunk, ha csakugyan - 

mint nemcsak az okkult, hanem a vallási tanítások is arra utalnak, 

hogy -   Egy Tökéletes Lénynek vagyunk a Teremtményei! 
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Az ember felosztása vagy részletezése. (**) 

Érdekes jelenség, hogy eddig a hivatalos tudomány mindenben ar-

ra törekedett, hogy ami minket a külvilágban környez, részleteire fel-

bontsa. Mindent törekedett a legkisebb részeire föloldani. Azon volt, 

hogy mindennek okát, kezdő pontját, mégpedig lehetőleg matemati-

kai pontját kikutassa. 

Csak magát az embert tekintette mint egységes lényt, melyet rész-

letekre bontani csak annyiban talált jónak, hogy elismerte kutatásai-

nak alapján, hogy az ember kicsiben megfelel a világnak, és ezt úgy 

fejezte ki, hogy mikrokozmosz a makrokozmoszban. 

Már e meghatározás is oda vezethette volna a gondolkodó embert, 

mint ahogy sokakat el is vezetett, hogy úgy mint a világ kialakításá-

ban is fel kell ismerni egy értelmi-gondolkodó-vezető Lényt, úgy az 

emberi test összességében is fel lehet tételezni egy fenntartó és el-

rendező életelvet, mely mindent az összesség javára céltudatosan el-

rendez. Kutatva ebben az irányban már nem tartják az emberi lényt 

azon egységnek, aminek az anyagelvű bölcselet tartja. Érdekes, hogy 

e kutatások révén olyan elmélet alakult ki, hogy itt is érvényesül az a 

7-es szám, mint sok más kutatásoknál, például a színképelemezésnél. 

Az egységesnek tartott fehér szín, ha a prizmán keresztül vetődik, a 

fizikai szem részére hét alapszínre oszlik, s ha e hét színsávot ismét a 

prizmán áteresztjük, akkor az fehér színné gyűlik ismét össze. 

Az ember a fizikai élet prizmáján lép a földi életbe, és így hét 

alapra osztható, míg ha fizikai testét leveti, ismét az Egységbe olvad. 

Az első részét az embernek a látható testében találjuk meg. Az ember 

teste megszámlálhatatlan apró, mikroszkóppal sem teljesen észlelhe-

tő testecskékből áll. Ezzel a részével az ember hasonló az állatvilág-

gal, annyira, hogy egy bizonyos kezdetleges időpontban az embrió 

mint emberi fel sem ismerhető. Emberi mivoltunk tehát még akkor 

sem kezdődik, amikor beszédképességünk kifejlődik, mert manapság 

kezd azon feltevés lábra kapni, hogy az állatoknak is van beszédük, 

tehát a beszédképesség nem képezi emberi sajátosságunkat. Kell még 

valami egyébnek is lenni. 

De testiségünkkel azonosak vagyunk az ásványvilággal, mert tes-

tünk állaga átváltozik a halál után ásvánnyá! Íme az ásványvilág 
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megelevenült bennünk valamelyes tényező által, melyet eddig nem 

ismertünk, mert nem kutattuk, bár bennünk van. Ez a „valami” ben-

nünk, az ásványvilág molekuláit, élővé, gondolkodóvá és célszerűen 

cselekvő tényezővé tudta átváltoztatni, mind addig, amíg egy összes-

séget képeztek. De hogy ez az összesség, mely az állatvilággal is ha-

sonló volt, még is valamiben különbözött attól, azt abból is észlelhet-

tük és észleljük folyton, hogy amíg az állatvilág egyes egyedei fajon-

ként úgyszólván mind egyformán ténykednek, addig az emberi lé-

nyek egyedei mind egymástól annyira különböznek, hogy minden 

egyént pontosan meg lehet ismerni és különböztetni. Igaz, hogy ma 

már az állatvilágban is kezdünk egyedeket ismerni, és itt is érvénye-

sül azon tényező, amely az emberfajnál az egyént a többitől megkü-

lönbözteti. 

Ha az embernél szét tudjuk választani a külső burkot, mondjuk a 

ruhát, amelyet a testi halál alkalmával levet, akkor felismertük, hogy 

a látható és érzékelhető részei az embernek nem tévesztendők össze 

azon részével, amely e látható részeket összetartja, élteti és rendezi. 

Annyival is inkább erre a megismerésre kell jutnunk, mert a tapaszta-

lat bizonyítja, hogy e látható részeink napról-napra elpusztulnak, de 

megújulnak. Ellenben azon részünk, amelyben érzéseinket ismerjük 

fel, azonosak maradnak, bár öntudatban fejlődnek. 

Így tehát az emberben élesen megkülönböztethetünk egy lát-

ható, nyilvánuló és érzékelhető részt, és egy e mögött ténykedő 

láthatatlan és egyelőre érzékelhetetlen részt. Az előbbi az anyag-

csere folytán változik, ellenben az utóbbi öntudatban változatlan. 

Feltételezhető, hogy az utóbbi (a láthatatlan) a létért való tudatos 

küzdelmet folytat, hogy az előbbi (a látható) a test folytonos változá-

sa közben is megmaradjon. De tapasztaljuk, hogy e küzdelemnek 

egyszer csak vége szakad, és akkor a látható rész elpusztul, illetve, 

mint egység megszűnik. 

Megállapíthatjuk, hogy van az embernek egy látható, de elpusztu-

ló része és feltételezhetjük, hogy van egy ezt a látható részt elrendező 

és bizonyos fokig és ideig fenntartó láthatatlan része. 

Miután azonban az ember azon anyagi, illetve külső része, melyet 

öt érzékeinkkel észlelhetünk, annyira össze van forrva azon részével, 

melyet mi ettől elválasztani tudunk, hogy nem csoda, ha ezt az elvá-
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lasztást rendes tudásunkkal megállapítani nem tudjuk. Ugyanis a 

közérzés, addig, míg megkülönböztetni tudunk a külső és belső em-

ber között, mindig a teljes egység mellett fog tanúskodni, mert amíg 

csak fizikai öntudatunk van, addig a bennünk lévő és külső részein-

ket alkotó sejtek öntudatának vagyunk alávetve. 

A látható testnél azt állapítottuk meg, hogy az megszámlálha-

tatlan mikroszkopikus sejtekből áll, így azonnal elfogadható lesz, 

hogy e sejteket valaminek össze kell tartani, e valami nélkül a sejtek 

széjjel esnének. Azt lehetne mondani, hogy a fizikai testet képező 

számtalan sejteket e formában egy második rész által lesznek 

össze tartva, formálva, illetve képezve és így e második részét az 

embernek a „rámájának” lehetne mondani. Ez a szó ráma vagy keret 

egészen találó, mert csakugyan az embernek ez a része, ha összefog-

lalja a sejteket, nagyobbnak kell lennie, mint a látható résznek. A 

megfigyelések és észlelések ezt igazolni képesek. Például tapasztal-

ták, hogy ha valakinek a lábát levágták, akkor az illetőnek megma-

radt azon érzése, hogy a csonka láb folytatásában érzései támadnak; 

olyanok, hogy annak folytatásában nem tud megtűrni semmit, mintha 

a levágott rész is megvolna. Vannak még egyéb megfigyelések is en-

nek a résznek bizonyítására.  

A harmadik résznek mint a sorozatban a következőt azt ért-

jük, amely a tulajdonképpeni életet képviseli. Az élet az amely 

mindenben amit észlelünk a kezdetet, a fejlődést és ténykedést kép-

viseli. Az életelv benn van az állatokban és bizonyos fokban úgy a 

növény, mint ásványvilágban is. De az utóbbiakban nem fejlődött ki 

a tudat fokáig. Még részleges alvó állapotban van. 

Mint ahogy az emberből is amikor alszik, e harmadik része bizo-

nyos mértékig kihelyezkedik, mert különben nem tudna aludni amíg 

benne az életelv teljességben működik. Ha egy embert bizonyos sze-

rek alkalmazása által elaltatunk, akkor is, mint a természetes álom-

ban, kiszorítjuk részlegesen az életelvet és ez által elérjük az érzéket-

lenséget. 

Így már az első három részletnek vizsgálata oda vezet, hogy a 

nagy mindenségben egy hatalmas elv uralkodik, amelynek jelensége-

it mi csak részletekben észlelhetjük. 
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A negyedik résznek azt nevezhetnők, amely érez, kíván és vá-

gyakozik, és amely rész még mindig sok rokonságot mutat az állatvi-

lággal, mert ide tartoznak minden testi szükségleteknek a kielégíté-

sei, azonkívül a személyes érzületek. E testrészével érzi meg az em-

ber testi szükségleteit, mi által az életműködés folytán elhasznált 

anyagok pótlására serkenti a szervezetet. E pótlásokat gépiesen esz-

közli, ha azonban ezekre túlsúlyt fektet, akkor ezek fokozott kielégí-

tése által anyagiasságra való hajlam fejlődik ki, és ez a testrész nyer 

hatalmat az egész emberen. Épp így ha személyes hajlamainak és 

érzületeinek enged, akkor is egyoldalú fejlődés folytán elveszíti az 

egyensúlyt. Tehát e negyedik testrésznek felhevülése és túlműködése 

hibás irányba tereli a másik három részt és az egész szervezetet káro-

sítja. Például ebben a testrészben alakul ki a vágy a fizikai test el-

használt részeinek pótlására. Ezt az éhség érzete mutatja. Ha már 

most az éhségnek következtében több pótló anyagot veszünk ma-

gunkba, mint amennyire szükségünk lenne, akkor - ha ezt szokás-

képpen ismételjük - oly hajlamot fejlesztünk magunkban, amely ezt 

állandóvá teszi és falánkság fejlődik, ennek pedig egyéb részeinkre 

rossz hatása fog állandósulni. Ebből meg is állapítható, hogy van egy 

ily részünk, mert bizonyos okkal, móddal e részünk hajlamait jó vagy 

rossz irányban fejleszthetjük. 

Az ötödik rész az emberben a gondolkodó rész. Ha feltételeztük 

a felsorolt négy részt, akkor megállapíthatjuk, hogy ha nem is az első 

hármon, de a negyediken a bennünk lévő gondolkodó rész vagy lény 

feltétlenül uralkodni tud, amennyiben azon kívánságokat, vágyakat 

és szenvedélyeket, amelyek bennünk felgerjednek, irányítani, el-

nyomni és fokozni bírja, ahhoz képest amily megfontolást gondolko-

zás révén kifejteni tudunk. Például az éhség érzeténél, ha nem saját 

tapasztalatunk alapján, de mások leírásából tudjuk, hogy az éhség 

felett bizonyos ideig-óráig uralkodunk. Íme az éhség jelentkezik, 

mint a testi szükséglet kívánsága. Ennek állati lényünk halaszthatat-

lanul meg akar felelni. De a gondolkodólény bennünk e kívánságot, 

ha még oly halaszthatatlanul jelentkezik, bizonyos okoknál fogva 

megtagadhatja, teljesítését elhalaszthatja, anélkül, hogy a szervezet 

ezt megsínylené. Bizonyos lelki problémák megoldásához például 

feltétlenül szükséges, hogy bizonyos testi szükségletek kielégítését 
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elodázzuk, felfüggesszük, vagy teljesítését egészen megszüntessük. 

Ezt csak is gondolkodó részünk belátása és megfontolása alapján te-

hetjük, és így magunk bizonyosságot szerezhetünk arról, hogy gon-

dolkodó részünk nem azonos azon részünkkel, amelynek oly vágyai, 

kívánságai vannak, melyek esetleg károsak az összességre. Ezt addig 

nem tudjuk megállapítani, amíg testiségünkkel teljes egységben 

érezzük magunkat és a fennebbi megkülönböztetéseket megtenni 

nem tudjuk. 

Azonban e gondolkodó ötödik részünket azonnal kettéosztjuk, 

és így hatodik részünket is kialakíthatjuk, ha megfigyelve magun-

kat azt tapasztaljuk, hogy gondolkodásunk mindig a testiségnek óhajt 

kedvezni: önző; a másik ettől eltérően mindig magasabb szemponto-

kat célozó: önzetlen. A kettő között úgyszólván örökös a harc, és saj-

nos legtöbbször az előbbi győzelmével végződik, mert az ember 

mindig a saját énjét, személyiségét tekinti a fő célnak, és így csak 

akkor tud igazán önzetlenül a magasabb gondolkodó rész sugallatá-

nak tanácsára hallgatni, ha ezek az elméletek következtében odáig 

jutott, hogy ezek némi jogosultságát kezdi belátni és elismerni. 

Belátja és elismeri akkor, ha azt tapasztalja, hogy ezáltal testi jólé-

te is gyarapodik. Ekkor más irányú sugallatait a gondolkodó részének 

is kezdi elfogadni, így aztán lassan-lassan felneveli magát azon ké-

pességre, hogy megérzi a hetedik részét is. Ez az isteni szikra, mely-

ből eredtünk, és amely létjogosultságunkat képezi. Ez az isteni szikra 

képesít bennünket gondolkodni, a jót a nem jótól megkülönböztetni, 

ennek alapján vágyainkat ellenőrizni és zabolázni, az életösztönt tör-

vényes mederbe terelni, és helyes kapcsolatot létesíteni mind azon 

sejtekkel melyek testiségünket képezik, hogy így azon célnak szolgá-

latában, amely végett e földön jelenséggé váltunk, a legtökéleteseb-

ben megfeleljünk. E fejtegetések után méltán kérdezheti, hogy mi-

képp szerezhetők be a bizonyítékok, hogy e beosztást elfogadhatókká 

tegyék. 

A felelet a következő: Ami az ötödik, hatodik és hetedik részt ille-

ti, ezekre kézzelfogható bizonyítékot adni nem lehet. Aki magában 

nem tudja érzésre hozni, hogy a belső lény nem lehet azonos külső 

testiségével, aki még annyira benne van az anyagiság érzetében, 

hogy attól magát gondolkodás által elkülöníteni nem tudja, az bi-
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zonyságot nem szerezhet. De azt a tanácsot adhatjuk, hogy az egy-

szerűség kedvéért, vonja össze ezt a három részt egybe, és nevezze el 

Istentől eredő szellemrésznek; tekintse ezt a részét az embernek 

olyannak, mintha a nagy óceánból egy gyűszűnyit kimerítenek, az 

óceán alig fogy, de a gyűszűnyi mennyiségben benne van a tenger 

vizének minden tulajdonsága. Nem kell aztán egyebet tennie, mint e 

tulajdonságokat felismerve magát a tengerrel azonosnak éreznie. 

Azonnal más öntudatra ébred, mert a belső érzések külső jelensége-

ket teremtenek. Ez az első lépés ahhoz, hogy az ember saját magát 

alsóbb részeitől elkülönítse, és így magasabb síkokra jusson gondola-

taival. 

Ha ezt a lépést sikerrel megtette, akkor könnyebben jut ahhoz, 

hogy a harmadikat és negyediket is felismerje, mert ezeket is egybe 

vonhatja - könnyebb áttekintés végett - és azt mondja, hogy: ismerem 

a testet, melyet öt érzékeimmel észlelek, elfogadom, hogy az Isten 

szellemének részese vagyok, bár nagyon parányi részben. De ez a két 

fogalom nagyon eltérő egymástól, ha tehát együtt működik, akkor 

kell lenni valaminek, ami ezt a két különleges dolgot, mely mint a fa 

és üveg, össze nem ragad, még is össze tartja, és feltételez egy a ket-

tőt összetartó közvetítőt, amelyre a közforgalomban a lélek szót is-

merjük. 

Így kutatva eljutunk az ember belső értékének, igazi lényének 

megismeréséhez, melyet nem a bonckés élével, hanem az ész élével 

is és Istenben vetett hitünk melegével kell kutatnunk, mert ha Isten-

ben tudunk hinni, akkor érthetjük csak meg, hogy Isten nem teremt-

hetett bennünket egy ily rövid földi élet sanyarúságára, minden földi 

jók mellett is, melyek némelyikünknek osztályrészül jutott, hanem 

egy örök életre. És ekkor megértjük, hogy kell valaminek túlélnie a 

testi halált, melyben a szerzett szellemi javaink fennmaradnak, amint 

azt Máté ev. VI. szak. 19. és 20. verseiben így van megírva: 

19. Ne gyűjtsetek kincset e földön, a hol a rozsda és a moly 

megemészti, és a hol a lopók kiássák és ellopják. 

20. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyországban, 

hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és hol a lopók ki nem 

ássák, sem el nem lopják. 
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5 perc a halál után(**) 

(Kivonat egy londoni püspök prédikációjából) 

Azt hiszem nincs oly állapot, mely felől tévesebb felfogással len-

nénk, mint a halál felől. Beszélünk a halál borzalmáról; a halálálom-

ról; a halál sötétségéről; és néha ismételjük Arisztotelész szájába 

adott azon megállapítást, hogy a halállal mindennek vége van! Pedig 

e kijelentések egyikének nincs alapja, ha tekintetbe vesszük az Új-

szövetség szerint Krisztus feltámadásának tényét. 

Ha például a halál borzalmát tekintjük, akkor csak azt vesszük fi-

gyelembe, hogy kellemetlen némelyikünkre a halálra való gondolat. 

De sok jó orvos azt állítja, hogy azon jajgatások, melyeket néha hal-

doklóknál észlelnek, nem okvetlen a testi fájdalmaktól erednek. S ha 

jajgatnak az még nem a halál, hanem egyéb okokra vezetendők vis--

sza. Például egy fiatal orvos, ki nem is volt Istenhívő, beszélte: egy 

égő házból kimentett egy kisgyermeket, és amikor bevitte a kórházba 

látva, hogy haldoklik, karjaiba fektette, hogy könnyebb legyen a ha-

láltusája, közvetlen az utolsó leheletkor felnyitván szemeit mosolyra 

vonta száját, mintha valami nagyon szépet és örvendeset látott volna. 

Aztán meghalt. 

Néhány évvel előbb két javakorban lévő egyént ismertem. Köz-

vetlen meghalásuk pillanataiban az egyik azt mondta: „Óh, mily 

gyönyörű”, a másik pedig: „Soha sem reméltem ily szépet látni!” 

Minden valószínűség szerint tehát mi átszületünk a másik világba oly 

nyugodtan és fájdalom nélkül, mint ahogy születtünk ebbe a világba. 

Itt az anyánk szerető ölelése fogad ott minden bizonnyal hasonlóképp 

fogadnak minket. 

Az mondatott: „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis gaz-

dagságból, hogy ha majd meghaltok, befogadjanak titeket az örök 

hajlékokba.” (A hamis sáfárról Luk. 16. 9.) A hamis gazdagság úgy 

értendő, hogy téves az a fogalom, hogy a vagyon a miénk, hisz a ha-

lálban itt hagyjuk! Tehát csak mint reánk bízott vagyont a helyes sá-

fárkodás céljára kell tekinteni. 

Egy másik képet mutat a Szentírás (Luk. XVI. 22.), mely szerint a 

koldus Lázárt, amikor meghalt: „...az angyalok Ábrahám kebelébe 

vittek.” 
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Amikor aztán a halál borzalmainak fogalmától megszabadulunk 

Krisztus feltámadásának ismeretében, akkor észrevesszük, hogy a 

halál-álom képlete (metafora) is tévesztő, így azon megállapítás, 

hogy a temető nyugalmi hely, csak a testiségünk részére szorítkozhat, 

mely kimerült. 

Mert a szelleme elhunyt barátainknak nem alhat. Hisz öt percre a 

halál után ugyanaz, aki volt. Krisztus is azt mondta: „Hisz én va-

gyok.” (Luk. XXIV. 39.) és így ha láthatnánk az eltűnt barátunkat ő 

is azt mondaná: „Igen én vagyok”. 

Ha tehát a „halálálom” egy hiányos kifejezés, mit szóljunk akkor a 

„halál sötétségéről?” Felteszem, és hiszem nem túlzás, ha azt mon-

dom: miképp nem is tudjuk mi a világosság, amíg meg nem halunk! 

Olvastam dr. Liddon híres szónoklatát, melynek címe „Öt perc a ha-

lál után”, s ebben egy világot körül utazott öreg ezredesről beszélt, ki 

amikor barátai körül állták hallgatva úti élményeit, végül azt a kije-

lentést tette: Remélem azonban, hogy egykor még sokkal csodálato-

sabb dolgokat fogok látni. „Csodálkozva kérdezték őt: „S mikor lesz 

ez?” Erre a kérdésre azt felelte: „Öt perccel halálom után remélem, 

hogy több csodát fogok látni, mint amennyit egyáltalában remélhet-

ni.” 

Véget jelent-e a halál, mint azt Arisztotelész monda? Igaza volt-e 

ezzel a rövid aforizmával? Talán helyesebb volna azt állítani, hogy 

az egyik élet végeztével kezdődik egy másik. Mert az áll a Szentírás-

ban: „Én vagyok az élet, aki énbennem hisz, ha meghal is élni fog, és 

aki él s énbennem hisz nem hal az meg soha. (Ján. XI. 25/26.) Felte-

hető-e, hogy a Krisztus ezeket csupán megtévesztés végett mondta 

volna? 

Sőt ha megbízunk a Krisztusban, akkor vigasztalók azon kijelen-

tései, melyek szerint: „Elmegyek, hogy helyet készítsek tinéktek.” (Já-

nos XIV. 2.) Ezt monda azon okból, hogy örvendhessünk, mert így 

számíthatunk arra, hogy szeretteinkkel a túlvilágon is találkozhatunk. 

Azért a síron túli élet valóság, sőt még teljesebb életnek kell len-

nie, mint amilyennek az életet ismerjük itt. 

Csak egy percre is feltehető, hogy az az erős energia, mely belő-

lünk kiment semmivé vált? Nem inkább elképzelhető az, hogy immár 

teljesebb életformává vált! 
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Ha tehát azon megismerésre jutunk, hogy egy életfolytatásának 

kell lenni a testi halál után, akkor azon felismerés, hogy személyisé-

günk bár azonos azzal, ami néhány vagy sok évvel előbb volt, mégis 

intellektusunk fejlődött. Ha tehát intellektusunk nem pusztult el, 

úgy annak a következő létformában is fejlődni kell. Így azonban 

a földi életre való emlékezésnek is valamely formában és erőben 

is meg kell maradni. Ez az emlékezési képesség aztán előidézi vagy 

a boldogság érzetét, ha jó tetteire, de fájó és szenvedéses érzeteket, 

ha azt találja, hogy nem helyesen cselekedett. Nem is képzelhetek el 

borzalmasabb érzést, mint azt, ha öt perccel halálom után arra a fel-

fedezésre jutnék, hogy valamit elmulasztottam jót tenni, vagy a ros--

szat kiegyenlíteni! Ez utóbbi egyenlő lesz a „pokol” fogalmával. El-

lenesetben pedig a jó tettekre való emlékezés a „paradicsom”-ban 

való érzetet keltheti. Ily helyi érzetnek kell lenni, mert hisz Krisztus 

maga állapította meg Lukács. XXIII. 43. szerint: „... ma velem lész a 

paradicsomban.” Még fennmarad az a kérdés, hogy találkozhatunk-e 

a túlvilágban szeretteinkkel? Miután a földön is a szeretet az az ér-

zés, mely összetartja és vonzza az emberi lényeket egymáshoz, úgy 

kétséget sem szenvedhet, hogy ez az érzés ott másik létformában 

azonosan működik. De hat az ellentétes érzés is, és így elképzelhető, 

hogy akik nem szerették egymást ott is egymásra találnak és ez nem 

lesz a legkellemesebb együttlét! 

Mit tudjunk azonban mindezen gondolatokból magunkra nézve 

tanulságul levonni? Bizonyára azt, hogy amint előkészítjük e földi 

életünkben a holnapi napot, és törekedünk a következő időkre jobb 

helyzeteket alkotni, úgy kíséreljük meg azon feltevésben, hogy az 

élet örök és mi ennek várományosai vagyunk, arra az időre is előké-

születeket tenni, hogy kellemes felébredés legyen részünk. 

 

A spiritizmus hivatásos nagy szerepe a világban. (**) 

A párisi internacionális kongresszuson felolvasta Dr. Maxwell Jó-

zsef. 

A spirituális mozgalom olybá tűnik fel előttem, mint amelynek a 

társadalmi viszonyokban nagy jelentősége van. Önök panaszkodnak 

azon, hogy az élő lényekre vonatkozólag általánosságban, de különö-
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sen az emberiségre nézve hiányzik minden idea és feltevés (hipoté-

zis), hogy mily célja van az életnek? Különösen áll ez a nyugati civi-

lizáció felfogására. 

Azon egyének, kiknek vallásos hitük van, nem szenvednek ebben 

a fogalomzavarban, mert van valamelyes képzetük, amely nincs kor-

látozva az anyagias gondolkodás alatt. Azonban a főbb vallások vál-

tozatlan alakulataikban „dogmák”-hoz vannak kötve. Minden vallás 

az emberi szellem eredménye is, bármily isteni (?) sugalmazásra 

támaszkodik. Azon pillanattól kezdve, amelyben egy bizonyos 

formában megalakult, elveszíti fejlődésének rugalmasságát és az 

emberiség haladásával szembe kerül és állapotában megakad. 

Megszűnik a tudománnyal haladni. 

A dogmák bizonyos anyagias alakot mutatnak, elvesztették azon 

szellemi erőt, melyből „szimbolizmusukat” merítették. Ezzel szem-

ben az anyagiasság, a 19. században a természeti törvények ismeret-

ében, és ezek alkalmazásában megakasztotta az emberi szellemnek 

azon képességét, hogy az anyagon túl is kutasson, tagadván azt, hogy 

ez lehetséges lenne! Ezért jutottunk azon szomorú helyzetbe, amely-

ből a társadalmi állapot jelenleg kialakult. Az „Eszmény” anyagiassá 

vált és lefokozódott a személyes életre. Így csak a jólét, az önzés stb. 

lettek az életnek szempontjai. 

Kétségtelen, hogy az ily folyamat a mostani művelődést (civi-

lizációt) tönkre fogja tenni. Azonban ez a folyamat a múltban is 

megvolt. Civilizációk keletkeztek és eltűntek, ha nem bírtak átala-

kulni! Meghalnak, mint az emberek és „újból születnek”, ez a prob-

léma áll előttünk és feladatunk előkészíteni a talajt, az emberiség új 

művelődési rétegét a jövőre nézve. 

Ismeretes lehet, hogy semmiféle munka nem tartós, ha az ember 

bizakodása a jövőben nem áll vonatkozásban és viszonyban belső 

érzésével, és így az vehető észre, hogy a szellemtani tanok ereje nő 

és kialakul azon összeolvasztó anyaggá, mely erősséget ad létezésé-

nek. 

Ezt annál inkább kell óhajtani, mert nem áll ellentétben sem a jó-

zanésszel, sem tudománnyal, sem vallási fogalmakkal. Itt különösen 

kiemelem, hogy azok, akiket „Allan-Kardec”-istáknak nevezünk, és 

akik az újra születést tanítják, előttem a legelfogadhatóbb elméletet 
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propagálják. Nem az úgynevezett spiritisztikai jelenségek által talá-

lom elfogadhatónak eme tant. 

Mert ezek tanulmányozása biológiai szempontból váratlan vilá-

gosságot adnak az emberi alkotmányra. Ezek bepillantást engednek 

az élet gépies életére, melyek a természeti erőket irányítják a megha-

tározott véghez, de nem ellenkeznek vele. 

Mindig tartózkodtam azon gondolattól, hogy az emberi intelligen-

ciának kevésbé lenne képessége, mint az anyagnak, melyet hivatva 

van használni! Az erő megmaradása, átformálása hővé, mozgató erő-

vé és elektromossággá stb, oly sarkalatos elv, melynek igazsága vi-

szonylagosan kétségtelen, de melynek valósága nekünk csak vi-

szonylagosan bizonyos. 

Energia csak átformálódik, de nem vész el. Ez valóság az anyagra 

is, mely utóbbi azonban valóságban csak az energia átformálódása! 

Ezért nem értem, hogy miért tűnne el az energia (energia-öntudat), 

ha a halál megsemmisíti a testet!? Miért tűnne el a tudat (intelligen-

cia), ha az élet jelenségei ennek fensőbbségét tüntetik fel. 

Az újra születés (reinkarnáció) tana, azaz a sorozatos életek tana, 

a feltevésre olyan megoldást adnak, mely kielégíti elménket a jelen 

ismeretünk szerint is. Fejlődést, átöröklést érthetőbbé teszi és elfo-

gadhatóvá a különféle létformákat. 

Az anyag is alkalmazkodik a környezetéhez, mely átformálódó 

hatással van: így a hő, a nyomás, mozgás stb. változó alakokat és je-

lenségeket eredményeznek. Az agyag márvánnyá kristályosodik, a 

szén gyémánttá, bár jelenségeknek nincs semmi közössége az élőlé-

nyekkel, mert az anyagiasak megtartják alakjukat, míg az élők hala-

dási tendenciával bírnak. Az anyagiasak alakja azonosak a világ kez-

dete óta. Az élők alaposan átalakították magukat azon időtől kezdve, 

amikor legelőbb jelentek meg a korai időszakban. Az élők beillesz-

kedtek a viszonyokba, nemcsak azért, hogy éljenek, hanem főképp, 

hogy jobban éljenek. Voltak lények, kiknek nem voltak becsvágyaik, 

megmaradtak a kezdetleges alapjaikon, haladási vágy nélkül. E hala-

dási vágy magában véve nem alapszik és nem jelentkezik, mint ter-

mészetes vagy végzetes törvény, hanem függ az egyéniség törekvésé-

től és úgy jelentkezik, mint egy isteni akarat, mely jutalmaz, ha erre 

rászolgálunk. Részünkre úgy tűnik fel, mint erkölcsi törvény, nem 
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mint törvényszerű szükséglet. Ha ez a fogalom megegyezik azzal, 

amit igazságnak nevezünk, ha ez alapszik azon bölcseleti tanon, amit 

erkölcsi igyekezetnek hívunk, akkor ebből csak az következtethető, 

hogy a haladásnak bármely alakja lehetséges, de nem végzetes. Függ 

az egyén erélybeli ténykedésétől, mely kitartó és következetes ugyan, 

de néha eredményes, néha téves. Tehát választástól függ. Ebből a 

szempontból következtethető, hogy az életnek analitikus vizsgálatá-

ból alakul ki az egyénnek szabad akarata és felelőssége. 

Nem a személyiségünk az, ami örökkévaló, hanem inkább az 

egyéniségünk. A személyiségünk ténykedései kapcsolva vannak kül-

ső körülményekhez és így csak azt tehetik, amihez a testiségét, illető-

leg ennek képességét alkotta és mely - úgyszólván eszközévé vált. 

Azért az egyéniség egy láncszerű életet él, különféle alakokban, me-

lyekben jelenséggé válik. 

Nemcsak azért élünk, hogy magunkat mulattassuk és szórakoz-

zunk. Az élet egy nagyon komoly ügy, egy iskola, melyben feladato-

kat kell megtanulnunk, kötelezettséget kell megoldani és változatokat 

elszenvedni. Sorsunk nem vak véletlentől függ, hanem olyasmi, 

melyet magunk vállaltunk. Ezt nem megadással kell elviselnünk, 

hanem tanulékony és öntudatos bátorsággal, mellyel mindent el-

kövessünk, hogy jövőbeli életünket javítsuk. Azon kötelezettségek, 

melyeket az élet tudatosan reánk ró, alapjai az egyén etikájának, és 

forrásai a szabad akarat és felelősség érzetének, melyből fejlődés 

vagy visszaesés jobbra- vagy rosszabbra fordulás történik. 

Béke uralkodna a társadalomban, ha minden egyes tagja megérte-

né, hogy az egyetemlegességben (összetartozandóságban) egy bizo-

nyos fokig és a saját jólétének az elősegítésében rejlik az élet öröme, 

nem pedig abban, hogy mindenek ellenében csak önös érdekeit szol-

gálja ki. 

Ebben rejlik és található fel a szociális megoldása a világ békéjé-

nek. A spirituális tan a jelen időben oda törekedik, hogy az emberi 

észt arra vezesse, hogy a látható és láthatatlan világ egymásra való 

utalását megértve, ide vezesse az emberiséget. 

Így aztán megértenénk azon nagy törvényeket, melyek az evolúci-

óra (fejlődés) vonatkoznak, megértenénk, hogy mily részei vannak 
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bennünk a burkolt egyéniségnek, melyeket haladéktalanul ki kell fej-

lesztenünk, hogy jövőbeli létünket jobbra készíthessük elő. 

Így képzelem el, hogy ebbéli erkölcsi munkában rejlik az, hogy a 

spiritualizmusnak nagy szerepe van, mert visszaállíthatja azt az esz-

ményt, melyet - látszólag - elvesztett, azt a hitet, melyet az emberiség 

immár nem bír, hogy van jövő életforma, mely a halhatatlansággal 

szabad akaratot és ezzel kapcsolatban felelőséget is ró az egyénre. 

 

A szellemtan tudományos módszere. (**) 

Walter J. Foss, keresztény egyház papja nyilatkozik: Miért vagyok 

spiritualista ? 

A szellemtannak elméleteit a következő végleges okokból fogad-

tam el: 

1. Hiszek a szellemtannak tudományos módszerében, mert tud-

juk, hogy a világban az anyagias tudomány haladása is valamely új 

„felfedezés” alapján indult meg. A „felfedezés” is egyszerűen abból 

ered, hogy a kutató elfogadja az elébe került tényt, melyet aztán beil-

leszt a saját tudományába. 

Például Newton is, amikor megismerte a vonzás törvényét, a fizi-

kai törvények eddigi ismert elméletei némely módosításokra szorul-

tak. Amikor Bunsen és Kirchhoff a spektrum analízisét felfedezték, a 

vegytan is átformálta ismeretének körvonalát. Az anyagról való fo-

galmunk is átformálódott az elektronelmélet következtében. 

2. Elfogadom a szellemtan bölcseletét, mert hisz a bölcse-

letnek az a feladata, hogy nem fogad el „csodát”, hanem töreke-

dik minden még ismeretlen jelenségnek törvényszerűségét kiku-

tatni. A szellemtan, mint bölcselet, megkísérli a világ magyarázatát, 

szem előtt tartva az anyagi, lelki és szellemi tudományokat, amidőn 

törekedik mindezekben felismerhető erőket összhangba hozni. Így 

ad az emberiségnek a Világ egységességéről egy kielégítőbb ok-

fejtést, mint akármely más bölcselet. Az értelmünknek kell veze-

tőnknek lennie. A Hit támogathatja értelmünket, mely kilenghet a 

„Felfoghatatlanba”, azonban nem ellenkezhet a hit az értelemmel, 

kivéve, ha a bölcselő ismeret valamit megállapít. Mert ha hit és érte-

lem ellenkező irányba terelődnek, a gondolkodó egyén, tudatosan 
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vagy tudattalanul, megváltoztatja a hitét, az értelem utasításainak 

megfelelően. 

3. Nagyon meg vagyok hatva azon számtalan férfiak és nők ta-

núságaitól, kik a szellemtan jelenségeiről bizonyságot tesznek. Mily 

sorozata azon világító fáklyavivőknek, kik a régi időktől máig bi-

zonyságot tettek eme igazságokról! Minden nemzetek között találha-

tók a tudomány, sőt a vallások képviselői között is, kik vallomást tet-

tek kísérleteikből levont meggyőződésükről. S kik között nem egy 

találtatik, kik mint médiumok is, szolgálatába állottak a szellemtan-

nak.  

4. Sok könyvet olvastam, melyekben a szellemtant megcáfolni 

igyekeztek az írói különféle szempontokból. De mindannyiban azt 

találtam, hogy részint következetlenek voltak, de főképp hiányzott 

belőlük az, hogy saját tapasztalataik alapján jutottak nézeteikhez. 

Egyik ilyen könyvben az olvasható, hogy: „Ami a tudományt illeti, 

az mai napig nem ismeri a szellem létezését.” Mily véleménye lehet 

valakinek ily nyilatkozat után?! Így aztán sokan, kik a szellemtan 

ellen írnak vagy beszélnek, nem is tudják mi a spiritizmus. Ezek 

sohasem kutatták ama mélységeket, melyekben igazságaink ta-

lálhatók és nem olvasták ama felemelő nyilvánulásokat, melyek ma-

gasztos szellemek által, médiumaink által jutnak tudomásunkra.  

5. A szellemtanban találom első ízben a kielégítő magyará-

zatát azon jelenségeknek, melyek a Bibliában vannak leírva. Hi-

szem, hogy a Biblia tartalmazza az épp oly biztos történeti jelensége-

ket, mint akármelyik közönséges történeti tankönyv, melyet isme-

rünk. Így aztán a szellemtani megvilágításban a különben homályos 

és tévesen magyarázható ily jelenségei a Bibliának jobb megvilágí-

tásba jutnak és elfogadhatóbbá válnak. Ezért örvendve tapasztalom, 

hogy most a szellemtani megvilágításban a Bibliát jobban értékelhe-

tem.  

6. Személyes tapasztalataim vizsgálataim útján, hozzájárultak, 

hogy a szellemtanban található igazságokat meggyőződésemmé vál-

toztassam át. Így győződtem meg arról, hogy a „halottak” visszatér-

hetnek, mert élnek és jöhetnek közlekedni velünk, kik őket szeretjük. 

Bölcselők gyakorolják az értelmet; költőknek vannak látomásaik, de 

a spiritualisták szétszakítják azt a fátyolt és megmutatják nekünk, 
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melytől el vagyunk fedve: „a világ értelmét, a valóságos embert és - 

főképp - Istent.  

7. A spiritualizmus (szellemtan) előkészít minket arra a bi-

zonyítható valóságra, melyet kilátásba helyez. Régi időktől fogva 

remélünk egy örök életben, melyre legbiztosabban a Názáreti Jé-

zus figyelmeztetett, melyet azonban csakis a szellemtan gyakorlatá-

ban szerezhetünk meg értelmünk bizonyságtételével, és így arra töre-

kedhetünk, hogy annak a létformának viszonyaira előkészüljenek az 

élénkbe hozott problémák figyelembevételével.  

 

Szemelvények (**) 

Platónnak Sokrates tanítványának a hallhatatlanságról szóló magya-

rázatai tanítványaival folytatott beszélgetései kapcsán. 

Ismeretes, hogy Szókratész elméleteiről és tanairól írott dolgokat 

nem hagyott hátra. De Platón tanítványának elmélkedéseiről vannak 

hagyományok, melyeket részint gróf Stolberg Frigyes, részint egy 

Klenker nevű egyének német nyelvre fordítottak, és ezek 7 kötetben 

Bécsben nyomtatásban (1803-1804) években megjelentek. 

Platón oktatásait a halhatatlanságról és örök életről olybá vehetni, 

mint Sokratesz-ét, miután Platón, aki 429-347. években élt Krisztus 

előtt, csakis a szokrateszi bölcseletek alapján - és nem befolyásolva a 

Krisztus-i tanítások által - fejthette ki véleményét és nézeteit. 

A hét kötetben különféle dolgokról folyik a tanítása Platón tanít-

ványai előtt. A következőkben csakis azon részekre utalunk, melyek 

a mostani szellemtannak (spiritizmusnak) körvonalait tüntetik fel, az 

akkori felfogásoknak megfelelően. De kitüntetik, hogy a tekintélyek-

re nem támaszkodva, a halhatatlan lelket (szellemet) és így örök éle-

tet elfogadták és tanították. E szemelvények is kellőképp alátámaszt-

ják a mostani szellemi mozgalom alapgondolatait és tanításait. 

Az első kötet 42-45. oldalain az újraszületésről beszél, azon alka-

lomból, hogy Phedros tanítványával a szépségről tart eszmefuttatást. 

Így szól: „Ha a lélek elveszti szárnyaló képességét és a földre hull, 

nem lesz állati alak, hanem egy rendnek megfelelően, vagy király, 

katona, államtudós, háztartó, váltókereskedő, testgyakorló, orvos, 

jósló, költő, művész, tudós, zsarnok. Ha ekképp megfeleltek hivatá-
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suknak, jobb sorsba jutnak, ellenben pedig rosszba. Ebből csak 

10.000 év után térhetnek vissza. Azonban a 3000. év után, ha három-

szor ugyanazon létformát választották és tisztultan végezték el, akkor 

újból ide térhetnek vissza. Mások, ha első életüket elvégezték, tör-

vény elé állíttatnak. Némelyek aztán földalatti tömlöcökbe kerülnek, 

mások az ítélet után oly mennyekbeli helyekre, melyek földi életük 

körülményeinek felelnek meg.” Így tovább fűzi a túlvilági létformá-

kat és azt állapítja meg, hogy: „Mert az emberfogalom alatt azt kell 

érteni, mint az érzéki megismerésnek összefoglaló összességét, mely 

pedig nem egyéb, mint visszaemlékezés azon igazságokra, melyeket 

a szellem az Isten közelségében észlelt, amikor a magasságból lené-

zett, és így az ember szelleme természetszerűleg azt hozza magával, 

amit lényegileg, lelkileg látott és tapasztalt.” 

Ezen magyarázatokhoz a fordító hozzáfűzi: „A Platon-i magyará-

zatok és az izraelita rabbik bölcselete között vajmi kevés különbséget 

lehet találni, mert az utóbbiak szerint is az ember szelleme és az an-

gyalok a világ kezdetekor lettek teremtve, és mindannyian boldog 

szentséges állapotban éltek együtt a Messiás vezetése alatt, kinek 

uralma alá van a szellemek összessége rendelve. Ezeknek a boldog-

sága és tökéletessége abban állott, hogy az Istenség központjából ki-

sugárzó fényben szakadatlanul részt vettek, és aztán ebből saját kisu-

gárzást adhattak, miáltal egy örökös körforgást és így a boldogság-

ban való részesedést okozhattak. Azonban két része ezeknek a lé-

nyeknek eme isteni törvény ellen cselekedett, mert nem osztották 

széjjel a fényt, hanem magukban tartották meg, miáltal annyira meg-

telhettek, hogy fölfúvódtak és végre széjjelrepedtek. Ebből keletke-

zett az a sűrűség, melyet káosznak nevezünk. A másik rész pedig el-

zárta szemüket a fénytől, így az érzékiség felé fordultak, elfeledvén 

isteni eredetüket, csak múló örömöknek éltek, amiért a földi ideigle-

nes testekbe zárattak. Így aztán e szellemek sokféle változásoknak 

vannak alávetve, amíg a Messiás megérkezése őket újból helyreállítja 

és visszatérhetnek a boldogság állapotába.” 

A 2. kötetben a „Bölcsességről” szól Theogas-hoz és arról a belső 

hangról imígy nyilatkozik Sokrates szerint: „Gyermekkorom óta kí-

sér engem Isten rendelkezése útján, egy Daemon. Ez egy hang, mely 
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mindig akkor érvényesül, amikor engem valamire figyelmeztetni 

óhajt, az ellen, amit cselekedni akarnék. De sohasem ösztönöz vala-

mire. S ha egy barátom előttem nyilatkozik, hogy tervez valamit, ak-

kor a hang nyilvánul és figyelmeztet.” (19. oldal.) 

Ez a kijelentés, illetőleg tapasztalat megegyezik azon jelenséggel, 

melyet a spiritisztikai gyakorlatban az úgynevezett „inspirált”, azaz 

sugalmazott médiumoknál tapasztalunk, ők is - a médiumok - azt 

vallják ebben az esetben, hogy nekik azt kell kimondaniuk, amit hal-

lanak, ami azonban az ő gondolkodásuktól és - legtöbbször - vélemé-

nyeiktől is távol esik, sőt ami ellen még tiltakozni is hajlandók. 

A 3. könyvnek első cikke Szokratész védőbeszédéről szól, melyet 

ő maga bírái előtt tartott. Ebben az az érdekes, hogy (a 7. old.) ismét-

li az első pontját a vádnak eme szavakkal: „Sokrates vétkezik, ami-

kor a mennyei és földalatti dolgok után kémkedik; amikor rossz dol-

gokat jó világításba helyez, és másféle dolgokat tanít.” 

A szellemtannal foglalkozóknak is azt vetik szemükre, hogy: ku-

tatják az Isten dolgait!” Pedig meg van írva 1. Thess. 5:21-ben: 

„Mindeneket megpróbáljatok és a jót megtartsátok.” 

A következő: Phaedon-nal a Lélek (szellem) halhatatlanságáról 

való beszélgetésben, a 128. oldalon olvasható, imígy nyilatkozik: 

„Ha nem hinném, hogy bölcs és jó istenekhez, továbbá elhunyt em-

berekhez, - kik jobbak, mint az itt élők - jutok, akkor persze nem 

lennék kedvetlen testi halálom után. Tudjátok azonban meg, hogy azt 

remélem, miszerint jó emberekhez remélek jutni, habár nem vagyok 

ebben egészen biztos; de hogy jó istenekhez - kik jó uralkodók - ju-

tok, legyetek biztosak. Ha ilyesmi létezne, akkor ugyancsak ezekhez 

jutok. Azért nem vagyok kedvetlen, mint ahogy különben lennék, de 

reményteljes vagyok azért, mert egy régi mondának megfelelően a 

jókkal sokkal jobb történik, mint a gonoszokkal.” 

Íme, ismét egy megállapítás, mely a mostani tapasztalatainkat iga-

zolja, mert hisz látjuk a szenvedő szellemek bemondásában, hogy ők 

bizony nincsenek megelégedve azon állapotukkal, melybe testi halá-

luk után jutottak. 

A 130. oldalon folytatólagosan arra a felvetett kérdésre: valóság-

nak kell-e tartani a halált? Így felel: „Nem-e egyéb, mint a lélek elkü-

lönítése a testtől.  És nem mondjuk: meghalni annyit tesz, mint elkü-



 

 

153 

lönítése a testnek a lélektől, és ha elkülönítődött is a testtől, külön 

létezhet.” 

A 145. és következő oldalakon egy fejtegetést olvashatni, mely-

nek alapeszméje így folyik le: Mi az élve-létnek az ellentéte, mint 

példának okáért az álomnak az ébrenlét?... A halál... Vannak-e e ket-

tő között valamelyest átmeneti állapotok, mert hisz ellentétek?... 

Igen, mint ahogy az álomból előáll az ébrenlét, azt kell mondani, 

hogy az élőből alakul ki a halál... Így aztán a halálból ismét az élő ... 

Lelkeink tehát a Hadesben vannak, és fel kell tételezni, hogy amint 

mindenben átmenetet észlelhetni, ebben a kérdésben is ezt kell ke-

resni... A halálnak tehát az ellentéte az ismét élővé levés, és így a ha-

lál állapotát az élővé levés váltja fel... Feltehető ekképp, hogy a ha-

lottak lelkei valahol léteznek, ahonnan ismét előkerülhetnek!... Ha 

tehát minden élő végképp a halotti állapotban maradna és soha fel 

nem éledhetne újra, akkor végeredményben mindazok, akik meghal-

tak, a halál által végleg megsemmisülnének! Tehát az újra feléledés 

valóság, mert az élők a halottakból kerülnek elő, és jóknak jó, a ros--

szaknak rossz létüknek kell lenni. Így aztán a mi tanulásunk nem 

más, mint a visszaemlékezésnek előkerülése a múltból. 

Íme az újraszületésnek azon formája és magyarázata, mely az 

akkori bölcseletből kialakult, és amely a jelenlegi kísérletekből 

igazolva van. 

A 162. és következő oldalakon egy érdekes fejtegetést olvasha-

tunk a látható és láthatatlan dolgokról. Megállapítja, hogy a láthatat-

lan mindig változhatatlan, míg a látható dolgok változók. Kérdi az-

tán: van-e rajtunk más, mint test és lélek? Látható-e a lélek? Miről 

szoktunk beszélni? Nem-e arról, ami látható! Mit mondunk a lélek-

ről? Látható-e vagy láthatatlan? Ugye azt, hogy láthatatlan. Tehát a 

lélek hasonló a láthatatlannal, míg a test a láthatóval. Ha tehát mi a 

testi érzékeinkkel észlelünk, akkor ez a körülmény a lelkünket ahhoz 

vezeti, mit testiségünkkel észlelünk, tehát a mulandóhoz, a változó-

hoz. Ha azonban a lélek saját önmaga által akar észlelni, akkor fel-

emelkedik a magához hasonlóig, az örökkévalóhoz, a változatlanhoz, 

ami ehhez rokon és ott tartózkodik, ameddig erre a tartózkodásra ér-

demessé vált. Ekkor megnyugszik attól a tévedésektől, melyekben 

előzőleg létezett. Amíg tehát a lélek a testtel összeköttetésben van, a 
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természet ez utóbbinak adja az uralmat, az előbbinek pedig ezt le-

győznie kell, nyilvánvaló a győzelem, az isteni, míg az uralkodás 

földies. Nem-e észszerű-e, hogy a testiség elmúljon, és a lelki meg-

maradjon? Ezáltal az örökkévalósággal összeforrjon. Amíg tehát a 

lélek a testiségben, mint egy börtönben, kénytelen a testiség kívánsá-

gainak eleget tenni, de ebből a testiség uralma alá kerül, addig nem 

bír a lelkiség követelményeinek szolgálni, és így nem készülhet el a 

halál utáni jobb létformába. 

A 218. oldalon azt olvashatjuk, hogy meggondolandó, hogyha a 

lélek halhatatlan, akkor ápolásra szorul, nem annyira azon időre, me-

lyet mi földi életnek nevezünk, hanem a jövőre nézve. Borzalmasnak 

tűnne fel, ha ezt elmulasztanék. Ha a halál tökéletes enyészet lenne, 

úgy ez a gonoszok részére nagy előny volna, ha a testtel egyidejűleg 

a lélek is elpusztulna és annak rosszasága is. De miután a lélek halha-

tatlan, nem marad egyéb hátra részére, mint a megjavulás, mert a 

Hadesbe való belépéssel azzal marad, amit földi életében tapasztalt, 

ami az oda való utazásakor hátrányára vagy előnyére szolgál. Azt is 

mondják, hogy amikor a földi életbe belép, akkor minden emberi 

lény egy Daemont kap segítő társul, aki őt kíséri, és halála után egy 

bizonyos helyre vezeti a lelket, ahol tanítani fogják. Onnan aztán egy 

másik vezető kíséri őt az új földi életre. A Hadesban a durva érzéki 

léleknek azonos élményei vannak, ellenben annak, aki földi életében 

a lelkiekre fektette a súlyt, annak a Hadesban is barátság és maga-

sabb kéjekben van része. Tehát minden hiú és mulandó, amelynek 

nem célja az Isten! 

Végül a 230. oldalon barátaihoz úgy szól: „Nem kell szánakozno-

tok a halálomon, mert ha elégetitek vagy elássátok a testemet, nem 

történik velem semmi borzalom, mert ez ártana a léleknek!” 

A 4. 5. és 6. könyvekben szónoklati és bölcseleti tanítások foglal-

tatnak, melyek részleteiben semmi oly vonatkozásokat nem találhat-

ni, hogy a mai szellemtannal összehasonlítást lehetne tenni. 

Azonban érdekes részleteket találhatni a 7. könyvnek 221. oldalán 

kezdődő azon fejezetében, melynek címe: „Az imáról.” Ebben a kö-

vetkező tételeket olvashatjuk, mint kialakult elveket: 
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1. Senki sem taníthat olyasmit, melyről saját magával nincs 

tisztában és amiről nincs biztos tudása. 

2. Az igazságosság dicséretes, jó és hasznos, még ha némely 

esetekben nem is látszik annak. 

3. Minden bizonytalanság a tudatlanságból ered. 

4. Van bizonyos értelemben tudatlanságból eredő értelmetlen-

ség, mely oka minden hibának és botlásnak beszédben és cselekede-

tekben. Ez annyiban veszélyes és gyalázatos, mentől fontosabb ügy-

ben történik s ezért aztán nehezebben helyesbíthető. 

6. Az ismeretnek minden ágában semmi sem oly fontos, mint 

az igazságosság és igazságtalanság, a jónak és rossznak, vagy az eré-

nyesség és erkölcstelenség megkülönböztetése. 

7. A bölcsesség kezdete abban áll, hogy magunkra nézve erős 

az akarat és határozottság, arra törekedni, a legjobb egyénné válni. 

8. Senki sem javíthat mást, ha maga nem tud jó lenni. 

9. Az emberi lélek megismerése az alapja és kulcsa annak, 

hogy az istenit megismerjük, mert az - a lélek - minden dolgok között 

a lehetőségek megismerése mellett a leghasonlóbb. 

Ezek után azzal végzi, hogy megállapítja:  

a) Az ima, mint a legfontosabb ténykedés, megérdemli, hogy 

komoly megfontolással végezzük, mert az Istenek, ha épp kedvük 

tartja, imánkat meghallgatják ugyan, és teljesíthetik, de néha nagyon 

káros lehet reánk nézve, akár egy nagy átok. 

b) Jobb az Isteneket nem kérni valamiért, mert hatalmuk van 

minden imát teljesíteni, így azokat is, melyeket inkább ne teljesítenék 

a jóvoltunk érdekében; így sokkal üdvösebb, ha rábízzuk magunkat 

bölcsességükre és jóságukra, mintha könyörgésünkkel őket olyasmire 

rábírjuk, ami később bánatunkat okozza. 

c) Az emberek rosszul cselekednek, ha az Isteneket azzal vá-

dolják, hogy szerencsétlenséget okoznak nekik, melyek azonban csak 

rossz magaviseletük és vigyázatlanságuk következménye. 

d) Egy bizonyos tudatlanság némely egyének részére bizonyos 

körülmények között inkább üdvös, mint káros; ha tudniillik ez okból 

megakadályoztatnak valami rosszat cselekedni, melyet elkövetnének. 
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e) Egy egyénre nézve jobb, ha nem ismeri azt, ami részére jó 

volna, mert így a javára szolgáló megtörténhetik és így válik üdvös-

sé. 

Ezen részletek is arra vallanak, amit Salamon bölcs könyvének 1. 

részében akképpen olvashatunk: „Semmi új dolog nincs a nap alatt”, 

mert íme az előadottak abban megegyeznek ha mindjárt más szavak-

kal és fordulatokkal, melyet azon újkori kinyilatkoztatás - a Spiritiz-

mus - tanít. Van örök élet, újbóli születés, a jónak és rossznak a kö-

vetkezménye. Ezeket az alapelméleteket pedig megtaláljuk az Evan-

géliumban, ha a sorok között olvasni tudunk. 

Az azon korbeli bölcselkedés és a mostani szellemtannak alaptéte-

lei között értelemben nincs semmi különbség. S miután, ha tanulmá-

nyozzuk a többi vallások közül csak a legfontosabbakat, mindegyik-

ében megtalálhatjuk az örök élet és az újra-születés törvényszerűsé-

gét. Azon tanítások pedig, melyeket Krisztus adott, minden kétségen 

kívül érthetően rávezetnek eme alapelvekre, mert példának okáért: 

1. az örök életről Máté 19:29; Márk 10:30; Luk. 18:30 és Ján. 

3:15. olvashatjuk, hogy aki hisz, elnyeri a földi élet után az örök éle-

tet; 

2. az újraszületésről János 3: 13-ban Nikodemusnak jelenti ki, 

hogy: „Az Isten országát csak az láthatja meg, aki újonnan születik; 

3. az Isten országát pedig akképp jelzi Ján. 14:2-ben: „Az én 

Atyám házában sok lakóhely van”; 

4. a tökéletesség elnyerését Máté 5:48-ban határozottan az által 

utalja: „Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok töké-

letes.” 

Mindezek szem előtt tartásával elfogadható azon következtetés, 

hogy minden időkben nyújtott a Teremtő az ő teremtett lényeinek 

oktatásokat, olyanokat, melyek a mindenkori fejlődésüknek megfe-

leltek. Így el kell fogadnunk azon megállapítást, hogy azok az okta-

tások és útbaigazítások, melyek legutóbb 2000 évvel Krisztus által 

adattak, a most fejlődött emberiség részére szolgálnak. Nem kell te-

hát visszatérni az előbb hiányosan, bár elég érthetően adott tanítások-

ra, mert a Krisztus által adattak semmiképpen félre nem érthetők és 

félre nem magyarázhatók, és mint az elmondottakból kitűnik, alap-
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jukban megegyeznek a régebbi tanításokkal. Minden esetben azon-

ban oda utalnak, hogy a Teremtőben felismerhető az Isten névvel je-

lölt Nagy Tanító küldője, aki nem hagyja el teremtett gyermekeit, 

bármily messze távolodtak Tőle. 

Ne keressünk tehát más megoldást, mint amit a kereszténység kü-

lönféle szektái mint Messiást megjelölnek, de törekedjünk minden 

különös ceremóniák nélkül követni utasításait. Mert csak ekkor léte-

síthetjük azt, amit János 10:16-ban ekképp ígér meg: s lesz egy nyáj 

és egy pásztor. 

Ennek az ígéretnek beteljesülésére utal a nem rég ülésezett, nem 

katolikus felekezetek főpapjainak azon törekvése, hogy a vallástaní-

tásokban egyöntetűségre akarnak jutni. Ezt pedig akkor érhetik 

el legkönnyebben, ha egyszerűen az Evangéliumra támaszkod-

nak, kirekesztenek minden ceremóniát, és mint egyedül célra ve-

zetőt, a „Hegyi predikátiót” tartják irányadóul szemük előtt. Nincs 

szükség tehát új szektákra, amikor a régiek is immár egyöntetűségre 

törekednek, hogy elérjék azt az állapotot, hogy ember és ember kö-

zött az Isten imádása tekintetében ne legyenek korlátok és elkülönítő 

formák. Sajnos azonban, hogy még a „spirituális” mozgalom kereté-

ben is a különbségekre fektetnek súlyt, és ebben is azt tapasztalni, 

hogy az egyes egyének hiúsága az, ami a korlátokat ember és ember 

között felépíti. Már 1 Korinth. 3:4-ben olvashatjuk: „Vagy nem gyar-

lóság-e az, ha az egyik így szól: Én a Pálé vagyok, a másik meg, én 

az Apollósz-é.” Továbbá: „ . . . szolgák . . . mindenik az Ur adta te-

hetsége szerint.” Ha ezt tartanánk szellemi értelmünk előtt, akkor 

szolgálnék embertársainkat a Krisztus útmutatásának megfelelően, 

szolgálva minden társadalmi korlátozás nélkül azt, aki hozzánk for-

dul útbaigazítás végett. 

 

Megsemmisülés, vagy örök élet a halál következménye? (**) 

Ősidőktől fogva keresi a gondolkodó emberiség annak a kérdés-

nek a megoldását, hogy a testi halál megsemmisülést jelent-e, vagy 

van-e egy öntudatos folytatólagos élet testiség nélkül is? Sokféle böl-

cseleti rendszerek, vagy az egyik, vagy a másik kérdésre felelnek 

igenlőleg, vagy tagadólag, aszerint, amint többé-kevésbé anyagias 
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felfogásnak hódolnak. Pedig ha az anyagra vonatkozólag a tudomány 

már megállapította, hogy nem semmisül meg, hanem csak átváltozik, 

akkor - ha a lelket, vagy szellemet, amelyet az élő embernél felismer 

és megállapít, s az anyaghoz kötöttnek vél, - akkor következtethető 

és magától értetődőnek kell tekinteni, hogy a lélek, vagy szellem sem 

pusztulhat el teljesen, hanem valamely formában épp úgy létezhet, 

mint az az anyag, melyhez ideiglenesen kötve volt. 

Minthogy a halál utáni életet tapasztalatokból nem bírjuk kísérleti-

leg bizonyítani, mert ilyenek nem állnak rendelkezésünkre, nem ma-

rad más hátra, mint arra törekedni, hogy - úgy a mennyire az lehetsé-

ges - azt kimutassuk, miszerint a lélek, vagy szellem az élő ember 

testéből is elkülöníthető, elválasztható! 

Ha ezenkívül azt is ki tudjuk mutatni, hogy az élő testtől kü-

lönvált lélek működése, ennek megismerése és ténykedése a test-

től független lehet, akkor bizonyára fogalmunk a halálról mosta-

ni felfogásunktól eltérő lesz. De ezzel egyidejűleg a jövő életünk 

felőli vélelem is némileg tisztázódni fog és nem fogjuk a halált többé 

olybá tekinteni, mint ugrást a sötétbe. 

Magunkat szeretjük a teremtés koronájának tekinteni, pedig vall-

juk meg őszintén, nincs több előnyünk az állatvilág fölött, mint az, 

hogy öntudatunkban él a halál fogalma és megvan a halhatatlanság 

problémája, melyet megfejteni azonban nem tudunk. 

A halhatatlanság eme problémája a következő kérdésekre oszlik: 

1. Van-e halhatatlan lelkünk? 

2. Hol van a túlvilág? 

3. És milyen az élet a túlvilágban? 

Ezen kérdésekkel az idők folyamán foglalkoztak az összes népek val-

lásai, bölcsészei és természettudósai. 

Lássuk egyszer röviden, mily eredménnyel? 

A különféle vallások azt tanítják, hivatkozva mindenféle kinyilatkoz-

tatásokra, hogy a halál folytán a lélek kiválik a testből és túlvilágba 

jut, hogy ott jutalmat, vagy bűnhődést nyerjen földi életében való 

ténykedéséért. 
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E szerint a földi élet nem lenne egyéb, mint valami átmeneti idő-

szak, amelyben előkészülhetünk a túlvilági életre, amely örökké tart, 

holott az előbbi csak rövid tartamú. 

A bölcselet, mely a középkorban még a vallás szolgálatában állott, 

arra törekedett, hogy a vallás dogmáit az ész alapján erősítse és tá-

mogassa. Azonban épp ennek ellenkezője történt. 

Dogma és ész nem jutottak egyetértésre és e kettő között mind 

nagyobb űr támadt, mely végre szakadásra vezetett. 

Amíg a dogma a kijelentésekre támaszkodott, hogy a halhatatlan-

ságot bizonyítsa, addig az ész ezt a módot elvetette és saját elméletei 

alapján kereste a bizonyosságot, és különösen pszichológiai öntudat-

ra alapította érvényesülését 

Ha már a kijelentések nem voltak elégségesek, akkor az öntudat 

sem bizonyult eddig elégségesnek, mert ez csakis testünk változataira 

terjed ki, pedig azt kellene bizonyítania, hogy a lélek testen kívül is 

bír öntudattal. Minthogy ez eddig nem sikerült, a bölcselet sem mu-

tatkozott képesnek arra, hogy a halhatatlanságot kétségen kívül bizo-

nyítsa. 

Így lépett a sorompóba a természettudomány. 

Azonban máig ez sem volt szerencsésebb. Már kiinduló pontja is té-

ves volt, amennyiben a lélek fogalmának vizsgálásánál azt találta, 

hogy ez nem egyéb, mint a test működése. Kereste a túlvilágot, és azt 

a helyi viszonylat szerint nem találta. Kutatta a látszat szerinti égbol-

tozatot, és ezt a csillagászat véghetetlen űrnek találta. Ezek szerint a 

természettudományi ágakban való folytonos tökéletesedés és mű-

velődés a halhatatlansági fogalmat mind inkább háttérbe szorí-

totta, és e hatás alatt az emberiség gondolatvilága a túlvilágtól 

elterelődött és a súlypont inkább a földi életre esett. 
Amily mértékben az ész fejlődött, oly mértékben csökkentek az 

erkölcsök. Mert az erkölcsök a metafizikán alapulnak és csak a hal-

hatatlanságban való hit által fejlődhetnek. Ez pedig éppen a keresz-

tény tanok keretében történhet legjobban. Ezért van talaja és sikere a 

katolikus vallás reakcionárius törekvéseinek. A gyöngék és félénkek 

ebben bíznak. 

Ellenben az erősek, az úgynevezett felvilágosodottak, erősen 

hangsúlyozzák a földi élet egyedüli valóságát. Ezt kell tekintenünk a 
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szociális bajok alap-okának, amely csak akkor lesz gyógyítható, ha 

visszatérünk a jövendő életben való hithez. 

Mert csak akkor nem tekintjük többé jelen földi életünket főcél-

nak, ha halhatatlanok vagyunk és csakis ekkor követelhető tőlünk, 

hogy mostani életünket akképp rendezzük be, miképp még a mosta-

ninak hátrányára is, a jövendőt segítse elő. 

Azaz, ha a földi önérzetünket, mely a felebaráti szeretetet teljesen 

kizárja, valamely túlvilági - jobban mondva érzéki tapasztalatokon 

kívül eső - önzés helyettesítené. Mert e feltevés által arra a következ-

tetésre jutnánk, hogy a túlvilágban is egymásra vagyunk utalva és így 

az jár jól, vagy legjobban, aki ebben az életben legalább szeretetre 

tesz szert. 

Tehát saját jól felfogott érdekében az emberszeretet ápolására szo-

rítaná magát. Egy csapásra meg volna oldva a szociális kérdések leg-

nehezebbike. 

Eddigi fejtegetésekből láttuk, hogy a halhatatlanságban való hit 

nem oly könnyen szerezhető meg. 

A vallás csak tanítja, állítja, de bizonyítani nem tudja, a böl-

cselet Plátótól Schoppenhauerig, idestova ingadozik. E részben a 

legtudósabb egyetemi tanár sem tud többet, mint az utolsó nap-

számos, amikor az utolsó órája üt. A természettudós pedig eltéve-

lyeg az atomok és molekulák tömkelegében, nem találva az életerő-

nek érzékeivel észlelhető nyomára, és ha nagyon őszinte akar lenni, 

akkor el kell ismernie, hogy: 

1. tudásunk még nincs befejezve, azaz vannak még ismeretlen 

erők és törvények, még pedig megszámlálhatatlan sokaságban, 

2. emez erők és törvények nem akkor kezdik meg ténykedésü-

ket, amikor őket felfedezzük, hanem épp ezért fedezhetők, ismerhe-

tők fel, mert már sokkal előbb ténykedtek. 

Ha a természettudósok nem tartanák méltóságukon alulinak, hogy 

ezekkel az ismeretlen erőkkel és törvényekkel foglalkozzanak, akkor 

már tovább jutottak volna azok ismeretében. Mert hisz minden idő-

ben voltak még fel nem ismert természeti tünemények, melyeket tit-

kos erőknek tulajdonítottak, amíg arra hivatott egyének ezek törvé-

nyeit ki nem kutatták, fel nem derítették. 
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Ilyen titkos és fel nem derített erők működnek az emberi testben 

is, melyeket mágikusoknak neveznek. De mert nem tartozékai az ál-

lati testnek, azért agyunkon át öntudatunkban nem észlelhetők. Ész-

lelésünkhöz mágikus test szükséges, s ez képezné azt a hasonnemű 

(homogén) egyént, melyben a mágikus erők öntudatra jutnak. Ha ezt 

kimutatni sikerül, akkor a halhatatlanság bizonyításához közelebb 

értünk. 

Annyi eddig is bizonyos, hogy van érzéken túli világ t.i. a való-

ságnak az a része az, amelyeket érzéki szerveinkkel észlelni nem tu-

dunk, például (az ultraviola színű fénysugarakat), de vannak érzéke-

inken túli emberek is, olyan lények, akik öntudatuk körén túl is képe-

sek hatni és észlelni. Mint például az alvajárók, távolbalátók, az exta-

tikusok. 

Azok az egyének, akiket ezen elnevezés alatt értünk, mintegy át-

menetet képeznek a földi világból a szellemibe, mert ők átnyúlnak 

érzékeinken túli képességeikkel a szellemvilágba. 

Ennek bizonyítása volna tehát a feladatunk. 

Ha hasonlatosságon kezdjük a bizonyítási eljárást, akkor közelfekvő 

az álomra való utalás. Hisz az álmot úgyis a halál testvérének mond-

juk. Csakugyan sok hasonló vonás van köztük. 

Az álomban, a természetesben úgy, mint fokozottabb mértékben a 

mesterségesben (akár hypnózis, akár delejesség, vagy más szerek ál-

tal előidézett álomban), beáll egy bizonyos fokú érzéktelenség, mely 

sokban hasonló a halálhoz. Habár az álom alatt végzett szellemi 

ténykedésről édes keveset tudunk, annyi azonban bizonyos, hogy a 

testi érzéktelenség dacára, szellemi tevékenységünk nem szünetel, 

hisz álmodunk! 

Álomképeink pedig sokszor nappali öntudatunkba ébrednek és 

azokról számot tudunk adni. 

Hogy ez a szellemi ténykedésünk, milyen folyamatra vezethető 

vissza, arról ugyan biztos észleleteink nincsenek. De kísérletileg már 

ki van derítve, hogy az érzéktelenség az álomban korántsem teljes. 

Sőt azt a különös észleletet tette de Rochas ezredes Parisban (aki 

szomnabulák állapotait tette különös tanulmány tárgyává), hogy az 

érzőképesség kihelyezhető a testből! 
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Kísérletileg bizonyította be, hogy mesterségesen érzéktelenné tett 

egyén (hipnotikus álomban) a rajta elkövetett szúrásokat, csípéseket 

nem érezte. De igenis megérezte azokat a szúrásokat, csípéseket, 

amelyeket azokon a tárgyakon, végeztek, amelyekbe az illető testből 

kisugárzó ódot bevezették, még akkor is, ha azt az óddal telített tár-

gyat a harmadik szobába vitték.3 

Ez a kísérlet képes azt igazolni, hogy a testi életnek ideiglenes el-

nyomása, valamely érzéken felüli folyamattal van összekötve, t.i. va-

lamely lelki princípiumnak a testből való kisugárzásával, amely prin-

cípium azonban a testtől függetlenül és elkülönítve létezhetik és ér-

zést közvetíthet, vagy felfoghat. 

Az élő emberen végzett ez a kísérlet, ez a mesterségesen előidé-

zett és a halálhoz hasonló tünemény mintegy az ideiglenes halál for-

mája és arra a feltevésre jogosít, hogy a természetes és végleges ha-

lálnál is hasonló folyamat történik, a lélek elválik a testtől. 

Rochas kísérleteit, hogy tudniillik az emberi testből valami kisu-

gárzik és tőle függetlenül, más érzékeny egyének által észlelhető, 

már jóval előbb az 1850-1860-as években Reichenbach báró kísérle-

tileg is bizonyította.4 A múlt században 1800 elején pedig Mesmer 

Ferenc által újólag felfedezett úgynevezett „állati delej” is bizonyíta-

ni képes, hogy az emberi testből kisugárzik olyasvalami, ami: 

1. A beteg testben fiziológiai változásokat idéz elő. 

2. Az ezáltal előidézett fény-tüneményt érzékeny egyének a sö-

tétkamrában látják. 

                                                 

3 Lásd : Rochas kísérleteit Les états profonds de l'hypnose, L'Extériorisation de 

la sensibilité. Ezekben fel van sorolva, hogy a hipnózisba ejtett egyén kezei köz-

zé egy pohár vizet helyezett s midőn már kellő álomba merült az illető, kezéből 

kivették és elvitték tőle távol, ahová ő nem látott, és amelyet rendes módon nem 

észlelhetett; amíg az illető egyén testén tett szúrásokat az illető nem érezte, addig 

a tőle távol levő pohár vízben tett szúrásokra, vagy csípésekre feljajdult. Jeléül 

annak, hogy valamely érzékeny része a vízbe át- illetve kihelyeztetett. 

 
4 Br. Reichenbach : „Der sensitive Mensch” cimü 2 kötetes művében 
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3. Ez által mozgás tünetei idézhetők elő, mint a delejtű elhajlása, 

asztalmozgás, gépies írás, stb. 

4. Kémiai elváltozás a fotográfiai lemezen. 

Mindezen tüneteket számtalan tudós és nem tudós kísérletek útján 

bizonyította és a hivatalos tudomány mégis agyonhallgatja. 

Pedig, hogy ez a kisugárzó „valami” nem azonos az anyagi testtel, 

bizonyítható a gondolatátvitel, telepátiával és más sok hasonnemű 

tüneményekkel. Az érzés kihelyezésén kívül érdekes tünemény még 

az is, hogy az emberi testről levágott kéz, vagy láb helye érzékeny 

marad, a csonkatestű ember teljesnek képzeli magát.  

Ezek mind oly jelenségek, amelyek kétségen kívül azt mutat-

ják, hogy az egyéniség az anyagi testen kívül is létezhet. Vegyük 

még ehhez a fényképlemez által bizonyított szellem-fotográfiákat, 

akkor nehezen zárkózhatunk el attól, hogy az anyagi test nem az 

egyedüli lét formája egyéniségünknek. 

Ha a fentebb felsorolt tüneteket az élő emberi testen kívül bebizo-

nyítottnak tekintjük, ha ugyanis elismerjük, hogy a test érzéktelensé-

ge álomban hipnotikus, vagy delejes állapotban az érzéki képesség-

nek kihelyezésével jár, ha a körülírt állapotban bizonyos lelki vagy 

szellemi ténykedések fokozottabb mértékben vannak jelen (távolba-

látás, gondolatátvitel, távolba érzés stb.), akkor kézenfekvő feltevés, 

hogy a testi halálnál sem lehet más tünet, minthogy az élő princí-

pium kihelyezkedik, elválik a testtől. A pszichikus egyén elválik az 

anyagi alaktól. Ezt kell a halál fogalmában látnunk. 

És ekkor a halhatatlanság nem fog elképzelhetetlen állapot lenni. 

Különösen, ha még hozzáadjuk, hogy az ilyformán képzelt halál által 

a szabaddá vált egyén szelleme legkevésbé sem lesz jobb, vagy böl-

csebb, mint azelőtt az anyaggal való kapcsolatban volt. 

Ha mindezt ilyformán elfogadjuk, tovább jutunk, mint a vallások 

vagy bölcseletek. Mert ezen az alapon sokkal többet tudunk az eddigi 

érthetetlenségből, legalább megmagyarázni. 

Ekkor nem tartjuk többé a születést és a halált ellentéteknek, ha-

nem viszonylagosan a halált születésnek talán jobb életbe és a szüle-

tést jobblétből történt elhalálozásnak, aszerint, amint egyik-másik 

létünk fejlődésünknek jobban kedvez. 
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Mindenesetre szem előtt kell azonban tartanunk, hogy amint a 

születés reánk nézve nagy változást mutat, hisz utána hosszabb időig 

majdnem öntudatlanok vagyunk: épp így kell képzelnünk a halál utá-

ni közvetlen állapotot is. Sem mennyország nem vár reánk, sem po-

kol, hanem oly viszony és állapot, mint amilyent képességeinkkel és 

tudásunkkal magunknak földi életünkben megszereztünk, megsze-

rezni képesek voltunk. 

Az a csecsemő, amely szerencsétlen körülmények között vakon 

született a világra, földi életében kénytelen ez állapot súlyát viselni; 

épp így járhatunk mi is, ha - szellemileg értve - vakon jutunk a túlvi-

lági életbe, mert nem készültünk rá előre. 

Rajtunk áll, hogy olyan állapotot teremtsünk magunknak, amely 

nem vaksággal és sötétséggel van összekötve. 

Most tehát lássuk, mily következtetést vonhatunk le e gondolat-

menetből? Ősidők óta találgatják a tudósok az „élet” alapfogalmának 

a megállapítását, és a különféle elméletekkel különféle eredményekre 

jutottak. Ezek között két főirányzatot lehet megkülönböztetni. Egyi-

ket nevezhetjük az „anyagi” bölcseletnek, a másikat a „vallási” elmé-

letnek. 

Az anyagi bölcselet abból indul ki, hogy az élet: mozgás, rezgés: 

ahol nincs mozgás, ott nincs élet. Tehát minden anyagi parányban 

(molekulában) valamelyes erőforrás (energia) van, mely összegyűjt-

ve egy lényben, annak a lénynek életet ad. Az ilyformán megnyilvá-

nuló életnek azonban célszerű ténykedéseit megelőzi a gondolat, 

mely irányítja, vezeti és ösztönzi az életre kelt lény cselekedeteit ad-

dig, míg azok a parányok, melyekből ő - a lény - áll, egy egységes 

egyedet, lényt (embert) képeznek. 

Azt, hogy hogyan képződik egy ily lény - pl. az ember - már tudni 

vélik, ha születésétől számítják az életét; de hogy miért születik az 

ember, ez a kérdés még nincs eléggé tisztázva, és csak azt lehet meg-

állapítani, hogy erre a kérdésre az egyes emberi lénynek saját magá-

nak kell a választ keresnie, amikor benne a gondolkodás révén bizo-

nyos öntudat keletkezik, felébred! 

Annyit azonban megállapított az anyagias bölcselet, hogy minden 

emberi lénynek van valamelyes feladata e földön, melyet az összes-
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ség szempontjából azért kell betöltenie, mert a nagy Természetben 

semmi sem felesleges, mindennek van célja és rendeltetése. A nagy 

Természet olyan, mint egy nagy gépezet, melyben a legkisebb csa-

varocskának is van szerepe, s ha ez önkényesen - vagy önkénytelenül 

- idő előtt elhagyja helyét, akkor előbb vagy utóbb ebből az egész 

gépezetre hátrány, rendellenesség áll be, mely aztán a gép kárát és 

hasznavehetőségét is befolyásolhatja. 

Ha tehát nem is tudnánk az egyes embernek élete célját megfejte-

ni, mégis fel lehet tételezni, hogy úgy amint az állatvilágnak, a növé-

nyeknek és sőt az ásványoknak is van céljuk és rendeltetésük, még 

inkább kell az emberi lénynek lennie valamelyes földi céljának, vagy 

mondjuk rendeltetésének. Mert ha elfogadjuk azon megállapítását a 

tudománynak, hogy az ember mint észlény a Teremtés koronája, 

avagy mint az anyagból származó „erőforrás” (energia) viszonylagos 

legkiválóbb eredménye, úgy nem lehet felesleges! 

Mint ilyennek tehát az összesség érdekében addig kell ténykednie, 

szolgálnia, használnia, amíg csak lehet, a lehető legvégsőbb határig. 

Azért volt már ősidők óta is a legnagyobb büntetés mindig arra ki-

szabva, aki egy ily lénynek az életét megsemmisítette. Azért ítélik el 

az idealisták pl. a háborút is, mert a legfőbb értéket, az emberi ész-

lényt pusztítja el, mielőtt az az összesség - az egész emberiség - javá-

ra a benne lévő erőt (energiát) teljesen kihasználta volna. 

A vallási tanításban, ha Európát vesszük tekintetbe - a fő vallá-

soknál, mint a kereszténység, zsidóság és a mohamedánságnál, azt 

találjuk, hogy mindegyiknél az élet kezdete egy túlvilági hatalom - az 

Isten - akaratából keletkezett. Mindegyik vallásban a tanítás a Te-

remtőből származónak nevezi az embert. Tehát az emberi lény e taní-

tások szerint isteni származású lévén, Istenből eredőnek tekintetik és 

így isteni tulajdonságúnak is mondható. 

Ezen tanítások értelmében azonban még inkább el lehet fogadni 

azt a megállapítást, hogy az embernek okvetlen egy bizonyos célzat-

tal kellett e földön jelenséggé válnia, mert ha Istennek az elhatározá-

sából lett teremtve, Isten pedig a legfőbb Bölcsesség lévén, csak nem 

teremthetett egy, a „teremtés koronájának” nevező lényt hiába! De 

mert az emberi lény isteni eredetű, kell benne azon képességnek is 

lennie, hogy létének feltételeit felismerje, és e célnak éljen és dol-
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gozzon. Erre szolgál azon észbeli tehetsége, mely a gondolkodás ré-

vén benne kifejlődik, ha ezt használni fogja. Mily tökélyre viheti eb-

beli képességeit, azt pl. a kereszténység Szentírásaiban megtaláljuk 

abban a tanításban, mely Máté evangéliumának V. részében a 48. 

versben imígy van megírva: „Legyetek tökéletesek, mint az Atyátok 

tökéletes.” Ennek lehetősége pedig megolvasható a Korinthusiakhoz 

írt 1. levelének 3. részének 16. versében, ahol azt jelenti ki, hogy: 

„Istennek temploma ti vagytok”. Ha ezt a megállapítást elfogadhat-

juk, akkor nyilvánvaló, hogy az emberi lény egy értéket képvisel, ezt 

az értéket Istentől nyerte. És így annál értékesebbnek kell tekintenie 

és fenntartania, amíg célját, rendeltetését betöltötte. 

A vallási tanítások is épp abból a szempontból, hogy Isten adomá-

nya az élet, ezt az életet oly becsesnek és értékesnek nyilvánítják, 

hogy annak elpusztítását bűnnek, még pedig nagy bűnnek tekintik. 

Így tehát úgy az anyagi bölcselet, mint a vallási tanítások 

megegyeznek abban, hogy az élet, mely a gondolkodás útján jut 

az ember tudatába, oly valami, mely egy nagy értéket képvisel az 

összemberiség szempontjából, és így el nem pusztítandó, hanem 

addig fenntartandó, amíg a tőlünk nem függő okból, mintegy magától 

meg nem szűnik, avagy - mint azt már ez idő szerint az anyagi böl-

cselet megállapítja, de mint azt a vallások örök időktől fogva mindig 

tanították - át nem változik, illetve tovább él egy új formában. Az 

anyagi bölcselet szerint a parányok örök életét követve, a vallások 

szerint pedig az öntudatnak örök fennmaradása, a feltámadás útján. 

Kövessük előbb az anyagi bölcselet elméletét, mely szerint a nagy 

Mindenségben semmi sem vész el, hanem csak átváltozik, tehát az 

egyes emberi lény parányai sem vesznek el, hanem átváltoznak, ha 

betöltötték földi céljukat. Ez esetben elfogadható azon feltevés, hogy 

egyik életcél eléretvén, bizonyára tovább fejlődnek, mert a fejlődés a 

természetben mint törvény, megállapítható. Ha azonban nem érték el 

földi életükben a kitűzött célt, mert előbb erőszakosan megszakadt 

földi életük, akkor feltehető, hogy az ily parányok bizonyos tökélet-

lenségben léteznek tovább, mert nem élték át hivatásukat. 

Miután azonban azt tapasztalhatjuk, hogy az emberi lény életében 

a parányok az ember gondolatával telítettnek, mert általuk irányítást 

nyernek, fel kell tételezni, hogy e gondolatokból bizonyos mennyiség 
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a parányokban benn reked, mert nem élte ki magát. Ekkor azt kell 

következtetni, hogy ezek az ilyképp megrekedt gondolatok - mint 

rezgések - bizonyos ideig tovább élnek és azokban a „parányokban” 

zavarokat (disharmoniát) okoznak. Nem messze fekvő a gondolat, 

hogy e zavarok épp oly kellemetlen talán még fájó érzéseket is okoz-

nak, mint ahogy disharmonikus rezgések az élő egyedben is kiválta-

nak fájdalmakat, betegségeket. 

Kövessük már most azt a gondolatot, hogy a vallási tanítások sze-

rint az egyes embert Isten teremtette, még pedig örök életre. Ekkor 

feltehető, hogy még nagyobb bajt szerzett magának, aki idő előtt 

veszti el földi, életét, mert nem felelt meg isteni rendeltetésének. Ha 

tehát hinni tudunk Istenben, akkor hinnünk kell a feltámadásban is, 

mely az Istenhitnek természetes következménye, s akkor elképzelhe-

tő, hogy pl. aki saját maga okozza tudatosan korai halálát, az hason-

lítható azon katonához, ki eldobja az ellenség előtt fegyverét, vagy 

elhagyja engedély nélkül a csata színterét. 

Miután a vallási tanítás szerint az élet örök, nem semmisül meg, 

nem is kerülheti ki azt, ami elől szökni akart, és így sorsát csak ros--

szabbította, mert ami reája volt mérve, az elől nem bujdoshat el, az 

örökéletben rá talál a Mindenható keze! 

Íme mindkét rendszer, az anyagi bölcselet és a vallási tanítások 

alapján a természet rendje elleni halál, vagy öngyilkosság-súlyos kö-

vetkezményeket von maga után. Ugyanis az öntudatnak az emberi 

lény élete folyamán kifejlődött összessége, minden elmélet értelmé-

ben fennmarad. Akár mint a parányok tartozéka, akár azok nélkül, 

mint egy elpusztíthatatlan tényező. mindegyik esetben a tökéletlen 

fejlődés szenvedést okoz. 

Mit kell tehát tennünk, hogy ily hibát, tévedést és hiábavaló csele-

kedetet el ne kövessünk? 

Törekednünk kell azon törvényeket felismerni, melyeknek betar-

tása mellett életünk oly irányzatot nyer, hogy nem azokkal ellentétbe, 

hanem velük - s nem ellenük - haladjunk egy bizonyos fokú tökéle-

tesség felé. 

Vannak tehát természeti és isteni törvények. Ha az utóbbiakat még 

nem ismertük, akkor az előbbiek kutatása rá fog bennünket vezetni 

arra, hogy a természeti törvények sem alakulhattak ki önmagukból, 
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hanem azokat valamely öntudatos és bölcsességgel teli Hatalom al-

kothatta meg, s ekkor törekedni fogunk életünket mind a két rendsze-

rű törvényekkel összhangba hozni. 

Mert pl. lehetünk csak a természeti törvényekben hívők, s akkor 

előbb-utóbb ellentétbe jutunk erkölcsi és etikai törvényekkel. Ugyan-

is ekkor csakis önzésünk kielégítésében találjuk életcélunkat, már 

pedig az élet összessége utalhat bennünket arra, hogy nem vonhatjuk 

ki magunkat embertársainkkal való megegyezés alól. S ha csak azt 

nézzük, ami nekünk jó és nekünk kedvez, akkor csakhamar oly hely-

zetbe kerülünk, hogy érdekeinket sértve találjuk, ami aztán nagyfokú 

elégedetlenséget szül, mely a kétségbeesésig fokozódhat. 

De lehetünk csak isteni törvényekben hívők, s ekkor tekinteten kí-

vül hagyhatjuk a természeti törvényeket, melyek elhanyagolása fizi-

kai hátrányokat szül és testi rosszullétet, betegségeket okoz. Ezek is 

kétségbeesésig vihetnek bennünket, bár az isteni törvényekben hívő 

könnyen arra az álláspontra tud helyezkedni, hogy azon megpróbálta-

tásokat, melyek bennünket látszólag - mert okait fel nem ismerjük - 

önhibánkon kívül érnek, mint Istentől eredőket, türelemmel el kell 

viselni. De ha ezek folytán elveszítik az Istenben való hitet, mint azt 

sokszor tapasztalhatjuk, akkor a kétségbeesés okai szaporodnak, és 

katasztrofális véghez vezetnek. 

Ha azonban mindkét rendbeli törvények ismeretében vagyunk, 

akkor azon felismeréshez jutunk, hogy mindig csak magunk vagyunk 

bajainknak oka, mert valamikor - mert elfeledtük - megsértettük, akár 

tudatosan, akár tudatlanul e törvényeket, és így magunk okoztuk úgy 

a fizikai, mint lelki fájdalmainkat. Mindkét rendbeli bajokat azonban 

bizonyos önbeismerés útján helyre hozhatjuk. Kigyógyulhatunk fizi-

kai bajainkból (ha még nem hatalmasodtak el) és megvigasztalódha-

tunk lelki bajainkban is, ha feltaláljuk magunkban a baj okát. 

Ha nem tudunk magunkon segíteni, ne restelljük embertársainkat 

segítségül hívni! Mert a nem érdekeltek tisztábban látnak, nem lévén 

elfogultak. Így aztán sikerülni fog új emberré lenni, és hivatásunkat e 

földön betölteni, és fejlődésünket már itt az életben elősegíteni. 
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Mit állapít meg a spiritizmus? (**) 

Mind azok, akik „spiritisztáknak” nevezik magukat elfogadják ál-

talában azt, hogy lehet azokkal közlekedni akik már testiségüket le-

vetették, azaz meghaltak. Hisznek tehát abban, hogy a földi látható és 

a láthatatlan létformában élőkkel tudatos összeköttetés létesíthető. 

Azonban a tudás és tudás között sokféle fokozat van, az szerint 

amint a kísérletezők a jelenségeket értelmiségük és képzettségük sze-

rint rendszerbe foglalni tudják. 

Így minden egyes egyéniségben a módszerek különfélesége kép-

ződhetik ki, ami nem mindig a tannak válik előnyére, mert sok téves 

fogalom keveredhetik közbe. 

Megkíséreljük, hogy egyrészt több évtizedes saját gyakorlatunk-

ból, de mások alapos tapasztalataiból leszűrt és eredményesnek bizo-

nyult következtetéseket itt összefoglaljuk és közre adjuk. 

1. A „spiritizmus” általában tanítja mindenekelőtt a legfel-

sőbb Értelmiséget (Intelligenciát), mely áthatja, fejleszti és élteti 

az egész Mindenséget. Tehát Istent végtelen képességekkel és tö-

kéletességgel, mint az összes szellemek Atyját, bár testben vagy tes-

ten kívül. 

2. Tanítja e szerint, hogy az ember szellemi „ivadéka” - te-

hát gyermeke - és így az ő képmására alkotott utóda Istennek, és így 

hasonló tulajdonságokkal ellátott egyéniség, halhatatlan. 

3. Tanítja, hogy szellemi természetű, tehát Istenből eredő és 

Isten által fenntartott lény, tehát alkotásánál fogva isteni tulajdon-

ságok birtokában, így természetesen örökkévaló és fejlődésre hiva-

tott. 

4. Az ember tehát személyiség, lényiség, értelmiség e földi 

életben anyagias formában, vagy testiségben azon célból, hogy bizo-

nyos tapasztalatokon esvén túl, előkészüljön egy másik létformában 

való életre. 

5. Ha aztán a szellem elvégezte feladatát e földi létben és a test 

megtette hivatásos dolgait, feladatát, az anyagias formát leveti a ha-

lálban és az ember szelleme belép a szellemek országába. 

6. Azon mértékben, melyben fejlődött igazságban, bölcsesség-

ben és - főképp - szeretetben, a szellemek országában azonnal elhe-
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lyezkedik az őt megillető környezetben, és addig fel nem ismert be-

folyások és elemek hatnak reá. Bizonyos feltételek mellett közleked-

het a földön lévőkkel, kik még a testiségben vannak, de szükségük 

van felvilágosításra, az igazi hithez való vezetésre, avagy szomorú-

ságaiknak megvigasztalására, végre előkészülhessen újbóli testet öl-

tésre. 

7. Amíg az ember még a testiségben létezik, megfelelő szelle-

mi fejlődésére kapcsolódhat közvetlenül a szellemvilági lényekkel, 

megérezheti a szellemvilág fejlődöttebb lényeinek behatását; sőt 

megérezheti az örökké nyilvánuló Isteni sugalmazásokat; kifej-

lesztheti azon képességeit, hogy embertársainak gondolatrezgéseit 

felfogja és megérti a belső szellemiségének segítségével; képessé te-

heti magát, hogy idő és térbeliséget átölelve a jövőbe lát; képes lehet 

szellemi segítséggel betegségeket gyógyítani és a halál félelmét el-

simítani. 

8. Amidőn a szellem leveti testiségét és átlép a szellemvilágba, 

előbb lelki és szellemi értelmiségének megfelelő a földiséghez leg-

közelebbi helybe (szféra) jut. Jellemének megfelelően azon törvény 

értelmében, mely úgy szól: a hasonlóságok vonzása, azok közé jut, 

akikhez gondolatközösség, szenvedély, vágyak azonossága, érzelmi 

közösség által hasonló. 

9. Az igazi egységnek közössége a Szeretet, az Istenség alap-

ja, az angyali világelem, minden szellemi közösség életfolyamata. A 

Krisztusi valóság, minden nemes lélek belső értéke, mellyel az embe-

riséget boldogíthatja, a hitnek a valósága az emberszeretet. 

10. A spiritizmus belső összhangban van a kijelentésekkel, a 

jelenségekkel, ésszerűséggel, bölcselettel és a vallásokkal. Nem 

keresi az ellentétet semmiféle módszerekkel, sőt inkább mindenben 

kutatja a jót és igazat, összhangba kíván jönni az örök fejlődés törvé-

nyével, annak a vezetésével, aki uralkodik az angyalok felhasználá-

sával az embereken és így az egész mindenségen. 

11. Elismeri és méltányolja a szentek történetét és szent írá-

sokat minden időkből és minden nemzetségekét; elfogadja a ke-

reszténységet szellemben, de nem, mint hitágazatokba (dogmákba) 

burkoltakat, hanem olyképpen, mint azt Krisztus és tanítványai taní-

tották és élték; fenntartva mindenkinek azon jogot, hogy saját meg-
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győződése szerint olvassa és magyarázza magának, hogy csak Isten-

nek kell számot adnia cselekedeteiről. 

12. Azt állítja, hogy a jelenlegi spiritisztikai jelenségek 

összhangban vannak a sokféle és sokoldalú kinyilatkozásaival és 

formáival, az úgynevezett csodákkal, kijelentésekkel, jelenségekkel, 

sugalmazásokkal, szellemek, vagy angyalok megjelenéseivel és azon 

tanúságokkal, melyek a Bibliában feljegyeztettek. Állítja, hogy 

mindezek ugyanazon törvényszerűségből erednek, hogy e törvény 

örök és változatlan a hatásában; minden időkben a világ történetének 

tanúsága szerint voltak ily jelenségek és lesznek még, az emberiség 

szükségének megfelelőleg, minthogy az ember fejlődésre hivatott 

lény. Mert a Múlt, a Jelen és a Jövő szorosan egybeforrasztott lánc-

szemek, melyek egységet képeznek. 

13. Sok ezernek, akiknek nincs hitük a múltban, kiknek 

nincs reményük Isten nélkül, a spiritizmus kimutatja részükre a 

halhatatlanságot és ők rátérnek az örvendetes útra, mely meg-

nyugváshoz vezet.  

14. Sok ezernek, kiknek gyenge a hitük, a bizonyítékok ré-

vén és segítségével hitet szerez. 
15. Azoknak, akik a vallások hűvössége felett szomorkodnak, 

új életet nyújt, mely izzó meggyőződést vált ki belőlük, hogy Isten és 

az ő szentjei nem vonták meg a világtól segítségüket, csak kérni kell 

ezt. 

16. Bizonyítja újólag és igazolja azon életet adó erőt, mely a 

Krisztus isteni tanításaiból ered, és elfogadtatja azt, hogy a szelle-

mi barátaink és szellemi segítők bizonyítják a halhatatlanságot. 

17. A spiritizmus megtalálja az igazságnak előrevetett árnyékát 

a régi hamis mythologiákban, előítéletekben, babonaságokban és a 

régi vallásokban. De nem keresi bennük a valótlanságokat, hanem 

törekedik az igazságot és valóságot kihámozni, és így felépíti az 

egyénben azt a templomot, melyben az igaz hit Istene lakozhat. 

18. A spiritizmus megállapítja,  

 hogy a szellemek tudnak kopogni, hogy ezáltal bizonyítékot 

       nyújtsanak;  

 mozgatnak anyagias testeket, minden emberi testi segítség 



 

 

172 

       nélkül;  

 bemutatnak szellemi alakokat;  

 létesítenek beszélgetést földiekkel;  

 közre adnak híreket, melyek bizonyítják a tulvilágiak létezé 

       sét;  

 befolyásolják a médiumok gondolatát;  

 olvasnak, írnak, beszélnek, gondolkodnak és ténykednek oly 

       személyek által, kik erre alkalmasak,  

 és igazolják egyéniségüket a vonatkozó földi barátaiknak; 

 küldenek távolba gondolatokat;  

 leírnak távolban lévő dolgokat, eseményeket, személyeket; 

 néha jósolnak és adnak gyógyításra tanácsokat;  

 beszélnek oly nyelveken, melyeket a médium nem ért;  

 felemelnek egyéneket az ismert nehézkedési törvények elle- 

       nére;  

 beszélnek médium közvetítése nélkül;  

 fény tüneményeket is mutatnak; ülésekben megérintenek érzé- 

       kelhetően; zenét is játszanak. 

19. Tanítja, hogy minden halandó egyénben meg van annak 

az eleme, hogy közlekedhet a szellemvilággal, és így minden egyes 

ember többé-kevésbé befolyásolható a szellemek által, akár van erről 

az illetőnek tudomása vagy nincs, azaz nem érez felismerhetően 

semmit abból, hogy láthatatlan erők hatnak reája. Mert körül va-

gyunk véve oly erőkkel, melyek szabad akaratunkat befolyásolni kí-

vánják, a hasonlóságok törvényszerű vonzásának alapján. 

20. Miután azonban nem ír elő semmiféle ceremóniát, vagy 

hitet, mellyel tudatunkat és gondolatvilágunkat megszorítaná és 

gúzsba kötni akarná, előtérbe állítja az egyéni szabad akaratot és - 

főleg - a felelősség érzetét. Azon kötelességet, hogy törekedjünk 

egyénileg újjászületni testileg és lelkileg a szellemtörvény értelmé-

ben; tanítja: önmagunkat büntetjük rossz, illetőleg törvénytelen cse-

lekedeteinkkel. Ellenben önmagunkat jutalmazzuk meg jótevéseink-

kel; tehát szükségszerű a Szeretet, Tisztaság, Igazságosság és ember-

szeretet gyakorlása, hogy összhangba jussunk, és boldogok lehessünk 

egyrészt már itt a földi életben, de bizonyára a túlvilági létformában. 
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Újra születés. (Reinkarnáció.) (**) 

Ha a többszörös földi életeket igazoló újra születés elméletét bi-

zonyítani óhajtjuk, akkor vissza kell mennünk a korszakunk előtti 

időkre. Már az egyiptomiak is hittek - legalább is egy - a testi halál 

utáni öntudatos életformában, mert különben nem balzsamozták vol-

na be előkelő halottaikat, akik mellé nemcsak eszközöket, hanem né-

ha még szolgáik tetemét is mellékelték, hogy feltámadás után hasz-

nálati eszközeik legyenek. Ilyen gondolatmenetet találtak sokkal ke-

vésbé fejlődött értelemmel bíró népek temetkezési módszerüknél. Ez 

arra vall, hogy az emberiség legkezdetlegesebb fejlődési állapotában 

is gondolt, de legalább is remélt egy, a testi halál utáni tovább léte-

zésről. Így feltételezhető, hogy az emberi lény énjében van egy tudat-

talan érzés arra nézve, hogy ő nem lehet egy ideiglenes valami, ha-

nem jobb sorsra érdemes, mint a körülötte lévő anyagias világ! 

Azonban azt észlelve, hogy hisz az anyagias természetben is van egy 

megújhodási folyamat, így magára nézve is remélte ezt! 

Miután azonban ezúttal némi bizonyítékokat óhajtunk szerezni 

elméletünkhöz, nem szabad oly messze visszafelé kalandozni, hanem 

igyekezni kell a közelebb fekvő adatokat felsorakoztatni, melyekből 

bárki is megszerezheti meggyőződését, ha a fáradságot nem sajnálja. 

Így a legegyszerűbb módja a bizonyításnak, ha a kereszténység 

írásaiból keressük meg a vonatkozó adatokat. A kereszténység 

pedig az izraeliták írásait, az Ószövetségieket átvette, tehát onnan 

kell kiindulnunk. 

A Bibliának az Ószövetségben lévő tanításokat az akkori és ké-

sőbbi írástudók és rabbik alapvető irányítóknak ismerve el, a tanítá-

soknak benső - exoterikus - értelmét kutatták, és ezen okoskodásaikat 

a Talmud és Kabbalának nevezett könyvekben örökítették meg, és 

ebben vannak letéve az izraeliták vallási szabályai. 

Így aztán már a Talmudban olvashatjuk, hogy Évának többszörös 

földi életére céloznak. Így előbb Sarah, aztán Shunamit és újból a 

zareptai özvegyben születet újra. Káinról pedig feljegyzik, hogy 

Jethro és Jael alakjában került újra a földi életbe. Ide kell iktatni, 

hogy az Újszövetség szerint Krisztus kifejezetten mondja Keresztelő 

Jánosról Máté 11:14-ben: „ ... Illyés ő, aki eljövendő vala.” 
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Igaz, hogy akkoriban nem a tisztán emberi értelemben vett újra 

születést értették, hanem inkább egy lélekvándorlást különféle alak-

ba, úgy állati, mint anyagiasba; a Talmudban például Emeh 

Hemeloch részében azt írja, hogy Ismael lelke Baalam szamarába 

szállt vissza, sőt azt is állítja, hogy a rágalmazók lelkei kőzetbe ke-

rülnek. A mai szellemtanból azt tanulhatjuk, hogy az ilyen emberi 

lelkek legfeljebb némának születnek, hogy ne essenek oly könnyen 

régi hibáikba. 

Azonban a Zohar-ban, melyet a „Világosság könyvének” nevez-

nek, s mely a Kabbalának egy része, azt olvashatjuk: „Minden lélek-

nek alá kell vettetnie egy lélekvándorlásnak, melyet egy magasabb 

hatalom mutat, s nem tudhatják, hogy hányszor van erre szükségük, 

amíg a legtisztább anyagot elérik, hogy a teljes tökéletességbe jussa-

nak. S ha ezt egy földi életben el nem érik, akkor többszörös életekre 

van szükségük, amíg oly tiszták lesznek, hogy egyesülhetnek Isten-

nel.” Íme az előző kijelentés, melyre Krisztus is célzott, amikor Máté 

5:48-ban monda: „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei 

Atyátok tökéletes.” 

A pogány és keresztény világ összekötő kapcsa ebben az irányban 

a gnosztikusok „Pistis Sophia” című írása, melyben célzatokat talál-

hatni az újra születés szükségességére. Míg  Mohamed által nem ál-

líttatott az újra születés, azonban írásaiból kiviláglik, hogy „előző 

életeket hitt.” Mert azt tanítja: „A teremtés olyan, mint az Isten csa-

ládja, s lelkek, mielőtt kapcsolatba jutnak, olyanok, mint széjjelvert 

hadak, melyeket aztán összegyűjtenek testekbe.” Érdekes még az, 

hogy bár nem tud az újra születésről, mégis azt tanítja: „Valóban cse-

lekedeteitek következményei visszatérnek reátok, mint hogy ti vagy-

tok azok teremtői és magatok büntetitek magatokat, mint teremtői 

bűneiteknek.” íme, itt van az, amit a Buddha tanításaiban Karmának 

neveznek, Krisztus pedig úgy mondta, Máté 5:26-ban: „... míg nem 

megfizetsz az utolsó fillérig.” 

Amint ebből a rövid bevezetésből kitűnik, a legrégibb ókortól 

egészen a kereszténység kezdetéig a népcsoportok elképzeltek 

egy, a testi haláltól független létezését a léleknek vagy szellem-

nek. A kereszténység első századaiban szabadon tanították is az újra-

születést, mert hisz 543-ban Justinián császár Origenész egyházatya 
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tanítására kimondatta a tartott egyházi zsinaton, hogy anatémával 

sújtandó az, aki azt tanítja, hogy az emberi lélek már előzőleg élt! 

(Preegzisztentia.) Ez az anatéma 10 különféle tanításra mondatott ki. 

Érdekes különben, hogy az újabb talmudisták is kihámozták az 

Ószövetségből az újra születés tanításait. Egy 1851-ben dr. J.F. 

Schreiber nevü talmudista által Brémában nyomtatott könyvben azt 

írja: „Nemcsak Pythagoras tanítja a lélekvándorlást, hanem Mózes 1. 

könyvének 3:19. verse szerint is el kell fogadni a földre való vissza-

térést, mert így szól az Ur: „ ... míglen visszatérsz a földbe ...” Az Úr 

tudniillik Ádámnak kijelentette, hogy bűnözött és így szükségszerű-

leg újból születnie kell. Továbbá Hiob 39:29. szerint: „Íme mindezt 

kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel.” 

Íme, e tanok vagy elméletek nemcsak kizárólagosan a keresztény-

ségé, mert az emberiség gondolatában mindez ideig forrongtak válto-

zatos alakban, amíg aztán az úgynevezett tudományok fejlődése foly-

tán az ember benső lényege a külső alakiságban feloldottnak tartatik, 

azzal azonosították. Így elvész a szellem különválóságában való hit, 

és ezzel a további létezés valószínűsége is. De az igazságot csak ide-

ig-óráig lehet elzárni az érvényesüléstől. 

A kereszténységben is, és pedig a szigorúan vett keresztény pap-

ság között is kezd kialakulni, hogy az újra születés elmélete, nem 

hogy gyengítené a tanítások erejét, hanem épen alátámasztja a tanítá-

sok jobb megértését, mert enélkül sok tanítást a tanult és főképp a 

tekintély hiten nem létező, el sem tudja fogadni. 

Az újra születés problémáját elméletileg előzetesen azáltal tudjuk 

csak értelmünkhöz közelebb hozni, ha a saját jelenségünket legalább  

két részre feloldani tudjuk. Ugyanis elsősorban meg kell tudnunk, 

hogy van bennünk egy anyagias és egy anyagtalan, egy gondolkodó 

és egy a gondolkodónak alávetett rész. A tudomány egy része is 

megkísérli ezt a felosztást érthetővé tenni, amikor egy részben a 

személyiséget az egyéniségtől elkülöníti, azáltal, hogy a latin „perso-

na” és „individuus” szavakat használja. De a „pszichoanalitikus” kí-

sérletek is erre fognak vezetni. 

De a kereszténység alapítója, Pál apostol is kettéosztja az embert, 

amikor I. Korinth. 15:40-45-ben megállapítja: „ . . . van érzéki test és 

van lelki test” és továbbá: „Elvettetik romlandóságban, feltámaszta-
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tik romolhatatlanságban.” S ha etimologiailag a latin szavakat vizs-

gáljuk, meg kell értenünk, hogy a „persona” szóban a változóság, 

tehát az esetleg romolhatóságot, míg az „Individuus” az osztatlansá-

got és így az állandóságot jelképezi. Úgy is lehet mondani: a szemé-

lyiség egy álarca a belső változatlan lényiségnek, az egyéniségnek. 

Továbbá az egyéniség kifejezése a belső énnek, mely minden bölcse-

let szerint is az igazi ember, melynek e földön valamely hivatása van. 

Már a hindu bölcselet is így ír róla: „A testben lakó, melyet a kard 

át nem döf; a tűz el nem éget; a levegő ki nem szárít; a víz fel nem 

old”, a kereszténység pedig úgy nevez: „Istenből való szikra, mely-

nek hivatása visszatérni forrásához, ha eléri ismét azon tökéletessé-

get, melyből származik, s melyből önszántából kitért. Derotált.” 

Ha csak egy pillanatra is eltekintünk a belénk nevelt tekintély-

tanításoktól, de főképp, ha elfogadjuk Istenből való származásun-

kat és hozzáfűzzük, hogy Istennek velünk éppúgy, mint az összes 

teremtéssel, valamelyes célja van, akkor azonnal tisztában kell 

lennünk, hogy amit Isten teremtett, az nem pusztulhat el, nem 

semmisülhet meg, mint azt a tudomány az anyagról is megállapította. 

Így aztán, miután felismertük, hogy folytonos fejlődés, haladás van a 

jó irányában, az egyéniség, a szellemiség is alá van vetve ennek a 

törvénynek, és így az ő fejlődéséhez is szükséges az, hogy egyik tö-

kéletlenségből egy másik fejlődési lehetőség által kiemelkedjék. Ezt 

szolgálja az ismételt újra születések iskolája. 

De azon ellenvetéseket, melyek e törvényszerűség ellen felhozat-

nak, s melyek így szólnak:  

1. Miért nem emlékszünk előző életünkre?  

2. Az újra születés ellentmond az öröklési törvénynek!  

3. Miért éppen e földi planétára, holott annyi más csillagok is 

    vannak? 

Az első kérdésből aztán természetszerűen az is kialakul: miért kell 

oly bűnökért szenvedni, melyekre nem emlékszünk? 

Az előző életeinkre való emlékezéshiány nem teljes! Ugyanis van 

bennünk mindig valamely érzés, hogy valamitől, valakitől irtózunk, 

tartózkodunk, aminek okát megadni, kitalálni nem bírjuk. Ha feltéte-

lezzük, hogy szellemi énünkben minden központosul, amely élete-



 

 

177 

inkben velünk történik, akkor következetesen azt kell elfogadnunk, 

hogy énünk tárháza összes tapasztalatainknak, ha nem is részletek 

szerint, de legalább is kivonatosan. Így aztán - mondjuk, egy elfoga-

dott, de jelentőség nélküli – tudatalattinkban megvan annak az oka, 

csak nem bírjuk - felsőbb - tudatunkban kifejezetten felfogni. 

Eltekintve e szemponttól, kérdeni lehet, vajon oly kívánatos lenne 

azt bizonyosan tudni, hogy mily alantas szenvedélyű, alantas érzületű 

egyéniségek voltunk?! Nem elég öntudatunkba hozni azt, hogy még 

a jelenlegi személyiségünk sem ért el azon tökéletességhez, melyre 

őszintén törekednünk kellene. Már e megállapítás is képes bennünk 

kialakítani annak bizonyosságát, hogy előzetesen még tökéletleneb-

bek lehettünk, és ez elégséges arra, hogy a fokozatos haladásra ser-

kentsen, anélkül, hogy előző életeink részletét ismernénk. Hisz még e 

jelenlegi földi életünk gyermekkori részleteire sem emlékszünk, sok-

szor szívesen sem! Tehát elégedjünk meg azzal, hogy ha nem is 

emlékszünk, de nem feledhettünk el semmit, és él bennünk tudat-

lanul is „kivonatban” előző életeink tapasztalata, mely formálja a 

mostanit. 

A pszichológia tudománya ezt meg is állapította, mert sikerült az 

úgynevezett transz állapotban egyes esetekben azon egyén előző éle-

tének egyes fázisait kifürkészni, miért is a médiumok által adott szel-

lemnyilatkozatokat mind erre a sablonra húzva, még mindig tagadás-

ba veszik, hogy szellemi lényekkel közlekedni lehet. Ellenben van-

nak igazolt esetek, melyekben egyének oly vidékeken, helyeken jár-

va, ahol előzetesen nem voltak, azonnal tájékozást találnak, mintha 

tegnap is ott lettek volna. Ez bizonyíték arra, hogy előző életüknek 

oly eseményét látják, mely oly mély benyomást tett rájuk, hogy át-

hozták teljes értékben a következő létformájukba és így az újra szüle-

tésben visszatért emlékükbe, mint egy földi álom után az előző nap 

eseménye. 

Ami pedig azon kérdést illeti, hogy az újra születés ellentmond az 

öröklési törvénynek, erre vonatkozólag azt az ellenkérdést lehetne 

feltenni: „Vajon a gyermekek a szülők kívánságai szerint születnek-

e!?” Hisz sok szülő nem is kíván gyermeket, és mégis születik neki; 

sok meg kívánja és nem születik nekik! Tehát azt lehet megállapítani, 

hogy a gyermekek semmi esetre sem a szülő kívánsága szerint jön-



 

 

178 

nek e földi életbe, hanem azon törvény szerint, mely egyrészt az em-

ber szellemét a tökéletességre kívánja vezetni (Máté 5:48.), másrészt 

azon törvény értelmében, mely mindent kiegyenlíteni kíván (Máté 

5:26.: „... megfizetsz az utolsó fillérig” és János 9: 1-3.: „nyilvánva-

lókká legyenek benne az Isten dolgai”). Így történik aztán, hogy szü-

letnek oly gyermekek, kik kiválóságban felülmúlják szülőik szellemi 

képességeit, tehát nem örökölték szüleik tulajdonságait, hanem hoz-

tak magukkal előző életükből azt, ami Máté 5:19-20-ban akképp ír-

va: „... hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben ... stb., 

ahonnan visszahozhatjuk a következő létformában való hasznosítás-

ra. 

Ezek azok a csodagyermekeknek nevezett egyéniségek, kik egy új 

személyiségben hasznosítják előző életük tapasztalatait. Már nagyon 

fiatal korukban tűnnek fel szellemi képességekkel, melyek elsajátítá-

sára sem gyakorlatra, sem elméleti ismeretek alapján idejük sem volt 

és még is művészeknek lehet őket nevezni. Erre vonatkozólag feles-

leges egyes példákat felsorolni, bizonyára mindannyiunk ismertünk, 

vagy hallottunk ilyenekről. 

A szülői ház, illetőleg a családi környezet csak arra szolgál, 

hogy az újra születés révén megalkossa azt a környezetet, mely a 

szellemnek vagy képes elősegíteni az új feladatát, vagy megnehezíti, 

mert erre rászolgált előző életének következménye folytán és ez a 

megállapítás megadja a harmadik kérdésre a megfelelő válasz alap-

ját. 

Annak a miértje amily okból ismét egy újabb földi életre kell szü-

letnie a szellemi lényeknek, akképp magyarázható meg, hogy elérte-e 

az utolsó, vagy mondjuk a legelső fizikai életében azon tökéletessé-

geket, melyre hivatva van? Avagy nem érte el? 

Az első esetben azon összetartozandósági törvény értelmében, 

mely úgy szól: Testvérek vagyunk, mert egy atyától származunk, arra 

kötelez minden jóravaló szellemi lényt, aki ezt elismeri és felfogja, 

hogy okvetlen segítségére legyen arra szoruló szellemi testvéreinek. 

Már csak azért is, mert erre magasztos példát mutatott Krisztus 

Urunk, aki mint azt el kell ismerni, soha sem volt előzetesen földi 

testben, és mégis közénk jött, hogy megmutassa példájával azon utat, 

mely a tökéletességhez és így az Atyához visszavezet. Tehát e példá-
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nak okából, azon szellem, aki azt véli magáról, hogy már kiszenvedte 

a földiséget, azért kellene visszajönnie, hogy segítse visszaesésben 

lévő szellemtestvéreit azon útra, melyet ő eredményesen már meg-

tett. 

Ellenben azon szellemek, akik a következő létformában szellemi-

ségük tudatára ébrednek és belátják, hogy valamiben, azaz helyeseb-

ben szólva sok mindenben hibásan éltek a földi életükben, azoknak 

meg azért kell ide visszajönniük, hogy azon úton és módon jóváte-

hessék, és elszenvedhessék hibás életüket, mert törvény, hogy azon 

módon kell jóvátenni, amely módon tudatosan, avagy tudattalanul 

megsértettünk egy törvényt, különösen a szeretet törvényét. 

Már a Hinduk Buddhista bölcselete megállapította a szanszkrit 

„Karma” szóval azt a törvényt, mely átfordítva így szól: „Saját elkö-

vetett cselekedeteinknek következménye.” Az Újszövetségben Pál 

apostolnak a Galatákhoz írt 6. levél 7. versében megírta: „... amit vet 

az ember azt aratandja.” A 8. versben: „Mert aki vet az ő testének, a 

testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat 

örök életet.” A test veszedelme a betegség, mely még e földön utoléri 

az embert, ha ugyancsak természeti törvényeket megsért; ellenben a 

lelki törvények megsértése az örök életben éri utol a szellemet, jó 

vagy rossz értelemben. 

Ezen magyarázatok értelmében láthatjuk, hogy sokan szenvednek 

e földi létükben, s nem tudják okát találni, hogy miért!? Ha többszö-

rös újraszületések törvényszerűségét elfogadni nem tudjuk, akkor e 

szenvedések értelmetlenek, és így sok Isten hívőt kizökkentenek hi-

tükből, mert Istent okolják bajaikért, holott nyilvánvaló, hogy saját 

maguk okozták, legtöbbször előző életükben, és elmulasztották jóvá-

tenni, kiegyenlíteni az elkövetett törvénysértést, melynek következ-

ményei elől kibújni, elszökni e világban nem lehet. 

Ha tehát elfogadjuk, hogy Istenből származik az egész min-

denség és így magunk is, akkor elfogadjuk az örök életet, mely 

aztán lehetővé teszi, hogy elképzelhetjük, hogy az örök életben csak 

a tökéletességnek van boldogságban része, és így erre kell minden 

magát szelleminek elismerő egyéniségnek törekednie! Ebbeli törek-

vésében kap segítséget tökéletessé vált egyéniségektől, hogy elérje, 

amit Krisztus úgy fejezett ki: Máté 5:48-ban: „Legyetek azért tökéle-
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tesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Ezt azonban csakis újbó-

li földi életeknek törvényes átélése után érhetjük el, azért az újraszü-

letés következetes törvény, mely nélkül e földi élet is érthetetlen és 

logikátlan lenne. 

Azért hálát kell adni Istennek azoknak, akik ezt megértik, mert így 

könnyebben berendezkedhetnek arra, hogy a következő létformában 

felismerjék feladatukat, és jobb irányba juttathatják magukat egy 

szükségszerű újraszületésnél. 

 

Következő létforma. (**) 

Az okkult tudomány, úgy nevezi: asztrál sík: azaz legközelebbi 

létforma; az Újszövetségi paradicsom. Mindezek nem esnek távol a 

fizikai síktól, és sem felette, sem alatta nincsenek, hanem azon álla-

potok, melyeket ezen elnevezés alatt értenek, át és át járják a mostani 

létünket. 

Statisztikák kiszámították, hogy minden percben 100 emberi lény 

hagyja el a fizikai testét! Tehát óránként 6000, egy napon 72.000. 

Kérdezhetnénk, mily ország illetve állam az, melybe az ilyképp el-

költözöttek beférnek? 

Semmiféle írás, vagy könyv, nem tud arról hírt adni, még a Szent 

írásokban sem találunk erről feljegyzéseket, csak János jelenéseiben 

találunk utalást azon helyre, melyet „Új Jeruzsálemnek” nevez. Még 

arra lehetne utalni, hogy Krisztus egyik vele megfeszítettnek kilátás-

ba helyezte, hogy: „még ma velem leszel a paradicsomban”. Ez lenne 

e „legközelebbi létforma”, melybe fizikai testünk levetése után ju-

tunk. 

Azonban itt felvetődhetik az a kérdés: tehát tekintet nélkül visel-

kedésükre, akár viszonylagosan jók, vagy rosszak voltunk, a létfor-

ma, melybe jutunk, hasonlatos lehet a paradicsom fogalmával? 

Itt arra kell utalni, hogy az ember lényiségének törvényessége, il-

letve törvénytelensége állapítja meg részére azon helyzetet, melyet a 

következő létformában elfogadni tud. Ha tehát oly életet folytatott le, 

mely nem felel meg az isteni törvényeknek, akkor az asztrálvilágban 

- fizikai testének levetése után - egy bizonyos tisztán látóságra éb-

redve, mert a testisége nem gátolja többé, felismeri hibáit. Azokon 
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töprengve nem éppen „paradicsomi” érzések vesznek rajta erőt, és 

így nem a jólétbe jutván bizony oly érzések vesznek rajta erőt, me-

lyek pokoli- vagy purgatóriumi szenvedéseket okoznak. Mert hisz 

pokol, purgatórium és mennyország nem helyhez kötött állapotok, 

hanem egyéni érzések, melyek addig tartanak, amíg a kiegyenlítés 

azon Krisztusi tanítás értelmében: amit vetsz, azt aratod (Gál. 6:7) és 

megfizetsz az utolsó fillérig (Máté 5:26) el nem következik. 

Arra nézve, hogy az asztrál, vagy legközelebbi létforma nem va-

lami kitalált valami, azt azzal lehet bizonyítani, hogy az ott létezők a 

fényképezőgép által bizonyosságot tudnak magukról adni. Persze en-

nek a törvényszerűségeit még nem ismerjük annyira, hogy önkénye-

sen előhívhatnánk minden esetben a láthatatlan világ lakóinak a sze-

mélyiségeit. De számos hiteles fényképeket nyertek azok, kik kitar-

tóan kísérleteznek, nem a saját érdekükben, hanem a tudomány 

előbbre viteléért. 

Azon kifogás, hogy ha nem sikerül mindenkinek, akkor nem lehet 

komolyan venni az erről szóló híradásokat, azért nem helytálló, mert 

hisz - bár mindnyájan egy Forrásból származván - nem vagyunk egy-

forma képességekkel ellátva ez idő szerint, és egyik-másikunkban 

oly képességek jönnek napvilágra, melyekről eddig még álmodni 

sem tudtunk. Azon utalásra, hogy a fényképezés immár oly tökélyre 

fejlődött, hogy szellemfényképet hamisítva is előállíthatni, csak azt 

lehet ellenvetni, hogy amíg szellemfényképeket nem hoztak létre arra 

hivatottak, addig hamisítványokat sem leheteti látni, mert hamisít-

ványt csak valami eredetiről lehet csinálni. 

Azt is kellene megállapítani, hogy mi is a halál? Melytől az embe-

riség nagyobb része annyira irtózik! Az okkult kutatások arra utal-

nak, hogy a halál következtében az emberi szellem, hosszabb vagy 

rövidebb álomszerű állapotba jut. Az átváltozás azonban az ébrenlét 

és a halál utáni lét nem tart tovább, mint legfeljebb harminc másod-

percig, mely alatt szellemünk kibontakozik a fizikai burkából. Már 

Pál apostol is megállapítja, hogy: ... elvetettetik rothadandó test, fel-

támasztatik rothadatlan test (1. Kor. 15.).  

A következő létformában a szellem - ha felébred tudatára - széle-

sebb látókörhöz jut. Arra a kérdésre, hogy: megtalálja-e a mennyor-

szágot, purgatóriumot és a poklot? Azt kell felelni, hogy miután azt 
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magában hordozta testiségének következményei folytán, tehát ott a 

másik létformában ezek az érzetek fokozottabb mértékben jutnak ki-

fejezésre, s azért a szenvedés, mint természetes bűnhődés a jó érzés, 

mint jutalom gyanánt jelentkezik bennünk! Így nem helyzetekben, 

hanem érzetekben nyilvánul a pokol vagy a mennyország, aszerint, 

amint érezzük magunkat akár ebben a földi, akár az ezen túli létfor-

mában. 

Akik a szellemtannal foglalkoznak, arra a meggyőződésre jutnak, 

hogy ha valaki meghal, azt mondják: elköltözött egy másik létformá-

ba. Így e szó egy technikai kifejezéssé vált, mely azonban megfelel 

az „Élet” fogalmának általában. 

Ugyanis az anyagias tudomány sem nélkülözheti immár azt a 

megállapítást, hogy mindenben élet van, de hozzá fűzhetné, hogy bi-

zonyos értelemben van tudatos értelem! Hisz észlelhetjük, hogy a 

közelünkben élő állatoknál tapasztalhatunk oly jelenségeket, melyek 

azoknak gondolkodására és ebből származó következtetésekre mu-

tatnak. Sőt a növényvilágban, mely pedig természeténél fogva hely-

hez van kötve, azt észlelhetjük, hogy mindig a világosság felé töre-

kednek és sokszor még azt is mutatják, hogy helyzetükön is változ-

tatnának, ha azt nem találják megfelelőnek. 

De Bosa Jagadish indus kémikus tudós az ásványvilágban is ki-

mutatta a tudatot, mert kísérletileg megfigyelte, hogy bizonyos jegec 

képződések - úgyszólván - maguktól helyreállnak, ha letörve azonos 

folyadékba téve, kialakítják előbbi szögletességüket! 

Nem szükséges részletekbe mélyedni eme megállapításnak bizo-

nyítására, mert természettudományi könyvek elég adatokkal szolgál-

nak. E helyütt csak arra kell szorítkoznunk, hogy rámutassunk, hogy 

a „Létformák” e földi vonatkozásokban azt bizonyítják, hogy a ki-

alakulásukhoz a tudat bizonyos fokának is hozzá kell járulnia, mert 

különben a sokféleség nem állhatna elő. Ennek következtében nem 

csak folytonos „Életet”, de ebben egy célszerűséget feltüntető „Tuda-

tot” is találhatunk, ha nem vagyunk rabjai előítéleteknek és tekinté-

lyeknek! 

Ha tovább következtetünk, akkor arra is rá kell eszmélnünk, hogy 

a Létformák variációja bizonyos fokig állandó. Tehát egy oly elvnek 
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a szükségszerű feltételét is kell elfogadnunk, mely a formák állandó-

ságát is biztosítja. 

Ezen megállapítások után, ha az emberre vonatkozólag azt a kér-

dést vetjük fel, hogy feltételezhető-e hogy eme létforma törvényei alá 

van-e vetve az emberi lény, akkor ismerve azt a tényt, hogy az ember 

legyen az bár mily alacsony fokán a fejlődésnek, de a tudatot tényke-

déseiben megtaláljuk, s ekkor - ha még fel nem ismertük - legalább 

feltételezhetjük, hogy eme tudat szükségszerűen arra törekedik, tu-

dattalanul is, hogy az egyszer megalkotott létformáját fenntartsa. A 

fizikai életben ezt a tudomány akképp állapította meg, hogy tanítja az 

anyagváltozást a születéstől kezdve a testi halálig. Meg is állapította, 

hogy ezen anyagcsere folytán - nagy átlagban - az ember testisége 

hét évenként teljesen kicserélődik. Dacára ezen elvitathatatlan megál-

lapításnak, nem fektettek súlyt azon különös tényre, hogy azon tudat, 

mely az egyén sajátossága, ezen anyagcserének ellenére mindig 

ugyanaz marad! (kivétel, ha valamely külső behatás, vagy betegség 

folytán az agy megsérül, megbetegszik). 

Folytatólagos következtetések és összehasonlítások arra vezetnek, 

hogy azt látjuk, miszerint az állatvilág és a növényvilág, ha az egyed 

elpusztul, kiérik, megteremti az utódját, magban vagy fiókában. De 

azt is tapasztalhatni, hogy úgy az állatnak, mint a növénynek a kiter-

melés következtében előálló utód lehet tökéletesebb vagy tökéletle-

nebb, de mindig azonos. 

Az embernél is ily tapasztalatokat láttunk, azonban az ember utód-

ja a gyermekében a belső lelki állapotot, az intellektust, (a szellemi-

ségét) át nem örökli. Ebben a részben az utódok különleges sajátsá-

gokat tüntetnek fel. 

Felvetődik ekkor az a kérdés, hogy az embernek a lelki intellektu-

sa, (szellemisége) hova tűnik el? Feltételezhető, hogy eme részére, 

(princípiumára) nincs-e egy másik létforma!? 

A régmúlt korszakban, amikor oly szoros kasztrendszerekben él-

tek az emberek (ami ma is még Indiában dívik) a mesterséget űzőnek 

gyermeke ismét atyja mesterségét kellett űznie. De idők folytán az 

embert az értelemfejlődés felszabadította ily korlátozások alól. 
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Így aztán azt tapasztaljuk, hogy nagy intellektussal bíró szülőknek 

legtöbbször egyáltalában nincs is gyermekük, melyekben egyénisé-

gük új létformában folytatódnék, avagy nagyon gyenge intellektusú 

gyermekeik lettek, kiket a legjobb akarattal sem lehet atyjuk egyéni-

ségének újabb létformájának tekinteni. Aztán tapasztaljuk, hogy ki-

sebb „kaliberű” embertípusok gyermekei magas intellektusú egyéni-

ségekké fejlődnek. 

Már ezen esetek is arra engednek következtetni, hogy egy emberi 

lénynek a testiségéből való eltűnése, nem kell maga után vonnia azt, 

hogy elpusztul, sem azt, hogy úgy, mint az állat- és növényvilágban 

tapasztaljuk, hogy rögtön újólag egyénisége (nem a személyisége) új 

alakban, létformában egyik utódjában jelenséggé válik. 

Ezt a feltevést következtethetjük a spiritizmus gyakorlatában ta-

pasztaltakból, mert azt látjuk, hogy a jelentkező lények, kikről néha 

bebizonyosodik, hogy sok száz év előtt hagyták el földi testiségüket, 

még mindig azon gondolatok hatása alatt élnek, melyekkel elhagyták 

földi létüket. De azt is tapasztaljuk és bizonyítva látjuk, hogy meg-

maradt az egyéniség tudata, s csak a létforma változott! Mert amikor 

a médium szavaival megnyilatkozik, még azt sem tudja (legtöbb-

ször), hogy már nincs a régi testében! 

Milyen tehát ama létformában az alakja a szellemnek? Ez a kérdés 

vetődik fel elég sokszor, úgy, hogy erre is kell valamelyes megvilágí-

tó magyarázatot adni. Azonban ez annyival nehezebb feladat, mert 

nincs arra vonatkozó hasonlóság, hogy ezt értelmünkhöz közelebb 

hozhatnék. 

De ha a tudomány azon megállapítását vesszük segítségül, mely 

azt mondja, hogy: minden anyag végtelen, fizikai szemünkkel, még 

nagyító szerszámmal sem látható részecskékből áll (elektron, stb. el-

nevezés alatt), és e részecskék folyton mozognak (vibrálnak), akkor 

ezeknek alapján megkonstruálhatjuk következőkép a fogalmunkat a 

következő létforma alakiságáról. 

Azon elv (princípium), amely testiségünket már embrionális álla-

potától kezdve felépíti és azon túl - születésétől kezdve - folyton ki-

egészíti és kiújítja, azt cselekszi, hogy a tápanyagokkal bevett mole-

kulákat felhasználja a testiségünk össze- és fenntartására. E szerint a 
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testünk folyton rezgésben lévő - mondjuk - molekulákból áll, melyek 

az úgynevezett halál esetében, az asztrális testünk kiválása után, széj-

jelesnek és belekerülnek a mindenség forgatagába, hogy újólag szol-

gáljanak más testiségek felépítésére. 

A testiségtől megvált szellemi részünknek azonban egyelőre nincs 

szüksége oly kompakt részére, mellyel anyagias működést végeznie 

kellene. Részére egyelőre elégséges az asztrális test, mely őt a követ-

kező létformában kielégítően szolgálja. 

Ha azonban a földi ember részére megnyilatkoznia kell, bármily 

okból, akkor képessé tétetik, hogy a Mindenségben feltalálható ato-

mok felhasználásával néhány pillanatra is, földi ember részére is ér-

zékelhető alakot, formát öltsön, melyet aztán a fényképezőgép is 

megrögzíthet, mert hisz az elektronok mozgást végeznek, mozgás 

pedig fénnyé változik. Nem szükségszerű azonban, hogy azon ese-

tekben, amikor beszélő, vagy író médium által nyilatkozhat meg a 

szellem, hogy hasonló működést végezzen, mert ez esetben a gondo-

latátvitellel tud nyilatkozni. 

A létformának tehát olyan alakja áll rendelkezésére a testiséget le-

vetett szellemnek, mely az ő céljainak, rendeltetésének legjobban 

megfelel, mert ezt ő Istentől nyert értelmiségénél fogva, ha ezt kellő-

képp kifejlesztette egyik másik földi életében, saját szabad akaratánál 

fogva rendelkezésére áll, illetőleg segítő szellemi lények útján és ve-

zetésével el tud érni. 

Az eddigi fejtegetésekből azt a következtetést vonhatni le, hogy 

ha már minden létformában egy külön ennek megfelelő tudatot is fel-

találhatunk, avagy csak feltételezhetünk, akkor további következteté-

sekkel azt mondhatni, hogy minden létformának meg kell lennie egy 

bizonyos előre megállapított céljának is. Mert hisz azt észlelhetjük a 

nagy természetben, hogy ez így is van. A létformákba zárt tudatok 

működnek egy részükre megállapított célra, mely az emberi ismeret 

részére néha hasznos, néha pedig káros ténykedésre ösztönzi a lét-

formába burkolt tudatot. 

Például itt van a méh, mely részére szükséges méz előállítására vi-

rágról-virágra szállva, megtermékenyíti a virágokat a továbbfejlődés-

re. Igaz azonban, hogy e tudatos, vagy tudattalan ténykedésével kárt 

is okozhat, ha az ember ezt a munkáját fel nem ismerve, például 
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dinnye terméséhez közel uborkát is termel. Ekkor az uborka virágjá-

ról elviszi a méh a termő hímport a dinnye virágjára, és beoltja annak 

izével és elváltoztatja egyik lényeges tulajdonságát. De azért a din--

nye nem válik uborkává, megmarad külsőleg, alakban dinnyének! 

Az ember is megpróbálkozott már ilyen úton megváltoztatni az 

alakot, amikor ló és szamár között megtermékenyítést idézett elő. Az 

alany mutatja a két szülőnek egyes jellegeit, de nem válik be fajkép-

zővé! Mert az öszvér párosodásából nem származnak ivadékok. 

Ebből az következtethető, hogy a korcsok nem képesek ivadéko-

kat termelni, mert nem az ősökből származnak, hanem az emberi vé-

ges elme alkotásai és így ideiglenes életük van, mint minden emberi 

alkotásnak. 

Most rátérhetünk e fejtegetéseknek azon céljára, hogy kimutassuk 

miszerint azon elméletnek, mely az utóbbi időben az amerikai 

Dayton városában lefolyt majomperből feléledt leszármazási elmé-

letnek semmi alapja nincs, de elfogadható az, hogy az ember testisé-

ge, mint az állatvilágéval hasonlatos azon elemekből létesül, mely 

már az ásvány-, növény- és állatvilágon keresztül tisztulva, végre al-

kalmassá vált arra, hogy az Istenből származó szellemi szikrának, az 

az emberi szellemnek anyagias testet képző alanyokká legyenek. Ily 

értelemben elfogadható a Darwin leszármazási elmélete, mert a testi-

ségünk az anyag fejlődése folytán lett kialakítható és mindinkább 

alkalmas az isteni szikra nyilvánulásának eszközévé! 

Ezek szerint az emberi szellem is egy célt kell hogy szolgáljon 

ezen a földtekén, ezen a csillagzaton, mint minden egyéb létforma. 

Erre szolgál a többszörös újra születés, hogy mind tökéletesebb lét-

formában tökéletesebbé alakuljon át, hogy végre elérje azon létfor-

mát, melyet Krisztus Máté 5:48. szerint ekképp jelölt meg, hogy: 

„Legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes.” 
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A rádió utánzat, mi az eredetije? (**) 

Jelige: „. . . és semmi nincs új dolog a nap alatt." (Pred. 1:9.) 

„Több dolgok vannak Mennyben és Földön, melyről iskola bölcses-

ségtek még álmodni sem tud." 

Shakespeare: Hamlet. 

Amidőn az ősember arra a felfedezésre(!) eszmélt, hogy a karja 

nem elég hosszú és az ökölbe szorított ujjai nem elég kemények bi-

zonyos célok elérésére, akkor ráeszmélt, hogy a karját valamivel meg 

kell hosszabbítani és az öklét valamivel helyettesíteni. Így aztán ki-

alakult elméjében egy botnak avagy dorongnak és egy alkalmas kő-

darabnak a használatba vétele. Felfedeztetett az első eszköz, mellyel 

a különben nem tökéletes testrészek - mondjuk - üzemképesebbé té-

tettek, kialakult a kalapácsnak vagy fejszének a kezdetleges ős-

formája. 

Knapp Ernő, aki 1877-ben Braunschweigban kiadott: „Grundli-

nien einer Philosophie der Technik” című művének előszavában azt 

mondja: „Die ganze Menschengeschichte, genau geprüft, löst sich 

zuletzt in die Geschichte der Erfindung besserer Werkzeuge auf.” 

Magyarul: Az emberiség egész története, szigorúan vizsgálva felol-

dódik az eszközök felfedezésének történetébe. 

Könyvének 360 oldalán kimutatja, hogy az ökölbe szorított alakot 

a kalapácsban találjuk; a szemünk belső ismerete rávezetett a külön-

ben tökéletlen szemünk azáltal való tökéletesítésére, hogy felfedez-

tük a látószerek sokféleségét, sokszor anélkül, hogy teljes ismereté-

ben lettünk volna testünk belső szerkezetének, máris alkottunk meg-

felelő szerkezetet, mint például hordképes boltozatokat és emelőgé-

peket, melyeknek konstrukciója - később - arra vallott, hogy ezeknek 

eredetije testünk kulcscsontjának másolata. 

Erre a tényekre mondja Knapp Ernő könyvének 134. oldalán: Die 

grossen Erfindungen erweisen sich als Producte fortgesetzten Sich-

finden nach einem anfänglich unbewussten Ziele hin”. A nagy felfe-

dezések azt mutatják, hogy nem egyebek, mint eredményei a folyta-

tólagos önmegismerésnek vagy sajátmagunk feltalálásának egy kez-

detben fel nem ismert cél felé. 
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Az emberiség haladását a civilizáció felé követve, azt lehet megál-

lapítani, hogy minden eszköz, találmány, mely az emberiséget jobb 

körülmények közé juttatta, oly minta után igazodott, néha tudattala-

nul, de néha tudatosan is, melyet sokszor csak később, néha utóbb a 

saját testiségében talált fel. Ha ezt megállapíthatjuk, hogy az emberi-

ség semmi olyast fel nem fedezhetett, fel nem találhatott, melynek 

mintája, eredetije a Nagymindenségben már nem létezett, csak a kez-

detleges tudásúak elől azért volt elzárva, mert: „Bár voltak szemeik, 

de nem láttak és füleik, de nem hallottak.” (Máté 13:13.) 

Ennek a Szentírási mondásnak illusztrálását abban is találhatjuk, 

hogy évezredek óta látták és hallották a villámlást és dörgést, mely 

csak félelmet és remegést okozott, nem ismervén fel eme külső jelen-

ség természetét és okát, mint ahogy nem ismerték fel saját természe-

tünknek célját és eredetét! 

Így voltunk a minket körülvevő levegővel is, melyet, mert fizikai 

szemünkkel nem láttunk, sokáig nem létezőnek véltünk, így voltunk 

azon rezgési mozgalommal, melyet végre a tudomány is annak ítél, 

hogy létünk problémáját oldja meg, mert életünk is a rezgések har-

móniájától függ. Rezgés a fény, a hő, az élet és örökös hullámzása a 

rezgéseknek, mely a világűrt betölti, képezik az örök élet valóságát. 

Így vagyunk a villamossággal is, melynek lényegét még nem is-

merjük, de alkalmazásának módja megadja létünk kellemes vonatko-

zásait, melyek nélkül ma már léteznük sem lehetne. És a villamosság 

is rezgésekből áll, melyeket irányítani tudunk, bár sokszor akaratosan 

kisiklanak az emberi akarat elől. 

A rezgési elmélet odavezetett, hogy feltételezhetővé vált az éter 

jelensége, melyből aztán sok oly elmélet alakult ki, melynek révén 

egyéb felfedezések is jutottak felszínre, így az ezirányban folytatott 

kísérletek vezettek a rádiótechnikára, mely oly gyorsan közkinccsé 

vált és bizonyára az emberiséget azon előnyre viszi, hogy a további 

javításai és tökéletessé tevése nemcsak az országokat, de az országok 

lakosságait is közelebb hozza egymáshoz és elősegíti azt a megértést, 

melytől most még oly távol vagyunk. 

És íme a rádió alapgondolata az, hogy ama rezgések, melyeket 

egy hang okoz, arra alkalmas készülékkel továbbíthatók, hogy egy 

ugyancsak alkalmassá tett eszközben hasonló rezgéseket váltsanak 
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ki, még pedig minden látható és érzékelhető összeköttetés nélkül. Itt 

a feltételezett éterhullámokat tekintjük vezető eszközül. Érdekes 

azonban, hogy a technika mai álláspontjából a különféle államok rá-

dióállomásai különféle rezgésszámú kisugárzásokkal dolgozva, ké-

pessé teszik a felvevőkészülékkel bírókat, hogy e hullámrezgéseket 

érzékelhetik. Ez az illetők ügyességétől és technikai készültségétől 

függ. 

Tehát állapítsuk meg:  

1. Egy rádióállomás kisugároz rezgéseket;  

2. E rezgéseket egy másik felvevőkészülék, ha arra beállíttatik, 

felveheti és - főképp - megértheti. Nem szükségszerű, hogy a felve-

vőkészülék tulajdonosa fizikai szemeivel lássa a leadóállomást, de a 

felvett rezgésekből - ha megérti - megtudhatja, honnan jönnek az ér-

telmes rezgések. 

Ezzel a rádió lényeges feltételeit megállapítottnak vehetjük. 

Lássuk már most, mit tételezhetünk fel e megállapított adottság-

ból? Ugyebár, azt is, hogy ha vannak oly rezgések, melyeket egy 

anyagias tárgyakból összeállított gépezet tud fejleszteni és továbbíta-

ni, akkor, ha vannak rezgések, melyek nem éppen anyagias tárgyak-

ból erednek, akkor eme rezgések is továbbíthatók és - főképp - fel is 

foghatók. 

A tudomány megállapította, hogy az ember gondolatai rezgések, 

mert ha nem így volna, akkor azon hypnotikus mutatványok, melye-

ket orvosok is űznek és abból állnak, hogy az arra alkalmas egyénre, 

minden testi érintés nélkül is - ki nem mondott - csak gondolatban 

adott irányításnak az illető egyén kénytelen engedelmeskedni. Mi 

történik az ily esetben? Ugyebár az, hogy egy egyén agyából (ahol a 

gondolat képződik), mintegy rádióapparátusból, rezgések szállnak át 

egy másik egyén agyára - a felvevő apparátusra - és ott ténykedést 

okoznak. Miután kiemeltük a testi érintkezés mellőzését, tehát külső 

forma szerint itt is az étert feltételezhetni, mint közvetítőt. S csak azt 

kell feltételezni, hogy az agy is szolgálhat eszközül rezgési hullámok 

közvetítőiül. 

Egy rádióapparátus a laikus szeme előtt épp oly komplikált tárgy, 

mint egy agy egy ugyancsak laikus szeme előtt. De ha mind a kettőt 
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egyformán tudjuk használatba venni, akkor valamelyes azonosságot 

meg lehet állapítani. 

Most utalhatnánk e tanulmány bevezetőjében elmondott azon téte-

lére, hogy mindent belőlünk kellene kialakítanunk, mert hiszen a tu-

domány is megállapította már régesrég, hogy a Nagymindenségnek a 

kicsinyítettjei vagyunk. mikrokozmosz a makrokozmoszban. Persze 

ekkor arra kellene képessé tenni magunkat, ami a Delphi-i templom 

(Apolló) ajtaja fölött írva van: „Ismerd meg tenmagadat.” Erre egy 

belső megvilágításra, belső szemünk felnyitására volna szükségünk, 

mely azonban az anyagias életünk közben ez idő szerint szinte elér-

hetetlen. 

Így arra vagyunk utalva, hogy a folytatólagos jelenségek nyilvá-

nulásai alapján ismereteink bővülésének segítségével, helyesen mér-

legelve mindent és - főképp - nem támaszkodva tekintélyek kijelen-

tésére, de mindent megvizsgálva (lásd 1. Thess. 5:21.) saját meggyő-

ződésünket alakítsuk ki mindenről. 

Ha mindezen gondolatmenet után arra jutunk, hogy a Nagymin-

denséget, az Universumot, az összes vallások alapgondolata szerint 

egy Nagy-Gondolat hozta létre, tehát egy óriási gondolatrezgés, me-

lyet a kereszténység János evangélistája úgy fejez ki, hogy: „ Kez-

detben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél és Isten vala az Ige” 

(János 1:1.), akkor el kell fogadnunk, hogy ősidőktől fogva rezgések 

származnak ebből az ősforrásból szerteszéjjel a világűr minden rész-

ében alkotva, rendezve, fenntartva és fejlesztve a Mindenséget hiva-

tásának megfelelőleg. E rezgések, melyek értelmes forrásból szár-

mazva, értelmet osztanak szét mindenhová és értelmes felvevő pon-

tokon értelmes eredményeket létesítenek. Így lehet, de kell is elkép-

zelni az Isten beavatkozását az általa teremtett és fenntartott Világ-

ban. 

Az analógia tehát odavezet, hogy amint a rádió útján láthatatlan 

forrásból (már tudniillik a felvevő által láthatatlan) értelmes, megért-

hető üzenetet kaphatunk (feltéve, hogy az eszköz kifogástalanul mű-

ködik), akképp feltehető, hogy abból a mindent felölelő, fenntartó, 

irányító, elképzelhetetlen Erőforrásból kiáradó rezgések is értelme-

sek és megérthetőkké válnak egy arra alkalmas felvevőkészülékkel, e 

készülékkel pedig minden emberi lélek-szellem azáltal bír, hogy az 
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Istenből származván, isteni tulajdonságokkal - persze lefokozott mér-

tékben - bír. Azonban, ha elfogadjuk Krisztus azon kijelentését, 

hogy: „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok 

tökéletes” (Máté 4:48.), akkor ismét Krisztus kijelentését kell szem 

előtt tartani, mely szerint: „Hanem keressétek először Isten országát, 

és az ő igazságát és ezek (mindentudás) mind megadatnak nektek.” 

(Máté 6:33.) 

A rádió tehát következtetés által arra vezethet minket, hogy amint 

egy anyagias készülék oly rezgéseket, még pedig intelligens rezgése-

ket is tud közvetíteni, melyeknek forrását nem is látjuk, de felfoghat-

juk és megérthetjük, akkor - természetesen, ha van Istenhitünk - el 

kell fogadnunk, hogy abból a teremtő, fenntartó és mindeneket elren-

dező Forrásból, mely János evangélista szerint az Ige, az Ige pedig 

szó, hang, mely örökké volt, van és lesz, tehát folyton rezeg, szól, 

irányít és így Belőle irányító rezgések folynak, melyeket az embe-

reknek a bennük lévő legtökéletesebb „rádió”-készülékkel, mely so-

ha el nem fogy, a szellemükkel felfoghatnak, ha megértik, ami erre 

vonatkozólag Máté 6:6-ban ekképp van írva: „Te pedig amikor 

imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva imádkoz-

zál a te Atyádhoz, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz, meg-

fizet néked nyilván.” 

A rádió beállítása kiválasztott irányító rezgésekre is bizonyos fel-

tételekhez van kötve és így nem utasítható el azon feltevés, hogy ha a 

legfőbb Erőforráshoz akarunk kapcsolódni, úgy az erre vonatkozó 

feltételeket is be kell tartani. Az utóbbi néhány ezer év alatt ezek az 

utasítások nehezen voltak felismerhetők, mert a példák ritkák voltak 

és nehezen követhetők. De talán eme elmefuttatás rávezet néhányun-

kat arra, hogy legalább megkíséreljük, mert hisz a felhozott példa 

mutatja, hogy ami az anyagiasságban lehető, az a szellemiségben 

még könnyebben létesíthető. Mert míg egy anyagias rádiókészülék-

hez bizonyos anyagias költségekre is szükség van, addig azon rádió-

készülékhez, mely minket Istennel hozhat összeköttetéshez, csak ami 

jó indulatunk, „Hozzá” való vonzódásunk és a saját fejlődésünknek 

magasztos célja szükséges. 

Íme ekképp vélem a rádió eredetijét abban feltalálni, hogy ez nem 

egyéb, mint azon rezgések örök időktől fogva való kisugárzásának 
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gyenge másolata, mely arra szolgál, hogy azon emberszellemeket, 

akik elszakadtak az isteni törvényektől, ismét visszaterelje „Hozzá”, 

nem erőszakkal, nem büntetésekkel, hanem a Szeretet enyhe, édes és 

simogató fuvallatával, mely az Isten erejéből, a végtelenségből száll 

mindenki felé, aki felfogni óhajtja. 

Ezt pedig tapasztalták a próféták, látnokok és azon fennkölt egyé-

niségek, akik által az Isten az emberiséget minden jóra és szépre ta-

níttatta. Mindezek „rádiókészülékek” voltak és mintául szolgáltak a 

mostani rádiókészüléknek, de tudattalanul. (A médiumok is „rádió-

készülékek”.) 

A szellemtan tíz hitelve. (**) 

1. Hiszünk egy Istenben. 

2. Hisszük, hogy Krisztus Isten fia. 

3. Hisszük, hogy élünk, mozgunk és vagyunk Istenben. 

4. Hisszük, hogy szellem, lélek és test egyesülve van. 

5. Hisszük, hogy Isten szellem és ezt Krisztus tanította és Szel leme 

minden időben velünk van és szükségletünkért gondoskodik. 

6. Hisszük, hogy a hittel való ima meggyógyítja a beteget. 

7. Hisszük az Isten fennhatóságát és örökké valóságát. 

8. Hisszük, hogy az Isten értelmisége jelen van ember és anyag 

minden atomjában, részecskéjében. 

9. Hisszük, hogy a mennyország, illetőleg az összhang az ember 

szellemében van.  

10. Hisszük a gondolat és az ige alkotó erejét. 
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Az Ó- és Újszövetségben hol találunk néhány bizonyítékot a szel-

lemtan részére? (**) 
Álomban: 

Job k. 33: 14 -16.: ...éjjeli látomásban... nyitja meg az emberek fü-

lét... megintésekkel. 

Joel k. 2:28: És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden 

testre, és prófétálnak a ti fiaitok... 

1. Mózes 28:12: És álmot láta ímé, egy lajtorja vala a földön felál-

lítva, melynek teteje az eget éri vala. 

1. Mózes 31:24: Isten pedig megjelenek a Síriabeli Lábán-nak éj-

jel álomban és mondva neki: vigyázz magadra... 

1. Mózes 37:5: És álmot álmodók József és elbeszélé az ő bá-

tyainak és azok annál inkább gyűlölik vala őt. 

1. Mózes 41. rész a Fáraó álma. 

Független hang: 

5. Mózes 9: 11-13-ig a Hóreb hegyen az Úr szava hangzik.  

1. Sámuel 3:2-4-ig amikor a gyermek Sámuelnek szól az Ur. 

Ezekiel 1:28: ... és orcámra esvén és hallám egy szólónak szavát. 

Máté ev. 17:5-ben: ... , ime szózat lőn a felhőből, mondván... 

János ev. 12:28-30-ig: „... szózat jőve az égből... 

Független írás: 

Dániel 5: 5 „Abban az órában emberi kéznek ujjai tünének fel és 

írának a gyertyatartóval szemben... 

Szellemjelenések: 

1. Mózes 18: 1 „Megjelenék pedig ő neki az Ur... 

1. Mózes 32: 24 „ ... tusakodik vala ő vele egy férfiú egész hajnal 

feljövetelig. 

2. Mózes 24:10-11-ig „És látták az Izrael Istenét... 

Lukács 24:15 „... maga Jézus hozzájuk menvén velők együtt megy 

vala... 

Szellemlebegés: 
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1. Király 18:12: „ ... téged pedig olyan helyre ragad el az Urnak 

lelke, amelyet én nem tudok... 

Ezekiel 3:12 „És felemele engem a lélek... 

„Transz" beszéd: 

Dániel 8: 18-19 És mikor szóla velem, ájultan esém orcámmal a 

földre; de megillette engem és helyemre állíta. 

2. Korinth. 12:2 „Ismerek egy embert a Krisztusban (aki tizennégy 

évvel ezelőtt) ha testben-é nem tudom; ha testen kívül nem tudom (az 

Isten tudja), elragadtatott a harmadik égig. 

 

 

 



 

ÚTMUTATÁS(**) 
a szellemtannal való foglalkozás gyakorlatához. 

(71 kis családi kör gyakorlatai alapján összeállítva.) 

 

Mi a szellemtan? 

A szellemtan (spiritizmus) annak a mély igazságnak belső megis-

merésen nyugvó átérzése, hogy a földi embernek látható fizikai tes-

tén kívül van egy láthatatlan és elpusztulhatatlan létformája, melyet 

szellemnek nevezünk. Eszközei: a kísérlet, a megfigyelés és a köz-

vetlen tanítás. 

A szellemtan célja és módszere. 

A szellemtannal való foglalkozás célja az, hogy az emberiséget 

az élet örökkévalóságára figyelmeztesse, és ezáltal a gondolatokért, 

szavakért és cselekvésekért való felelősséget és ennek átérzését nö-

velje. 

E cél elérésére a szellemtan bizonyítékokat gyűjt a halál utáni 

szelleméletről. Tapasztalati úton megállapítja azokat a lélektani 

és fizikai törvényszerűségeket, amelyek az öntudatnak változott vi-

szonyok között való továbbélését biztosítják. Módszere tehát első-

sorban tudományos. 

De mivel a halál utáni életnek megismerése az egyes embert er-

kölcsileg megtisztítja és felemeli, a szellemtan egyúttal mindazoknak 

az erkölcsi szabályoknak gyűjteményét is adja, amelyek felebaráti 

szeretetre, áldozatkész cselekedetekre és az egész emberiség javát 

szolgáló, nemes eszmények követésére serkentenek. 

A szellemtan és a vallás. 

A szellemtan nem vallás, mert semmiféle hitelvnek, vagy dogmá-

nak elismerését nem kívánja. A szellem isteni eredetét és örökkévaló 

életét Krisztus tanította, aki tehát a Krisztus által megjelentetett égi 

örömhírnek (evangélium) alapján saját szellemvoltát felismeri, az 

bármely vallás keretében megtalálhatja a lélek belső boldogságának 
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békéjét. A szellemtannal foglalkozók helyesen teszik, ha megma-

radnak annak a hitvallásnak a keretei között, amelyben szület-

tek, mert a vallási keretek formák, melyek a szellemnek Istenhez 

való közeledését megkönnyítik. A szellemtan tehát nem öncél, ha-

nem eszköz, mely az élő hit forrásához, Krisztushoz és általa Isten-

hez vezet. 

De valamint az ima, ha tisztán csak szavakból áll és nélkülözi az 

érzés melegségét, nem talál el Istenhez, úgy a puszta formákhoz való 

lélektelen ragaszkodás is inkább kárára van az embernek, mint hasz-

nára. A szellemtani ismeretek tehát arra vezetnek, hogy az igaz-

ságra törekvő ember általuk vallásos érzésében megerősödik. 

A szellem és a tudomány. 

A mindinkább háttérbe szoruló anyagelvű tudomány a szellemtant 

lekicsinylően még a babonák világába utalja, vagy a szellemi meg-

nyilatkozásokat kizárólag a tudatalattiból származónak tekinti. Ez az 

elfogultság azonban nem nyújthat alapot arra, hogy a szellemtan mű-

velői viszont lenézzék a tudósok munkáját. Minden tudás Istentől 

származik, s ha ma a tudomány még nem képes a rejtett törvénysze-

rűségek értelmét felderíteni, ez csak azt jelenti, hogy az emberiség 

szellemi megvilágosodása csak fokozatosan fejlődhetik. A szellem-

tannak egyik legfontosabb hivatása az, hogy a folyton szaporodó 

új találmányok felhasználásával az anyagelvű tudomány művelő-

it az ő saját módszereikkel rávezesse a felsőbbrendű szellemi élet 

törvényeinek megismerésére. Ezt pedig csak nagy türelemmel és 

józan mérséklettel teheti. 

Viselkedés laikusokkal szemben. 

Olyan egyéneket, akik a tant nem ismerik, rábeszélni nem helyes. 

A szellemtan művelőjének legfőbb kötelessége az, hogy a megismert 

nagy igazságok szerint egész életét átalakítsa, hitben és szeretetben 

gazdaggá tegye. Embertársaival szemben csupán arra szorítkozzék, 

hogy mindenkit, akire példájával, értelmi kincseivel és érzelmi ne-

mességével hatni tud, igyekezzék földi értelemben jó emberré tenni. 

Bővebb magyarázatot és mélyebb értelmű tanítást csak olyan ember-
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társaknak kell adni, akiknek lelkében már benne él a megismerésre 

való őszinte vágy, és akik a krisztusi tanítás rejtett szépségeinek el-

fogadására kellő élettapasztalatokkal rendelkeznek. 

A szellemtannal foglalkozónak nem szabad emberi kötelessé-

geit a szellemtani gyakorlat kedvéért elhanyagolnia. Magatartásá-

val azt kell példáznia idegenek előtt, hogy a szellemiekkel való fog-

lalkozás senkinek lelki egyensúlyát nem zavarja meg, sőt ellenkező-

leg, minden komoly búvárkodónak és hívőnek életét harmonikusab-

bá, boldogabbá és cselekvőbbé teszi. 

Súlyos egyéni felelősséggel jár kiskorúaknak és erkölcsileg fejlet-

leneknek lelki egyensúlyát nyugtalanító és időelőtti közlésekkel 

megzavarni. 

A szellemvilág ajándékainak megbecsülése. 

A szellemtani mozgalmat láthatatlan szellemi vezetők irányít-

ják, ennélfogva menetét erőszakos propagandával siettetni nem 

lehet. Az elhunytak szellemével való közlekedés nem olyan életje-

lenség, amit emberi akarattal ki lehet kényszeríteni. Ha emberek le-

hetőséget nyernek arra, hogy eltávozott szeretteikről hírt kapjanak, 

vagy velük érintkezzenek, ebben Isten különös kegyelmi tényét kell 

látniuk, amellyel magasabb célok érdekében egyes kiválasztottaknak 

bepillantást enged a szellem csodálatos életének mélységeibe. Szel-

lemet idézni nem lehet és nem szabad, mert ennek a törvénynek 

megszegése megtévesztésekre adhat alkalmat. 

A nyert kincseket azáltal becsüljük meg legjobban, ha azokat első 

sorban saját szellemünk belső fejlesztésére és érzelmi világunk meg-

tisztítására fordítjuk, másodsorban pedig kellő tapintattal és körülte-

kintéssel megosztjuk más testvéreinkkel. Ha az erőszakos propagan-

da nem helyeselhető, igenis kívánatos a szellemtani ismeretek közlé-

se mindazokkal, akik az ilyen ismereteket szomjazzák, és akik nem 

csupán azért mutatnak érdeklődést, hogy valamely elhunyt családtag-

jukkal érintkezést keressenek. 

Anyagi javakat szétosztani könnyű. Az anyagiakkal folytatott jó-

tékonyság nem lekicsinylendő, de ezerszer több jót cselekszik az, aki 
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lelki kincseket osztogat az elhagyatottnak, vagy részvétet és szerete-

tet ad a szenvedőnek. 

A szellemi életet élő embernek élete minden viszonylatban 

számtalan alkalma nyílik arra, hogy felülről kapott kincseivel 

didergő lelkeknek melegséget és szeretetet adhasson. Meg kell 

tanulnia a vágytalanságot, a hallgatást és az alázatosságot, hogy tud-

jon lemondani, szenvedést elviselni és embertársainak szolgálni. 

A tagok ápolják ezenkívül a szerénységet, türelmet és felebará-

ti szeretetet, amelynek fejlesztésével törekedjenek az általános 

testvériségre és szolidaritásra. 

Új testvérek bevezetése. 

A szellemtan iránt érdeklődők nem vezethetők ülésre addig, amíg 

a szükséges előismereteket meg nem szerezték. Ezért előzőleg hos--

szasan foglalkozni kell lelki kiképzésükkel. Kívánatos lenne az új 

testvérek szellemi ismereteinek megalapozása céljából tervszerűen 

egymásba kapcsolódó előadások sorozatával a megnyilvánuló érdek-

lődést lekötni és kielégíteni. 

Körök alakítása. 

A szellemvilággal való közlekedés legcélszerűbben zárt jellegű, 

kis családi körök alakításával érhető el. A kör ne legyen túl népes és 

tagjai lehetőleg mindig ugyanazok maradjanak, hogy közöttük meleg 

testvéri összetartozás érzése fejlődhessen ki. Tanácsos valamely ta-

pasztaltabb és idősebb testvér támogatását kikérni. 

Új kör alakítása esetén a tagok belső harmónia megteremtésére tö-

rekedjenek. Megfelelő olvasmányok által igyekezzenek lelkileg telje-

sen összehangolódni, és belsőséges imában kérjék szellemi vezetők 

irányítását. A szellemi vezetők gondoskodnak eszközökről, kijelölik 

a körvezetőt és megszabják az ülések helyét, idejét, valamint a taní-

tás menetét. 

A szellemi vezetés alatt működő kört törvényes körnek nevezzük; 

ezzel ellentétben törvénytelen az olyan kör, melynek tagjait pusztán 

szórakozási vágy, vagy kíváncsiság hozza össze s melynél a tervsze-

rű felső vezetés hiányzik. 
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A körvezető kötelességei. 

Az üléseken végzendő munka erkölcsi színvonaláért elsősorban a 

körvezető felelős Isten előtt. Körvezetői hivatás teljesítésére csak 

fedhetetlen jellemű, igazságszerető és szilárd akaratú egyén alkal-

mas, aki alapos szellemtani ismeretekkel rendelkezik. 

A körvezetőnek ügyelni kell az ülések külső rendjére és belső 

harmóniájára. Felügyel az eszközök zavartalan működésére és az 

észlelt jelenségekre nézve magyarázatokkal szolgál. A kör tagjainak 

magánéletét tapintatosan és jóindulatúan ellenőrzi, nevelő munkát 

végez és az észlelt hibák leküzdésére segítséget nyújt. 

A körvezető legyen szigorúan igazságos és lelkének alázatosságá-

val mutasson példát a krisztusi tanítás szellemében való testvéri szol-

gálatra. Folyton tanuljon és tanítson; tartsa kötelességének, hogy 

mindig megjelenjék a körvezetők havi összejövetelein, amelyek a 

tapasztalatok kicserélésére és az ismeretanyag folytonos bővítésére 

szolgának. 

Az ülések rendje. 

Kívánatos, hogy az ülésen résztvevő testvérek már az ülés egész 

napján lelkileg előkészüljenek, és nagyobb értekezéstől tartózkodja-

nak. Közvetlenül az ülés megkezdése előtt étkezni nem szabad. 

Az ülések rendszerint mindig ugyanazon a napon, helyen és órá-

ban tartandók. A résztvevők negyedórával előbb jelenjenek meg és 

az ülés megkezdéséig csendben várakozzanak, vagy halkan beszél-

gessenek. Zajos és nyugtalanító vitatkozás, vagy anyagias kérdések 

tárgyalása nem illik az alkalom komolyságához és zavarja a belső 

harmónia megteremtését. Az ülést pontosan kell megkezdeni; ajánla-

tos a későn érkezőket kívül elhelyezett figyelmeztetéssel arra kérni, 

hogy inkább forduljanak vissza, minthogy a már megkezdett ülést 

zavarják. 

A tanítás megkezdése után teljes csend kívánatos. A szellemi köz-

lés idején a körvezetőn kívül senkinek sem szabad beszélni, vagy 

megnyilatkozó szellemtestvérhez kérdéseket intéznie. E szabály alól 

akkor van kivételnek helye, ha a szellemi vezető, vagy a körvezető a 

jelenlevők egyikét szólásra kifejezetten felszólítja. 
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Az ülés csendjének és zavartalanságának biztosítására azért van 

szükség, mert a zajos és nyugtalan viselkedés akadályozza az eszköz 

kapcsolódását, sőt egészségét is nagymértékben veszélyezteti. 

Ima az ülésen. 

Az ülés rendszerint imával kezdődik és végződik. Az imák cél-

ja az, hogy a jelenlevők szellemét testvéri láncba kapcsolja és Is-

tenhez közelebb emelje; az ima tehát bensőséges és szívből faka-

dó legyen. Túl hosszú ima kifárasztja a jelenlevők figyelmét és el-

lenkező hatást ér el, az eszközt pedig küzdelmeknek teszi ki. A jelen-

levők figyelmének lekötésére és a szükséges lelki harmónia megte-

remtésére ajánlatos ott, ahol ennek szüksége felmerül, az ima meg-

kezdése előtt szentírási részleteket, vagy emelkedett hangulatú szel-

lemnyilatkozatokat felolvasni. 

Az ülés menetét gyakori imádkozásokkal, vagy szenvedő szelle-

mekért mondott könyörgésekkel megzavarni nem tanácsos; az ülésen 

jelenlévők gyakorolják a hallgatás és csendes megfigyelés erényét, 

mert az ő szerepük a passzív szemlélés és tanulás. 

Formaságok az ülésen. 

Formaságok és ceremóniák az ülésen lehetőleg mellőzendők. A 

szellemtannal foglalkozóknak nem szabad feledniük, hogy amikor a 

lélek Istenhez felemelkedni vágyik, a földiséget az anyagi formákhoz 

való tapadást le kell vetkőzni. 

Megtörténik azonban, hogy bizonyos csoportok szellemi felemel-

kedésének megkönnyítésére a szellemi vezetők egyes tárgyaknak, 

például feszületnek, vagy képnek kitételét javasolják. Karmikus 

okokból, vagy a kitűzött cél jobb megközelítése érdekéhen előírhat-

nak bizonyos szólásformákat, vagy kívánhatnak meghatározott imá-

kat. Ily formák betartása magába véve nem veszélyezteti a munka 

sikerét, ha a jelenlévők a kérdéses tárgyakat csupán szimbólumoknak 

tekintik, és azokat segédeszközöknek használják a szellemi vezetők-

kel való közvetlenebb érintkezésre. 
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Az eszközök működése. 

Törvényes körben az eszköz testi és szellemi biztonságáért a szel-

lemi vezetők felelősséggel tartoznak, tehát ilyen kör ülésén az esz-

közt semmi veszély nem érheti. A legszigorúbban óvni kell a jelenle-

vőket attól, hogy az eszközért való aggódásukban nyugalmukat elve-

szítsék. A körvezetőnek azonban kötelessége az eszköz testi jóléte 

felett a legkörültekintőbben őrködni és fizikai szenvedéseket hátra 

hagyó szellemtestvérek távozása után megfelelő módon segítséget 

nyújtani. Néhány erőteljes ellenvonás, vagy készen tartott delejezett 

víz itatása gyorsan megszünteti a kedvezőtlen utóhatást. 

Az eszköz legyen lelkében alázatos és földi hiúságtól ment. Ezért 

nem szabad az eszközt becézgetéssel elkényeztetni, vagy ünnepléssel 

mások fölé emelni. Hiúság és ehhez hasonló gyarló érzések az esz-

közt alkalmassá teszik hasonló rezgésű szellemek odavonzására. 

Szenvedő szellemek. 

Az üléseken jelentkező szenvedő szellemek nem csupán azért 

szólnak, hogy a jelenlevők őket oktassák. Ez csak kellő formája a 

szellemvilággal való érintkezésnek. A szellemek, ha még szenved-

nek, soha sem a maguk akaratából jönnek az ülésekre, hanem 

láthatatlan szellemi vezetőik vezetik őket oda, a szükséges ismere-

tek hiányában sokszor még meg sem tudnának szólalni, ha a szellemi 

vezetők az összeköttetést láthatatlanul nem biztosítanák. A szenvedő 

szellemek a fejlődésükhöz szükséges felvilágosításokat sokkal kön--

nyebben megkaphatják saját vezetőiktől, mert hiszen évezredeken át 

ilyen módon tértek meg akkor is, amikor szellemtani gyakorlat még 

nem volt. Az ülésekre csak azért vezettetnek el, hogy a karmikus tör-

vények összefüggése példájuk által az emberek előtt mintegy szem-

léltetően demonstráltassék. 

Ennek a jelenségnek helyes értékelése azért fontos, mert a szel-

lemtannal foglalkozók gyakran megelégednek azzal, ha előrehaladot-

tabb ismereteket a szenvedő szellemekkel közlik; azt hiszik, hogy ez 

által hivatást teljesítenek. A szenvedőknek adhatunk erőt és szerete-

tet, hogy emelkedésüket előmozdítsuk, de a körtagok igazi lelki 

munkája akkor kezdődik, amikor az így nyert tanításokat saját 
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érzelmeikre, életükre és cselekvéseikre alkalmazni kezdik, amikor 

tehát a szenvedő szellemek példája által demonstrált tanulságot saját 

lelki kincsükké teszik. 

A szellemek megvizsgálása. 

A másik létformában élő szellem egyéniségek fejlettségükre nézve 

kezdetben ugyanolyan színvonalon állnak, amilyenen földi életük 

végén állottak. Minthogy pedig láthatatlanságuk a földi emberekkel 

szemben számukra előnyöket biztosítanak, fejletlen szellemek 

gyakran megtévesztő nyilatkozatokat adnak személyük és szán-

dékaik felől. 

A jelentkező szellemegyéniségek megvizsgálása tehát elsőren-

dű fontosságú. Helytelen a megvizsgálásnak az a módja, mikor a 

jelentkező szellemet megesketik arra, hogy valóban ugyanaz, akinek 

mondja magát: olyan egyéniségek, akik hitet akarnak rombolni, 

könnyen megadják az ilyen biztosítást. A megvizsgálásnak egyetlen 

helyes módja az, hogy mérlegre tesszük a vett szellemnyilatkoza-

tot, vajon megegyezik-e annak tendenciája Krisztus tanításával? 
Ahogyan ezt a kérdést megoldjuk, ez a mi hitünknek és erkölcsi ér-

zékünknek a próbája. 

Általánosságban irányadók a következő megállapítások: 

Megtévesztő nyilatkozatokat néha a legtörvényesebb körben is 

engedélyeznek a szellemi vezetők, hogy ezáltal kipróbálják a jelen-

levők szellemtani ismereteinek mélységét. Ahol állandóan megté-

vesztő nyilatkozatok érkeznek, ott nem magas szellemi vezetés irá-

nyítja a dolgokat, hanem ez az ősrégi szellemi törvény működik: „ha-

sonló hasonlót vonz”. 

A szellemek nem válnak mindent tudókká azáltal, hogy fizikai 

testüket levetették. Tanaik, ha bármily jóhiszeműek is, mégis téve-

sek lehetnek. 

Igazán magas szellemegyéniségek rendszerint nem nevezik meg 

magukat, mert nem a név varázsával akarnak hatni, hanem közlendő-

ik belső igazságával. A szentírás szerint az angyalok megtagadják a 

választ arra a kérdésre, hogy mi a nevük. (I. Móz. 32:29 és Bírák 13: 

19.) Elismert tekintélyek nevének közlése megnehezíti a tanítás lelki 
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feldolgozását, azért ha névvel ellátott nyilatkozatokat kapunk is, he-

lyesebb, ha azok továbbításánál a neveket mellőzzük. 

Nem Krisztus nevében szól az a szellem, aki földi embereket 

anyagi vonatkozású kérdésekben befolyásolni, vagy családi és magán 

viszonyokban irányítani törekszik. 

Soha ne kérjünk tanácsot a szellemektől anyagi vonatkozású 

kérdésekben, sem olyankor, amikor felelősségteljes elhatározás-

ról van szó. Senki sem veheti át a mi felelősségünket; aki ezt meg-

teszi, az vét a Karma törvényei ellen, a földi ember felelőssége pedig 

ilyen esetekben kétszeresen súlyossá válik. 

Fizikális ülések. 

Fizikális jelenségek előidézésére szüksége van a tudomány 

meggyőzése céljából. De mivel ilyen jelenségek előidézése különös 

képességű eszközök bekapcsolódását igényli, s a szellemvilági meg-

nyilatkozások anyagra való hatásban mutatkoznak ezen a téren, a sű-

rűbb szellemerők miatt fokozott tudásra és elővigyázatra van szük-

ség. Fizikai jelentőségű szellemtünemények vizsgálódásával tehát 

csak olyan egyéneknek szabad foglalkozniuk, akik évek során át 

szerzett tapasztalataikkal a szellemvilág összes megnyilvánulási 

módjával teljesen tisztában vannak. 
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GYAKORLATI RÉSZ(**) 

Bevezetés. 
 

Ha szellemekről és az ezekkel való közlekedésről hallunk beszél-

ni, azonnal eszünkbe ötlenek azok a dajkamesék, melyekkel gyerme-

ki képzeletünket betöltötték, és melyeknek nyomai vagy állandóak 

maradnak, és ebből babona keletkezett, vagy pedig úgynevezett fel-

világosodottságunk elűzte fogalmainkból a túlvilági élet lehetőségét, 

és az esetben felesleges munkának tartjuk ilyesmiről olvasni, vagy 

ilyesmivel foglalkozni. 

Ha, akár babonából, akár valóságból, akár okoskodás folytán elfo-

gadjuk a szellemek létezését, és előbbi esetben merünk, utóbbi eset-

ben pedig a dogmatikus tilalmaktól eltekintünk, végre, ha tudni kí-

vánjuk, vajon saját szellemünknek mi lesz a jövője, akkor először is 

fel kell ismernünk, hogy a szellem vagy lélek nem egy és ugyanaz 

a testtel. 
El kell ismernünk, hogy más valamiből van alkotva, mint a test, 

mert hisz ez, a halál után úgyszólván szemünk előtt oszlik fel. Hová 

lett tehát a testtől elvált lélek vagy szellem? Régebben általában azt 

hitték, hogy vagy a mennybe, vagy a pokolba jut! 

Földünk csak egy parányiság a nagy mindenségben és hogy ez a 

nagy mindenség, a felfoghatatlan távolba nyúló véghetetlenség, egy 

nagy üresség volna, az ellen értelmünk tiltakozik, és így azt kell fel-

tételeznünk, hogy ugyancsak a tudományokkal való összhangzásban 

ez a mindenség be van népesítve, mert a természet ürességet vagy 

céltalanságot nem ismer. Mi tehát okvetlen testi szemeink előtt 

nem látható lények között élünk. 
De ha nincs se mennyország, se pokol, hol nyerik el a jók jutal-

mukat és a gonoszok büntetésüket? Mindez megfejthető, ha egyelőre 

feltételezzük azt, hogy elképzelhető a mennyei boldogság olyképpen, 

hogy a jókat olybá vesszük, mint akik egymást vonzva könnyűségük 

folytán mindent áthatni, mindent átlátni képesek; ellenben a rosszak 

anyagiasabbak maradván, ránehezednek a földiségre, és így nem ké-

pesek egy szűk látókörön túl hatni. 
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Amíg az előbbiek érzik az anyagtól való megszabadulás édes érzetét, 

és úgy angyaloknak, Isten küldötteinek tekinthetők, addig az utóbbi-

ak, a tisztátalanok, a földi szenvedélyek folytonos rabjai maradván, 

az ördögök régi fogalmának felelnek meg. 

Ezt az elméletet elfogadhatjuk anélkül, hogy akár vallási dogmák-

ba, akár tudományos tételekbe ütköznénk, és ez alapon kideríthetjük 

annak a lehetőségét, hogy azon szellemekkel, kik valamikor emberi 

formában, élő testben, anyagban léteztek, közlekednünk is lehet. 

Mert a szellemek nem bizonytalan lények, hanem valóságos létező 

egyedek, mindazon jó és rossz tulajdonságaikkal, melyeket valamely 

testet öltésükben szereztek. Ugyanis képzeljük el magunknak a szel-

lemet a testtel való összeköttetésben. 

A szellem, az a kiválóbb, a gondolkodó és túlélő lény, a test pedig 

csak a burok, melyet elhagy, ha elkoptatta, vagy ha alkalmatlanná 

vált. A szellemet azonban bizonyos közvetítő anyagias valami köti a 

testhez. 

Ezt perispritnek, asztrálnak, léleknek5 nevezzük, így az élő emberi 

lény háromságot képvisel az egységben. A halál pillanatában a szel-

lem a perispritjével egyetemben válik meg a testtől, és a közönséges 

emberi szem részére szintén láthatatlanul körül burkolja a szellemet. 

Ez a perisprit azonban félanyagiassága folytán, oly tulajdonságokkal 

bír, melyekkel az anyagra általában hatni tud. 

Habár tehát a szellem és félanyagias burka testi szemeinknek lát-

hatatlan is, mégis hatóképes. Ehhez a természetben hasonló a vilá-

gosság és delejesség, melyek testi szemeinknek szintén láthatatlanok. 

Továbbá analógiát találunk a fény sugarainál, melyek megfoghatat-

lanok és súlyban mérhetetlenek, s hatásukat ennek dacára észleljük 

és kiszámíthatjuk. 

A hasonlatosság elvénél fogva tehát feltehető, hogy nemcsak a 

láthatatlan villamosság és delejesség, s a megfoghatatlan fény képe-

sek hatni az anyagra, hanem a szellemek is hathatnak láthatatlan és 

megfoghatatlan perispritjükkel az élő emberekre, annyival is inkább, 

mert hisz az élő embereknek is hasonló perispritjük van. 

                                                 
5 Életerőnek lehetne magyarban nevezni, azonban e könyvben az általáno-

san elfogadott perisprit vagy asztrális elnevezést tartjuk meg. 



 

 

206 

Miért ne közlekedhetnék tehát a szabad szellem a testbe öltözet-

tel? Hiszen csak ismernie kell azon törvényeket, melyek ezt lehetővé 

teszik. Természetesnek kell lenni annak az óhajnak is, hogy elköltö-

zött kedveseink szívesen közlekednének velünk a halál után is. Miért 

ne volna ez lehetséges? Talán csak azért nem, mert ezt sokan lehetet-

lennek és hihetetlennek tartják? 

Bizonyítsák be természeti törvényekkel, hogy ez lehetetlen, mint 

ahogy ezt a szellemtan bebizonyítja, hogy lehetséges, mert megadja a 

módszert. Ne csak személyes vélemény hangoztatásával állítsák, 

hogy nincs élet a testi halál után, mert a személyes vélemény vagy 

nézet nem természeti törvény; hanem adjanak megdönthetetlen bizo-

nyítékokat. 

Ha tehát az ellenvéleményűek úgy bizonyítják be e kérdések lehe-

tetlenségét, mint ahogy a szellemtan bizonyítja tényekkel és logikai 

észszerűséggel - hogy mindezek valósággal létező dolgok, csak ak-

kor fogjuk elismerni, hogy kételkedésüknek való alapja van. Ekkor 

elismerjük, hogy a mi álláspontunk téves volt. 

Mert a szellemtan csak annak bizonyítja be, aki az eddigi fel-

ismert tételes törvényeit már ismeri. Éppúgy, mint a kémia vagy 

fizika is csak annak bizonyít, aki felderített tételeit ismeri, és 

ezeket alkalmazza. 

Persze azoknak, kik a szellemtan létjogát tagadják, de nem kísér-

letek alapján, hanem azért, mert nem fér össze gondolkodásukkal, 

többnyire az az ellenvetésük, hogy csodás dolgokkal foglalkozik. 

Rendesen azt szokták a szellemtan tüneményeire mondani, hogy ha 

már be is bizonyulnak, hogy bizonyos jelenségek valóban megtörtén-

tek, úgy azok inkább valamely ismeretlen fluidum behatására vezet-

hetők vissza, de nem bizonyítanak amellett, hogy ez a szellemnek 

befolyása lenne. 

Ámde ha a jelenségek tulajdonságai értelmiségre vallanak, akkor 

az okozatnak is értelmiségből kell erednie, mivel pedig ezt az értel-

miséget sem a látható anyagban, sem a jelenlevő élőkben nem talál-

hatták meg - és ez minden alkalommal tapasztalható - akkor ezekben 

(az anyagon és az élőkön) kívül kellett azt keresni, minthogy azon-

ban ez látható nem volt, el kellett fogadni azt, hogy láthatatlan lény-

től származik. 
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Ilyenformán a kutatók egyik észlelettől a másikig mindig értelmes 

- de láthatatlan - lény befolyást és hatását ismerték fel. E lényt szel-

lemnek nevezték, mivel e lényeknél még a személyazonosságot is 

meg tudták állapítani, nyilvánvaló lett, hogy valamikor élő emberek 

szellemeivel volt dolguk, kiket a halál a látható durva anyagias bu-

roktól megszabadított. 

Így fogva fel a dolgot, semmi csodálatos sincs abban, és érthetővé 

válik, hogy a láthatatlan lények fluidikus befolyásukkal hathatnak az 

anyagra. És ez a befolyás mindenkor értelmes, mert hisz a lények 

csak anyagias testüket veszítették el. Ezt az elméletet azonban nem 

azért találták ki, hogy bizonyos jelenségek megmagyarázhatók le-

gyenek, hanem e jelenségek helyes tanulmányozásából következik 

az, hogy a szellemek léteznek, s értelmes és öntudatos befolyásuk is 

van. A szellemtan azonban korántsem teszi megáévá mindazokat 

a jelenségeket, melyeket e címen elmondanak, hanem csak azo-

kat fogadja el, amelyeket szigorú vizsgálat, még pedig ismételt 

kísérletek alapján bebizonyítottak. 
Ezeknek alapján alkották a következő szabályokat: 

1. minden szellemtani tüneménynek alapja a testet túlélő szellem 

nyilvánulása; 

     2. minthogy e tünemények természeti törvényeken kell, hogy ala-

puljanak, sem csodálatosaknak, sem természetfölöttieknek a szó kö-

zönséges értelmében nem mondhatók; 

     3. sok tüneményt csak azért, tartanak természetfölöttinek, mert 

okait nem ismerik; a szellemtan azonban az általa vizsgáltaknak okát 

megismerteti és így azokat a természetes tünemények közé sorolja; 

     4. sok természetfölötti tényt, melynek lehetetlenségét a szellemtan 

kimutatja, a babona közé sorolja; 

     5. a szellemtan a néphitben az igazság alapját felismeri ugyan, de 

mégsem igazolja a képzelő tehetség által alkotott meséket; 

     6. ha valaki a szellemtant az általa el nem ismert állítólagos té-

nyek után akarja megítélni, az tudatlanságának vagy rosszhiszemű-

ségének adja jelét; 

     7. a szellemtan által lehetségesnek tartott tények okainak földerí-

tése, magyarázata és morális következményeinek fejtegetése külön 
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tudományt és bölcseletet képez, mely tartós, komoly és mély tanul-

mányt igényel; 

     8. a szellemtan csak azt tekinti komoly bírálónak, aki a szemlélő 

türelmével és kitartásával mindent látott, mindent tanulmányozott és 

mindent jól megfontolt, s aki e tárgyról annyit tud, mint az ügy leg-

felvilágosodottabb híve. 

Az elmondottak után még fel kell említeni, hogy minden szellem-

tani tünemény magyarázatához még szükségünk van oly hatásos és 

befolyásos erőnek ismeretére, mint aminő a magnetizmus. Ennek is-

merete nélkül a tüneményeket sem kellőképp előidézni, sem kikutat-

ni, sem pedig felismerni nem tudjuk. Az állati delej (magnetizmus) 

ismerete oly régi, mint az emberiség műveltsége. 

A régmúlt időkben valószínűleg jobban ismerték, mint ma, mert 

akkor kizárólag gyógyítási célokra használták. Gondoljunk csak az 

egyiptomiaknál és görögöknél a gyógyító templomokra. A magne-

tizmus (nem hipnotizmus, s ezzel össze nem tévesztendő) oly ágens, 

melynek behatása egyik emberről a másikra minden érintés nélkül 

lehetséges. Ennek tünetei a legkülönbözőbbek. Ezek leírásába és ma-

gyarázatába nem bocsátkozunk, mert ez külön tanulmányt kíván, ha-

nem utalunk Mesmer, Marquis Puysegur, Kieser, Braid, Ememozer, 

Deleuze stb. könyveire, melyekből beható oktatást nyerhetünk. 

Minden kezdőnek legkedvesebb foglalkozása a térítgetés. Ez ter-

mészetesen onnan ered, hogy az ember azt, amivel szíve és elméje 

betelt, szeretné embertársaival is közölni. Pedig az időelőtti térítge-

téstől óva kell inteni mindenkit, aki nem elég tájékozott a szel-

lemtan összes tanaiban. A szellemtan ugyanis teljes tudomány és 

bölcselet. Felkarolja mindazt, ami az emberiséget érdekelheti és így 

ebből a szempontból kell ezt felfogni. 

Aki tehát csak a túlvilági szellemek létezésében hisz, az még 

nem érett arra, hogy hitetleneknek oktatást adhasson. Minthogy 

az Istenben való hit még nem elég arra, hogy valaki valamely vallás 

papja lehessen. Ismerni kell tehát a szellemtan irodalmát, komoly 

tanulmány tárgyává kell tenni a kísérletekből levont tanokat, mielőtt 

elszánjuk magunkat arra, hogy másokat oktassunk. 

Szem előtt kell tartanunk, hogy abból a tárgyból, melyről mások-

nak akarunk felvilágosítást adni, mindenekelőtt magunknak mindent 
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kell tudnunk, annyival is inkább, mert olyanoknak kell felelnünk, kik 

már oly meggyőződés hívei, mely valószínűleg homlokegyenest el-

lenkezik a szellemtannal. El kell tehát készülnünk minden eshetőség-

re, minden ellenvetésre; jó és rosszakaratú kritikára. El kell készülve 

lenni főképp kigúnyoltatásra, sőt gorombaságokra is! 

El kell készülve lenni a térítőnek itt is, mint a keresztény hittérítő-

nek a vadak között arra, hogy ha minden ellenvetésre a türelem vég-

telenségével párosult alapos felvilágosítással szolgál, még ha a konok 

felvilágosodott embertárs által felnyársaltatik. Számolnia kell azzal, 

hogy a legmeggyőzőbb tényeket sem ismerik el, hanem a legképtele-

nebb magyarázatokkal próbálják azokat elferdíteni, ha ugyan nem 

nyúlnak a legvégsőbb eszközökhöz s nem bélyegeznek mindent 

szimpla csalásnak. 

Azért tehát vigyázat; meg kell gondolni azt is: ki beszéljen, de azt 

is, hogy kinek beszéljünk a szellemtanról Ami az egyiket már telje-

sen meggyőzi az a másikra teljesen hatástalan marad. Az egyiket bi-

zonyos fizikai tünemények győzik meg, a másikat pedig értelmes 

közlemények, mások pedig okoskodások alapján fognak hívőkké 

válni. Mindazokra, akik előzetesen felvilágosítást nem kaptak, a fizi-

kai jelenségek nem igen fognak hatni és mentől feltűnőbbek lesznek 

a látott tünemények, annál kevésbé hajlandók azokat elhinni, mert 

természetesen mindenki saját felfogása, tudása s tapasztalata alapján 

kíséreli meg a látottak magyarázatát. 

A szellemtannál azonban - eltekintve attól, hogy a jó médium ritka 

- oly értelmes tényezőkkel kell számolni, kiknek saját akaratuk van, 

akik minden percben bebizonyíthatják, hogy nem vetik magukat alá 

szeszélyeinknek. Ezen kívül oly törvényeket kell tekintetbe vennünk, 

melyeket még teljesen fel nem ismertünk. Ezért a szellemtani kísérle-

teknél előzetes elméleti tudás mellett, erősen megfigyelő képesség 

kell, hogy az eredmény beálltakor azt rögtön megállapíthassuk, mint-

egy megrögzíthessük. 

 

Fizikai nyilvánulás, mozgó asztal. (**) 

Fizikai nyilvánulásnak nevezzük azokat, melyek észlelhető hatás-

ban jelentkeznek; ilyenek a zajjal nehéz tárgyak mozgatásában vagy 

elvitelében jelentkező nyilvánulások. 
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A legegyszerűbb és a legelső ízben megfigyelt nyilvánulás az 

asztal mozgása vagy körforgása volt, az asztal volt az első és leg-

alkalmasabb tárgy, erről neveztetett el a mozgás, és ezt utánozták 

mindenhol. Ha azt mondjuk, hogy ez volt az első észlelés, akkor csak 

az újabb időt értjük; mert tárgyak mozgatását a legrégibb időkben is 

ismerték. 

Eltekintve azonban a régi idők megfigyeléseitől, az újabb kori 

szellemtan fejlődése a mozgó és beszélő asztalokkal kezdődött. Ez 

annál különösebb, mert e nyilvánulások úgy egyszerűségük, mint 

megfigyelésük könnyű volta miatt nagyon alkalmasak arra, hogy az 

ok kideríthető legyen. Ha úgy az ok, mint az ebből fejlődő elmélet 

meg van határozva, ezek révén a bonyolultabb nyilvánulások magya-

rázata is lehetséges. 

Az asztal mozgatásához egy vagy több személyre van szükség, 

akiknek - legalább egyike - azzal a különös tulajdonsággal bírjon, 

melyet a médiumnál feltételezünk (lásd 1. ábrát.). A médium ereje 

nagyon fontos. Néha a médium egymaga hatalmasabb erejű, mint 

más tíz vagy húsz, vannak olyan képességűek is, kik egyedül teszik a 

kezüket az asztalra s az azonnal mozgásba jön. 

A médiumitást csak kísérlet útján lehet biztosan felismerni. E cél-

ra a társaság tagjai úgy üljenek az asztal körül, hogy egymást a kö-

nyökükkel ne érintsék és a tenyereket laposan tegyék az asztal lapjá-

ra anélkül, hogy lenyomják; a szomszédok pedig úgy tegyék kezeiket 

egymás mellé, hogy a kisujjak kereszteződjenek, ellenben a hüvelyk-

ujjak ne érjenek össze. 

Később, ha már nyilvánulások vannak, a kezek érintkezése elma-

radhat, sőt bizonyos esetekben a kezeket nem kell az asztalra tenni. 

Nagyon fontos azonban, hogy a kísérletezőket se a szobában ke-

letkező, se kívülről jövő zaj ne zavarja. Ezért határozottan kerülni 

kell, hogy kíváncsiak, akik a kísérleten részt venni nem akarnak, az 

asztal körül ülők háta mögött álljanak. A kísérletezők lehetőleg erő-

sen figyeljenek. Legjobb a hallgatagon való ülésezés. 

Ha minden előfeltétel megvan, és jó médium van jelen, akkor a je-

lenség már néhány perc múlva mutatkozik; ellenkező esetben egyne-

gyed vagy félóráig is eltart. 
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Ha 1/4 vagy 1/2 óra alatt nem mutatkozik semmiféle mozgás vagy 

kopogás, akkor aznapra az ülésezést abba kell hagyni, mert elfáradt 

vagy kimerült ülésezők nem járulnak a sikerhez. Inkább másnap kell 

folytatni, mindaddig, míg a kívánt eredményt elérik. 

Megjegyezzük, hogy a jelenségeket az asztal formája, vagy anya-

ga, a rajta, vagy benne levő érc, az ülésezők ruhájának anyaga, a 

Nap, vagy világosság, a jó vagy rossz idő nem befolyásolja. Az asz-

tal súlya pedig csak annyiban mérvadó, hogy gyenge erejű (nem 

izomerőben gyönge) médiumtól ne kívánjuk, hogy 100 kilogrammos 

asztalt emeljen, de gyermekekben is lehet olyan médiumi erő, hogy 

ily súlyú asztal a keze alatt megmozduljon. 

Az első jelenség abban mutatkozik, hogy az asztal lapja mintegy 

megnyúlik, nyikorog vagy ropog. A mediális tulajdonságú egyének 

még azt is érzik, hogy az asztal lapja hullámosan mozog. Egyszerre 

csak elkezd az asztal rezegni és egyik irányba fordulni. 

Ez a mozgása mindig inkább gyorsul, úgy hogy a körülötte lévők 

alig bírják követni. 

Más körülmények között az asztal egyik vagy másik oldalára dől, 

egyik lábát a másik után emeli, s ha erős médium van jelen, olyankor 

mind a négy lábával egyszerre emelkedik fel embermagasságnyira; 

hogy aztán szépen, lassan ismét visszaereszkedjék; vagy pedig úgy 

esik vissza, hogy összetörik, jeléül annak, hogy mozgása nem volt 

optikai csalódás! 

Néha a médium tulajdonsága szerint az asztal nem emelkedik, 

nem mozog, hanem benne hallatszik kopogás. Ily kopogások a fal-

ban, a mennyezeten és a szobában lévő más bútorokban is hallhatók. 

Ha a kopogások az asztalban hallhatók, úgy érdekes rezgést okoznak, 

mely a fülnek az asztallaphoz való szorítása által figyelhető meg. 

A tények azt bizonyították, hogy a jelenségek értelmes forrás-

ból eredtek; értelmi forrásnak értelmesek a következményei. 

Még azon esetben is, ha a tények delejességre, villamosságra vagy 

más hasonló folyamatra vezethetők is vissza, annak, ami ezt ilyen 

irányban megindította és vezette, értelmi erőnek kell lennie. Mi tehát 

az ok? Milyen értelmi erő rejlik mögötte? A további megfigyelés erre 

is világosságot derít. 
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Hogy valamely nyilvánulás értelmi erőre váljon, nem szükséges, 

hogy a beszélő, szellemes vagy bölcs legyen; elég, ha önkéntesen, 

szabadon jelentkezik, valamely akaratot nyilvánít, vagy gondolatra 

feleletet ad. 

Ezekből a nyilvánulásokból arra a következtetésre jutottak a kísér-

letezők, hogy ha valamely értelmi erőnek tulajdoníthatók, akkor kér-

désekre igennel vagy nemmel is felelni fognak. Úgy is történt. Ekkor 

tovább mentek, és az abc megjelölésével egész mondatokat nyertek 

bizonyítékul annak, hogy csakugyan értelmi erővel van dolgunk. E 

tényeket különféle országokban sok-sok ezer ember vette észre, s így 

a nyilvánulások értelmi eredete felől kétség nem támadhatott. 

Az asztalkopogtatással azonban nagyon lassú volt az érintkezés, 

és habár némelykor értékes felvilágosítások voltak kaphatók, az eljá-

rás mégis hosszadalmasnak bizonyult, s így a jelentkező értelmi erők 

maguk vezettek és vezetnek az író médiumitásra. Eleinte kisebb-

nagyobb asztalkák készültek, melyeknek egyik lába irónból volt. Ezt 

egy papírlapra állították, és íme, ha a médium a kezét vagy ujját rá-

tette, betűket írt, melyekből értelmes mondatok váltak ki. 

 

Pneumatographia vagy közvetlen írás és pneumatophonia. (**) 

Pneumatographia alatt azt értjük, amikor a szellemek közvetlenül, 

tehát minden eszköz nélkül írnak. A psychographiá-tól abban külön-

bözik, hogy ennél a gondolatot a médium keze által írják a szelle-

mek. A közvetlen írás - pneumatographia - határozottan a spiritizmus 

egyik legkiválóbb jelensége és bármily különösnek is tűnjék fel, ma-

napság már be van bizonyítva. 

Igaz ugyan, hogy e jelenség első felderítésénél kétségek merültek 

fel. Hisz az úgynevezett sympathetikus tintával való írás és más 

egyéb kémiai módok szerint sokféle csalás és tévesztés lehetséges, és 

valószínű, hogy történtek és történni is fognak ilyen csalások. De 

azért, mert valamit utánozni lehet, még nem kell azt hinni, hogy az 

utánzatnak valója nem létezik. 

Hisz előadtuk, hogy a szellemek minden anyagot elő tudnak állí-

tani, szellemek pedig voltak és lesznek, így a mondott jelenségek 

előállítása nem lehet képtelenség. 
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A legrégibb szellemi írás bizonyára a történelmi hírességű „mene, 

tekel, upharsin” szavak, Balthasar király ebédlőtermének falán. A 

középkorból, amikor a médiumokat az általuk közvetített jelenségek-

kel együtt különféle módokkal (tűzhalál stb.) megsemmisítették, nem 

maradt reánk biztos adat. 

Így aztán báró Guldenstubbét kell tekintenünk elsőnek, ki e szá-

zad közepén „Positive Pneumatologie” cím alatt nagyon érdekes mű-

vel gazdagította a spiritizmus irodalmát, és melyben a közvetlen írás-

ról számos adat és ezeknek másolata van közzé téve. 

Közvetlen írást is úgy nyerünk, ha képesek vagyunk gondolatain-

kat összpontosítani, és imádság és áhítat által oly szellemeket hívni, 

kik erre képesek. Megfelelő erejű médium jelenléte a jelenséget ter-

mészetesen elősegíti. 

Pneumatophonia. (**) 

Amint a szellemek az anyagon tudnak uralkodni, azonképpen a 

hanghullámok fölött is uralkodhatnak, s így képesek mindenféle han-

gokat, zörejeket, lármát okozni, úgy zárt helyen, mint szabadban. A 

jelenségek e módját pneumatophoniának (független hangok) nevez-

zük. 

Az ilyen jelenségek felismerésében azonban nagyon óvatosnak 

kell lennünk, és nem szabad minden felismerhetetlen hangot szel-

lemnek tulajdonítani; számolnunk kell a sokszor beálló fülzúgással 

és más egyéb okokkal, melyek közé a hallucináció, a káprázat is so-

rolható, ha azonban teljesen éber állapotban szellemektől eredő han-

got vélünk hallani, úgy ez két formában történik. Mindkét esetben 

annak rendje szerinti társalgást is folytathatunk a jelentkező szelle-

mekkel. Egyik esetben úgy tűnik fel, mintha bensőnkben, mintegy 

lelkiismeretünkben szólalna meg valaki; a szavakat tisztán, érthetően 

érezzük, nem halljuk, mert szavaknak nincs anyaguk. Máskor külső-

leg tisztán tagolva halljuk, mintha mellettünk levő egyéntől eredné-

nek. 

Bármily formában nyilvánulna is a pneumatophonia, mindig 

önkéntes, és így elő nem hívható, elő nem idézhető. A szellemtant 

is tudománynak tekintve, azt lehet megállapítani, hogy haladásnak, 

fejlődésnek indul; sőt gyorsabban fejlődik, mint a többi úgynevezett 

tudomány, mert rövid 80 év alatt, amely előtt még csak a „beszélő-
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asztal” volt a közlések eszköze, ma már oda értünk, hogy a szelle-

mekkel épp oly könnyen és gyorsan érintkezünk, mint az élőkkel: 

szóval és írással. 

Különösen az írásnak van meg az az előnye, hogy maradandó 

nyomot hagyván hátra, a túlvilági befolyást anyagiasabban bizo-

nyítja; e nyomokat pedig úgy eltehetjük későbbi időkre, akár saját 

okmányainkat. 

Kifejtettük, hogy egy különös tulajdonsággal bíró egyén, valamely 

tárgyat, például asztalt, mozgásba tud hozni. Ha már most egy kis - 

bármely anyagból készített - lapot veszünk és ennek fenekéhez (lásd 

a 2. ábrát) egy irónt erősítünk, melynek hegye egy papírlaphoz ér és 

a médium keze a lap szélét érinti, akkor a lap bizonyos mozgásokat 

fog tenni. Mégpedig eleinte mindenféle ákombákomokat, görbéket és 

egyenes vonalakat, míg végre egyes betűket is formál. 

Ha ilyen alkalomkor egy szellem jelentkezik, mely bír annyi ön-

tudattal, hogy írni is tud, akkor nem fogja az asztalt mozgatni, hogy 

kopogjon, hanem ezt az alkalmasabb eszközt használja fel a nyilvá-

nulásra. A lap helyett mindenféle más formájú eszközöket is alkal-

maznak; egy skatulyába, vagy egy kosárba erősített irón épp oly 

szolgálatot tesz. 

Az ily készülékkel nyert közlemények eleinte nehezen olvashatók, 

mert néha össze-vissza írnak, néha körbe, csiga kanyarlatokba foly-

nak össze a sorok; a szavak nincsenek elválasztva, hiányzanak az 

ékezetek és egyéb írásjelek, a médium azonban mintegy inspirálva 

(befolyásolva) könnyen el tudja olvasni. 

Gyakorlat folytán - mert a nyilatkozó szellemnek is szüksége van 

ilyenre, miután legtöbb esetben először van alkalma ily közléseket 

tenni - az írás mindinkább rendesebb lesz. A sor bevégezte után néha 

gépiesen visszavezeti az irónt új sor kezdéséhez, vagy megvárja, 

hogy ezt a médium önkéntesen tegye. Nagyon sokszor a nyomaté-

kosság kedvéért egyes szavakat, egész mondatokat aláhúz és egyéb 

jellemző írásjegyeket tesz. Ha nevét nem tudja megmondani, (ami 

alantas jellemre vall) akkor kacskaringós vonásokat csinál, melyeket 

további közléseinél megtart. 

Az írásmodorban kifejezésre jut a szellem jelleme; a haragos, erő-

szakos, indulatos szellem nagyon sokszor odavágja a médium kezét, 
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hogy nemcsak az irón hegye, de néha az egész irón is kettétörik. 

Ezen módszernél az idegen szellem hat a médiumra, amennyiben 

karját, kezét gépiesen vezeti, úgy, hogy - a legtöbb esetben - a médi-

um nem is tudja, mit ír. Azért nem is szükséges a közvetítő eszköz, 

ha a médium az irónt egyszerűen kezébe veszi, úgy épp azt éri el, sőt 

sokkal érthetőbbek lesznek a betűk és gyorsabban mennek a közlé-

sek. 

Ebből nyilvánvaló, hogy nem szólhatunk beszélő falapról, mert 

ezek eszközök; aminthogy téves volt az az elnevezés, hogy beszélő-

asztal. Mind e tárgyak az értelmes nyilvánulásokat, egy velük ren-

delkező értelmi erő akaratából tették. 

A sokféle psychografok közül ezennel bemutatunk még kettőt, 

(lásd a 3. és 4. ábrákat), amelyek mind csak azt célozzák, hogy a kí-

sérletező saját magát is ellenőrizheti; de mindezek csak addig hasz-

nálandók, amíg a szellem befolyás valódiságáról meggyőződünk, ez 

után az egyszerű irónnal vagy tollal való írás a legjobb és leggyor-

sabban célhoz vezető. 

Általában véve, mindenki érezheti a szellemek befolyását, öntuda-

tosan, vagy öntudatlanul, és így mindenkit médiumnak lehetne tekin-

teni. E képesség velünk születik. Médiumoknak azonban csak azokat 

az egyéneket nevezzük, akiknél a szellembefolyások nyilvánvalók; 

akik által bizonyos meghatározott jelenségek észlelhetők és így töb-

bé-kevésbé érzékeny szervezetűek. 

A médiumok nem bírnak általában mindenféle jelenségekre 

való tulajdonsággal, így aztán megkülönböztethetünk: fizikai nyil-

vánulásokra képes, érző és benyomásokat felvevő és halló-, látó-, 

beszélő-, alvajáró- vagy holdkóros- és írómédiumokat. 

 

A fizikai médiumok. (**) 

Ezek öntudatos és önkéntelen médiumok lehetnek. Az öntudato-

sak tulajdonságuk tudatában, akaratukkal a jelenségek előidézéséhez 

hozzájárulhatnak. 

Az önkéntelenek, akiket természetes médiumoknak is nevezhe-

tünk, nem érzik szükségét, hogy akaratukat is latba vessék a jelensé-

gek előidézésénél; ezeknél a nyilvánulások szinte öntudatlanul tör-
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ténnek; nem érzik a hatást és azért kísérletekre az ily fajta médiumok 

a legalkalmasabbak s a leginkább számba vehetők. 

E médiumoknál a jelenségek a következők: tárgyak mozognak, 

kopognak; sőt az anyagban is hallhatók hangok; tárgyak felemeltet-

nek, tekintet nélkül azok súlyára; ily tárgyak a levegőben elvitetnek, 

végre a materializációra, azaz a szellemek testesülésére alkalmasak. 

Ha ily médiumok közlésekre (szóbeliekre, írásbeliekre) használtat-

nak, a fizikai képességeket rendesen elveszítik. 

Ezen jelenségek előidézhetősége azonban - és ezt ezennel egy-

szer s mindenkorra kiemeljük - sohasem mutatnak beteges álla-

potra. Sőt hangsúlyozzuk azt is, hogy tökéletes médiumitás teljes 

egészséget követel, úgy hogy beteges egyén nem is lehet teljesen 

megbízható médium. Természetesen feltételezzük, hogy senki sem 

lesz oly kíméletlen embertársával szemben, hogy ily tulajdonságát ok 

nélkül annak kárára túlságosan kihasználja. Feltételezzük továbbá azt 

is, hogy maguknak a médiumoknak is van annyi józan eszük, hogy 

magukat nem engedik a tudásvágy hamis cégére alatt kihasználni, 

mert megeshetik, hogy egészségüket és ezzel isteni adományként te-

kintendő képességüket is kockáztatják. 

Beszélő médiumok. (**) 

A beszélő médiumok rendszerint nem hallanak semmit, mert 

ezeknél a szellem a beszélőszervekre hat, amint az író médiumnál a 

kézre. 

A szellemek tehát mintegy kiválasztják az egyéneknél azt a szer-

vet, melyet a nyilvánulás céljaira legjobban vagy legkönnyebben ké-

pesek felhasználni. A beszélő médium legtöbbször öntudat nélkül 

mondja azt, amit a szellem akar; épp úgy, mint a gépies írásnál; 

néha olyasmit mond, ami akaratával, tudatával, képességeivel merő-

ben ellenkezik. 

Ha mindjárt látszólag éber állapotban is beszél, mégse marad meg 

emlékében a mondatok értelme vagy tartalma, dacára annak, hogy az 

élő egyének által hozzá intézett kérdésekre megfelelő és meglepő 

feleleteket adott. Azonban a beszélő médium nem mindig szenvedő-

leges (passzív), néha a szavak következését előre érzi abban a perc-

ben, amikor azokat ki kell mondania. 
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Látó médiumok. (**) 

Amint már az elnevezés is mutatja, az ilyen fajta médiumok a 

szellemeket látják. Némelyek rendes éber állapotukban látják és ek-

kor a látomás tudása meg is marad emlékükben; mások ellenben csak 

úgynevezett „transz” állapotban, mely delejezés által idéztetik elő, 

látnak és ekkor látomásukat el is mondják Ez a tulajdonság rendsze-

rint nem maradandó és átmenetet szokott képezni másfajta médiumi-

táshoz. 

Különben is az ily médiumok nem testi szemükkel látják a szel-

lemeket, hanem inkább lelki szemükkel és így éppúgy látják, ha 

szemüket behunynák. Ilyen látomásokat meg kell különböztetni 

azoktól az esetektől, amidőn önkéntes szellemnyilvánulás folytán a 

szellem láthatóvá lesz, különösen, ha az az egyén halálakor fordul 

elő, amikor ugyanis a földi bilincsétől megszabadult szellem bizo-

nyos egyéneknek megjelenik, mintegy bejelentve nekik, hogy átköl-

tözött a jobbik világba. 

A látó médiumitás abban rejlik, hogy minden szellemet, akár 

van hozzá köze, akár nincs, meglátja, ha látókörébe kerül. Ilyen-

kor a médium képes a jelentkező szellemeket úgy leírni, hogy a ro-

konok és ismerősök felismerik; el tudja mondani, hogy a szellem hol 

áll, mit csinál stb. Ilyenek például az úgynevezett halott látók, akikről 

Magyarország különféle vidékein is tudnak. 

 

A gépies író médium. (**) 

Ha tekintetbe vesszük azokat a jellemző körülményeket, melyek 

egy mozgó asztalnál felmerülnek, nem zárkózhatunk el az elől, hogy 

ama befolyások szellemek által törtérmek. 

A szellem mindig ki tudja fejezni gondolatait és indulatait, vagy a 

tárgyra való hatás, vagy pedig a médium kezének mozgatása által. 

Ha a médium kezére hat, úgy ezt a médiumtól teljesen függetlenül 

teszi. Addig tart ez a mozgás, amíg a szellemnek valami közölni va-

lója van, vagy ameddig a nyilvánulásra törvény szerint ereje és ké-

pessége tart; aztán a mozgás megszűnik, s az irón kiesik a médium 

kezéből. Amikor újból kíván közlést tenni, akkor a médium keze 

megindul görcsösen az irón után, és ha a folyamat megindult, csak 
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nagy erővel lehetne a médiumtól az irónt elvenni, ami neki nagy fáj-

dalmat okozna. 

Jellemző e nyilvánulásoknál, hogy a médium sohase tudja, mit 

ír, ezért nevezzük ezt gépies írásnak és azért fontos ez, mert nem 

hagy kétséget az felől, hogy a szellemnyilvánulás a médium akaratá-

tól és képességeitől függetlenül történik. Ily médiumok oly nyelve-

ken is írnak, melyeket különben nem beszélnek, gyakran sok helyes-

írási hibával; de írnak oly nyelveken és oly írásjegyekkel is, - holt 

nyelveken, - melyeket sohase láttak. 

 

Intuitív médiumok. (**) 

A szellemek nyilvánulásaikat akképp is tudják közölni velünk, 

hogy közvetlenül a médium szellemével lépnek érintkezésbe. Azaz 

nem a kézre hatnak, hanem az élőnek lelke által az agyra. Az agyban 

megfogalmazott gondolatot aztán a természetes akaratkiváltás által 

átviszik a médium kezére és így leírják, azaz leíratják nyilatkozásu-

kat. 

Ily esetekben a médium tudja, hogy mit ír, habár érzi, hogy nem 

tőle származnak a gondolatok. 

Ez a formája a médiumitásnak nem meggyőző ugyan, mert a 

hitetlennek nehéz bizonyítani, hogy a gondolatok a médiumtól 

függetlenek; de ily médiumok azt magyarázzák, hogy nem mindig 

tudják a következő szónak az értelmét, melyet le kell írniuk, sőt na-

gyon gyakran egész más kifejezést kell használniuk, mint amelyet az 

előző mondatokból következtettek. Azt is magyarázzák, hogy a le-

írandó szavakat csak akkor tudják, ha az első betűt gépiesen leírták. 

Persze csak a médiumnak bizonyíték az, hogy sugallat alatt ír. Azon-

ban ily médiumok is írnak néha olyant, ami képességeikkel nincsen 

arányban, sőt néha gondolkozásukkal teljesen ellentétben van. 

Amíg tehát a gépiesen író médium csak eszköz, addig az intui-

tív médiumot tolmácsnak kell tekinteni. Ez utóbbinak tehát a gon-

dolatot, melyet közölni kell, meg is kell értenie, hogy hűen elmond-

hassa, habár nem is származik tőle. 
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A médiumok képességeiről. (**) 

A nyilvánulások lényege mindig a nyilatkozó szellemhez viszony-

lik, meglátszik rajta fejlettsége vagy alantassága, bölcsessége, vagy 

tudatlansága; és kitűnik, vajon bizonyos dolgokkal szívesebben fog-

lalkozik-e, vagy nem. Így vannak szellemek, kik csak fizikai jelensé-

gekre képesek, mások politikus-, zenei-, rajzoló-, oktató-, tudós-, or-

vosló képességekkel vagy hajlamaikkal szeretnek nyilatkozni, amíg 

fejlődésüknek oly fokát érték el, hogy mindezen tulajdonságaik a tel-

jes egységben folyik össze. 

De a szellemnek eme tulajdonságaik mellett azt az eszközt, médi-

umot - keresik, mely nyilvánulásaikhoz a legalkalmasabb; azaz, 

melyben megtalálják azt a különös, általunk nem észlelhető, képes-

séget, hogy velük kedvük szerint nyilatkozhassanak. 

Hasonlattal élve, azt mondhatnánk, hogy valamely kiváló hege-

dűművész 5-6, magukban véve kitűnő hegedű között is válogat, mert 

eltekintve a hangtól, egyik-másik hangszernél talán a fogás lesz ked-

vére valóbb, a különbséget talán nem is tudná megmondani, mintegy 

kiérzi belőle. 

Így van ez a médiumokkal is és két hasonló tulajdonságú médium 

közül az egyik által ugyanaz a szellem szívesebben nyilvánul, mint a 

másik által. Sőt vannak szellemek, akik csupán egy médiumhoz ra-

gaszkodnak. 

Azonban a szellemeknek válogató hajlama nem függ össze a mé-

diumok szellemi képességeivel. Egy, különben nem művelt egyén 

révén magas fokú szellemek nyilatkozhatnak, míg ellenkezőleg tudós 

egyén csupán fizikai nyilvánulásra lehet kvalifikálva a szellemek ál-

tal. 

Vannak végre olyan kezdetleges képességű médiumok is, hogy 

velük a szellemek csak bizonyos körülhatárolt gondolatkörben nyil-

vánulhatnak; ami ezt túlhaladja, azt a médium nem bírja kifejezésre 

juttatni. 

Ebből az következik, hogy a médium legjobb minősége mellett se 

lehet néha kielégítő szellemnyilatkozatot kapni. Azért a kísérleteknél 

a főszempont az, hogy a médiumok képességeit ki kell próbálni, mér-

legelni és meghatározni, hogy aztán a szellemek nyilatkozataival 

egybevetve, kellő ítéletet mondhassunk a nyilvánulás értékéről. 
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Van azonban egy másik főszempont is, mely a nyilvánulás előze-

tes sikeréhez különösen hozzájárul. És ez a kérdezőknek belső tisz-

tult célzata: 

„Hogy egy nyilatkozat jó legyen, jó szellemtől kell származnia; 

hogy a jó szellem nyilvánulhasson, jó eszközének kell lennie, és hogy 

nyilvánulni akarjon, a célt helyesnek kell felismernie.” 

A szellemek ugyanis képesek a gondolatot is olvasni és maguknak 

arról ítéletet alkotni, vajon a kérdező megérdemli-e a választ, és a 

kérdés olyan-e, amely feleletre érdemes? Ellenkező esetben nem po-

csékolja el idejét, hanem távozik. A tréfás és alantas szellemek azon-

ban minden gondolkozás nélkül adnak feleleteket, tekintet nélkül ar-

ra, hogy magukat az igazsághoz tartsák. Azért a médiumok sohase 

büszkélkedjenek, ha általuk magasztos vagy igaz nyilatkozatok tör-

ténnek; ellenben ne is röstelkedjenek, ha ennek ellenkezője történik. 

Előbbi esetben nem illeti őket dicséret, utóbbinál nem érdemcinek 

ócsárlást. Mindkét esetben tartsák magukat eszköznek és a jelenlevők 

is csak a nyilvánulásokat, mint olyanokat ítéljék, mérlegeljék érdem 

szerint. 

Amint már előbb előadtuk, a médiumok főképpen két osztályba 

sorozhatók: fizikai nyilvánulásokat vagy értelmi nyilatkozatokat 

közvetítő médiumokra. Ha azonban a következőkben sorozatos átte-

kintést nyújtunk a médiumokról, úgy ezt nem kell a szó szoros értel-

mében venni, mert, amint eddig is láttuk, a fizikai nyilvánulásban is 

lehet értelem, míg az értelmi nyilatkozatokhoz is szükséges néha a 

fizikai nyilvánulás. 

Érzékeny médiumok olyanok, kik képesek a szellemek jelenlétét, 

bizonyos általános vagy helyi érzés által, vagy pedig bizonytalan, 

vagy tényleges benyomás folytán megérezni. A benyomás természete 

szerint meg is tudják különböztetni a jó vagy rossz szellemek jelent-

kezését. 

A gyenge és nagyon érzékeny médiumoknak óvakodniuk kell a 

durva és erőszakos szellemekkel való közlekedéstől, mert általuk na-

gyon kimeríttetnek, ami által egészségük szenvedhet. 

A természetes vagy öntudatlan médiumok olyanok, akik által a 

tünemények önkéntesen, a médium akarata és tudomása nélkül állnak 

elő. 
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Az öntudatos vagy önkéntes médiumok akaraterejükkel hozzájá-

rulnak a tünemények előidézéséhez a szellemek közbejötte nélkül 

azonban - legyen akaraterejük bármily nagy - mit sem tudnak tenni. 

A szellemek akaratának is hozzá kell járulni a tüneményekhez. 

Kopogó szellemek részére való médiumok által zaj és kopogó 

hangok létesülnek. 

Mozgó tüneményekhez való médiumok által a szellemek súlyos 

tárgyakat elmozdítanak. 

Az emelés és vitelhez való médiumokkal képesek a szellemek tár-

gyakat a levegőbe emelni és mintegy röpíteni; sőt magukat a médiu-

mokat is felemelni. Ezek nagyon ritka tünemények. 

Zenei médiumok, kik által mindenféle hangszeren, - azoknak lát-

ható érintése nélkül, - a szellemek játszanak. 

Látható szellemjelenésekhez való médiumok. Ezek által a jelenle-

vők a megjelenő szellemeket láthatják és tapinthatják. 

Tárgyak hozatalára szolgáló médiumok. Kik által a szellemek oly 

tárgyat képesek előállítani, melyek sem azon helyen nem találtatnak, 

sőt néha messze országokból vagy a tengerfenékről és a föld mélyé-

ből valók. 

Éjjeli médiumok, kiknek útján a tünemények csak sötétben történ-

nek. Ennél meg kell jegyezni, hogy az effajta médiumok gyakorlat 

által képességüket odafejleszthetik, hogy a tünemények végtére nap-

pal vagy a világosságnál is beálljanak, és így annak látszata, mintha a 

sötétségre csak a csalás végett van szükségük, elkerülhető. 

Pneumatografiai médiumok, kikkel a közvetlen írás lehetséges. 

Halló médiumok, kik a szellemek beszédeit hallják és utána 

mondják. Ezeknél érdekes az az érzet, hogy füleikkel hallják a be-

szédet. 

Beszélő médiumok, kik a szellemek befolyása alatt úgy beszélnek, 

mintha saját gondolataikat közölnék. 

Látó médiumok, kik a szellemeket, mintegy testi szemeikkel lát-

ják. (Néha előfordul, hogy médiumi tehetség nélkül is látunk szelle-

met, de ez kivételszámba megy, hogy ilyeneket folyton lásson vala-

ki.) 
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Befolyásolt médiumok olyanok, kiket a szellemek éber állapotban 

is sugalmazhatnak és öntudatlanul is végeztetnek el velük oly felada-

tot, mely a médiumok értelmi képességén felül áll. 

Jövendőmondó médiumok, kik Isten kegyelméből embertársaik 

javára és hasznára a jövőnek megmondására sugalmazzák. 

Alvajáró médiumok, kiknek a holdkóros állapotukban szabaddá 

vált szellemük a bolygó szellemek befolyása alá kerül. 

Elragadtatásban (extázis) levő médiumok, kik szintén a bolygó 

szellemek behatása alá kerülnek. 

Festő- és rajzoló médiumok, kik befolyás alatt ilyen művészetet 

tudnak kifejteni. 

Vannak azonban olyan médiumok, kiknek ily művészetekben 

semminemű tanulmányaik nincsenek. A szellemek azonban mégis 

tudnak általuk festeni vagy rajzolni. 

A zenélő médiumok ugyanoly elbírálás alá esnek, mint a fentebb 

vázoltak. 
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Tökéletlen médiumok. (**) 

Ostromlott médiumok olyanok, kik folyton zaklató, csaló, alantas 

szellemekkel vannak körülvéve és ezektől nem tudnak szabadulni. 

Elámított médiumok, kikkel a csalószellemek visszaélnek, kik az 

ily szellemek nyilvánulásait meg nem bírják ítélni és ilyenek által 

megtévesztetnek. 

Megszállt médiumok olyanok, kik felett valamely rossz, erkölcste-

len hajlamú szellem teljesen uralkodik. 

Könnyelmű médiumok, kik képességeiket nem veszik komolyan 

és csak szórakozásból használják fel. 

Közönyös médiumok, kik a szellemek által adott erkölcsös tanok-

ból nem okulnak és életmódjukon, gondolkozásukon mit sem változ-

tatnak. 

Képzelődő médiumok, kik magas színvonalon álló nyilvánuláso-

kat olybá veszik, mintha az ő érdemük volna, hogy magas szelle-

mekkel közlekedhetnek. Csalhatatlannak tartják magukat és a mástól 

eredő közleményeket semmibe sem veszik. 

Büszke médiumok, kik az általuk adott nyilvánulásokat csak a má-

sok részére adottaknak tekintik, maguk nem okulnak belőle és nem 

elégszenek meg a médiumitás egy fajtájával, hanem valamennyit 

önmagukban akarják egyesíteni. 

Ingerlékeny médiumok, kik a bírálatot visszautasítják és az általuk 

nyert nyilvánulást, mint megdönthetetlen igazságot tekintik, aki pe-

dig ezt el nem ismeri, azt nem tűrik közelükben. 

Kapzsi médiumok, akik ebbeli tehetségüket megfizettetik. Általá-

ban nem vehető rossz néven, ha szegény emberek magasztos képes-

ségeiket életfenntartásukra használják, fel s ezt különben a szellemek 

sem kárhoztatják. Sőt volt rá eset, hogy a szellemek maguk ösztönöz-

ték a médiumot, hogy képességeit fizettesse meg és meghatározták 

az árt is, amit kérnie szabad. Amikor azonban a médium kapzsivá 

vált és a szellemek által meghatározott árt túllépte, megvonták tőle a 

közlekedést, médiumitása elenyészett. Ez volt a büntetés. 

Rosszhiszemű médiumok azok, kiknek van bizonyos képességük, 

de hiúságból olyanokat is mutatnak, melyekkel nem bírnak. Ez ter-

mészetesen csalásnak minősítendő. 

Önző médiumok, kik képességeiket csak maguknak tartják. 
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Féltékeny médiumok, akik más médiumokra irigykednek és bos--

szankodnak mások hasonló vagy másfajta médiumitásán. 

 

A jó médiumok. (**) 

Komoly médiumok azok, kik képességüket csakis jóra, hasznosra 

fordítják. Szentségtelenítésnek tartják, ha csupán a kíváncsiak kielé-

gítésére vagy mulatság céljára használnák. 

Szerény médiumok, kik bármely szép és fennkölt nyilvánulást 

kapjanak is, ebből maguk részére semmi érdemet nem formálnak, 

csupán egyszerű eszköznek vagy közvetítőnek tekintik magukat. 

Készséges médiumok azok, kik megértik, hogy hivatást töltenek 

be, ha képességük kifejtésére kedvteléseiket, szokásaikat, idejüket, 

sőt anyagi érdekeiket is másokért kockára teszik, feláldozzák. 

Megbízható médiumok azok, kik eltekintve a könnyű és biztos 

közlekedés módjától, saját jellemükkel és az általuk jelentkező ma-

gas szellemek folytán, kiknek támogatását bírják, feltétlen bizalomra 

méltók, úgy, hogy nincsenek megtévesztésnek kitéve. Egy szellem-

nyilatkozat így szól e tárgyról:  

„Kétségtelen és ezt beláthatjátok, hogy amidőn a médiumok jó és 

rossz tulajdonságait tárgyaljuk, egyiknél ellenmondást, másiknál 

bosszankodást okozunk. De ezzel nem kell törődni. A médiumitás 

napról-napra terjed. Oly médium, aki ily elmélkedést rossz néven 

vesz, csak azt „bizonyítja, hogy nem jó médium, hogy rossz szellem 

vezeti. Ez azonban csak rövid ideig fog tartani, mert a rossz médiu-

mok, akik képességeikkel visszaélnek, szomorú tapasztalatokra éb-

rednek; mint ahogy némelyek már saját kárukon megtanulták, hogy 

nem szabad azt az adományt, amit Isten erkölcsi javulásukra adott, 

saját földi céljaikra használni. Ha nem tudjátok az ilyeneket a jó útra 

visszaterelni, úgy sajnálkozzatok felettük, mert ezek Istentől eltaszít-

tattak.” 

Ez az elmélkedés nagyon fontos, a jó médiumokra nézve, akik 

megtanulják a veszedelmes szirtek elkerülését, de megszívlelendő 

azok által is, kik a médiumokat kihasználják; mert útmutatást ad ne-

kik arra az irányra, melyet kövessenek, hogy se maguknak, se má-

soknak kárt ne okozzanak. 
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Mindazok, kik szellemi nyilvánulásokkal foglalkoznak, mindig 

szem előtt tartsák azt az oktatást, ami a fentiekben foglaltatik. A mé-

diumok minden fajtájának határtalan árnyalatai vannak úgy hatásuk, 

mint tehetségük szempontjából. Így aztán érthető, hogy a médium 

képességét nem lehet egy bizonyos, szigorúan meghatározott cso-

portba osztani, mert ugyanabban a médiumban két vagy többféle 

médiumitási hajlam is lappanghat. Az egyik fajta azonban minden-

esetre az uralkodó, s ezt kell leginkább kifejleszteni. De nagy tévedés 

volna, hogy önkéntes - és nem hajlam szerinti - kiválasztás által 

kényszerfejlesztést kísérelnének meg, mert ezáltal először is időt 

vesztegetnének, aztán a médiumot hiába fárasztanánk, és végre még-

sem kapnánk megbízható médiumot. 

Tehát legkivált jelentkező vagy felismert médiumitást kell fejlesz-

teni, nem pedig a másoknál látott és tetszetős képességeket hajszolni, 

hogy végül azt a képességet is elveszítsük, mellyel valami jót és 

hasznosat művelhettünk volna. 

Erre vonatkozólag egy szellemnyilatkozat így szól:  

„Ha valamely képesség csírája vagy elve megvan, akkor „az félre 

nem érthető módon tényekben nyilatkozik. Ha a „médium saját kü-

lönlegességére szorítkozik, akkor kiválhat „nagy és szép dolgok ál-

tal; ha azonban mindenféle jelenségeket óhajt, semmiben sem nyújt-

hat jót. Jegyezzétek meg, hogy az a beteges kívánság, hogy képessé-

geinek körét kiterjessze, oly büszke önhittség, melyet a szellemek so-

hasem hagynak büntetlenül. A jók mindig elhagyják az önhitteket, 

akik aztán ily módon a csaló szellemek áldozatai lesznek. Sajnos, 

nem ritkaság, hogy a médiumok nem lévén megelégedve a nyert ké-

pességgel, büszkeségből és önhittségből külön képességre vágynak, 

hogy kitűnjenek. Ez az elbizakodottság megfosztja őket a legbecse-

sebb tulajdonságuktól, a megbízhatóságtól.” 

A médiumi különlegességek tanulmányozására nemcsak a médi-

umoknak van szüksége, hanem fontos az ezzel foglalkozóknak, 

vagyis a kísérletezések vezetőinek is. Amilyen szellemeket idézni 

kívánunk, és amilyen kérdésekre akarunk feleletet, ahhoz képest kell 

az e feladatoknak megfelelő médiumot keresni. Vagy fordítva; a mé-

diumnak megfelelő szellemeket szabad csak megidézni, vagy ennek 
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megfelelő tárgyat felölelni, hogy kielégítő eredményre juthassunk. 

Ellenkező esetben mindig kitesszük magunkat a tévedéseknek, töké-

letlenségeknek és sikertelenségeknek. 

Végül még megjegyezzük, hogy a médium jellemével nincs min-

dig összhangban a médiumitás jellege. Például egy különben víg ke-

délyű médium által komoly jellegű és szigorú irányú nyilatkozatokat 

kaphatunk. Ez ismét csak bizonyítani fogja, hogy a médium idegen 

befolyás alatt áll. 

 

A médiumfejlesztés és képzés. (**) 

Itt csak az írómédiumok fejlesztésével fogunk foglalkozni, mert ez 

a legelterjedtebb és legalkalmasabb faja a médiumitásnak; ezzel lehet 

tudniillik a legteljesebb közleményeket kapni. Ez tehát a legkívána-

tosabb formája a médiumitásnak. 

Sajnos, nem ismerünk határozott jeleket, melyek az effajta médi-

umitás felismerésére vezethetnek. Egyedül kísérlet útján ismerhetjük 

fel. A legcélszerűbb módja az, ha íróhelyzetbe ülünk, magunk elé 

téve papirost és kezünkbe véve tollat vagy irónt. Az irón ajánlato-

sabb, mert a tinta fogytával nem zavarja a megkezdett folyamatot. 

(Lásd az 5. ábrát.) 

Tartsuk kezünket könnyedén, olyformán a papiros fölé, hogy az 

irón hegye a papiroson legyen anélkül, hogy nagyon nyomná, nehogy 

nagy ellenállást fejtsen ki, ha a kéz megmozdulna. Megjegyzendő, 

hogy ha már egyszer folyamatba jön az írás, azaz, ha már a kezet a 

jelentkező szellem vezetni kezdi, akkor semmiféle ellenállás nem fog 

zavarólag hatni. Csak eleinte kell arra ügyelni, hogy a kezdet nehéz-

ségein túlessünk, így például a kifejlődött írómédium tollal is köny-

nyen fog írni, mert a szellem ehhez is begyakorolja magát. Azonban 

oly médiumoknak, kik nagy gyorsasággal írnak, a toll nem való, mert 

a papirost könnyen eltépik; sem pedig oly esetekben, amikor szenve-

délyes szellem nyilatkozik. 

A kezdő médium mindig azt óhajtja, hogy elhunyt szeretettjeinek 

szellemével közlekedhessek. Ámde e részben türelemmel kell lennie, 

mert egy bizonyos szellemmel való közlekedésnek sok akadályai le-

hetnek, azaz a kezdet nehézségei úgy a szellem, mint az élő részéről 

meghiúsíthatják e kívánságokat. 
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Hogy valamely szellem a médium által nyilvánulhasson, fluidáris 

összhangnak kell köztük létesülni, mely nem képződhet mindig elég 

gyorsan. Csak a fejlődés fokozata szerint lesz a médium arra képes, 

hogy bármely jelentkező szellemnek eszközül szolgálhasson. 

Másrészt pedig a szellem állapota, fejlődési foka is mérvadó arra 

nézve, vajon az egyébként kész médiumot felhasználhatja-e? Lehet, 

hogy a felhívott szellem jelen van, de a nyilvánulásra vagy nem ké-

pes, vagy pedig magasabb hatalomtól nincs erre engedélye. Azért 

nem szabad a kísérletet abbahagyni, hanem törekedni kell a fejlődés-

re, kérni kell a nyilvánulásra képes szellemeket, és különösen a védő 

vagy vezető szellemet, hogy segítségünkre legyen. 

De nem használ semmiféle idézési formula vagy ráolvasás, mert 

csak azok a szellemek nyilvánulhatnak, akiknek ez valamely, néha 

általunk fel nem ismerhető okból meg van engedve. Ajánlatos azon-

ban a jelentkezésre való felkérést mindig Isten nevében kezdeni és ez 

alkalommal azt is kérni, hogy a rossz szellemek beavatkozása meg ne 

engedtessék. 

Egyszerű fohász (példa): 

„Add, óh Urunk, Istenünk, hogy megnyilatkozhassanak azok a 

jó szellemek, kik által okulhatunk és ne engedd, hogy rosszaka-

ratú szellemek  megtévesztésünkre beavatkozzanak.” 

Ily előkészületek után aztán várnunk kell 10-25 percig; nyugodtan 

ülünk, s ha többen vannak jelen a kísérletnél, akkor tanácsos körben 

ülni, úgynevezett láncot képezni és a szomszédok kezét megfogni; 

csak az író jobb keze maradjon szabadon. Aztán teljes csöndben ül-

ve, mindnyájan áhítattal várják és óhajtsák a közléseket. A csönd, 

mindnyájuknak egy- és ugyanazon óhaja, a láncképzés által fejlesz-

tett fluidáris erő meg fogja hozni a kívánt eredményt. Ha azonban 

össze-vissza beszélgetnek, a jelenlévők gondolatai szerteszéjjel ka-

landoznak, akkor sohase fognak célhoz jutni. 

E módon kell ismételten naponként egy- és ugyanazon órában, de 

sohasem tovább, mint legfeljebb 30 percig ülésezni. 

Hogy mikor áll be a kívánt eredmény, az a fejlődéstől függ. Lát-

tunk olyanokat, kik az első kísérletre egész ívet teleírtak, de tudunk 
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olyanokról, akik csak hat hónap múlva, sőt egy év után fejlődtek ki; 

de ez idő után aztán kitűnő médiumok lettek. 

Ha végre a kéz megindul, akkor se fog minden esetben azonnal 

olvasható betűket írni. Eleinte mindenféle ákombákom kerül ki. Vég-

re egyes betűk, egyes szavak, aztán rövid, végre hosszabb mondatok. 

Mikor már ennyire jutottunk, a jelentkező szellem meg is szokta ma-

gát nevezni. Leírja nevét, volt lakhelyét, foglalkozását stb. De ne re-

méljük, hogy ez minden esetben a - valóságnak meg is felel! Ám 

azért ne rettenjünk vissza az esetleges valótlanságoktól. Hiszen - 

mint már más helyen kifejtettük - a szellemek se válnak mindjárt tö-

kéletesekké, ha földi burkukat levetették! Még sokaknál megmarad a 

tökéletlenség vagy a megtévesztésre való hajlam. 

Minden esetben nemcsak jogunk, de kötelességünk is, hogy a va-

lót követeljük. Hívjuk fel a jelentkezőket: „Isten nevében a való igaz 

bevallására.” Egy kis gyakorlat után a médium megérzi, ha általa 

igaz és őszinte, avagy pedig csaló szellem akar nyilatkozni. Utóbbi 

esetben kötelességünk a rosszindulatú szellemtestvért a jó útra téríte-

ni, imádságra szorítani, s ha ebbeli felhívásunkra nem hallgat, úgy 

meg kell tőle vonni a jelentkezés lehetőségét, amit legegyszerűbben 

az irón letevésével érünk el. 

A hosszas kísérletezést azzal is lehetne kikerülni, ha egy kipróbált 

médium révén egy magasabb fokú szellemet megkérdezünk, vajon 

van-e bennünk médiumitás, és milyen irányban lehetne fejleszteni. A 

kipróbált médium az ülés alatt tegye a kezét a fejlesztendő médium 

kezére; ha utóbbiban van médiumi képesség, akkor bizonyára érezni 

fogja kezében az írásösztönt, bárha a kipróbált médium csak egy uj-

jával enyhén érinti is karját. Ily esetben azt kell feltételeznünk, hogy 

amint valamely élettelen tárgyat (asztalt) össze tudunk kötni a szel-

lemmel, ez esetben is a jó médium keze mintegy meghosszabbítása 

lesz a fejletlen médium kezének s a médiumi erő átháramlik. Ha ezt 

többször lehet ismételni, a fejlesztés gyorsabb lesz. 

Ha alkalmunk van, úgy legjobb egy tapasztalt szellem-búvár sze-

mélyes tanácsait és oktatásait követni, mert a sokféle szabályt úgy 

sem lehet egyszerre megtanulni és sok oly jelenséggel bonyolódhat a 

fejlődés, melyet a tapasztalat könnyen megoldhat, míg ellenkezőleg a 

kísérletek dugába dőlhetnek. 
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A médiumitásnak minden más formában való fejlesztése sikerte-

len; nem használ itt az amerikai rendszer által ajánlott mindenféle 

kéz- és fejtornásztatás, sem egyéb idézés vagy ráolvasás. Akiben 

nincs médiumi tehetség, az hagyjon fel minden kísérlettel, mert hiá-

bavaló a fáradság. 

A médiumitással megáldott egyénnek nem szükséges, hogy hívő 

is legyen ebbeli képességében; már sokan meggyőződött spiritiszták-

ká váltak azáltal, hogy bennük az írómédiumitás kifejlődött, amidőn 

azt tapasztalták, hogy olyasmit kellett írniuk, amire nem gondoltak, 

vagy amit nem tudtak. 

Az írómédiumitás egyik fő veszélye az, hogy kezdethez alsóbb-

rendű és fejletlen szellemek jönnek. A fejlesztést ugyanis nem a 

magasabb rendű szellemek végzik. Erre a munkára a kevésbé fejlet-

tek használtatnak fel. Egyrészt, mert a munka nem éri meg a fejlődött 

szellem idejét, másrészt ezzel úgy a fejlesztő szellem, mint a fejlődő 

médium tanul. A veszély már most abban rejlik, hogy a médium 

nagyon hozzászokik az alantas szellemhez; akár azért, mert gon-

dolkozásuk azonos, hasonnemű, akár mert az alantas szellem 

nyilvánulása a médiumnak tetszik. Mindkét esetben nehezen tud 

aztán a médium az ilyen befolyástól szabadulni. Az ily befolyásolt 

médiumhoz a magasabb szellemek aztán nem járnak. Fontos tehát, 

hogy a médium a veszélyt ismerve, Istenhez és védőszellemeihez va-

ló fohászkodás által segítséget kérjen, hogy ezektől megszabaduljon. 

Ilyenkor nagyon üdvös az írást egy darab ideig abbahagyni, hogy az 

alantas szellemek a médiumtól elszokjanak. De nemcsak véletlenül 

és akaratlanul, de könnyelműségünkkel is eshetünk a rossz és alantas 

szellemek hatalmába. Ha tudniillik abbeli vágyakozásainkban, hogy 

mentől előbb írjunk, bármely szellemet hívunk segítségül. Erre meg 

fog jelenni az első jött-ment alantas szellem; utóbb keserű csalódások 

és alkalmatlankodások árán tanulják meg az illetők, hogy mily hibát 

követtek el. Ezek annál végzetesebbek lehetnek, mert az ily alantas 

fokon álló szellemek közleményei sehogy se elégíthetnek ki bennün-

ket és így arra a következtetésekre jutunk, hogy ezekért nem volt ér-

demes a szellemvilággal foglalkozni. Ennek folytán gyakran abba-

hagyjuk az írást és a talán magasztosra képes médiumitás idővel el-

vész. 
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De veszélyes lehet azért is, mert az alantas szellem, ha észreveszi, 

hogy felismerték, elkezd képmutató lenni, mézesmázos szavakkal, 

bölcsességet tetető oktatásokkal kezdi a médiumot tévútra vezetni, 

csakhogy megtartsa írókedvében és tovább is hatalmában akarja tar-

tani, hogy kedvteléseinek eszköze maradjon. 

Amint már említettük, az írás eleinte ákombákomos, és csak a 

médium által olvasható, de később mindinkább olvashatóbbá válik. 

A papírral a szellemek nem bánnak takarékosan. De ha valamit ol-

vashatatlanul írtak, néha maguk kihúzzák, és újra írják, vagy felszólí-

tásra kijavítják. Ha mondókájukat bevégezték, akkor vagy nevüket, - 

néha legtöbbször egy felvett nevet - írják alá, vagy bizonyos cikor-

nyás-kacskaringós vonásokat rajzolnak, melyeket aztán híven ismé-

telnek. De amíg azt be nem fejezték, amit el akartak mondani, addig 

a médium nem bírja kezét a mozgástól visszatartani. 

Az írási ösztönt a médium rendesen megérzi. A kézfejben, vagy a 

karban érez olyasmit, mintha megfognák, megszorítanák. Sokszor 

már azt hittük, hogy az ülés befejeződött, és íme, a médium egyszer-

re csak hirtelen megragadja az irónt és gyorsan, görcsösen ír. A szel-

lem felel az esetleg vitatkozó egyéneknek. A médium rendesen meg-

érzi, amikor a szellem megszállja vagy elhagyja. 

Az eddig elmondottak nagyobbára az úgynevezett gépies médiu-

mokra vonatkoznak, akik rendesen vagy nem is tudják, mit írnak, 

vagy csak a megkezdett szavakat ismerik, de a folytatásról sejtelmük 

sincs. Amint már említettük, az írómédiumoknak oly válfaja is van, 

mely tudja, hogy mit ír, azaz mielőtt leírná a szót, ez az agyban meg-

fogamzik. E médiumok természetesen nagyon nehezen különböztetik 

meg azt, hogy mi a saját s mi a szellemi sugalmazás szüleménye. Ám 

ez az aggodalom ne tartsa ezeket vissza az írástól, mert idővel, ha jól 

megfigyelik magukat, meg fogják találni a saját és a szellemi sugallat 

közötti különbséget; fel fogják ismerni, mi volt saját gondolatukban 

megfogalmazva, s mit kaptak sugalmazás útján. 

Az ilyen sugalmazott médiumok is kaphatnak ösztönzést az írásra. 

De ha az írómédiumitásuk fejlesztésénél kezük nem is indulna meg 

önkéntelenül, ne habozzanak azért, amikor valami oly gondolat száll-

ja meg agyukat, melyet le kellene írniuk. Írják le azonnal, amint erre 

a leírásra az ösztönzést az agyon keresztül megkapják. Utóbb követik 
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ezt a többi gondolatok, és végre is mindegy az, hogy mely forrásból 

erednek a gondolatok, csak szépek, üdvösek és jók legyenek. Vajon 

nem így kapnak-e a költők, világbölcsek és a tudósok is sugalmazott 

gondolatokat? 

Ha végül a médium már tökéletessé vált, azaz gyorsan és hibátla-

nul ír, ne essék abba a hibába, hogy magát a további okulástól elzár-

ja. Ekkor csak az anyagi akadályokat győzte le és csak ezután kez-

dődnek még csak az igazi nehézségek. Most aztán tanácsokra van 

szüksége, hogy tapasztaljon és okuljon, nehogy ama számtalan hur-

kokban fennakadjon, melyeket azok a csaló szellemek vetnek, akik 

abban találják gyönyörűségüket, ha észreveszik, hogy a médium ön-

hitt, nagyravágyó akar lenni és így kizsákmányolható. 

Ha azonban az írási képesség teljesen és tökéletesen kifejlődött, 

akkor a fődolog az, hogy vissza ne éljenek ezzel az adománnyal. Az 

az élvezet, melyet e képesség a kezdőnek nyújt, könnyen arra csábít-

ja, hogy túlságosan éljen vele; de meg kell gondolnia, hogy ez az 

adomány csak jóra és nemesre fordítandó, használandó és nem arra, 

hogy kíváncsiságunkat kielégítse. Azért csak fontos okokból kell ve-

le élni, mert hisz a szellemek sem érnek rá mindig, különösen a ma-

gasan fejlettek nem és akkor annak a veszélynek vagyunk kitéve, 

hogy csaló szellemek ámításának esünk áldozatul. Azért tanácsos, 

hogy e célra bizonyos napoknak meghatározott óráit szenteljük, mely 

időpontra nézve a vezetőszellemekkel megállapodtunk, hogy aztán 

emelkedett hangulatban foghassunk ahhoz a munkához, mely egyút-

tal átszellemülésünkre is szolgáljon. 

Megtörténik azonban, hogy minden áhítat, komoly óhaj és állhata-

tos kísérlet dacára sem mutatkozik semmiféle jele a médiumitásnak; 

ez esetben nem marad egyéb hátra, mint abbahagyni a dolgot, mert 

ezt erőltetni nem lehet. Amint például nem lehet mindenkiből énekes, 

ha nincs hozzávaló tehetsége, épp úgy nem lehet médium, ha nincs 

meg az ehhez szükséges képessége. Ilyenkor más médium segítségé-

vel kell keresni a szellemekkel való közlekedést. 

De azért nem kell azt hinni, mintha a médiumitás megnyilatkozá-

sának híjában el volnánk hagyatva. Óh nem! Őrszellemeink azért ve-

lünk vannak és sugalmaznak, testi érzékeinkkel észre nem vehető 

módon; de ha erre a körülményre figyelmünket kiterjesztjük és kutat-
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juk a sugalmazások formáját, mihamarább kénytelen leszünk beval-

lani, hogy észre kezdjük venni a jó és rossz befolyásolást, s ha már 

egyszer ennyire vagyunk, a rossz sugalmazásoknak könnyen ellen 

tudunk állani. Ez is egy, előbb-utóbb meggyőző formája annak, hogy 

a túlvilágiak törődnek velünk, még pedig elég sokat, csak hogy mi, 

földi vágyakkal eltelt érzékeinkkel ezt nem vesszük észre. Ha egy-

szer sikerült önző és anyagi élvezeteket óhajtó kívánságainknak meg-

felelő gátakat szabni, azonnal érezni fogjuk a jó szellemi befolyás 

áldásos hatását. A nyilvánvaló médiumitással meg nem áldott egyén 

hasonló a vak gyermekhez, ki gondoskodó szüleit nem látja, de azért 

szeretetük hatását mégis megérzi. 

 

A kéz vonásának változása az írásnál. (**) 

A gépies írómédiumoknál sokszor jellemzően fordul elő az a tu-

lajdonság, hogy a kéz vonása aszerint változik, amint egyik-másik 

szellem nyilvánul. Ahány szellem nyilvánul a médium kezével, an--

nyiféleképpen ír a médium és mindig egyazon vonásokkal, úgy, hogy 

erről ráismerni a jelentkező szellemre. Sőt van rá eset, hogy az illető 

szellem földi életében írott okmányait előkeresték s keze vonása tel-

jesen felismerhető volt és így a szellem azonossága kétségtelenül be 

volt bizonyítható. 

Tudunk egy esetet, amidőn egy teljesen hitetlen atya 12 éves le-

ánykája írómédiummá vált, és ezáltal a nagyatyja - kit a leány nem 

ismert, mert ennek születése előtt rég elhalt – jelentkezett, és elte-

kintve attól, hogy a leányka (tehát az unoka) előtt teljesen ismeretlen 

dolgokról adott nyilatkozatot, oly jellemzően írta régi keze vonását 

és különösen nevének aláírását, hogy amidőn a régi kéziratokat ös--

szehasonlítás céljából előkeresték, álmélkodva látták a vonások teljes 

azonosságát, mely aztán a hitetlen atyát is meggyőzte és hívő spiri-

tisztává tette. Azonban a kézvonások változatlansága korántsem bi-

zonyíték a médium ellen, mert a vonások változása nem okvetlen 

kelléke az írómédiumitásnak és ennek csak egy különös változata. 
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A megszálltságról. (**) 

Egyszerű megszálltság, elámítás, teljes megszálltság (leigázás) 

Ezek okai és legyőzésének módjai. 

A spiritizmus veszélyei közé első sorba kell felvenni a megszál-

lottságot, azaz azt az állapotot, amidőn némely szellemek bizonyos 

egyének fölött feltétlen vagy részbeni uralmat nyernek. A veszély 

annál nagyobb, mert mindig csak alantas szellemek sajátossága, hogy 

ilyképp uralomra, azaz nyilvánulásra jussanak. A jó szellemek soha-

sem erőszakoskodnak, ilyet nem éreztetnek; tanácsolnak, megkísérlik 

jó tanácsaikkal a rossz hajlamokat ellensúlyozni, de ha nem hallgat-

nak rajok, visszavonulnak. A rosszak ellenben megragadják és belé 

helyezkednek az arra alkalmas egyénbe és ezek szellemével teljesen 

azonosítják magukat. 

A megszálltságnak különféle fokai vannak, melyeket a szerint kell 

megkülönböztetni, amint a kényszer által vagy hatásukban mutat-

koznak, és így megkülönböztethető: 

A) az egyszerű megszálltság, 
B) az elámítás, 
C) a teljes megszálltság. 

A) Az egyszerű megszálltság abban nyilvánul, hogy valamely 

rosszakaratú szellem ráerőszakolja magát a médiumra, a médium 

akarata ellen a közleményekbe tolakodik, meggátolja, hogy a médi-

um más szellemekkel is közlekedhessek, végre magát más szellem-

nek nevezi. 

Ha néha egy-egy csalfa szellem betolakodik a nyilvánulásokba, 

ezt még nem nevezhetjük megszálltságnak. A legjobb médium is ki 

van ilyesminek téve, s a hébe-hóba való megcsalatás még nem meg-

szálltság. Csak ha a szellem nyakasan jelentkezik és ráismerünk, 

hogy más helyett is ő jön, akkor lehet csak megszálltságra gondolni. 

Az ilyen esetekben a médium még felismeri, hogy csaló vagy tolako-

dó, tréfás szellemmel van dolga. Az ilyen szellemek nem is igen pa-

lástolják abbeli szándékukat, hogy akadékoskodni, vagy bosszantani 

akarnak. Így aztán a médium vigyázhat magára és felismerve a csalá-

si szándékot, nem esik áldozatul. Ez tehát nem lehet veszélyes, csak 

kellemetlen, amennyiben a komolyabb és kedvelt szellemekkel való 
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közlekedést megnehezíti és a kapott közleményeket szigorúbb felül-

bírálás alá kell mindenkor venni. 

Ebbe sorolhatók azok a zaklatások, melyek fizikai jelenségeknek 

nevezhetők és makacs lármában, kopácsolásban s másféle zajban 

nyilvánulnak. 

B) az elámításnak sokkal súlyosabb következményei vannak. Ez 

olyképpen nyilvánul, hogy a szellem a médium gondolkozására köz-

vetlenül befolyik és ezáltal oly tévedésbe ejti, hogy a nyilvánulások 

tekintetében ítélőképességét megzavarja. 

Az ilyképp elámított médium nem hiszi el, hogy meg van csalva. 

A szellem képes őt maga iránt vakhitre ösztönözni, és így képtelenné 

lesz azt a badarságot és esztelenséget, melyet ír, ilyennek felismerni, 

habár az még a legszembeszökőbb volna is. De csalódnának, ha azt 

hinnénk, hogy ilyesmi csak tanulatlan és ítélőképesség nélkül való 

egyéneknél lehetséges. A legszellemesebb, felvilágosodott és minden 

tekintetben tanult egyének is ki vannak téve ily veszélynek, és ez bi-

zonyítja, hogy eme tévesztés csakis idegen befolyásnak tulajdonítha-

tó. És csakugyan az ilyen elámítás vagy tévesztés által úgy vezeti a 

szellem azt, akit legyőzött, mint valami vakot és arra képes bírni, 

hogy a legbadarabb tanokat és hamis elveket, mint az igazság és böl-

csesség netovábbját hirdesse. 

Tehát az egyszerű megszálltság és az elámítás közötti különbség 

nyilvánvaló. Különben is másféle tulajdonságú szellemek okozzák az 

egyiket és a másikat. Az elsőbbit csak tolakodó gyengébb szellemek 

idézik elő. De utóbbit olyanok, akik mintegy álarc alatt ravaszul és 

ügyesen lopódznak be a médium bizalmába, eleinte azzal, hogy az 

erkölcsösség és az igazság szavait hangoztatják. Istenre hivatkoznak, 

sőt emberszeretetet tanácsolnak, de mégis, - ha mindig minden cse-

kélységre figyelünk - alacsonyságukat ezek dacára, felismerhetjük. 

Leginkább azáltal ismerhetők fel, hogy bizonyos egyénektől óvják a 

médiumot, akiről tudniillik felismerik, hogy a médiumot felvilágosí-

tani képesek volnának. Ha aztán a médiumot sikerül nekik a jó befo-

lyástól elkülöníteni, akkor aztán teljesen hatalmukba kerítik. 
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C) a teljes megszálltság az az állapot, amikor már a médium saját 

akaratából mitsem tud tenni, hanem teljesen hatalmába esik az ide-

gen befolyásnak. 

Ha csak a szellemre terjed ki a leigázás, akkor csupán magasabb 

fokú elámítással van dolgunk. 

Ha azonban a szellem a testet is hatalmába kerítette, és a szerve-

ken is uralkodik, akkor a médium önkéntelen mozgásokat fog tenni. 

Például az írómédium mindig, mindenhol, mindennel írni akar. Író-

szer hiányában azzal, ami keze ügyébe akad, esetleg ujjaival a falakra 

is írni kíván. Az ilyen kényszer azonban a legkülönféleképpen mu-

tatkozik. A megszállt egyén oly mozgásokat tesz, amelyek sem a 

hellyel, sem a körülményekkel összhangban nincsenek. Például a 

vendéglőben letérdel és imádkozik, vagy pedig az utcán úszni akar. 

Ilyeneket rendesen megháborodottaknak tekintenek, de sokszor egész 

értelmesen adják elő, hogy ők értelmük szerint érzik a kényszert, 

mely ilyen visszás cselekedetekre szorítja őket; de ellenállni nem 

bírnak. 

Hajdan a rossz szellemek uralmát, mely az észbeli tehetségek el-

tévelyedéséig ment, megszálltságnak nevezték. Nézetünk szerint ez 

leigázásnak is nevezhető. De nem használjuk ezt a kifejezést, nehogy 

úgy tűnjék fel, mintha azok rosszra teremtett lények lennének, holott 

csak többé-kevésbé fejlődött lények azok, akik mind javulhatnak. 

Továbbá, mert nem kell ezt úgy értelmezni, mintha a szellem az ille-

tő testet elfoglalta volna, mintha abban lakoznék, holott csak kény-

szer alá hajtja. 

Nincsenek tehát közönséges értelemben vett megszálltak, hanem 

csak zaklatottak, leigázottak és elámítottak. 

Amint már mondtuk, ezek az állapotok a médiumok állandó ve-

szélyei, és nem bírnak eléggé óvakodni, hogy ez be ne álljon; mert 

eltekintve az egyénre való kellemetlenségektől, határozottan akadá-

lyozza a nyilvánulások jóságát és valódiságát, s ilyen állapotban, 

minthogy ezek csakis alantas szellemek által történhetnek - a nyilvá-

nulások iránt nagyon bizalmatlannak kell lenni és azokat jól meg 

kell rostálni. 
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A megszállottságot a következő jelekből lehet felismerni: 

1. A szellem erőszakosan nyilvánulni óhajt, akár írás, beszéd 

vagy kopogás által és más szellemeket nem enged nyilvánulni. 

2. Hogy a médiumot úgy elámítja, hogy értelmessége ellenére 

nem bírja a közleményekben a téveset az igaztól megkülönböztetni. 

3. Hogy a médium a nyilvánuló szellem azonosságát csalhatat-

lanul bizonyítva látja, holott tiszteletreméltó nevek alatt mindenféle 

badarságot mond. 

4. Ha a médium a szellemek dicséretében kéjeleg. 

5. Ha a médium arra törekszik, hogy az őt felvilágosító egyé-

neket magától távol tartsa. 

6. Ha a közlemények bírálatát nem engedi meg. 

7. Ha folytonosan, szükség nélkül átengedi magát a nyilvánulá-

soknak. 

8. Ha saját jól felfogott érdeke ellen nem bírja a nyilvánulás 

kényszerét leküzdeni. 

9. Ha körülötte folyton zaj és rendetlenség van, melynek okát 

nem tudja megmagyarázni. Ha mindezeket tudjuk, okvetlen felmerül 

az a gondolat: kívánatos dolog-e médiumnak lenni és nem-e veszé-

lyes ilyen állapotot előidézni? Nem-e kell ezt a spiritizmus árnyékol-

dalának tekinteni? 

Válaszunk a következő, mely jól megfontolandó: 

A szellemeket nem teremtették se a spiritiszták, se a médiumok ré-

szére, sőt ellenkezőleg: a szellemek létezése képezi a spiritisztákat és 

médiumokat. Hisz a szellemek nem egyebek, mint az emberek lelkei, 

és így, amióta emberek vannak, azóta szellemeknek is kell léteznie. 

Sőt a szellemek még előbb is voltak. Így tehát a szellemek mindig 

képesek voltak a szellemre akár észrevehetően, akár nem, - jó vagy 

rossz - befolyással lenni. A médiumitás csak eszköz, mely által befo-

lyásuk érvényesül. Minthogy pedig minden ember többé-kevésbé 

médiumi képességgel bír, tehát egyikre érezhetően, bizonyíthatóan, a 

másikra pedig észrevétlenül tudnak hatni, ahhoz képest, amint az 

egyénben a saját énjének akaratereje kifejlődött és idegen befolyá-

soknak könnyen vagy nehezen adja át magát. 
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Eszerint tehát azt kell állítanunk, hogy a médiumitás jó kifejlődése 

arra képesíti az egyént, hogy a tisztán idegen befolyást megállapít-

hatja, és ha az jó és üdvös, átengedi magát, ha pedig határozottan 

rossz és káros, akkor ellenáll. Így tehát nemhogy szerencsétlenség, 

hanem inkább nagy szerencsének, sőt Isten adományának kell tekin-

teni a teljesen kifejlődött médiumitást. Hisz hányszor lehet hallani, 

hogy embertársunkra azt mondjuk, ha érthetetlen módon ferde és 

rossz dolgokat művei, hogy rossz szelleme vezeti a romlásba. Íme, e 

közmondásban benne van az igazság! 

Ha a médiumitás révén ezt a rossz szellemet fel lehet ismerni, ak-

kor lehet is ellene küzdeni. Csak az ismeretlen ellenség veszélyes. A 

közlemények révén megtudva azt, hogy a médium rossz szellem be-

folyása alatt áll, ellensúlyozni kell ezt; mert akár ír, akár nem, a befo-

lyás megmarad, amíg csak a szellemet nem sikerül eltávolítani. 

Tehát nem a spiritizmusban rejlik a veszély, hanem abban, ha azt 

nem tanulmányozzuk, és a meglévő - régi időktől fogva mindig mű-

ködő - befolyásokat fel nem ismerjük, és ezeket semlegessé tenni nem 

tudjuk. 

A megszálltság okai különfélék lehetnek. Néha a szellem bosszú-

ja, egyik-másik életéből átvitt haragja. Néha csak a természetében 

fekvő vágy, hogy rosszat tegyen. Ha szenved, másokat is kínozni kí-

ván. Gyűlölség, irigység, az anyagiság utáni vágy vezérlik az alantas, 

tisztulatlan szellemeket a folytonos, szünet nélküli nyilvánulásokra. 

Ők ilyenkor élni vélnek, mert a legtöbbje nem is bír annak tudásával, 

hogy már meghalt, a médium segítségével a letargiából ébredve, - 

melybe a halál után esett - e látszólagos életét kívánja folytatni, hogy 

így mintegy tovább fejlődjék. Ily megszálltság néha úgy a szellemre, 

mint a médiumra nagy tanulság. S ha sikerül a szellemet jó útra térí-

teni, úgy később a médiumnak nagy hasznára is lehet. 

Vannak azonban oly szellemek is, kik nem rosszaságból szállják 

meg a médiumot. Tudjuk, hogy szellemek, és mint ilyenek: tudásuk-

ra büszkék is és azt fitogtatni szeretnék. Ilyenek minden tudomány-

ágból, bölcseleti és vallási iskolákból kerülnek ki, hogy részben föl-

di, részben szellemi életükben szerzett tanulmányaiknak hívőket sze-

rezzenek. Ezek azért veszélyesek, mert tévtanaiknak tetszetős formát 
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tudnak adni, s a médiumot és körét könnyen megtévesztik. Ezek 

azok, akik nem átallják Krisztus, Mária, Mózes stb. nevében beszélni 

és azoknak adni ki magukat. 

Ezek a tudományos és bölcselkedő szellemek nagyon veszélyesek, 

mert határozott rosszat nem mondanak ugyan, tudva azt, hogy ekkor 

leleplezik őket, de az által ártanak, hogy utópisztikus és excentrikus 

fogalmakat közölnek és képesek a józan észt megrontani. Ha újonco-

kat ilyesmikkel tévútra vezetnek, úgy eme badarságok nyilvánosság-

ra hozatalával legtöbbet ártanak a spiritizmusnak. 

Megtörténik néha az, hogy a médium csak egy és ugyanazon szel-

lemtől nyerhet közleményt. Ez az eset nem sorolható a megszállott-

sági esetek közé. Lehet ugyanis a médiumban oly fizikai vagy pszi-

chikai tulajdonság, mely csakis egyetlen szellem közvetítését vonja 

maga után; valószínűleg úgy a médium, mint a szellem fejlődésének 

előnyére. Itt tehát nem konokságot és zaklatást kell látni, hanem va-

lami szükségszerűséget, különösen akkor, ha a közlemények jók és 

szépek. 

A megszálltság leküzdésének módozatai attól függnek, hogy mily 

természetűvé fajult a megszálltság. Ha a médium tisztában van azzal, 

hogy csaló szellemmel van dolga, akkor kétféleképpen szabadulhat 

tőle. Vagy megkísérli a szellemnek bebizonyítani, hogy nem hisz ne-

ki és így vagy távozásra, vagy megjavulásra bírja őt, vagy pedig tü-

relmét kell próbára tennie, és elfárasztani a hiábavaló erőlködésben. 

Minthogy azonban a szellemeknél az idő nem pénz,  és őket néha 

kifárasztani nem lehet, tanácsos, hogy a médium vezetőszellemét 

hívja segítségül. A vezetőszellem segítségül hívása, úgyszintén a jó-

akaratú türelem mindig meghozza jó eredményét, és egy makacs, 

rossz szellem megtérítése nagyon üdvös dolog, mely által a szellem-

világban egy hathatós jóbarátot szerzünk magunknak. 

Vegyük továbbá tekintetbe azt, hogy ilyenkor felebaráti szeretetet 

is gyakoroltunk. Ha az a módszer, hogy nyilvánulásoknak a médium 

nem adja oda magát, például azzal, hogy nem ír, nem használna, mert 

a szellem a médium hallása által jelentkezik, vagy pedig más testi 

zaklatásnak a nyomai mutatkoznak, akkor oly állapot áll be, melynek 

megváltoztatására és javítására sürgősen tenni kell. Mert a testi le-
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nyűgözés befolyásolja a médium szellemi akaraterejét, ellenálló ké-

pességeit és így a veszélyt növeli. 

Ily esetekben segítségért delejező erővel bíró egyénhez kell for-

dulnunk, aki a spiritizmus idevágó jelenségeit ismeri, hogy ilyképpen 

egy harmadik egyén kifejlődött akaratereje segítsen. Ilyen delejező-

nek természetesen csakis akaraterejével lehet hatni és csakis abban az 

esetben, ha erkölcsi értelmi színvonala a szellemét felülmúlja. Ebben 

rejlik Jézus Krisztus hatalma, amikor az úgynevezett ördögűzést mű-

velte. 

Azonban nem adhatunk részletes tanácsokat, mert akkor a deleje-

zésről külön könyvet kellene írnunk, csak figyelmeztetni akarunk 

arra, hogy a delejező benső, tiszta erkölcsi ereje a mérvadó; semmi-

féle mágikus szó, vagy valami boszorkányszerű hókuszpókusz nem 

használ. Ha közelben egy másik jó médium van, úgy ennek révén a 

megszálltság föloldásainak módozatai felől a magasabb szellemek 

tanácsát lehet kikérni. 

Néha azonban a médium erkölcsi és szellemi tökéletlenségei a 

megszálltságtól való felmentését akadályozzák, mert az alantas szel-

lemek rokonszenveznek velük, úgy, hogy ez alapon nagyon szoros a 

kapocs közöttük, különösen akkor, ha olyan szellem pártol hozzájuk, 

amelyet a földi életből némi bosszú is vezérel. Ily esetekben bünte-

tésszámba is megy a megszálltság, és ekkor csakis a Mindenhatóhoz 

irányuló buzgó imádság segít, aki csak a bűnhődés befejezése után 

engedi a médiumot megszabadulni. 

De azért nem kell ám minden bajt a szellemektől származónak te-

kinteni, és ezeket okolni. Sokszor magunk vagyunk kellemetlensége-

ink és betegségeink okozói, ha oktalanul éltünk és a legegyszerűbb 

egészségi követelményeket figyelmen kívül hagytuk. 

 

A személyazonosság. (**) 

Az azonosság kérdése a spiritizmus követői között is sok támadás-

ra és kételkedésre ad okot; a szellemek nem mutatnak fel közjegyzői 

okiratot azonosságuk mellett, és ha tudjuk, mily könnyen adják ki 

magukat hamis nevek alatt, úgy érthető, hogy efelett sok vita folyik. 

A megszálltság után az azonosság kérdésében fekszik a spiritizmus 

legnagyobb nehézsége, habár az azonosságot legtöbb esetben mindig 
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mellékkérdésnek kell tekinteni, és megoldásának semmi fontosságot 

sem kell tulajdonítani. 

Ha oly szellem jelenik meg, mely egy több száz évvel ezelőtt élt 

egyén nevét mondja be, akkor a személyazonosságot úgy sem lehet 

egykönnyen beigazolni. S ha ilyen szellem egy elismert kiváló szel-

lemi képességű egyén nevét veszi fel, és holmi badarságot mond, ak-

kor úgyis tudhatjuk, hogy csalóval van dolgunk. Ha pedig közlemé-

nyei megütik annak a mértékét, mely a hajdan élt egyén szellemi ké-

pességeinek megfelel, akkor ez, habár nem is tekinthető anyagi bizo-

nyítéknak, legalább valószínűvé teszi a személyazonosságot. Ha szé-

pet és jót mond a szellem, a valódi azonosság szinte mellékes. 

Igaz ugyan, hogy ez ellen azt lehetne mondani, hogy ha valaki 

hamis név alatt mond szépet és jót, azért mégis csal, és nem lehet 

magasabb fejlettségű szellem. Ámde itt nagyon finom és szövevé-

nyes megkülönböztetéseket kell tennünk, melyeket a következőkben 

fejtünk ki: 

Abban a mértékben, melyben a szellemek tisztulnak és fejlődnek, 

összeolvadnak személyiségük jellemei a tökéletesedés egységében. 

Mindazonáltal egyéniségüket megtartják. Így van ez a magasabb tisz-

tult szellemeknél. Ebben az állapotban az a név, amely alatt néhány 

ezer múló testi létükben, esetleg földön éltük egyikében másikában 

keresztülmentek, teljesen mellékes dolog. Jegyezzük meg, hogy a 

szellemek tulajdonságaik hasonlósága által egymást vonzzák, és így 

rokonszenves csoportokat vagy családokat képeznek. 

Minthogy azonban nekünk, földi embereknek névre van szüksé-

günk, hogy bizonyos fogalmakat kifejezzünk, ezeknek támaszpontot 

keressünk, tehát oly nevet vesznek fel, amely e fogalmakat az övéké-

vel legjobban fedi. Ha tehát a jelentkező szellem például Petőfinek 

adja ki magát, ez nem tárgyi bizonyíték, mert ez oly szellem lehet, 

aki ahhoz a csoporthoz tartozik, amely Petőfi szellemének felel meg, 

ha tudniillik e szellem tudása és képességei szerint képes nyilatkozni. 

A név tehát mellékes, a fődolog, hogy a névnek megfelelő szellem-

nyilatkozatot kapjunk, hogy fogalmaink fedve legyenek. 

Ha ily névvel jelentkező szellem nem képes nyilvánulásában a 

névnek megfelelő fogalmakat produkálni, akkor a csalás bizonyos. 

Általánosságban tehát, ha csupán okulni akarunk, a spiritizmus taná-
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ban a név teljesen mellékes dolog; a személyazonosságtól egészen 

eltekinthetünk, mert az oktatásunkra jelentkező magasabb szellemek 

mind egy és ugyanazon fokú csoportból valók, és így személyileg is, 

tudásban is egyformák. Tehát nem egyéniségükre, hanem oktatásukra 

van szükségünk. Ha a tőlük nyert oktatás jó, akkor teljesen mindegy, 

ha Péter vagy Pál név alatt nyilatkoznak. Másképp áll a dolog, ha bi-

zalmas közléseket kérünk, mert itt csakugyan fontos lehet, hogy kitől 

kapjuk, és egész joggal követelhetjük, hogy ez esetben a személy-

azonosság is bizonyíttassék. 

Könnyebb a személyazonosság bizonyítása, ha oly kortársakról 

van szó, kiknek szokásait és jellemét ismertük; mert még nem volt 

idejük szokásaiktól, kedvteléseiktől megválni, és ezekről legbizto-

sabban rájuk ismerünk, ezek az azonosság legismertetőbb jelei. A 

szellem képes ugyan az azonosságot bizonyítani, de sokszor sértve 

érzi magát, ha tőle ilyet kívánunk. Sokszor azonban és különösen az 

alantasok erre nem képesek, mert hiányzik teljes öntudatuk, melyet 

testi halálukkor elvesztettek. Ha az öntudat már némileg megvan, 

nem mindig van meg annyira, hogy szellemi állapotukról tiszta fo-

galmat alkothassanak maguknak. Ilyenkor rossz néven veszik, ha 

faggatjuk, és úgy viselkednek, mintha még testben lennének, és ha-

ragszanak, ha oly kérdést intézünk hozzájuk, mely önérzetüket testi 

életükben is sértette volna. Érzékenységük ugyanis sokáig megmarad 

és néha szellemállapotban még fokozódik is. 

Ha ilyen szellemet neve bemondása után további azonosság iránt 

faggatunk, úgy viselkedik, mint életében, amidőn valahol bemutat-

kozott, még további bizonyítékot követeltek volna tőle: vagy nem 

felel, vagy elvonul. 

Amíg tehát egyrészt a szellemek faggató és illetlen azonossági 

kérdésekre, amilyeneket életükben bizonyára nem intéztünk volna 

hozzájuk, rendszerint nem felelnek, addig nagyon sokszor önkénte-

sen, felszólítás nélkül adnak magukról azonossági bizonyítékokat. 

Oly modorban nyilatkoznak ilyenkor, amint életükben szoktak, oly 

jellemző szavakat használnak, mint hajdan, felemlítenek oly körül-

ményeket, melyeket csak ők tudhattak és melyek valódiságáról meg-

győződhetünk. Az azonosság tehát sok mellékkörülmény által a köz-

lekedés folyamán kétség nélkül kiderül, azért nem kell azt kierősza-
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kolni, hanem a lassan fejlődő közlekedés egyes részleteit kell figye-

lemmel kísérni. Az azonosság kiderítésének egyik legjobb módja, ha 

a jelentkező szellemet a mindenható Isten nevében hívjuk fel annak a 

kijelentésére, vajon csakugyan az-e, akinek neve alatt jelentkezik? 

Gyakran megtörténik, a szellem elkezdi írni vagy mondani: „Igazo-

lom a ...” 

Aztán visszariad az istenkáromlástól és megáll a mondat közepén, 

vagy pedig körülírja a mondatot: „Biztosítlak benneteket, hogy én 

vagyok, aki veletek beszél.” 

A személyazonosság bizonyítékai közé sorolható az írás és aláírás 

hasonlósága, habár erre nem minden médium képes, és ezt sem lehet 

mindig teljes bizonyítéknak elfogadni, mert mint már kifejtettük: a 

szellemvilágban is vannak csalók és hamisítók. 

Így tehát a személyazonosságot csakis a beszéd modorából és a 

felmerülő egyéb körülményekből kell megállapítani. 

A szellemek személyazonosságát a legtöbb esetben mellékesnek is 

tarthatjuk, de fontosnak kell kijelentenünk annak elbírálását, hogy jó 

vagy rossz szellemekkel van-e dolgunk. Egyéniségük mellékes lehet, 

de tulajdonságaik nem. Mindazon közleményeknél, melyek okulá-

sunkra szolgálnak, ez legyen a fő cél, melyre figyelmünket irányít-

suk, mert csak ennek elbírálása lehet mérvadó arra nézve, hogy a je-

lentkező szellemben - bármely név alatt mutassa is be magát mennyi-

re bírhatunk. Jó-e vagy rossz?  Ezek a fő kérdések. 

Ismételjük: a szellemeket úgy, mint az embereket - beszédjükről 

ítéljük meg. Vegyük például, hogy valaki húsz különféle, személye-

sen nem ismert egyéntől leveleket kap. E levelek fogalmazványairól, 

tartalmáról, irányáról és sok apróbb vonásokról ítélhetjük meg az is-

meretlen írót, következtethetünk annak tudására, lelki művelődésére 

s egyéb erkölcsi és szellemi képességeire. Így van ez a szellemeknél 

is. Azok is levelezők, kiket nem látunk még, vagy ha már láttuk nyil-

vánulásaikat akár itt e földön, akár szellemi közleményekben, ezek-

ből rögtön fel fogjuk őket ismerni. 

Azt mondjuk, hogy a szellemek nyilvánulásai mindenkor megfe-

lelnek fejlődésük fokozatainak. A valóban magasabb szellemek nem-

csak hogy szép dolgokat mondanak, hanem oly formában adják azt, 

amely kizárja az alacsonyságot. 
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A magasabb és tiszta szellemek lényeges tulajdonsága jóság és jó-

akarat. Ezek se emberek, se szellemek ellen nem éreznek haragot és 

bosszúállást. A gyengéket sajnálják és segítik, hibáikat elítélik 

ugyan, de mindenkor jóindulattal és kímélettel, soha epésen vagy ha-

ragosan. 

Az értelmi képesség nem vall mindig magasabb fokú szellemre, 

mert az értelmiség nem mindig jár az erkölccsel karöltve. Valamely 

szellem lehet jó és jóakaró, noha korlátolt ismeretei lehetnek; ellen-

ben egy nagy tudású szellemben éppen az erkölcsi érzések lehetnek 

hiányosak. Azt hihetnénk, hogy a földön nagy tudással élt ember 

szelleme a túlvilágban magasabb fokban él tovább. Pedig a tapaszta-

lat azt bizonyítja, hogy épp ellenkezőleg áll a dolog. Az ilyenek nem 

fejlesztvén erkölcsi és lelki életüket, földi életük előítéleteit átvitték a 

szellemvilágba, és ezeknek hatalma alatt élnek tovább. 

Ha tehát a közleményeket mindig szigorú elbírálás alá vesszük, 

mindent elvetünk, ami nem ésszerű és következetes, vagy erkölcsös, 

akkor biztosítjuk magunkat a csalás ellen. A jók nem veszik rossz 

néven, ha saját eszünk szerint akarunk az igazsághoz jutni, a rosszak 

ellenben rögtön duzzognak, ha nem hiszünk nekik, vakon; mert fél-

nek a leleplezéstől. 

Általánosságban a következőkben foglalhatók össze azok a mód-

szerek, melyek által a szellemek tulajdonságait fölismerhetjük: 

1. Csak a józanész alapján lehet a szellemek értékét mérlegelni; 

bármely formula - mely e célra, habár szellemektől származzék is - 

badarság és érték nélkül való. 

2. A szellemeket beszédjük és nyilvánulásaik szerint ítéljük 

meg. 

3. Minthogy el kell ismerni, hogy a jó szellemek csak jót 

mondhatnak és tehetnek, bizonyos, hogy a rossz nem származhat a 

jóktól. 

4. Magas szellemek közleményei mindig méltóságteljesek 

minden aljasság közbe vegyítése nélkül. Amit mondanak, azt egysze-

rűen, illendően teszik, sohasem hízelegnek sem tudásukkal, sem a 

szellemvilágban elfoglalt rangjukkal nem dicsekednek. Az alantas 

szellemek közleményei ellenben mindig hasonlítanak a földiekhez: 
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mindig van bennük a földi szenvedélyekből. Minden szó, mely aljas-

ságot, önzést, fennhéjázást, dicsekvést, vagy megszólást mutat, jel-

lemző az alacsony szellemekre, különösen akkor, ha a jelentkező 

szellem valamely tisztelt és becsült név alatt nyilvánul. 

5. A szellemeket nem ítélhetjük meg irányuk tökéletes formája 

után, hanem a közlemények tartalmát kell kutatnunk, és mérlegel-

nünk, szavaik értelmét kell higgadtan, minden előítélet nélkül bírálni. 

Minden eltérés az ésszerűségtől és bölcsességtől rámutat a forrásra, 

bármily magas és jó hangzású név alatt jelentkezzenek is, vajon meg-

felel-e a szeretet követelményének, amint azt Krisztus tanította! 

6. A magas szellemek közleményei a lényegben mindig azono-

sak. Sohse mondanak egymásnak ellent, bárhol, bármikor nyilvánul-

janak is. 

7. A jó szellemek csak arról nyilatkoznak, amit tudnak; ha va-

lamit nem ismernek: hallgatnak, vagy pedig megvallják, hogy nem 

tudják. Az alantasok mindenről nyilatkoznak határozottan, és nem 

törődnek az igazsággal. 

8. Az alantas szellemeket különösen felismerhetjük arról a 

könnyelműségről, amellyel a jövőről nyilatkoznak, és hogy anyagi 

dolgokban bőven osztogatnak tanácsokat. A jó szellemek, ha tudják 

is a jövőt, ezt csak sejtetik velünk, ha ezt tudni célszerű, biztos ada-

tokat azonban nem mondanak. Minden jövendőmondás az idő meg-

határozásával az ámítgatás biztos jele. 

9. A magas szellemek egyszerűen, minden szószaporítás nélkül 

fejezik ki magukat; írásuk tömör, de nem nélkülözi a gondolatok és 

kifejezések költői formáját, minden fejtörés nélkül, mindenki köny-

nyen megértheti őket. Ismerik azt a művészetet, hogy kevés szóval 

sokat mondjanak, mert minden szónak meg van a tömör jelentősége. 

Ellenben az alacsony szellemek és a hamis tudósok tanaik tarthatat-

lanságát üres szófecsérlés alá rejtik. Előadásuk rátartó, nevetséges, 

közleményük zavaros és érthetetlen, törekvésük fontoskodásra mutat. 

10. A jó szellemek sohase parancsolnak, nem tolakodnak, nem 

tanácsolnak, és ha azt veszik észre, hogy nem hallgatnak rájuk, elvo-

nulnak. Ellenben az alantasok erőszakosak. Parancsolnak, elvárják, 

hogy tanácsaikat kövessék, és nem távoznak, bár látják, hogy nem 
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hallgatnak rájuk. Nem hivatkoznak az ésszerűségre, mert tudják, 

hogy ezzel leleplezésüket segítenék elő. 

11. A jó szellemek nem dicsérnek soha, habár helyeslik, ha jót 

cselekszünk. De az alantasok nyakra-főre dicsérnek, nagyzásra és 

hiúságra ösztökélnek, hogy azokat leigázhassák, akiket hálójukba 

akarnak keríteni. 

12. A magas szellemek a formaság gyermekes kicsinysége fe-

lett állnak. Az alacsonyak ellenben ilyenekbe kapaszkodnak, hogy 

fontos voltukat bizonyítsák. Tehát minden kicsinyes formaság, me-

lyet a szellemek kívánnak, az alantasságuk biztos jele. 

13. A jó és magasabb szellemeket arról is felismerjük, hogy 

senkit leálcázni, senkinek ártani nem akarnak, s ilyesmire rá sem bír-

hatók. Ellenben az alantasok ilyesmiben örömet találnak, és ilyesmi-

re készséggel vállalkoznak. A jók javítani akarnak és elnézést prédi-

kálnak, míg ellenben az alantasok botrányt szeretnek okozni és ellen-

ségeskedést szítanak. 

14. Minden olyan tanács, mely a felebaráti szeretettel ellentét-

ben áll, nem származhat jó szellemtől. 

15. Minden oly tanács, mely ésszerűtlen, amely az egyenes, 

törvényes és természetes útról eltérít, szintén nem származhat jó szel-

lemtől. 

16. Az alantas szellemek befolyása a médium testére és szelle-

mére a rossz hatás útján mutatkozik. A médium érzi erőszakos be-

avatkozásukat, ilyenkor lázas és görcsös állapotba esik, mely a jó 

szellemek szelíd és jótékony hatásától nagyban különbözik. 

17. A jó és magas szellemek is csillogtathatják szellemi fölé-

nyüket, de ha élcelődnek, sohasem sértők. Ellenben az alantasok él-

celődéseiknél is köznapiasak, vagy sértők és ocsmányak. 

18. A szellemek megítélésénél tehát elsősorban is saját magunk 

felett kell igazságosan ítélni tudni! Azok, akik csak saját nézeteiket 

ismerik el mérvadóknak, s a jót és rosszat aszerint mérlegelik, 

amint az saját énjüknek megfelel; azok csakis a saját énjüknek, 

nézeteiknek és elfogultságuknak megfelelő, a gyengéiket legyez-

gető szellemeket fogják jóknak és magasaknak elismerni. A fel-

fogásukkal ellenkező nyilvánulásokat bizonyára elvetik, ha még oly 

jók is azok az általános igazságok szempontjából. 
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Végül szem előtt kell tartani, ami az Újszövetségben Ján. I. lev. 

4:1-2-ben van írva. 

 

Idézés. Általános elmélkedés. (**) 

Általánosan az a nézet van elterjedve, hogy bármely szellemet 

meg lehet idézni. Másrészt pedig sok helyen az a gyakorlat, hogy 

várják valamely szellem önkéntes nyilvánulását, nézzük már most, 

melyik az eredményesebb eljárás. 

Az eddig elmondottakból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 

ha egy bizonyos szellemet akarunk idézni, akkor könnyen megeshe-

tik, hogy az nem képes még megjelenni; nem fejlődött testi halála 

után odáig, hogy új helyzetébe beletalálja magát, és akaratát érvénye-

síthesse. Ellenben folyton körülöttünk lévő alantas szellemek azonnal 

kapnak az alkalmon, és ha már némi képességeket elsajátítottak, 

hogy gondolatainkat felfogják, azonnal helyettesítik az általunk idé-

zett szellemet és nyilvánulnak. Ez nemcsak kívánságuknak felel meg, 

hanem a további fejlődésükre is szükséges. Igaz ugyan, hogy ilyen 

nyilvánulásokban sok tanulság is rejlik és ezért, ha elég higgadtak és 

óvatosak vagyunk, ez nem válik hátrányunkra, hanem ellenkezőleg, 

okulásunkra szolgálhat. Megtanulhatjuk ugyanis az ily közlemé-

nyekből, hogyan kell az önkéntelen és önkéntes tévesztéseket felis-

merni. 

Ha tehát egy bizonyos szellem idézésénél a tévesztés veszélyének 

vagyunk kitéve, akkor - mások szerint - célszerűbb megvárni, hogy 

valamely szellem önként jelentkezzék. Az előbbi módszernek megvan 

a hátránya. Ez esetben a sok kóbor szellemeket zúdítjuk magunkra, 

akik ily alkalmakat nagyon is kihasználnak, hogy kedvteléseiket űz-

hessék. Igaz ugyan, hogy ezt is okulásunkra fordíthatjuk, ha képesek 

vagyunk őket megrendszabályozni, nem engedjük őket magunk felett 

elhatalmasodni, és nem hiszünk el nekik mindent. Ily önkéntesen je-

lentkező szellemektől néha sokkal tanulságosabb közleményeket ka-

punk, mintha nemrég elhalt kedveseinket idéznénk, akik még nem 

szerezhettek maguknak elegendő tudást az új életben. 

Mind e hátrányokat azonban elkerülhetjük, ha az eddig elmondot-

takat tekintetbe vesszük, és szellemtani tanulmányainkat, és kísérle-
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tezéseinket úgy rendezzük be, hogy rendes üléseinket azzal kezdjük 

meg, hogy vezérszellemeinket kérjük fel a vezetésre. 

Előzze ezt meg egy rövid fohász a Mindenhatóhoz, hogy kísérle-

teinknél a jó szellemek segítsége velünk legyen. Ha ezt valaki csak 

formalitásnak veszi, úgy jobb, ha el is hagyja. Rendes üléseknél 

csakhamar akad egy szellem, mely magát akár joggal, vagy akár 

anélkül vezetőül kínálja. El kell fogadni, de a fentebb adott tanácsok 

alapján közleményeit jogos és alapos bírálat alá kell venni. Ha az 

ésszerű bírálatot eltűri és megállja, hivatott vezetőszellemünkké le-

het; ellenkező esetben csakhamar saját szántából mond le hívatlan 

szerepléséről. De ha sikerült oly szerencsében részesülnünk, hogy 

hivatott magasabb szellemet nyertünk szellembúvárlatainkhoz, akkor 

aztán kövessük is jó és hasznos tanácsait. 

Eleinte nem képes a médium minden kérdésre feleletet adni. Azért 

türelemmel kell a médiumitás kifejlődését megvárni. Ebben a dolog-

ban minden elhamarkodottság vagy erőltetett fejlesztési mód csak 

ártalmára lehet úgy a médium képességeire, mint az ügyre magának, 

ahogy azt az előző cikkekben már kifejtettük. 

Ha a médium kellő kifejlődését elérte, akkor a szellemek nyilvá-

nulásai és közleményei is könnyebben jönnek. Azonban ne higgyük 

azt, hogy minden jelentkező szellem azonnal képes magát értelmesen 

kifejezni. 

Ezért óvatosnak kell lenni a kérdések feladásában. Figyelemmel 

kell lenni a szellem fejlettségére, ezt az első pár szóban rejlő közle-

ményéből mintegy el kell találni. Hogy aztán mit kérdezzünk a szel-

lemtől, azt is jól meg kell fontolnunk. Természetes, hogy szerette-

inkkel családi ügyekben kívánunk értekezni, és belevonjuk a vagyoni 

kérdések számtalan fajtáját. 

Jusson azonban eszünkbe, hogy ez esetben magunk leszünk okai 

annak, ha útvesztőbe kerülünk. A túlvilági lények előtt ugyanis fejlő-

désük arányában elvész az anyag iránti érdeklődés egyrészt, de más-

részt a jövőre célzó kérdéseket amúgy sem felelhetik meg minden 

tekintetben. Ellenben a fejletlenek megmaradnak azon az értelmi fo-

kon, melyben földi halálukkor voltak, és így nem bölcsebbek, mint 

amilyenek voltak; sőt ellenkezőleg: legtöbbször még annyi tapaszta-

latuk sincs, mint amennyi testben létükkor volt. Valószínű, hogy ha-
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láluk óta első megidézésükig tespedés volt a sorsuk. Kérdéseinket 

határozott formában és érthetően kell tennünk, mert esetleges utó-

gondolatainkat úgyis megérzik a fejlett szellemek és arra is válaszol-

nak. 

Sohse hívjunk oly szellemeket, akiket jelen nem lévők kívántak 

megidézni, mert ha ezek jelentkeznek, mi úgy sem ismerjük fel saját-

ságaikat, melyekről tudomásunk nincs. Ily formán a személyazonos-

ságot megállapítani nem lehet. Eltekintve ettől, a szellem megjelené-

séhez szükséges az érdeklődő jelenléte, mert ennek óhaja vonzza a 

hívott szellemet, aki idegenek előtt talán vonakodik megjelenni. 

Általában minden szellemet meg lehet ugyan idézni, akár jót, akár 

gonoszat; akár rég elhaltakét, akár csak a tegnap elhaltat; bölcset, tu-

datlant, hozzánk tartozót vagy idegent. Azonban nem tanácsos idézni, 

hanem meg kell várni, hogy magától nyilvánuljon, mert nem bizo-

nyos, hogy hívásunkra vagy kérésünkre meg is jelennek. 

Megjelenésük nemcsak saját akaratuktól függ, hanem magasabb 

befolyással is szabályoztatik, melyet egyelőre nem lehet kifürkész-

nünk. Megjelenésüknek tehát nincs határozott akadálya, csak alább 

részletezendő - törvényektől van függővé téve, melyek részben a 

szellem egyéniségéből, részben a körülményekből erednek. 

A szellem megjelenését gátolhatja az a hivatás, mely a túlvilágon 

feladatává tétetett, melyre szabadon vállalkozott, és melyet kívánsá-

gunkra nem hagyhat abba. Ily esetekben talán csak később fog je-

lentkezni. 

Megtörténhet, hogy a hívott szellem már újból testet öltött (rein-

karnálódott) és ekkor már csak bizonyos körülmények között jelent-

kezhet. A testben létel ugyanis nem zárja ki a szellem kihelyezkedé-

sét és máshol való megjelenését. Gátolhatja azonban a szellemet a 

megjelenésben, vagy inkább a nyilatkozattételben, ha nagyon sűrű 

periszprittel van körülvéve, amit különben a médium állapotán rög-

tön észre lehet venni. Amint már többször kifejeztük, a médium álta-

lános képességei gátolhatják vagy elősegíthetik a szellemek nyilvá-

nulásait. Aszerint, amint a médium szellemi és értelmi képességei a 

jelentkező szellemekkel összhangban vannak, könnyebben vagy ne-

hezebben tudnak nyilvánulni. 
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Idővel azonban az összhang a jelentkező szellem és egyrészt a médi-

um, másrészt a médiumot vezető élő egyén között mindinkább kifej-

lődik, úgy, hogy ezáltal a fluidikus összeköttetés könnyebb lesz és a 

közlemények mindig tisztábbak és tökéletesebbek lesznek. 

Ha tehát az első közlemények nehézkesek és tartalmatlanok, ért-

hetetlenek, később a gyakorlat folytán e hiányok eltűnnek és a közle-

kedés mindinkább annak jellegét ölti, hogy egymást megismerve, 

egymást könnyebben megértik a gyűlésezők is, s az első nyilvánu-

lásnál azonnal felismerik a már többször jelentkezett szellemet, és ő 

is úgy jön, mint ismerősökhöz az ismerős, a régi barát vagy rokon. 

Szem előtt kell tehát tartanunk, hogy néha a legjobb médium 

révén se nyilvánul még a legfejlődöttebb szellem sem, ha nem 

akar, vagy más törvényes akadály állja útját. Megtörténhet azon-

ban, hogy valamely szellem csak bizonyos médium által tud nyilvá-

nulni, akivel harmonizál, mással pedig nem. Különben is a szellem 

csak azt közli, amit tud, vagy amit akar, vagy amire engedélye van. 

Végre, habár egy ideig szorgalmasan jelentkezett is, egyszerre elma-

rad, ha megjelenése valamely felsőbb törvénybe ütköznék. 

Azért mindig tanácsos a hivatott vezérszellemet megkérdezni, va-

jon ezt vagy amazt a szellemet meg lehet-e idézni? Ha ellenzi, s néha 

okát is adja, akkor ily idézésről le kell mondani. Fel lehet itt vetni azt 

a kérdést, kellemetlenséggel jár-e tehát, ha határozottan rossz szelle-

meket idézünk? 

Ha a vezetőszellem hozzájárulásával tudományos vagy javítási 

célból kíséreljük meg, ily kísérletre is rászánhatjuk magunkat, de 

óvakodjunk, hogy kíváncsiságunk és mulatságunk céljaira szolgál-

janak ily közlekedések, mert pórul járhatunk. Ha megszegjük a tör-

vényt, vezérlő szellemeink se sokat segíthetnek, amíg könnyelműsé-

günkért meg nem bűnhődtünk. A felidézett alantas szellemek felett 

csak akkor uralkodhatunk, ha magunk erkölcsileg magasabban ál-

lunk. Ne higgyük, hogy Isten neve erőt ad, ha szívünkben nem lako-

zik, és csak szájunkkal mondjuk ki szent nevét. 

Erre nézve Szent Alajos a következő felvilágosítást és oktatást ad-

ta: 

„A tökéletlen szellemek felett csak akkor hatalom az Isten nevének 

emlegetése, ha valaki erkölcsi fölénnyel használja. Olyan szájából, 
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aki a szellem felett erkölcsileg nem bír fölénnyel, az Isten neve csak 

olyan szó, mint a többi. A leghatalmasabb fegyver hatástalan, ha 

olyanok kezében van, akik azt forgatni nem tudják.” 

 

Hogyan beszéljünk a szellemekkel? (**) 

Amint az életben is különbséget teszünk beszédmodorunkban, úgy 

a szellemvilággal való érintkezésnél is megválogatjuk a formát, ah-

hoz képest, amilyen szellemmel érintkezünk. A fejlődött magasztos 

szellemeknek azzal a tisztelettel kell adóznunk, mely őket erkölcsi 

fölényükhöz képest megilleti; mentől magasztosabbak, annál több 

tisztelettel, alázattal és szeretettel kell velük szemben viselkednünk. 

De legyünk figyelemmel arra, hogy nem a külsőségekben mutas-

suk ezt, mint ahogy az életben szoktunk tenni, mert a magasztosak 

erre nem adnak semmit és belátva szívünk legrejtettebb ráncaiba, el-

találják legtitkosabb gondolatainkat is. Tehát nem szavakban nyilvá-

nuljanak tiszta érzéseink, hanem tiszta és önzetlen gondolatokban; 

nem a hangzatos címzésekre vágynak, hanem őszinte, rokonszenves 

gondolatokra és érzésekre. 

Ellenben az alantasokkal éreztetni kell a magunk fölényét, de 

minden durvaság és ridegség nélkül. Itt nekik kell érezniük, hogy jó 

és tiszta szívű emberekkel van dolguk, bizalommal lesznek hozzánk 

a bűnösök, a szomorodottak, a kétségbeesettek és könnyen lesznek 

rábírhatók arra, hogy tanácsainkat megfogadva, rátérjenek arra az 

útra, mely őket a fejlődés felé vezetheti. Mert az alantasokat főképp 

azért engedik üléseinkbe, hogy itt értelmiségükhöz képest könnyeb-

ben szerezzenek okulást. 

De ha ily szellemek mindjárt eleinte nem hallgatnak tanácsainkra 

és cinikusoknak, hazugoknak vagy tévesztőknek bizonyulnak, ne űz-

zük el őket ridegen, hanem emberbaráti szeretettel tegyünk kísérletet 

oktatásukra. Mutassuk meg nekik a könyörületet és szeretetet, mel--

lyel szellemtestvéreinknek tartozunk, és jó barátokat szerzünk ma-

gunknak, ha ilyen szellemet meg tudunk téríteni. 

Tehát egyszóval: a magasztos szellemekkel szemben alázatos tisz-

telettel, az alantasokkal pedig jóindulatú erkölcsi fölénnyel viselked-

jünk. 
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Mik a szellemvilággal való közlekedésnek előnyei? (**) 

Sokszor és sokan kérdik, mi haszon származhat reánk, ha képesek 

vagyunk a tőlünk oly különböző szellemvilággal közlekedni. Az iga-

zi kutató, aki az igazság után vágyik, mindenből, a legcsekélyebből is 

felvilágosítást szerez és eszmekörét tágítja. Ha valamely idegen nép-

törzset tanulmányozunk, abból is bizonyára okulunk. 

Miért ne tanulmányozzuk tehát azt a világot, vagy jobban 

mondva: a világegyetemnek azt a formáját, amelybe egykor mi is 

beleolvadunk? Ha ugyanis már néhány kezdetleges kísérletezés is 

arra a meggyőződésre vezetett, hogy a kapott nyilvánulások és köz-

lemények alapján okunk van a testi halál utáni életben hinni, akkor 

okvetlenül szükséges, hogy e halálunk utáni élet mineműségét ta-

nulmányozzuk, mert hiszen nyilvánvaló, hogy könnyebben feltalál-

juk magunkat oly helyzetben, melyről már valamit hallottunk, mintha 

teljesen ismeretlen viszonyok közé jutunk. 

Ezek előre bocsátása után kézzelfogható az a haszon, mellyel a 

szellemekkel való összeköttetés jár, ha azok bármely formában vagy 

viszonyban hozzánk közel állottak. Ezek a valószínűség szerint oly 

viszonyok közé jutottak, amilyenek közé később mi is belekerülünk, 

ha majd egyszer hozzájuk hasonlóan mi is levetettük földi porhüve-

lyünket. E szellemek leírása a túlvilági életről és az ottani viszonyok-

ról tehát bizonyára tanulságos, mert egyrészt előkészülhetünk arra a 

jövendő életre, vagy ha az az élet úgy, amint a közleményekből mu-

tatkozik, nem tetszenék, még mindig lehet időnk sorsunkon változ-

tatni. Okulhatunk továbbá a mások baján vagy hibáin, ha ugyan van 

erre fogékonyságunk. 

Különösen tanulságosak tehát az alantas szellemek nyilatkozatai, 

akik földi életükben erkölcsileg mélyebben állottak valaha, mint mi. 

Ezek leírásából megtanulhatjuk, hogy hova vezet a bűn, a törvényte-

lenség és természetellenesség, nemcsak itt e földi életben, hanem ott 

a másvilágon is. 

Az ilyen szellemekkel való közlekedés, feltéve, hogy erkölcsi és 

észbeli fölényünket meg tudtuk óvni, és képesek voltunk reájuk javí-

tóan hatni, nekik is sok előnyt, de nekünk is erkölcsi hasznot hoz, 

mert ilyformán a szeretet törvényének engedelmeskedtünk. 
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A fejlettebb és magasztosabb szellemekkel való érintkezés pedig 

oly előnyöket biztosít, melyekről nem is álmodunk. Az ezek révén 

kapott oktatás elménknek tágabb kört nyit, oly természeti törvények 

felismerésére tanít, melyekről fogalmunk sem lehetett. Természete-

sen az ilyen oktatásokra magunknak is elő kell készülnünk, mert az 

előre meg nem munkált talajba úgyse hintenek magvakat, melyekről 

előre látható, hogy nem kelnének ki. Ha bizonyos oktatásokat nem 

értünk meg, nem tudnánk azokat felfogni, s így kárba veszne a taní-

tás. 

A magasztosak tehát nagy igazságokra oktathatnak, s az alanta-

soktól megtanulhatjuk eme igazságok apró vonásait alkalmazni; t.i., 

ha van megfigyelő tehetségünk és a nyilvánulások összehasonlításá-

ból képesek vagyunk az okulásunkra szolgáló tanulságot levonni. 

Egyszóval a szellemekkel való foglalkozást úgy kell tekinteni, hogy 

abból reánk, földi emberekre, testben lévő szellemekre, valamint a 

túlvilágiakra, az anyagi testtől mentesekre is mindig haszon, de csu-

pán csak erkölcsi haszon származzon. 

Távol álljon tehát tőlünk a köznapi kíváncsiskodás, hiúságunk 

legyezgetése, önző érdekeink elősegítése, vagy a kapzsiság s em-

bertársainkat károsító rosszakarat stb., szóval minden alantas 

érzület. Ha mindezt távol tudjuk magunktól tartani, és szemünk előtt 

mindig csak a szeretet magasztos érzete lebeg, akkor mindig több és 

több lelki élvezetet nyújt a szellemvilággal való összeköttetésünk, és 

sikerülni fog majdani átváltozásunkat (testi halálunkat) úgy előkészí-

teni, hogy az se rémes, se rút ne legyen. E természetszerűleg bekö-

vetkező pillanat akkor úgy fog ránk hatni, mint mikor a távolból 

visszatérünk a hajdani jobb és szebb hazába, melyet csak szükséges 

köteles vándorlásaink okáért voltunk kénytelenek ideig-óráig el-

hagyni. 
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Függelék. (**) 
Szellemtani gyakorlatok néhány eredménye. 

(Sok száz szellemnyilatkozatokból kiválasztott tanítói és felvilágosí-

tó oktatások.) 

 

Az 1928. évi ülésszak megnyitó szellemnyilatkozata. 

Irén médium. (**) 

Szeretettel üdvözöllek egybegyűlt testvéreim! 

Amint olvastátok a harangról, ma a harang megkondult! Első ka-

lapácsütése beleharsog a csendbe, hogy összehívja azokat, akik az 

Isten házának munkásai. Az az épület, amit nekünk napról-napra erő-

síteni kell, már áll. Az felépíttetett az Isten kegyelméből. De van-e 

olyan emberi készítmény, van-e olyan földi épület, amelyet időköz-

önként nem kell javítani, amelyet nem kell erősíteni, módosítani, res-

taurálni, előkészíteni, hogy az idő romboló hatásával szemben meg-

álljon? Haladjon a korral, hogy fel tudja venni a versenyt mindazon 

hatalmas épületekkel, amelyek mellette gomba módra keletkeznek, 

és végül fel tudja venni a versenyt az elemekkel, amelyek ott szágul-

danak felette. Most még derűsen néz le a nap, de csak néhány pilla-

nat és a forgószél sötét fellegeket hord össze, és ha gyenge az épület, 

ha nem állnak résen, ha nincs ott a buzgó munkás sereg, csak egy kis 

rést üt rajta a szél, hamar egyenlővé teszi a földdel, hogy nem marad 

más, mint omladék és romhalmaz és semmi sem hirdeti, hogy ott 

épület állott. 

A mi épületünk, örök hála és dicsőség érte az Úrnak, megépítte-

tett. És ennek az épületnek az oszlopai ti vagytok! 

Nem maradhat el egy oszlop sem anélkül, hogy az épület bizton-

ságát ne veszélyeztesse! Csak egy oszlop dől el, azt pótolni kell. És 

ha azt akarjuk, hogy az az épület, amely megépíttetett, hogy az ter-

jeszkedjék, mind több kereső léleknek adjon biztos menedéket, ne-

künk azt alkalmas időben nagyítani, szélesbíteni, emelni kell, hogy 

minél inkább észre vegyék az emberek. Hiszen a tudomány is milyen 

lépésekkel halad előre. Mint tűnik el a föld színéről az egyszerű 

kunyhó, és lép a helyére a ti emberi tekintetek számára alig utolérhe-

tő óriási épületek sokasága! Mi legyünk az a kunyhó, amely szeré-
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nyen meghúzódik a hatalmas épületek között? Mi legyünk arra hi-

vatva, hogy az enyészet elnyeljen, mint a kis kunyhókat, amelyeket 

korhadt fatörzsekből róttak össze és ágakkal húztak rá tetőt? Mi le-

gyünk-e azok, akik arra valók vagyunk, hogy az erdő vándorainak 

egy félelmes éjjelen át biztos menedéket nyújtsunk? Vagy lekicsiny-

lő emberek azt mondják: idejét múlta koholmány? Egy erős szél és 

eltűnik a föld színéről. Egy záporeső elmossa még az utolsó marad-

ványát is! Nem testvéreim! Mi ezek nem lehetünk! Mi nem lehetünk 

szerény kunyhók, amelyek meghúzódnak az erdő szélén! Nem lehe-

tünk a szerény viskó, mely elpusztul az emberi kalapácsütések alatt! 

Mi nem lehetünk, akik nem bírják a versenyt az emberi haladással, a 

tudománnyal! Céljaink eléréséért épen úgy kell küzdenünk, mert em-

berek vagyunk, ha azt akarjuk, hogy álljunk minden körülmények 

között, minden téren, minden alkalommal! Bármely irányban fel kell 

venni a versenyt, hatalmas nagy erős versenyt! Ebben az életben a 

küzdelmes versenyt állnunk kell bizalommal, erős hittel, azzal a 

szent biztos érzéssel, hogy a mi célunk eltérő a többi földi céltól, 

csak addig földi, amíg itt vagyunk. A mi céljaink alávetik magukat az 

Isten örök törvényeinek, rendelésének. Csak azt hiszik, hogy a mi 

célunk földi cél, de mi tudjuk, hogy égi. Mi az örökkévalóságig har-

colunk. Életünk nem a kunyhó élete, melyet elsöpör a szél, elnyel az 

ár, összedönt a tudományban előre haladt ember. A mi életünk biz-

tos, a mi életünk rendíthetetlen, hajlékunk erős oszlopokon áll, kő-

sziklára épült, tündöklik rajta az isteni kijelentéseknek igazsága, meg 

nem változtatható és meg nem módosítható ereje, hatalma, szeretete. 

A mi hajlékunk nem azért épült, hogy az akár az élet üldözöttéinek, 

koldusoknak, vagy nyomorgóknak adjon helyet, sem azért, hogy az 

élet kiválasztottjainak, a boldogoknak, az élvezetben elmerülőknek, 

vagy a munkásoknak adjon helyet, a mi hajlékunk mindenki számára 

nyitva áll, a koldusoknak éppen úgy, mint a gazdagoknak. Megtalálja 

ott az utat a szenvedő, és otthont talál egészséges és nyomorék, üldö-

ző és üldözött, a megtért és az erre váró, azt Istent tagadó és kereső. 

Szóval mindenki számára készíttetett, mert aki ezt építette, minden-

kinek Ura, Fejedelme és édes Atyja. A mi hajlékunk előtt nincsenek 

félelmetes őrök, sem alázatos szolgák, tárva-nyitva áll a nap minden 

szakában, az éj minden pillanatában. A mi hajlékunk egy örök lak, 
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hogy abban otthont találjon mindaz, aki arra vágyik, örök otthon 

ahol boldog egyetértésben lehetnek, akik egymást Őbenne megtalál-

ják. Az igazi templom, ahonnan soha, meg nem szűnve hirdetik az 

isteni törvények csodálatos hatalmát, ahol rávezetik az emberi véges 

értelmet, ahol az emberi lélek megtalálja a szeretetet. 

A mi hajlékunk a soha el nem múló, örökké fennálló temploma Is-

tennek, ahonnan örökké az ő hatalma nyilvánul, ahonnan az ő enge-

delmes szolgái szétküldetnek a világ minden részébe hirdetni az igaz-

ságot, hogy éreztessék a szeretetet. Hogy segítsenek az elesetteken, 

hogy bátorítsák és vezessék az eltévelyedetteket, kinyittassék a va-

kok szemei és a süketek fülei, és lehulljon a lelkekről a bűn nehéz 

palástja, és megfürödve az isteni kegyelem gazdag ajándékában, fel-

vehesse a mennyegzői ruha színeit, azzal felékesítve eljegyezze ma-

gát a hajlék lakójának 

Te szent, csodálatos hajlék, amelyhez foghatót a legkáprázato-

sabb, legcsillogóbb színek sem tudnak előteremteni, amelynek bol-

dogságát csak akkor, olykor érezteted bűnös gyermekeid szívével. 

Amelynek biztonsága nagyobb biztonság, mint akármilyen hatalmas 

földi építményé, mert csak egy akarat, és a föld megnyílik, és gyilkos 

tűz emészt meg mindent, mit emberi kéz fáradságot nem kímélve épí-

tett a földre, az emberi értelem fejlettségét mutatva, de csak addig, 

amíg az isteni intés el nem érkezik, mert akkor semmivé lesz, mintha 

soha nem is lett volna. De ez a hajlék, ez a szent és biztonságos haj-

lék, amelybe minket elhívtál, az egyedül örök! Mert azt Te tartod 

fenn, az a Te akaratodból épült. A Te akaratod tartja fenn, a Te aka-

ratodat nyilvánítja és hirdeti mindenek felett! De a Te szereteted, 

amely hatalmadnál, erődnél utolérhetetlen istenségednél is előttünk 

sokkal megfoghatatlanabb, az irántunk való nagy szereted, hogy előt-

tünk megismertetted a hajlékot, hogy elhívtál a hajlékba, hogy meg-

hallgatod esdeklésünket és panaszainkat, jajgatásunk és sóhajtásun-

kat. Letörlöd könnyeinket, eloszlatod bánatunkat, megjelenteted, 

megáldod és megerősíted örömünket. Szólsz hozzánk! Hívsz, vigasz-

talsz, vezetsz és bátorítasz, hogy olyankor amikor elküldesz minket az 

élet útjára, hogy akaratodat munkáljuk, olykor mindenütt utolér a Te 

szemednek üzenete, mely elszakíthatatlan szállal fűz össze minket az 

otthonnal, a Te hajlékoddal. 
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Megszólaltattad újra a harangot felettünk. Az első kalapácsütés 

elhangzott, és megjelenünk Előtted szent és háládatos érzelmekkel, 

hogy az élet útjáról újra idehívtál. Magadhoz szólítva kiosztod a 

munkát, elküldve minket a Te szántóföldedre, hogy hintsünk magot, 

készítsük az aratást. Nem tudjuk megmondani, hogy mi van inkább a 

szívünkben, hála vagy szeretet? A hála azért, hogy megtartottál, 

azért hogy elhívtál. Vagy pedig a szeretet azért, hogy megint megta-

nítottál arra, hogy milyen jó, milyen boldogságos, milyen nyugalmas, 

milyen biztonságos a Te hajlékodban lenni. Jegyezz el minket Ma-

gadnak, áraszd lelkünkre az isteni kegyelem teljességét, adj értel-

münknek világosságot, lelkünkbe hitet, és szívünkbe szeretetet és 

mindezekre ajándékul tűzd rá a vértanuk bátorságát, hogy lehessünk 

rendíthetetlen hívei és szószólói a Te akaratodnak! Hogy lehessünk 

visszhangjai a Te kijelentéseidnek nem csak szóban és gondolatban, 

de leginkább cselekedetben, hogy legyen a mi életünk a Te általad 

megszentelt élet. Legyen egy örök ének hangos diadalmas zsolozsmá-

ja a szeretetnek, hogy mutassuk meg a gyűlölködő világnak, hogy 

mindenekfelett Te győzedelmeskedsz a szeretet szelíd hangjával. 

Nemcsak magunkért, de mindnyájunkért emeljük hozzád esdeklő 

szavunkat, akik a Te útjaidat keresik és még nem találták meg. 

Gyújtsd fel a fényességet, mely lelkükbe világosságot ad, irányítsd 

lépteinket arra az útra, mely hozzád vezet! Nyugtasd meg nyugtalan 

szívünket, nyugtasd meg nyugtalan értelmünket, és győzd meg őket, 

mint ahogy legyőzted a világot a kereszt jelével. Győzd meg a velünk 

tusakodó kételkedést és mutasd meg nekik, hogy akik a kereszt jelvé-

nyével járnak, azok el nem tévedhetnek. Könyörgünk mindazokért, 

akik előttünk kedvesek! Tartsd meg őket nekünk, de mindenekfelett 

tartsd meg őket magadnak! Mert mit érne az, ha csak a mi szerete-

tünk övezné őket, de a Te kegyelmedből kiesnének! Tartsd meg őket 

magadnak, hogy ott megtalálhassuk őket! Nekünk is csak egy célunk 

lehet, hogy megmaradhassunk a tieid! Óh add Atyánk, hogy nemcsak 

ezt az első harangszót halljuk meg, hanem éber lélekkel virrasszunk 

minden hívó szózatodra! Ne engedd, hogy fülünk mellett egy hang is 

elsuhanjon! Hívj el minden alkalommal, amikor számunkra üzeneted 

van! Olyan nagy szükségünk van rád, mert nélküled olyanok va-

gyunk, mint a nyár végén elszáradt növény, mely leélte rövid földi 
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életét és az enyészet ölébe hull! Ne ilyen életet adj nekünk, hanem 

belső szent életet! Életünkbe ne jöjjön szakadás, dermesztő hideg, 

hanem legyünk mindig a Te kegyelmednek örök tavaszában, ahol az 

élet örökké pezseg, egy pillanatra meg nem szűnik, had lehessünk 

áldást osztó tavaszi erőben, bő termést ígérve most a földi elmúlást 

hirdető évszak elején. Taníts meg minket arra, hogy hogyan kell sze-

retni teljes erővel! Könyörülj azokon a szenvedőkön, akiket elküldesz 

hozzánk, hogy lelkük világosságra ébredve, megismerjék önmagukat 

és megtaláljanak téged! Add meg nekünk, azt a kegyelmet, hogy ezt a 

munkát is a Te akaratod szerint végezzük! Had legyen ez a hajlék ha-

talmas, erős és olyan tágas, hogy befogadjon mindenkit széles e föl-

dön, és ebben a hatalmas nagy mindenségben, amit a mi lelkünk ta-

lán sejt, de elképzelni nem tud.   Amen! 

 

Szellemnyilatkozat egyik körömből(**) 
O….d médium közvetítésével, mint újévi üdvözlet 1928. december 

28-án. 

(Németből fordítva.) 

Én Istenem a Mennyekben! Dicsérjük a Te nevedet és életcélunk-

ká óhajtjuk tenni a Te nevedet mindörökké dicsőíthetni. Arra aka-

runk törekedni, hogy elérjük a legnagyobb bölcsességet. És az a böl-

csesség, amit egy teremtett lény valaha is elérhet, nem más, mint a 

Te akaratodnak megismerése és teljesítése. Te Mindenható Atyánk, 

Te nem akarsz soha mást, mint amit a Te bölcsességed jónak tart, 

ezért a Te akaratod teljesítése nem más, mint a legmagasabb, a leg-

tisztább, a legistenibb Bölcsesség! Azonban mi emberek vagyunk, - 

hogyan tudunk arra a fokra felemelkedni, amelyen zavartalanul, soha 

meg nem inogva teljesíthetjük a Te akaratodat, hogy azt teljesíthes-

sük, mindenekelőtt ismernünk kell a Te akaratodat. És hogy az aka-

ratodat teljesen ismerhessük, szükséges kicsinyben kezdeni, csak né-

ha-néha, sejtésképpen a kinyilatkoztatásaidhoz közeledni. Miként 

tehetjük ezt? Hogy érheti ezt el az ember? Csak úgy, hogy igyekszik 

megismerni a harmóniát az egész világteremtésben, a törvényszerű-

séget ebben a teremtésben és az életet, amely ebben a teremtésben 

létezik. Az ember legelső kötelessége tehát harmóniára törekedni. 
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Más szavakkal, leépíteni mindazokat a tényeket, amelyek ezt a har-

móniát zavarnák, de miután az ember egy tökéletlen, bűnös teremt-

mény, számolnia kell azzal, hogy akaratában és igyekezetében hibá-

kat, tökéletlenségeket és bűnöket is elkövet. És ezért az embernek 

türelemre van szüksége. Ha az első szándék nem sikerül. Ha az első 

munka nem hozza meg a várt eredményt, úgy azzal kell vigasztalód-

nia, hogy majd a második, esetleg a századik kísérlet több eredmén--

nyel fog járni. Tehát az embernek türelemre van szüksége. A türelem 

azonban nem más, mint a hit leánya. Akinek nincs hite, annak nincs 

célja, annak nincs életcélja. Akinek nincs hite, az nem szeret semmit, 

mert hiányzik benne a leghatalmasabb rugó - a szeretet. Az az ember, 

aki azt hiszi, hogy hit nélkül élhet, az csak vegetál. Az a vitalitás, ami 

a lényében nyilatkozik, az emberi húsban, lassanként eltompul, el-

fogy, mint a lámpában az olaj, míg végre elsötétül, és csak pislog és 

egy nyomorúságos életet él. A hit azonban feladatokat ró az emberre, 

felébreszti az emberben a vágyat e feladatok megfejtését keresni. 

Több megfejtést, amíg az abszolut igazhoz eljut, és hogy egy törekvő 

ember a saját üdvösségére óhajt feladatokat megfejteni, hogy Isten 

hatalmát jobban felismerhesse, abból a célból, hogy részese lehessen 

annak a soha ki nem apadó forrásnak, amelyből minden élet fakad, 

egy ilyen ember a legjobb úton halad, hogy a mindenség harmóniájá-

ba beilleszkedjék. Hogyha tulajdonképpen a harmónia értelmét köze-

lebbről vizsgáljuk, úgy egyszerűen mondhatjuk, hogy az nem egyéb, 

mint azonos rezgések halmaza, amelyek valahonnan jönnek, és vala-

hová mennek. A harmónia nem egyéb, mint az isteni életfolyamatban 

úszni, mely életfolyam örökké árad Isten szeretetéből, Isten végtelen-

ségéből és határtalanságából; ez az életfolyam minden embert bizto-

san elvisz abba a kikötőbe, ahol ki kell szállnia. És ha a kikötőt meg-

találta, úgy ez nem azt jelenti, hogy most már egy kispolgári békes-

séghez jutott! Óh nem! Ugyanúgy, mint ahogy a hajósnak a kikötőbe 

való érkezése ugyan a tengeri út végét jelenti, azonban azt is jelenti, 

hogy a tulajdonképpeni munka csak most kezdődik, az igazi, kitartó, 

erős munka valamilyen cél érdekében. Épp így van ez az ember to-

vábbfejlődésében. Az élet viharain kell keresztülhajóznia, erős biza-

lommal abban a védő hatalomban, amelyet mi Istenatyánknak neve-

zünk. Törekednie kell, a legrövidebb utat keresni, mert az emberi 
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életben a földön az idő rohamosan halad és a legtöbb ember egy na-

pon itt áll és nem tudja, hogy az élet hova repült, és ha visszatekintve 

igazságos akar lenni, látja, hogy nagyon kis eredményt értek el ezen 

a viharos úton az élet óceánján! De ti, akik az életet más szemmel 

látjátok, akik Isten végtelen segítségét és bocsánatát nap-nap után 

tapasztaltátok, vagy legalább is a legtöbben közületek, nektek termé-

szetesen másként kell élnetek. Az értelmeteket másként kell irányíta-

notok. Könnyen elképzelhetitek, hogy a kikötőhöz vezető út, ahol a 

tengeri út véget ér, teljesen tőletek függ. Természetesen egy hajós 

térképet vesz a kezébe, megnézi a különböző irányokat és így meg-

méri útjának tartamát. Nektek is kezetekbe kell vennetek éneteknek 

térképét. Ha az ember a saját énjét istenáldotta szemekkel vizsgálja, 

úgy nagyon sok sötét pontot fog rajta fölfedezni. Itt vannak egyes 

állomások, amelyek előtt elhajózott. Azon a sötét pontok néha tar-

tózkodási állomásokat jelentenek, néha vesztegelő helyeket, ahol 

hosszabb ideig megállt és a kikötő csak abban a pillanatban nyílik 

meg, amikor az ember szemei lecsukódnak és tulajdonképpen itt kel-

lene az erős munkának kezdődnie, amelyet tervszerűen előre kidol-

gozott, amelynek problémáját előre megoldotta és ahhoz, hogy érté-

kes munkát teljesítsen, tanulnia kellett valamit. Jaj annak az ember-

nek, aki egy egész életen keresztülutazva csak mulandó dolgokat lá-

tott és semmi maradandót nem tanult! Jaj annak az embernek, aki 

csak úgy élte le életét, mint egy intelligens állat, egy állat, teljes ön-

tudattal és ésszel felruházva; elég ésszel és megfontoltsággal az ön-

fenntartáshoz. Egy ilyen ember üres zsebekkel érkezik a munkahe-

lyére és én csak annyit mondhatok nektek, hogy az ilyen embernek, 

mikor mint idegen megérkezik a nagy kikötőbe, az első időkben na-

gyon kevés öröme van. Abból kell táplálkoznia, amit magával hozott 

és bizony ugyancsak szerényen kell élnie és keserves küzdelmet foly-

tatnia, amíg valahogy egy bizonyos álláshoz jut, egy bizonyos fokot 

elér és a táplálékot, amiből élnie kell, azt magával kellett hoznia és 

ez a táplálék nem ám ezüst, avagy arany, avagy aranykeretes képek, 

vagy kitüntetési okmányok, avagy esetleg a történelem lapjai. Az a 

táplálék, amiből az első időkben fenntartania kell önmagát, egy igen 

különös táplálék, ez a táplálék nem egyéb, mint a lefolyt életében 

elkövetett cselekményeknek és gondolatoknak logikus következmé-
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nyei, megnehezítve ama cselekmények következményeivel, amelye-

ket előző életekben követett el. Nagyon nehéz embernek lenni! Ha az 

ember helyesen gondolkozik, úgy már az élet óceánján való úton 

tudnia kell, hogy hova köt ki. Azután pedig pontos könyvet kell ve-

zetnie a tartozásairól is, azokról is, amelyeket magával hozott a föld-

re. Pedig nagyon nehéz tartozásokat kiegyenlíteni, ha még régi tarto-

zások is fennállnak. Egy igazi ember azon lesz, hogy a tartozásait 

minél előbb lerója. Hiszen nektek erre egy igen szép szó áll rendel-

kezésetekre, - a karma! Mindenekelőtt ezt a karmát kell ledolgozni és 

ez nem egyéb, mint régi tartozásokat kiegyenlíteni. Többnyire jel-

lemhibák, alacsony ösztönök! Ezek a tartozások érzékiségből szár-

maznak, amelyek százféle módon nyilatkoznak meg az emberben. 

Megnyilatkozhat, mint szereplési vágy, megnyilatkozhat, mint ura-

lomvágy, megnyilatkozhat, mint szívtelenség, vagy kegyetlenség, 

szóval sokféle módon. 

Az embernek ezután egy eszményképet kell keresnie. Ha azután 

megtalálta a személyt, mondjuk az ideált, vagy egy eszmét, egy ne-

mes ember eszméjét, avagy talán egy Megváltó eszméjét, hogy ezzel 

az eszmével, avagy ezzel a mesterrel összehasonlíthassa önmagát, 

úgy nem lesz nehéz a saját hibáit, az alacsony ösztöneit felismerni, és 

ha egyszer felismerte őket, úgy igyekeznie kell irgalmatlanul, min-

den nehézséget leküzdve, ezeket az ösztönöket és hibákat kiirtania. 

Például az ember észreveszi, hogy irigykedésre van hajlama, úgy 

igyekeznie kell éppen ott, ahol ez a tulajdonság a leggyorsabban mu-

tatkozik, kényszeríteni magát egy embertársának sikereiben örömmel 

osztozkodnia, neki tiszta szívből szerencsét kívánni, minél inkább 

magának óhajtotta volna ezt a sikert. Ez csak egy példakép akar len-

ni! Ha aztán az ember látja, hogy ez az önmegmunkálás kissé lassan 

halad, úgy egy kis diplomáciával járhat el. Az életenergiának és élet-

kedvnek nem szabad abban kimerülnie, hogy egy örökös harcot vív-

jon az ember önmagával, hogy egy egész életet azzal töltsön el, hogy 

magát a saját mocsarából kidolgozza. Tegyük fel, az ember felismer-

né, hogy az egész belső élete nem más, mint egy rút mocsár. Ezt a 

mocsarat tehát el kell pusztítania. Vagy kiszivattyúzni, vagy levezet-

ni, vagy kitölteni valamivel. Azt a módszert keresi, ami a legjobban 

felel meg egyéniségének. 
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Az az ember, aki észreveszi, hogy a saját énje, nem egyéb egy 

mocsárnál, valószínűleg felfedez önmagában valami jó hajlamot is, 

mondjuk, hogy szeret másokon segíteni jó tanácsokkal, esetleg tet-

tekkel; úgy ezt a pillanatot meg kell ragadnia és azonnal felhasználni. 

Kicsinyben kezdheti, egy jó szóval, egy bátorító mosollyal, egy jó 

tanáccsal. Valamit olvasott, vagy tanult, amit a másik nem tud, és 

ezzel segíthet neki. Százféle mód kínálkozik. Ezt a kis erényt fel kell 

használnia és kiépítenie, ezáltal utat tör magának a mocsáron keresz-

tül. Minden jó gondolattal, a legcsekélyebb tettel, amit ő maga soha-

sem tud értékelni, lassanként utat épít magának a parttól kezdve a 

mocsárba; és ez aztán egy biztos út, mert ne feledjétek, hogy az em-

berek cselekedetei feletti ítélkezés egyedül Istennél van! Tovább me-

gyek, és mondok nektek valamit! Nem lehetetlen, hogy Isten néha 

egy gyilkost többre becsül és jobban megjutalmazza, mint azt az em-

bert, aki egész életében csak arra törekedett, hogy nem őszinte segít-

séggel álljon embertársai mellé; aki mindig kereste az alkalmat a jó 

cselekedetekre, de önmagát nem adta oda soha, hanem egy beteges 

hiúság lelkesítette, amelyet embertársai előtt igen jól el tudott leplez-

ni. Egy ilyen ember, aki csak a hiúságnak és becsvágynak élt, ha ki-

felé még annyi jót is cselekedett, megkapja jutalmát érte, de Isten 

előtt nem nagy az értéke és Istennek nem lesz oly kedves, mint eset-

leg az az ember, aki azért gyilkolt, hogy egy másik embernek az éle-

tét megmentse. 

Ezért mondom nektek, az ítélkezés, a mérlegelés kizárólag Isten 

dolga és teljesen közömbös, hogy a világ mit mond, az emberek hogy 

vélekednek, ha az Isten azt jónak látja. És, ha az emberek még oly 

nagy hozsannát kiáltanak, bármennyit írnak egy dologról és dicsérik 

azt, ez mind csak emberi szavak, minden mulandó és csupán egy az 

örökös, a maradandó, a Mindenható Isten értékelése. Ezért mondom 

nektek kedveseim, ha az embernek ezer hibája és bűne van és csak 

egyetlen egy tulajdonságot fedez fel magában, amely nemesebb, úgy 

igyekeznie kell, ezt az egy tulajdonságát kiépítenie. Ismétlem, ezáltal 

utat épít magának az „én mocsarán” keresztül, és az építőanyag, az 

anyagnak tartóssága attól függ, hogy Isten miként értékeli igyekeze-

tét, és ha az ember teljes erővel és kitartással és folyton növekvő hit-

tel, bölcsességgel és szeretettel utat tört magának a saját feneketlen 
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„én-mocsarán” keresztül, úgy ennek a mocsárnak pusztulnia kell, 

mert nincs létjogosultsága. A bűnök elsorvadnak, mert nem találnak 

táplálékot. Tehát látjátok, nem is olyan nehéz a karmát ledolgozni, 

csak egy alapra van szükség, egy icipici jó tulajdonságra, amit, ha 

felfedez az ember és lassanként kiépít, amelyre minden energiáját 

összpontosítja, úgy hamarosan valamennyi rossz tulajdonság elmú-

lik. És Isten úgy intézi az emberek sorsát, hogy valamennyi alacsony 

karmikus bűnök kiegyenlíttessenek. Egy ilyen ember azután tele 

poggyásszal érkezik meg az un. kikötőbe. És mi ez a kikötő? Nem 

egy város a tengerparton, hanem csak az, amit az emberek a „küszö-

bön túl”-nak neveznek. Ha az ember a küszöböt átlépte, ha az élet 

órája lejárt, úgy egy új állapotba jut, és ezt az állapot az a kikötő, 

ahová kidolgozta magát. Ez az állapot. amelyet képletesen kikötőnek 

neveztem, teljesen attól függ, hogyan irányította az ember útját az 

élet óceánján. Nyitott szemekkel és nyitott fülekkel? Megfeszített 

akaraterővel és jó szándékkal? Én mondhatom nektek, Istennek sok-

sok ideje van, de az embereknek nincsen fölösleges idejük. Az az 

ember, aki nem használja ki az idejét; - ezalatt nem azt értem, hogy 

vagyont szerezzen. Mert azért teljesíteni kell földi kötelességeit, mint 

férfi, mint nő, mint kenyérkereső, mint alkalmazott, mint munkás, 

mint családfenntartó. Ezeket a kötelességeket kellő értelemmel telje-

síteni kell. De a belső látás ama szikra, amely az emberi szívben szé-

kel, amely az emberi óraszerkezetet irányítja, fölfelé kell irányítani, 

fölfelé ahhoz a fénylő, világító Igazsághoz, amit Istennek nevezünk, 

amit Életnek, Örökkévalóságnak nevezünk. Oda kell tekintetünket 

irányítani. Isten bölcsessége oly nagy, hogy mindennel törődik, min-

denre gondot visel. Gondoskodik munkamódszerekről, gondoskodik 

a mindennapi kenyérről. Isten bölcsessége védelmezi az embert, ez a 

bölcsesség problémák elé állítja, és segíti azokat megfejteni, ha az 

ember Isten bölcsességét igénybe veszi. Ha az ember azonban olyan 

hiú, hogy a saját bölcsességére támaszkodik, még ebben az esetben 

sem hagyja cserben az Isten, még ekkor is százféle lehetőséget teremt 

számára, hogy egy gyenge pillanatban, mikor magába tekint és ma-

gába száll, az igazi utat megtalálhassa. Ezért kedves testvéreim, dol-

gozzatok abban a keretben, ahova beállítva lettetek. Mint emberek az 

emberi kötelesség teljesítésében, mint emberek, akiknek karmikus 
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adósságaikat le kell fizetniük, és mint Isten gyermekei, akiknek nem 

kell a porban és mocsárban megfulladniuk, hanem kik folyton rá-

eszmélnek, hogy ők Isten gyermekei, hogy bennük a nagy Minden-

ség egy szikrája él, egy atom, vagy még kevesebb, de mindenesetre 

egy részecskéje az egésznek és ha erre ráeszmélt az ember, úgy tudja, 

hogy az egész Nagynak a törvényszerűsége alá esik. Ha én magam-

nak saját törvényeket csinálok, úgy könnyen ellentétbe jutok a nagy 

mindenség törvényszerűségével. A nagy mindenség nem érzi, ha én, 

a picinyke kis, húsban levő rész a magam útját járom, én azonban 

megérzem. Ezért tehát csak természetes bölcsesség, ha az ember 

igyekszik a nagy harmóniába, a nagy törvényszerűségbe beleillesz-

kedni. És ez a harmónia, ez az a nagy mindenség Isten. 

Ezekkel a szavakkal csak ezt akarom nektek megmagyarázni: Én 

egy individium vagyok, egy öntudatos, önálló egyéniség, megvan a 

saját akaratom, képességeim: megvannak a hibáim, de én is egy kis 

része vagyok a nagy Mindenségnek, tehát igyekeznem kell, helyemet 

ebben a nagy Mindenségben kellően betölteni. Miután a nagy min-

denség nem egyéb, mint Isten dicsősége, vagy akinek ez a kifejezés 

nem tetszik, az örökké teremtő erőnek dicsősége, amely mindent lét-

rehozott és örökké megtart, akár Istennek, vagy bármi másnak neve-

zik és miután én ennek az Istennek egy részecskéje vagyok, úgy jo-

gom van hozzá, hogy harmonikus rezgésbe jussak vele, sőt köteles-

ségem őt dicsőségében és szeretetében felismerni és segítséget várni 

tőle. Isten megjutalmaz minden igazi munkát. Tehát ne legyünk kis-

hitűek és ne aggodalmaskodjunk, ő, a hatalmas velünk van. Ő meg-

védelmez, és nem engedi meg, hogy a tiszta igyekezetet egy ilyen 

nagy munkánál sikertelenség kísérje, csak azért, mert gonosz embe-

rek megakadályozni akarják. 

Ezt akartam nektek az újév alkalmából elmondani! Isten áldása 

bizonyára veletek van. Ti, akik remélitek ez áldást és szükségetek 

van rá. Mert, ha Isten, az ő védelmező, áldást adó kezét csak egy pil-

lanatra is visszahúzná, szinte fel sem fogható, hogy ekkor mi történ-

ne! De az egyik ember érzi azt az üdítő, feléledő melegséget, amely 

az Atya áldást adó kezéből kiárad, és nem nézi az emberi cselekede-

teket, ha azok igyekeznek az igaz úton haladni. Az ilyen ember kön--

nyebben fog a kikötőbe eljutni. 
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Nos tehát Isten áldása veletek és adjon nektek igazi megértést e 

képletes előadásomhoz. Mely előadásom ugyan reális akart lenni, 

azonban ma talán csak még 10 ember érti meg teljesen, később aztán 

gyorsabban halad és mindig többen és többen fogják megérteni. Áld-

jon meg benneteket az Atya mint úttörőket e felkelő új korszak részé-

re, ne az érdemeitek szerint, hanem az Ő belátása szerint. 

Isten veletek! 

 

Az 1921. évi április 15-i ülésről(**) 
Ö...d médium által. 

Béke legyen veletek, kedves Barátaim! 

Kedves testvéreim! Ismét egybegyűltetek, hogy egy órán át vi-

gaszt merítsetek, olyan vigaszt, amely a legtöbb embernek nem juthat 

osztályrészül. E vigasz, mely a szellemvilággal való érintkezés lehe-

tőségéből fakad számotokra, néhány rendkívül szigorú feltételhez 

van kötve. E feltételek közül néhányat fel fogok ma előttetek sorolni, 

hogy azokat adandó alkalommal többi embertársaitokkal is közölhes-

sétek. 

Az első feltétel az, hogy szívetekben béke honoljon. Vannak em-

berek, - és ide tartozik az emberiség túlnyomó nagy része - akiknek a 

szívében a béke soha nem ver tanyát. Ti, akik mégis néhány órát ál-

doztok magatokért és több-kevesebb igyekezettel bepillantást ipar-

kodtok nyerni a ti túlvilágotokba, ti érzitek a békét, nektek van vala-

mi bizonytalan fogalmatok a szív békéjéről, az emberek legnagyobb 

része azonban ide-oda bolyong, nyugtalanul törtet látszatcélok után, 

soha nincs megelégedve, mindig többet és többet kíván, és egyre 

jobban elveszíti lábai alól a szellemi talajt. Mert béke csak ott honol-

hat a szívekben, ahol Isten az ő hajlékát felütötte és Isten csak ott üti 

fel hajlékát, ahol megvan a jó szándék a megtisztulásra, ahol minden 

elő van készítve Isten szeretetének a befogadására. Csak ily helyen, 

csak oly emberi szívben építhet Isten hajlékot magának, a béke csak 

oly emberi szívben találhat otthont, ahol a szellemi érettség ideje már 

beköszöntött. Ezért kedves testvéreim, ha valaki a legközelebbi jö-

vőben hozzátok jön és alkalmat kér tőletek arra, hogy valamit láthas-

son, valamit hallhasson, akkor kedves testvéreim ne ragadjátok meg 
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azonnal örömmel az alkalmat, hogy egy úgynevezett eltévelyedett 

juhot a helyes útra terelhessetek, hanem előbb igyekezzetek ezt az 

embert alaposan megismerni minden tekintetben, hogy vajon béke 

honol-e az ő szívében, vagy vajon képes-e a békére? Ti azt hiszitek, 

hogy ha egy ember néhány könyvet olvasott, hogy ha az ember kí-

váncsi többet és többet látni, hallani és tapasztalni, akkor már testvéri 

kötelességetek, akkor már a felebaráti szeretet parancsolja, hogy a 

karja alá nyúljatok, és valamelyik körbe vezessétek. Gondoljátok 

meg előbb jól a dolgot. Egy hasonlattal akarok élni: képzeljétek el, 

hogy az emberi szív egy nagy tó s az emberi szív tavában az Isten 

angyalai sürögnek-forognak, az egyik angyal neve felismerés, a má-

sik rózsapiros angyalkáé szeretet, örvendezés, tudás vagy, irgalmas-

ság, vágyódás a jóltevés után, egyszóval az Isten angyalainak egész 

sokasága foglalatoskodik e tavon és imé, jő egy ember, akinek a szí-

ve szintén egy tó és a ti szívetek tavával akar összeköttetésbe lépni. 

Nektek megvan a szellemi értelemben vett csatornátok, amely ez 

ember szívét a ti szívetek sima tükrű tavával összekötni képes. Hogy 

egész világosan fejezzem ki magamat, mindazon emberek szívei, 

akik kellő érettséggel egy körben részt vesznek, egy egyetlen tavat, 

egy egyetlen nagy medencét képeznek, amelyben minden visszatük-

röződhetik. Ha már most jő egy ember, kinek szíve nem tiszta és a ti 

közvetítéstekkel bekapcsolódik a ti szíveitek tavának tiszta vizébe, 

elképzelhetitek, hogy a ti szíveitek medencéjének nyugodt tükrét 

mennyire megzavarja, s ha nem tudja is az egész tavat felkorbácsol-

ni, mégis szíve tisztátalan, mocsaras vizének behatolása megfertőzi a 

ti medencétek tiszta vizét. Vagyis, hogy egész konkréten, egész vilá-

gosan szóljak, ha egy embert fejlődésében elősegíteni akartok, ne 

sajnáljátok a fáradságot, kutassátok ki türelemmel és szeretettel ala-

posan, vajon az az ember egyáltalában képes-e arra, hogy szívébe, 

érzésvilágába a nyugalmat, a békét valaha befogadja? Azt a békét 

értem, amely az embert boldoggá teszi, azt a békét, melynek feltétele 

a megelégedettség, amely beéri azzal, ami neki osztályrészül jutott és 

nem kíván többet. Ez az első feltétele annak, hogy valaki egyáltalá-

ban képes legyen a vigasz merítésre. 

A második feltétel a komolyság. Kétszer is húzzátok alá e szót, 

mert lássátok, sok, sok ember szeretne a földön a tudás fájáról enni, 
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sok, sok ember szeretne a másik, az éterikus világba bepillantást 

nyerni, nagy hévvel fog a tanuláshoz és tele van lelkesedéssel. Las-

san-lassan azonban azt veszi észre, hogy igen sok munkát igényel; 

nem a tanulás, hanem azoknak a kötelességeknek a teljesítése, me-

lyek a tudás növekedésével a tudást szomjúhozókra hárulnak. Mert, 

kedves testvéreim, nem elegendő ám, hogy az ember a másik világról 

csak képet alkosson magának, nem elegendő ám, hogy az emberi 

szavak az isteni szeretetről és a felebaráti szeretetről egyik-másik 

embernél benyomást tudjanak kelteni. Nem, ez nem elég! Borzasztó 

nehéz azonban a tudás növekedésével az embernek a saját hibáit fel-

ismerni. Az nem spiritiszta, aki azért megy az ülésekre, hogy ott egy-

két órát kellemesen eltöltsön, hogy onnan valamit magával vigyen. 

Az az igazi spiritiszta, aki otthon, vagy más valahol egy félórát ma-

gányosan magába szállva tud eltölteni, vagyis az olyan ember, aki 

béketelt szívvel képes leülni és önmagába bepillantani, az olyan em-

ber, aki minden nap többet és többet lát, több és több hibát fedez fel 

önmagában és akinek keserűség tör fel a szívéből annak láttára, hogy 

mily nehéz csak egyetlen egy szilánkot, egyetlen egy hibát is lefa-

ragnia, és mégsem esik efelett kétségbe. Az ilyen ember meg van 

áldva azzal a képességgel, hogy spiritiszta legyen. 

A harmadik feltétel egy igen súlyos feltétel. Meg kell ugyanis 

tudnotok, hogy valamely embernek az a törekvése, hogy a ti titkai-

tokba mélyebben behatoljon, kíváncsiság-e, vagy tudásvágy? A kí-

váncsiság igen könnyen jelentkezhetik a tudásvágy köntösében. És 

ha e törekvés csak kíváncsiság, akkor a kellő komolyság hiányzik, ha 

pedig nem kíváncsiság, akkor esetleg a szív van elzárva a belső béke 

elől, ha pedig a béke hiányzik, akkor az isteni világosság nem hatol-

hat az emberi szívbe és így hiányzik az emberben az éltető erő, az 

éltető erő kitartása és ennek hiányában az ember csak az marad, ami 

volt, t.i. egy egész közönséges ember, egy olyan ember, aki a földön 

él, a földön meghal, és a földön marad. Ti bizonyára nem ilyenek 

akartok lenni, de éppen ezért szükséges azon fokoknak pontos meg-

állapítása, amelyen mindegyiktek áll. Mindegyikteknek van jó tulaj-

donsága is, rossz tulajdonsága is és jó és rossz tulajdonságaitok nagy-

jában egyensúlyban vannak egymással. Ezzel azonban sajnos már 

készen is vagyunk; ha azonban előbbre akartok jutni, itt nem szabad 
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megállnotok. Arra kell törekednetek, hogy ebből az egyensúly-

állapotból kikerüljetek és pedig úgy, hogy a támpontot toljátok el, 

emberi tulajdonságaitok jó oldalát hosszabbítsátok meg és tartsátok 

szem előtt az emberi élet másik felének a feladatait, mert az első fe-

lében ritkán jut az ember előbbre. Ezt ősrégi tapasztalásból tudom, 

mert az én feladatom abban áll, hogy azon megfigyeléseket gyűjt-

sem, amelyekre a földi szféra szellemi vezetőinek szüksége van. 

Azért jöttem, hogy titeket e három feltétellel megismertesselek. 

Ha tehát valakit e körbe be akartok hozni, ne tartsátok magatokat 

önalkotta kereteitekhez, hanem kérdezzétek meg előbb szellemi ve-

zetőiteket. Minden embernek van szelleme, s minden embert a saját 

szellemének kell vezetnie. Egy szellem természetszerűleg nem mehet 

túl saját erejéből azon kereteken, amelyeket tudása, szellemi érettsé-

ge és szellemi munkálkodása által magának teremtett és éppen ezért 

van Isten kegyelméből minden egyes embernek egy vezető, védő 

testvére. Az Isten mindenüvé állított szellemi vezetőket, ahol a jó 

szándék meg van, ezek segítségére vannak az embernek abban, hogy 

saját kereteit kibővíthesse, s ezáltal helyes ítélőképességet nyerjen. 

Mi a ti segítségetekre vagyunk és leszünk a jövőben is, hogy igen 

fontos dolgokról nektek tiszta képet nyújtsunk. Így például ma is kö-

zöltük veletek egyelőre azon alapfeltételeket, amelyek szükségesek 

akkor, ha új testvéreket akartok bevezetni azon dolgok ismeretébe, 

melyek üdvösséget jelentenek. Kérdezzétek meg a jövőben is szelle-

mi vezetőiteket, és ha esetleg választ nem kapnátok, akkor saját belá-

tástok szerint kell cselekednetek. Nem lesztek elhagyva, csak ne fe-

ledjétek soha, hogy a saját tudástok vizét nem szabad beszennyezne-

tek idegen vízzel. 

És így mára elvégeztem feladatomat, Isten áldását kívánom mun-

kátokra, csak haladjatok tovább azon az úton, amelyre Isten kegyel-

méből léptetek. Isten veletek! 

 

Egy gyermekszellem az újraszületésről. (**) 
Rózsi médium útján. 

Körvezető: Nérei Ödön. 

Budapest, 1925. március 30. 
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Az ülésen jelen van 9 tag. Az olvasás és ima után megszólal a 

médium és hanglejtés és tónusa azonnal mutatja, hogy egy kis gyer-

mekszellem nyilatkozik: 

Szellem: Mama, mama, hagyj még aludni ... Ne kelts még fel ... 

Hisz olyan kis fiú vagyok még ... Még nem kell felkelni, szénát gyűj-

teni, a nap sem kelt még fel ... Oly szépet álmodok, hagyj még egy 

kicsit aludni mama!  

Körvezető: Mi az a szép álom? 

Szellem: Hogyan került maga ide, bácsi, hiszen hozzánk csak az 

Ábris bácsi szokott járni. 

Körvezető: Majd elmondom később, most csak meséld el az ál-

modat. 

Szellem: Kis angyalok jöttek értem, betakartak szép fehér takaró-

val és elvittek egy szép, nagy virágos rétre. Fehér, piros és sárga vi-

rágok voltak ott és kis gyermekek játszottak rajta. Valószínűleg kis 

fiúk és lányok voltak közöttünk, de a ruhájuk-mind egyforma volt, 

csak a haja volt egyiknek rövid és a másiknak hosszú. Jaj, most, hogy 

annyit beszéltem, már egészen kiment az álom a szemeimből, pedig 

úgy szerettem volna még aludni. 

Körvezető: Mikor feküdtél le? 

Szellem: Tegnap este. 

Körvezető: Most már megint este van. Mitől vagy olyan álmos, 

hogy még mindig aludni szeretnél? 

Szellem: Tüskébe léptem tegnap és azért vagyok olyan fáradt. 

Most még egy kicsit kipihenem magamat, aztán megint jó lesz min-

den. De hol van a mama olyan sokáig, nincs a konyhában, hogy ká-

vét adjon a fiacskájának! 

Körvezető: Nem láttam a mamát a konyhában, nem is ismerem. 

Szellem: Ha hozzánk jött, látni kellett a mamát is. 

Körvezető: Nem én mentem hozzátok, te jöttél el hozzánk. Te 

most már meghaltál, szellem lettél és egy néni testéből beszélsz. 

Szellem: Nem értem, mi az szellem.  

Körvezető: Azt hallottad, hogy „lélek.”  

Szellem: Azt hallottam.  

Körvezető: Szoktál imádkozni? 
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Szellem: Én nem szoktam, de az Ábris bácsi szokott és mi akkor 

ott álltunk és hallgattuk. 

Körvezető: Tudod, hogy mit szokott imádkozni az Ábris bácsi ? 

Szellem: Tudom, a Hiszekegyet, az Üdvözlégyet és a Miatyánkot. 

Körvezető: El tudod mondani? 

Szellem: Csak a Miatyánkat tudom, az Üdvözlégyet és a Hiszek-

egyet nem! 

Körvezető: Hát mond el a Miatyánkot.  

Szellem elmondja egy kis segítséggel a Miatyánkot. 

Körvezető: Most mond utánam azt az imát, amit hangosan elmon-

dok és azután meséld el, mit látsz és hallasz. 

A közösen elmondott ima után lassan és többször közbe mondva: 

Nem értem, de mondják, hogy csak beszéljek, a következőt mondja el 

a Szellem: 

Szellem: Nagyon régen és nagyon messze idegen országban élt 

egy asszony, akinek gyermeke volt, anélkül, hogy férje lett volna. Az 

asszony a gyermeket megfojtotta és eltemette. Nagyon szerette a 

fényt és a pompát és a nagy urak társaságát, azért volt útjában a gye-

rek. Élete végén nagyon megbánta, amit tett, meg is gyónta, de már 

oly sok idő eltelt a tett elkövetése óta, hogy semmi bántódása miatta 

nem esett. Élete végén nagyon nyugtalan volt és nyugtalan volt a ha-

lála is. Amint átkerült a szellemvilágba, nyugtalanul keresni kezdte a 

gyermeke szellemét és amint megtalálta, kérte, hogy maradjon mel-

lette, jöjjenek le megint, ő megint az anyja lesz.  

Felkiáltva: Ez az asszony az én anyám és ez a gyermek én va-

gyok! 

Már ki tudtam nyitni a szememet, egészen sötét van körülöttem, 

csak messze van egy kis világosság, olyan, mint otthon, a kántorné 

gyűrűje. Most ez a világosság, mindig közelebb és közelebb jön, már 

látom, hogy egy kereszt és egy asztalon fekszik. Most ráteszik egy 

asszonynak a hátára és az egészen meggörnyed alatta. Ez az asszony 

az én anyám, szegény anyám, mennyit kell szenvedned, én azt hit-

tem, csak Krisztus Urunkra rakták a keresztet. Édes anyámnak az 

volt a keresztje, hogy megint gyereke legyen lány létére, és ezt a 

gyermeket elveszítse. Most már tudom, mért nem akart Ábris bácsi 
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felesége lenni, nagyon féltett engem tőle, pedig Ábris bácsi mindig 

olyan jó volt hozzám. Azt mondják mondjam tovább: Most én meg-

int hozzá fogok kerülni, nem tudom hogyan. 

Körvezető a tagokhoz: Egy új inkarnációban. 

Szellem: Azt mondják, kései gyerek leszek. Szegény anyám, hát 

mégis lesz még öröme, az életben. De azt mondják, az anyám nem 

fog soká élni, engem már nem fog tudni felnevelni, engem a férje, 

Ábris bácsi fog felnevelni. Értem is eljön a gólya és elvisz az anyám-

hoz, csak ne csippentsen meg nagyon. 

* 

Megjegyzés. Nem kell azon megütközni, hogy a szellemvilágban 

egy lénynek megmarad gyermekessége. Bizonyos célokra, melyeket 

nem lehet mindenkor emberi fogalmainkhoz közelebb hozni, a több-

szörös újra születés nem fog nagyobb fejlődést hozni. Ez esetben úgy 

látszik, gyermek szellemnek ismételten kell, mint kis gyermeknek, 

bizonyos hivatást betölteni, mely azonban az ő fejlődéséhez okvetlen 

hozzá járul. Ha szem előtt tartjuk, hogy e földi élet csak tükörképe a 

túlviláginak, akkor összehasonlítva azt a körülményt, hogy amikor 

egy tanuló rosszul végzi egy iskola osztályát, akkor ismételnie kell, 

úgy a fenti esetben is ezt észlelhetjük. E gyermeknek az volt a felada-

ta, hogy többszörösen, mint gyermek töltsön be hivatást, azért van 

még benne az a földi felfogás, hogy a gyermekeket „a gólya” hozza a 

Földre. Az általa elmondott anyának többszöri földi élete is érdekes 

bizonyítéka annak, hogy kell lennie többszörös újra születésnek, mert 

csak így érthető az Újszövetségi kijelentés, hogy amit vetünk, azt 

aratjuk. (Gal. 6. 7.) 

 

Mikor az orvos a túlvilágon felébred. (**) 
1925. augusztus hó 19-én tartott ülésen jelen voltak 38-an. Két 

médium között lefolyt párbeszéd. 

Ülés-vezetők: Nérei Ödön, Paral Bertalan. 

Az előző jelenet, melyen egy papi szellem azzal a szándékkal je-

lentkezett, hogy az ülés célját meghiúsítsa, de aztán a felvilágosítás 

következtében nem csak a szándékáról mondott le, hanem jobb belá-
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tásra is jutva, megtérve (felvilágosítva) távozott. Itt kapcsolódott be a 

következő jelenet: 

Irma médium megszólal: Gratulálok, tisztelt kolléga, nagyon ér-

dekesen oldotta meg paciensével a dolgot, erről nem volt fogalmam, 

hogy így is lehet. 

Első körvezető: Kérem, tisztelt doktor úr, nem vagyok orvos és ez 

itt nem kórház, sem nem elmegyógyintézet. 

Irma m.: Hát micsoda intézet ez, ahol ily dolgokkal foglalkoznak? 

Körv.: Ezt úgy hívjuk: Szeretet iskolája, ahol tájékozatlan szelle-

meket, kik még azt sem tudják, hogy levetették a fizikai testüket, fel-

világosítjuk. 

Irma m. (mosolyogva): Szellemekkel foglalkoznak? Hát ez mi-

csoda furcsaság? 

Körv.: Csak annak furcsaság, aki nem fogadja el, hogy van testi-

ségétől külön létezhető szelleme. Pedig az orvos úr is már olyan álla-

potban van, hogy rászolgál ugyan erre a felvilágosításra! 

Irma m. (ismét mosolyogva): Tán nem azt akarja mondani, hogy: 

meghaltam? 

Körv.: Nem kell mondanom, mert saját maga is meggyőződhetik. 

Azt hiszem, hogy férfival beszélek, pedig szemeimmel azt látom, 

hogy egy nő szól hozzám! Kérdem, miért öltött az orvos úr női ala-

kot, miért nem mutatkozik férfialakjában? 

Irma m.: Furcsa beszéd! Én női alakban? 

Körv.: Tessék csak megtapogatni a fejét, melyen női kontyot ta-

lál? 

Irma m. (lassan felemeli kezét fejére, hogy azt tapogassa és ekkor 

csodálkozó arckifejezést ölt)... De megszólal: 

Kató médium (ki kezét a mellette ülő Irma médium kezére teszi): 

Nem ismersz meg? 

Irma m.: Igen, megismerlek, de hogy jössz te ide? 

Kató m.: Úgy, amint te! Ide vezéreltek, hogy téged felvilágosít-

hassalak. 

Irma m.: De hiszen te már rég meghaltál! . 

Kató m.: Te is meghaltál, igaz, nem rég. 

Irma m.: De hogy jutottál te arra, hogy meghaltál? 
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Kató m.: Hát bizony az egy kissé furcsán történt. Tudod, nem ju-

tottam azonnal annak tudatára, hogy testen kívül vagyok, de folytat-

tam a működésemet, elmentem a betegeimhez, megfogtam a pulzu-

sát, kérdeztem hogylétét, de nem felelt, nohát, gondoltam, nem érzi 

jól magát, hisz tudod, a betegek sokszor oly különösen viselkednek. 

Mentem a másikhoz, harmadikhoz, negyedikhez, s így tovább, aztán 

sehol se adtak kérdéseimre választ! Az egyiknél tovább akartam ma-

radni, leültem az ágya mellé a székre, s különös dolog történt, a beteg 

hozzátartozói egymás után az ölembe ültek. Ez már mégis különös 

volt s elgondolkoztam s rájöttem, hogy olyan valami történt velem, 

hogy a gondolatom az él, de már testem nincs. 

Irma m.: Hát velem is ez történt, meghaltam és nem tudok róla? 

Kató m.: Nézz csak hátra, kit látsz? 

Irma m. (hátra fordítja fejét): Na, furcsa, a Pali van itt, az is meg-

halt? 

Kató m.: Nézz csak jobban, még másokat is láthatsz! 

Irma m.: Valóban mily sokan vannak itt. 

Kató m.: Mert ez jó alkalom, hogy sokan megvilágosodjanak álla-

potuk felől. 

Irma m.: Hát most mit csináljak? 

Körv.: Engedjék meg, kérem, hogy most én is hozzászóljak a do-

loghoz. Ugyanis azon szellemi lénynek, ki felismeri szellemiségét, 

annak azon tudatra is kell jutni, hogy Istenből származik. Továbbá, 

hogy nem csak azon egy élete volt, melyben testiségben élt, hanem 

többszörös előző életei is voltak, melyekben sokkal tökéletlenebben, 

azaz tévesen éltük le földi életeinket, és így van sok javítani valónk. 

Erre szolgál aztán az, hogy újra a földre kívánkozunk, hogy jóvá te-

gyük az elkövetett hibáinkat. 

Irma m.: De hogyan tudhatom meg azt, hogy mikor és mit hibáz-

tam el? 

Körv.: A szellemvilágban, ha a szellem Istenhez fordul kéréssel, 

akkor megmutatják képekben az előző életüknek azon eseteit, ame-

lyekben akár tudatosan, akár tudatlanul vétkeztünk az emberszeretet 

törvénye ellen, s azt is miképp és mily körülmények között kell jóvá-

tenni. Ez többnyire ismét ezen a földön történik, és ekkor az újra szü-
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letéshez hozzá segítenek. Figyeljen most orvos úr, s amit lát, mondja 

el nekünk hangosan, mert ebből mi is tanulunk. 

Irma m.: (csöndesen figyel s aztán töredezetten, lassan a követke-

zőt mondja): Látok egy nagy teret, valami vásárosféle, sokan körül 

állnak egy csoportban valakit, aki valamit árusít. Az az árusító úgy 

néz ki, mintha én volnék. Árusít valami kenőcsöt, ami mindenre jó, 

így kiáltja ki, pedig én most tudom, hogy értéktelen zsiradék volt! 

(Ebből azt kell következtetni, hogy „kuruzsló” volt egy előző életé-

ben). 

Körv.: Lám, orvos úr, de most már „kedves szellemtestvérnek” 

szólítom, ön már az utóbbi életében is jóvá akarta tenni azt a hibáját, 

hogy értéktelen orvossággal csalta a betegeket. Ismét orvos lett, na-

gyobb tudással, de csak ismét a testet gyógyította, és nem vette szá-

mításba a szellemet és megint patikaszerekkel gyógyított, melyek 

nem sokkal voltak jobbak, mint az akkori kenőcsei. 

Irma m.: De kérem, az orvos beavatkozása a betegnek segítségére 

van! 

Körv.: Igen, enyhíti a szenvedést, de nem gyógyítja a bajt, mert 

hisz tapasztalhatta testvér, hogy voltak esetei, amikor azt hitte, hogy 

múló bajjal áll szemben és mire elhagyta a beteg házát, az mégis halt, 

más esetben pedig súlyosnak vélte és konzíliumot rendelt, de mire az 

összeült, a beteg felépült! Lám, nem számítottak soha azon princípi-

ummal, mely a testet élteti. 

Irma m.: Mit kell tehát most tennünk? 

Körv.: Ismerjék fel, hogy van egy Teremtő, kit Istennek nevezünk. 

Forduljanak ehhez a közös Atyánkhoz olyan segítő kéréssel, hogy 

ismertesse meg önökkel a jóvátétel biztos útját, és adjon hozzá segít-

séget. 

Kató m.: Bizony erre már én ráeszméltem, és azért fogadjuk meg 

ezt a tanácsot és köszönjük meg az útbaigazítást és távozzunk el. 

 

Egy szellem jelentkezése, ki nem tudta, hogy meghalt. (**) 
Szeánsz-jegyzőkönyv. 

Körvezető: Nérei Ödön. Jelen vannak 24-en. 

Budapest, 1925. július 1-én. 
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Médium: Az irtózat lett úrrá szívemben, mióta letettek ide a sírba. 

Nem tudom, most ki vagyok és ki voltam; az vagyok-e, aki itt lent 

porlad, vagy az vagyok-e itt, kit nem érzek, nem tapasztalok és mégis 

rettenetes nagy, kínzó fájdalmak szaggatják ... Hogy mondom, ki va-

gyok, mi vagyok, mivé lettem, miért vagyok itt és miért ott? Ki ad 

nekem erre feleletet, ki válaszol nekem erre, miért nem tudok elmoz-

dulni innét? Átfonom karjaimmal ezt a hideg márványt és sírok, zo-

kogok hideg éjszakákon ... 

Körvezető: Azért, mert akkor egy voltál azzal a testtel; nem gon-

doltál szellemedre és nem gondoltál az Istenre! 

M.: Isten! ő teremtett akkor ilyen kettőssé bennünket? 

K.: Dehogy. Isten csak egységessé teremtett minden szellemet, de 

a szellem bűnbe esett és anyagiassá lett. 

M.: Anyagias? Hát anyaggá lettünk? Miért nincs vége mindennek, 

ami ott porlad? 

K.: Anyagiasság, értsd meg! Most megint szellem vagy és Isten 

gyermeke maradtál és elrugaszkodtál tőle ... 

M.: Szellem csak botor emberek elméjében él. Ez fogalom, hogy 

szellem, ezt kitalálták az emberek. Mi az a szellem? 

K.: Ami te vagy most. 

M.: Ami én vagyok ... Miért nem tudok elmenni, miért kell itt jaj-

veszékelnem, miért kell itt állnom a sír szélén és tépelődni? 

K.: Mondtam már, mert te azt hiszed, hogy az vagy, aki ott fek-

szik. 

M.: Bizony, hogy az voltam. Az szeretnék lenni most is, mert 

most nem vagyok senki és semmi... Hiába szólongatom, aki erre jár, 

nem figyel rám senki, nem vagyok senki, csak egy nagy-nagy fájda-

lom, semmi más ... 

K.: Mert az anyagias emberek nem ismerik el a szellemi törvényt 

és nem törődnek vele; de törődik Isten minden gyermekével és ezért 

ide hoztak téged. 

M.: Hova hoztak engem? Senki nem szól hozzám egy szót, soha 

senki nem adott egy feleletet... De miért tudok itt átlátni ezen a nagy 

rakás földön, miért látom, hogy a férgek másszák ezt a szép sugár 

testet? 

K.: Én megadtam a feleletet. 
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M.: Ez nem elég. 

K.: Adnék még egyéb felvilágosítást is, ha kívánod, s ha már itt 

vagy közöttünk. 

M.: Itt vagyok köztetek? Kik között vagyok én? 

K.: Jó emberek között, akik szellemekkel foglalkoznak, olyan sze-

rencsétlen szellemtestvérekkel, mint te vagy, hogy felvilágosítsuk 

őket helyzetükről. 

M.: Szerencsétlen, az vagyok. Más egyéb vagyok-e, nem hiszem. 

K.: Hát engedd meg, hogy egy kérdést intézek hozzád.  

M.: Hogyne engedném meg, hiszen boldog vagyok, ha valaki jó 

velem. 

K.: Emlékszel rá, hogy mikor abban a testben voltál, melyet most 

férgek rágnak, mi voltál akkor? 

M.: Hogyne emlékeznék! Amerre jártam, amerre mentem, utánam 

fordultak az emberek. Nem volt még egy ilyen szép szál ember hét 

vármegyében, mint én voltam. Férfi voltál? 

M.: Férfi voltam. Kigyúltak a lányok szemei, ha engem megláttak; 

asszonyok titkon utánam fordultak, holott odahaza a bölcsőben ki-

csiny gyermek sírt utánuk. Győzelmes voltam, bárhová fordultam és 

most százszorosan, ezerszeresen fáj tehetetlenségem, és hogy nem 

tudom feltámasztani ezt a testet. Itt állok tehetetlenül és nem vagyok 

senki, holott mikor olyan jelentős voltam... De hirtelen úgy érzem 

most, mintha ez nagyon jelentéktelen dolog lenne, hogy egyszer va-

laki szép volt és daliás, egészséges és erős ... mikor már a test porlad 

és én itt állok és ... és sokszor elmosódnak ezek a gondolatok és va-

lakire gondolok, aki nagyon büszke volt rám, valakire aki nagyon 

szeretett, valakire, aki mindenét feláldozta értem ... akinek én bor-

zasztó nagy fájdalmat szereztem ... aki mindent megbocsájtott, aki 

magára vette a szeretet keresztjét és szenvedett borzasztó sokat ér-

tem. Én nem voltam méltó arra, hogy gyermekének mondjon ... Hogy 

lehetne kikerülni ebből; ki mondaná meg, hogy ne kelljen emlékezni, 

hogy ne szaggassa szívemet a fájdalom. Vigadni szeretnék és örülni, 

még egyszer ember lenni. 

K.: Kell is, még egyszer, még többször is. 

M.: Óh, micsoda ígéret. Hogyne ... 
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K.: De hogyha én megmagyarázom, akkor nem fogsz örvendeni. 

De mégis el fogsz jönni ide a földre. Hallgass meg!  

M.: Hazajáró lélek nem akarok lenni. 

K.: A kérdésre kötelességem válaszolni. Hittél Istenben? 

M.: Talán kicsi koromban elhittem annak a szent asszonynak, 

hogy lakik ott fenn a csillagos égbolt mögött valaki, aki karácsony-

kor, mikor meggyújtják a csillagos karácsonyfát és elküldi ajándékait 

a jó gyermekeknek. Akkor elhittem, de ugyan... van-e sok ember, aki 

elhiszi? 

K.: Hát akkor gondoltál valamikor arra, hogyan kerültél te a földre 

olyan szép, szeretetreméltó és kívánatos emberi testben ? 

M.: Hogy erre gondoltam-e? Hát akár gondoltam, akár nem gon-

doltam, egyszerűen meg lehet magyarázni: egészséges józan életű 

szülőknek egészséges, szép gyermekeik vannak. 

K.: Na, nem mindig. Vannak kivételek is. Hanem te akartál-e szü-

letni egészséges szülőktől? 

M.: Hogy akartam-e, azt én nem tudom. Nem hiszem, hogy akara-

ta van az embernek, mielőtt emberré lesz. 

K.: Kedves testvér! Te olyan büszke voltál arra a testre, azt hi-

szem, hogy te akartál ilyen szépnek születni. 

M.: Hát, ha tudtam gondolkozni, akkor bizonyára akartam. 

K.: Én hiszem, hogy tudtál gondolkozni. 

M.: De hogyan gondolkoztam volna? 

K.: Megmondom azt is. Minden ilyen furcsa kérdésre tudok egy 

elfogadható választ adni és pedig a következőképp: Isten megterem-

tette a világot, megteremtette az emberi szellemet is, ennek következ-

tében az emberi szellemek úgyszólván öröktől fogva vannak. Nem-

csak akkor születik az emberi szellem, mikor az anya megszüli a 

gyermekét, hanem az emberi szellem már előzőleg is volt. Sok éle-

tekben voltunk itt a földön, te is, én is és minden egyes földi élet után 

az emberi szellem ilyen állapotba jön, mint amilyenben most te vagy. 

Ha visszagondolsz előző földi életeidre találsz azokban az életekben 

eseményeket, cselekedeteket, amelyek vagy helyesek, vagy helytele-

nek voltak. Ha gondolkozol, akkor feléled benned a gondolat, hogy 

ezt jóvá kellene tenni. És akkor egy bizonyos célból egy bizonyos 

eszközre van szükséged és alkotsz magadnak Isten kegyelmével egy 
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olyan új földi testet, amely ennek a célnak megfelel. Most ha jól 

megértettelek kedves testvér, akkor te valakinek ezen a földön szo-

morúságot okoztál és te egy eszköz voltál Isten dolgainak a betelje-

sedésében. És te ezt jól elvégezted, mert szomorúságot érzel. 

M.: Nem végeztem el, mert akinek én okoztam szomorúságot, 

nyugodni nem tud. 

K.: Ha te ezt beismerted, akkor újra le kell jönnöd a földre és jó-

vátenni, mert a krisztusi tanítás azt mondja: amit az ember vet, azt 

aratja, szemet szemért, fogat fogért. Te szomorúságot, fájdalmat, 

szenvedést okoztál, ezt el kell szenvedned, újból testet kell öltened. 

M.: Saját akaratomból felvenni a gyermekkor rabságát? Újra tehe-

tetlen kisded legyek, nagyok kénye-kedvére bízva?! 

K.: Úgy van. Nézd, egy nagy törvény uralkodik. Az emberi szel-

lemnek szabad akarata van, - de nem akaratossága, hogy értelménél 

fogva mindent megtanuljon; ha rosszat cselekszik szabad akaratánál 

fogva, akkor következményeit el kell viselnie. Ezért hoztak ide, hogy 

ezt megtudjad. 

M.: Hát akkor idehoztak? 

K.: Természetesen, ide hoztak. Te most egy nagy társaságban 

vagy, vannak itten mások is. Te itt egy női testből beszélsz. 

M.: Akkor megelevenedett a temető? 

K.: Nem. Kaptál kölcsön egy női testet. Látod, mi történt veled? 

Kaptál egy eszközt Isten kegyelméből, hogy ezt neked valaki meg-

magyarázza olyan érthető hangon, amit te meg fogsz érteni. 

M.: Na igen, hát egy pillanatig sem esem abba a hibába, hogy az 

én testem ez. Nem lehet, igen jól tudom, elporlad ott a földben az én 

testem, nem lehet az. De hogy mégis anyagi test, azt érzem, de hogy 

miképpen kerültem abba a helyzetbe, hogy gondolataimat kifejezzem 

általa, az egyszerűen csodálatos. Ezt jobban meg kellene világítani 

annak, aki szeret ilyen dolgokkal foglalkozni. 

K.: Hiszen megvilágítjuk, mi foglalkozunk vele. Tudod, hol vagy? 

Egy spiritiszta ülésen. Hallottál te erről földi életedben? Elhitted azt, 

hogy ... 

M.: Dehogy hittem! Megmosolyogtam én ezt. Ez igaz lenne. Hát 

lehet idézni ... 
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K.: Mi téged nem idéztünk. Bizonyos szellemvezetés alatt va-

gyunk, amelynek szolgálatában állók hoznak nekünk demonstráció-

ból olyan szellemeket, mint te vagy, hogy mi is és szellemi környeze-

tünk tanulságot vonjunk le ebből a tényből. 

M.: Akkor az én akaratomon kívül hoztak ide, és az én tudtomon 

kívül? 

K.: Te ezt nem kívántad. Nagy baj történt veled, hogy idehoztak? 

Látod még a te testedet? Nem vagyunk temetőben. Most bizonyos 

haladás van életedben. 

M.: De mostan egy jövendő olyan perspektívája nyílik előttem, 

hogy egyszerűen szóhoz sem tudok jutni. Hát akkor örökké él mind-

az, ami érez és gondolkozik, vagy legalább is túléli a testi halált. 

Mert akkor én még örömet is tudok szerezni annak, akinek nagyon 

sokat vérzett a szíve értem? 

K.: Azt kétlem, ebben az életedben aligha. Ha jobb leszel, akkor 

igen. De hogy jobb légy, ebből a meggyőződésből egy bizonyos kö-

vetkeztetést le kell vonnod. 

M.: Mit? 

K.: Azt a következtetést, hogy van Isten, akinek te bűnös gyerme-

ke voltál; kis alázatosságot kell szívedben éleszteni Isten iránt és 

kérni kell őt, hogy bizonyos dolgokra segítsen ? 

M.: Éppen azt akartam kérdezni. 

K.: De ez olyan egyszerű. Az ember a földön is öntudatlanul hoz-

zá fordul, mikor bajban van, hányszor mondja el az ember: „Jaj Iste-

nem” ... 

M.: De kell, hogy úgy legyen, hogy valahol székel és igazságot 

szolgáltat; 

K.: Ő mindenütt ott van. Ő mindent meg tud érteni, ami a zaklatott 

emberi szívekben végbemegy. Mindent felfog és megért, és ha érde-

mesnek találja ... 

M.: Akkor segítséget nyújt? 

K.: Hogyne, a teremtményei vagyunk. Aki valamit teremt, szere-

tettel teremt és azzal mindig össze van kapcsolva és törődik vele. 

M.: Jaj! 

K.: Hát kérlek, nem boldogító érzés az, hogy a legértelmesebb, aki 

a világon van, az ember, olyan könnyen, olyan egyszerűen összeköt-
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tetésbe juthat az Istennel, egy kis rövid imával, nem is kell hosszú 

szavakat mondani: „Óh Istenem, segíts!” Ez kielégítő ima annak a 

szellemnek, aki megérzi az összefüggést Istennel. Már Krisztus 

urunk is megmondta, hogy ne mondjunk hosszú imát, mint a farizeu-

sok. Hanem ha imádkozni akarsz, vonulj be a titkos kamrádba... 

M.: Hát bizonyára akkor csak olyan általános dolgokat kérhettünk, 

hogy segítsen meg, hogy nyugtasson meg. De egy határozott valamit 

hiába kérünk? 

K.: Kérhetünk erőt, kitartást feladatunk elvégzésére. 

M.: Ha például azt kérném tőle, hogy még egyszer engedje meg, 

hogy láthassam azt, aki mindig könnyez, sír értem, és akinek a szíve 

fáj, szeretném lágyan, puhán rátenni kezem vérző szívére. Szeretném 

vállairól a keresztet, amelyet hord, levenni. Szabad ezt kérni? 

K.: Kérd az Istent a következőleg: Adja meg kegyelmet, hogy ne-

ked megmutassák nem csak az utolsó földi életed minden fázisát, ha-

nem az előzőket is, akkor aztán ki fogod magadnak alakítani, hogy 

mit kell a legközelebb tenni. 

M.: Isten ... Isten ... 

K.: Ha valami hibát követtél el és jóvá akarod tenni, Isten a segít-

ségét meg fogja adni. 

M.: Istenem ... Nem kérek hát én mást, csak gyermeki szívvel más 

értelmet, világosat, nem amilyen értelmem eddig volt, amilyen vilá-

gosság eddig világított nekem földi utamon. Más világosságot, 

amelynél láthatni messze előre, vagy messze hátra. 

K.: Nyugodt légy, látomást fogsz kapni és azt majd mondd el, na-

gyon tanulságos az. 

(Kevés szünet). 

M.: Én betűket látok, el is olvasom ...  

K.: Hangosan olvasd el! 

M.:... mert ez egy üzenet nekem tán messziről, talán onnan, ahol 

Isten van... A múlt le van zárva hét lakattal mindaddig, míg meg nem 

érdemlem, hogy megnyíljon előttem az. Akkor sok mindent meg fo-

gok tudni; de a jövőbe, ha akarok, beleláthatok, és ha erősnek érzem 

magamat, elindulhatok azon az ösvényen, amely odáig vezet, hogy 

újból válaszút előtt állok. Ott áll egy mérföldkő, azon megpihentek 
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és gondolkozhatom, hogy vállalom-e ezt, amelyet ez a kép mutat, 

vagy pedig visszariadok és várok még, míg több erőm lesz. óh, én 

erős voltam mint ember, erős szeretnék lenni mint szellem is. Ezt oly 

nehezemre esik mondani, hogy szellem, dehát... 

K.: A tények mellette bizonyítanak. 

M.: Igen, már nem lehet. És én látok messze ... Látom már azt a 

követ, amelyen egy csüggedt vándor ül le. Megtörli verejtékes hom-

lokát és csüggedten, szomorúan néz maga alá. És látom, ahogy mel-

léje lopódzik egy szép fehér alak, akinek mintha szárnyai volnának, 

és aki jóságosan beborítja a szegény vándort azokkal. És szinte lá-

tom, ahogy arra nyugodtabb lesz. Kiegyenesedik, erőre kap, szemei 

biztosan néznek felfelé és valahonnan, ismeretlen magasságból kér-

dést és biztatást vár és úgy látom, hogy elindul egy göröngyös úton, 

elindul újra a földre. Bár ez igaz lenne. Ellenkezője mindannak, ami 

ékesítette őt a földön... Óh Istenem, nagy a te hatalmad, ha ezt meg-

tudod tenni, hogy ugyanazon tulajdonságokkal felruházva, amelyek-

kel egykor volt, de egészen más testben újból a földön vándorol, 

azért igazán... azt hiszem, sokáig kell még itt a szellemvilágban len-

nem, amíg igazán annyi erőt gyűjtök, hogy elbírjam. Hiszen nézni is 

rossz és gondolni, hogy az egykor daliás, szép erős férfi egy kicsiny, 

semmitmondó, szinte, nem nyomorék, de valahogy úgy néz ki, mint-

ha nyomorék lenne. Nem is fogják az emberek szeretni, de ezzel a 

kicsiny, jelentéktelen testtel valakinek a tetszését és szeretetét el fog-

ja nyerni. Az Istenét? Az emberek elfordulnak tőle, de Isten közelebb 

fog jönni hozzá még, mert akiket túlságosan szeretnek az emberek 

testi, hiú tulajdonságaik miatt, onnan nagyon messzi van az Isten ... 

K.: Úgy van! 

M.:. . .  akit pedig az emberek megvetnek, óh, azt az Isten az ő 

nagy kegyelmébe fogadja... Hát csak menjen békével, sírja el az ő 

könnyeit, mindazokat a könnyeket talán százszorosan, amelyeket ő 

miatta elsírtak mások. Hát én nem tehetek mást, mint csak azt mon-

dom, hogy ha már így van, legyen meg Isten akarata. És most mit 

csináljak, hogy menjek, vagy mit kell tenni? 

K.: Hát kedves testvér, ha megnyugodtál azon, amit nyertél álta-

lunk és a magad belátása által, akkor azt tudjuk leginkább tanácsolni, 

hogy kérd meg az Istent a szellemvilágban való vezetésre. 
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M.: Azt akarom még kérdezni, hogy ki az, aki összeszedi ezeket 

a szegény lelkeket és elvezeti ilyen helyre?  

K.: Az egy jótékony szellem ...  

M.: Nem ember? 

K.: … aki ott a sírokból elhúzza azokat a lelkeket, akik ragasz-

kodnak porladó testükhöz és nem ismerik fel a szellemlényeket. Ha a 

szellem felismeri, hogy a teste csak egy eszköz, akkor nem tulajdonít 

neki további fontosságot, mint azt, hogy jókarban tartsa. Te azonban 

mindent a testnek juttattál, annak következtében úgy jártál, amint 

most láttatták veled. Most, kedves testvér, ha megelégelted felvilágo-

sításainkat és nincs egyéb kérdésed, akkor fordulj Istenhez, hogy ad-

jon vezetőt, aki elvezet egy iskolába. Oda át is iskolába vezetik a 

szellemeket. 

M.: Jaj, milyen kicsinyek vagyunk és milyen tudatlanok, csak 

tudnák ezt az emberek! 

K.: Hát nézd, kedves testvér, van neked arról fogalmad, hogy me-

lyik évben haltál meg? 

M.: Hogyne volna! Én meghaltam 1898-ban. 

K.: Most 1925-öt írunk. Az nagyon régen volt. Csak azért kérdez-

tem ezt az évszámot, mert azóta sok minden történt a világon. A szel-

lem-jelenések fel akarják az anyagias gondolkozású embereket rázni, 

hogy nem minden csak az anyag. Most egy új isteni kijelentés jön. 

Isten mindig gondoskodik az emberek részére ilyen felvilágosító 

dolgokról. De nem értették meg? 

M.: Én hallottam sokat, annyian egész lázban voltak, minden asz-

tal táncolt. 

K.: Az nem vezetett a célhoz. 

M.: De hogy szellemek vannak, el kell ismernem... hogy szelle-

mek vannak ... és most megyek valahová. Csak azt nem tudom, hogy 

kellene megköszönnöm. 

K.: Nem kell semmit megköszönni, az Istennek köszönd meg. 

M.: - Isten veled! 
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A „materializáció" azaz testesülés. (**) 
A szellemtan gyakorlatában a szellemfényképezés mutatja azt a 

jelenségeket, melyek azért a legmeggyőzőbbek, mert az úgynevezett 

„azonosságot” legbiztosabban állítják elő. 

Mit értünk szellemfényképezés alatt? Azt amikor bizonyos feltéte-

lek mellett (melyek azonban még teljesen ismeretlenek) a fényképe-

ző gép előtt megjelenik egy elhalt oly képe, melyről valaki rokonára, 

vagy jó barátjára ismer, akit rég elhunytnak tud! 

Ez a jelenség pedig az, melyet legkevésbé fogadnak el a kételke-

dők és a szellemtannal ellenkezők. Mindjárt csalással és bizonyos 

„fogásokkal” (trükkel) érvelnek, mely - utóbbit a fényképezők jelen-

leg oly tökéletesen tudnak előállítani. Igaz, hogy a fényképezőgéppel 

a legképtelenebb hatásokat és helyzeteket lehet előállítani, úgy, hogy 

„hamis” szellemfényképek a csalódásig hűen mutathatók be. 

Nézünk egyszer e megállapításnak a szemébe! 

Tegyük fel a kételkedőnek és hitetlennek azt a kérdést: miért nem 

állítottak elő a fényképezők ilyen képeket az 1870-es évek előtt? 

Ugyanis szellemfényképezésről első ízben Aksakow Sándor N. orosz 

császári államtanácsosnak Animismus és Spiritizmus című könyvé-

ben, mely 1890-ben Lipcsében megjelent, (Mutze O. kiadása) van 

említés téve és egyúttal több ilyen sikerült fénykép közölve. 

A kételkedés azonnal kifogásolta a valódiságát a fényképeknek, 

de még nem tudta utánozni, mert abban az időben a fényképezés nem 

érte el a mostaninak kiváló tökéletességét. Abban az időben még a 

„daguerotypus” módszer dívott és így kétszeres, illetőleg többszörös 

másolással előállított fényképet nem voltak képesek készíteni sem a 

szakos egyének, sem a műkedvelők. 

Aksakow könyve szerint az első ilynemű kísérletek 1872. évben 

Bristolban történtek, és oly feltűnést keltettek, hogy az angol sajtón 

kívül az újságok egész európában foglalkoztak vele. Természetesen, 

mint az azonos jelenségeknél, itt is attól függ az eredmény, hogy egy 

arra alkalmas médium (közvetítő) álljon rendelkezésre. Az elmélete 

ennek a jelenségnek abban összpontosul, hogy a jelentkező szellem 

egyrészt a médium testiségéből, másrészt az éterhullámokból szedi 

össze azon rezgésre alkalmas anyagiasságot alkotó részeket, melyek-

nek segélyével kialakítja azon rövid pillanatra testiségének megfelelő 
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alakját, melyet aztán az érzékeny lemezen megrögzít. Ugyanis a tu-

dományos megállapítás szerint az éterhullámok rezgési fényt állíta-

nak elő, melyek benyomást okoznak a fényképező lemezre. 

Az ellenvélemény azt szokta felhozni, hogy az ily fényképek az 

egyén képzelődéséből állnak elő. Miután azonban a fényképező min-

dig a gép mögött áll, akkor az ő képzelt alakját egy különleges erővel 

kell a gépe elé varázsolni, amit sokkal nehezebb elhinni, mint azon 

magyarázatot, mely némileg a tudomány megállapításának is megfe-

lel. De későbbi magyarázatok és tények ezt a feltevést még jobban 

megcáfolják. 

Az első szellemfényképezés természetesen maga után vonzotta 

eme legmeggyőződésesebb jelenségek kutatását és folytatását. Az 

egész föld kerekségén próbálkoznak ez idő szerint, és nyernek többé-

kevésbé sikerült eredményeket. A siker attól függ, mily tulajdonságú 

közvetítő eszközt (médiumot) sikerül találni. Főképp pedig erre a 

ténykedésre alkalmassá tenni, mert bizony - nagyon igénybe veszi az 

eszköz egész lényiségét, nemcsak a szellemit, de főképp az anyagi 

testiségét, mert leginkább az utóbbinak asztrális részét, kivonatosan 

használja fel a jelentkező szellem az ő testiségének kialakítására. 

Ezen jelenségeknek az utóbbi években a legkiválóbb kutatója a 

bajorországi Münchenben lakó dr. báró Schrenck-Notzing Frigyes 

gyakorló orvos, aki kísérleteinek és gyakorlatainak eseményeiről egy 

vaskos kötetben jelent meg 1924-ben, 523 oldalon számos fénykép-

pel (150) Reinhardt Ernő kiadásában. Ebben a műben nemcsak a 

szellemfényképek a fontos bizonyítékok, hanem az, hogy sikerült a 

jelentkező lények engedélyével azon anyagról - melyet ectoplasma 

jelzővel nevez a kísérletező orvos egy kis darabot lefejteni és gór-

csővizsgálatnak alávetni! Az így véghezvitt vizsgálat megállapította, 

hogy ebben az ectoplasmában egy élő egyén bőrének felhámjai talál-

tattak. Bizonyítékául annak, hogy a lefényképezett szellem a testisé-

gét csakugyan a médium testiségéből kiáradó, kiszívott astrális anya-

gából építette fel arra a pillanatnyi időszakra, amíg lefényképezhető 

volt. A górcsövi vizsgálatnak fényképei is láthatók a 150 ábra között. 

De dr. Schrenk-Notzing nem elégedett meg az egyszeri fényképe-

zéssel! Hanem mozifelvételt csinált azon jelenségről, amidőn az 

ectoplasma a médium testéből kivált. Ennek a cinematográf felvétel-
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nek egyes fázisai 150 ábrában láthatók. (Sajnos, nem sikerült enge-

délyt nyerni arra nézve, hogy e képekről ez alkalommal másolatokat 

bemutathassunk.) 

Dr. Schrenk-Notzingnak ez a műve világraszóló fontosságú lett, 

mert ez alkalommal a tudomány összes elővigyázati és ellenőrzési 

szabályait betarthatták, és így kifogástalan tényekről szerezhettek 

bizonyságot. A kísérleteknél csakis tudományos képzett egyének vet-

tek részt. 

Ez alkalommal csak így röviden vázolhattuk e lapokon a szellem-

fényképezés történetét és fejlődését. De sikerült kétségtelen szellem-

fényképet megszerezni, melyek közül íme a következőket, mint telje-

sen hiteleseket, bemutathatunk. 

E sorok írója személyes barátságban van Amerika Ohio államnak 

Youngstown nevü városában lakó Schager Antal úrral, aki oly szíves 

volt több hitelesnek tudott szellemfényképet küldeni. Azért hiteles-

nek tudott, mert azok személyes ismerőseinek, barátainak a képei. 

Aztán felajánlotta, hogy ha én is szeretnék elhunyt, elköltözött csa-

ládtagjaimról ez úton bizonyságot szerezni, hogy élnek-e még, fő-

képp - gondolnak reám (mert ez egyik kelléke a sikernek), akkor 

küldjem el a saját fényképemet, majd ő közvetíti a fényképezést. 

A 6., 7., 8. ábrákban láthatók azok a szellemfényképek, melyeket 

Schager Antal úr közvetítésével kaptam. A 6. és 7. ábrákban Schager 

úr ismerőseinek szellemjelenései vannak megörökítve. Ezekért velem 

szemben Schager Antal úr személyesen áll jót. Ezt a jótállást annak 

idejében, amikor levélben küldte el, írásban teljesítette, és amikor 

1928. év őszén egy amerikai magyar zarándokcsoporttal 20 évi távol-

lét után látogatóba jött Magyarországra és engem is felkeresett, akkor 

élő szóval is igazolta eme szellemképeknek valódiságát. 

Ami pedig a 8. képet illeti, annak valódiságáról immár én is bi-

zonyságot tehetek, mert az a következőképp jött létre. 

Levelezéseink közben azt írja egyszer Schager Antal: „Ha ilyen 

szellemfényképet óhajtok, úgy küldjem el egy fényképemet s ő köz-

vetíti ezt egy ezzel foglalkozó fényképésszel.” 

Természetesen kapva-kaptam ezen az alkalmon. Megjegyzem elő-

zetesen, hogy Schager Antal nem ismerhette rokonaimat, szüleimet, 

kik 20 évvel előbb haltak el. Mielőtt tehát saját fényképemet elküld-
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tem, azt a kísérletet végeztem, hogy azon esetre, ha az úgynevezett 

szuggesztió-elmélet valóság, akkor erősen fogom „szuggerálni” az 

egy hétig a mellényzsebemben magamnál hordott fényképet, hogy az 

édes atyám képe jelenjen meg, annál inkább, mert ő nagy szakállt 

viselt és így az azonosság könnyebben feltűnhet. Aztán levélben el-

küldtem Schager Antalnak a fényképet. Több hét múlva végre meg-

jött a várva-várt levél Schager Antaltól. Nőm, aki még kíváncsibb 

volt, mint én, a levél felbontásakor közvetlen mellettem állva, amikor 

a levélből a fénykép kibontakozik, meglátva az azon feltűnt mellék-

alakok arcait, a középsőre mutatva, felkiált: „Nini, a mama”, anyósát 

így nevezve. A hasonlóság tényleg feltűnő, mert szeretett édes 

anyám, ki 81 éves korában hunyt el, teljesen kopasz volt, de dacára 

ennek a szobám falán lógó festett arcképével, mely azonban 50 (öt-

ven) évvel élőbbről szól, az azonosság el nem vitatható. Anyám arca 

tehát a középen látható, tőle balra atyám egyik idősebb bátyja, jobb-

ról pedig egyik nővérének arca, kik sokkal korábban hunytak el. 

A kísérőlevélből olvastam aztán ki, hogy Schager Antal miképp 

szerezte be ezt a fényképet, ő a tőlem nyert képet elküldte szintén 

Amerikában lévő Washington nevű városba, ahol egy Kéler nevű 

fényképész foglalkozik ilyen dolgokkal. Tudtommal ez a Kéler en-

gem nem ismerhet, mint ahogy én nem ismertem őt, így csak rosszhi-

szeműen lehet feltételezni, hogy ő - Kéler - rokonaimról tőlem füg-

getlenül szerezhetett be részletes ismereteket a fénykép előállítása 

végett. Képtelenség azt feltételezni, hogy Kéler valami úton-módon 

ennek a három, több mint húsz év óta elhunyt egyéneknek a fényké-

peit beszerezhette! A szuggesztió-elmélet is megdől ebben az eset-

ben, mert íme, nem az atyám arcképe jelenik meg, hanem az anyá-

mé! Miért? 

Azért, mert szeretett édes anyám, mint jó katolikus, ellenezte, 

hogy én a szellemvilággal foglalkozom. Sokszor kérte nőmet, hogy 

tartson vissza ettől a dologtól! Persze, nőm - kinek a médiumitása 

révén nyertem meg a szellemvilág bizonyosságát - ezt a kívánságot 

nem teljesíthette. Amikor édesanyám szelleme „felébredt” a szelle-

miségében, bizonyára sajnálattal emlékezett arra, hogy ezt testiségé-

ben ellenezte, és így élt azon alkalommal, hogy mintegy kiengesztel-
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jen engem - megjelenjen a fényképezőgép előtt, bizonyságot adjon 

arról, hogy szeretettel emlékezik meg rólam és nőmről is. 

Azért is természetesnek tartom én, hogy anyám szelleme jelentke-

zett, mert egyrészt atyám már régebben halt el, s valószínűleg már 

„újraszületés” folyamatában van, másrészt az anya szeretete mindig 

nagyobb, mint az atyáé, ami az élet körülményei folytán érthetőbb. A 

másik két rokonnal életükben nagyon szoros összeköttetésben voltam 

és így azok jelensége is ebből magyarázható. 

Nem hagyhatom el, még egy szellem-jelenségről tegyek tanúbi-

zonyságot, mely bár nem volt lefényképezhető, nem lévén arra elké-

szülve, de épp oly valóságot adott, mint a fentebb elmondottak. 

Nem csak az édesanyám, hanem általában a rokonságom ellenez-

te, mint katolikusok, az erre vonatkozó működésemet, így különösen 

édes öcsém is, ki előtt még csak beszélni sem volt szabad. Amikor 

aztán az anyám szellem fényképe megjött, és együtt ülve, oly hely-

zetben voltunk, hogy öcsémmel szemben a falon édes anyánk festett 

arcképe függött, kivettem a tárcámban hordott anyám szellem fény-

képét és oda nyújtottam öcsémnek. Amint rápillantott a fényképre, 

szemével a vele szemben függő anyám arcképére néz, és csodálkozó 

mozdulattal kérdi: „Hogyan jut ide az anyánk arcképe?” S amikor 

megmagyarázom, hogy: ez egy szellem fénykép, félreteszi a képet és 

egy szót sem szól, eltereli a beszéd fonalát. 

Másfél évre ez esemény után, öcsém is átköltözik a következő lét-

formába! Halála után, mint egy évre, a következő jelenet játszódik le 

Paral Bertalan barátom lakásán. Szokásom szerinti látogatásom al-

kalmával hármasával, a neje, ő meg én üldögélünk együtt és beszél-

getünk - természetesen spirituális dolgokról. Ilyenkor P. neje, ki jó 

médium, különféle tulajdonságoktól megáldva, csakhamar transzba 

esik, és ekkor megszólal: „Te, Ödön, milyen furcsa az, látlak itt ülni 

a támlásszékben és mégis úgy látom, hogy hátad mögött is te állsz! 

Kihelyezkedtél a testedből?” Meg kell jegyezni, hogy P. neje öcsé-

met nem ismerte, sohasem látta, de öcsémmel nagy hasonlatosságunk 

volt, úgy, hogy ismerősök összetéveszthettek. Ezért én rögtön tisztá-

ban voltam, hogy öcsém szelleme áll mögöttem. Ezért azt mondtam a 

médiumnak: „Kérdezd meg attól az alaktól, hogy mit akar tőlem?” 
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Erre P.-né lassan, szótagolva: „Mondd meg neki, hogy most már hi-

szek!” Azzal az alak eltűnt. 

Íme egy eset, mely azt mutatja, hogy törekedjünk földi életünk té-

vedéseit hamar kiegyenlíteni, ha lehet, hogy ne zavarjanak további 

életünkben. 
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ÖSSZEFOGLALÁS. (**) 
Talán szükségszerű lesz, amit e könyvben olvashatunk akképp ki-

vonatozni, hogy abból alkalomadtán kételkedőknek és a tan ellenzői-

nek viszonzásul mondhassunk. Nem annyira azon célból, hogy ezzel 

már őket meggyőződésükre vezethetnék, hanem inkább azért, hogy 

ellentmondásaik ne maradjanak viszonzás nélkül. 

Mindenekelőtt kijelentem, hogy részemre a könyvben foglaltak 

azt a tényt jelentik, mely többet bizonyít, mint száz tagadás, és így a 

hitem, mely felnevelt, képezik a meggyőződésemet, és így igazolja 

vallásom tanítását az Istenről és a felebaráti szeretetről. E földön 

minden fejlődésre van hivatva, nemcsak az ember szelleme és anya-

gias környezete, hanem vallása is. Így részemre vallásom is fejlő-

dött annyiban, hogy a bizonyíték nélkül tanított örök életnek 

megszerezte a bizonyítékát! 

Hiszem tehát, hogy az utóbbi 80 (nyolcvan) év óta egy újabbi ki-

nyilatkozást nyújtott a Mindenható az emberiség részére, azonban a 

nagyobb része a földön élőknek még mindig akaratosan behunyja 

testi, de főképpen szellemi szemeit a tények elől, mert nem kívánja 

átértékelni a - különben jóra vezető - tanítások hiányosságát. Attól 

tart, hogy át kell alakítani gondolatvilágát, és ennek megfelelően 

másképp kell cselekednie! 

Meggyőződésem, hogy a kereszténység megalakulása óta 300 év-

vel Krisztus halála után - nem merült fel hatalmasabb és fontosabb 

szellemi ismeretkör, mint a szellemtan, melyet hibásan spiritizmus 

szóval jelölnek meg a francia elnevezés szerint. 

Mit is jelent az emberiségnek a szellemtan? Azt, hogy a testi halál 

gátját áttörhetjük, mert megértjük, hogy nem változtat egyéniségün-

kön a testiség levetése, csak személyiségünk tűnik el a földi élet 

színpadjáról, és feléled szellemiségünkben mindaz, amit előző élete-

inkben már megszereztünk! Tehát azt lehet mondani, hogy nyerünk 

azáltal, hogy befejeztünk ismét egy iskolaévet. (1. Korth. 15:54-55.) 

A testiségtől megszabadult szellem, nem létezik egy üres térben, ha-

nem azon képességeinek összességével, melyeket a különféle földi 

életben megszerzett, szabad akaratával ott tartózkodik a hová őt 

vonzza a hasonlóságok törvénye. 
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Így aztán nem távolodunk el szeretteinktől, ha ők is vonzanak, 

avagy mi vonzódunk még ő hozzájuk! De amint a szeretet vonzásá-

nak engedhetünk, azonképpen kénytelenek vagyunk alantas vágyain-

kat és szenvedélyeinknek is engedni! Mind két vonzalom a Föld ér-

dekkörében köti le a szellemet és megakadályozza a további haladás-

ban. 

Ez a megismerés, ha egyebet nem is tanulnánk a szellemtan űzés-

ében, máris előbbre vinné az emberiséget. Mert az a tudat, hogy 

lényiségünk nem pusztul el, nem semmisül meg, megérthetőbbé teszi 

a vallások azon tanítását, hogy a testiség levetése után, tehát a halál 

után, pokolba, vagy mennyországba jutunk, mely állapotok nem 

helyhez kötöttnek tekintendők, hanem a másik létformában tudatra 

jutva átláthatjuk előző életeink ténykedéseit. És ekkor kialakul ben-

nünk annak jelismerése, vajon jól és törvényesen éltük-e le földi éle-

teinket és látva az eredményt jó érzés tölti el bensőnket, ellen eset-

ben, ha meglátjuk hibáink és törvénytelen cselekedeteink eredménye-

it, a lelkifurdalás fogja keserűvé tenni bensőnket. Így alakul ki a kép-

letes mennyország és a pokol bensőnkben. 

Miután ilyképp az örök életről fogalmat szereztünk, felidézi ben-

nünk annak igazságát, hogy a további haladáshoz szükséges, hogy 

mindent jóvá tegyünk, amit elhibáztunk. (Máté 5:26.) 

Mennyi büntettet és igazságtalanságot kerülnénk el, annak biztos 

tudatában, hogy semmi sem marad titokban, minden kiderül. (Máté 

10:26., Luk. 8:17., Márk. 4:22.) Sőt azt is megtudjuk, hogy János ev. 

9:3 szerint: „... nyilvánvalókká lesznek Isten dolgai azáltal, hogy el 

kell szenvednünk mindazt, amit embertársainkon elkövettünk és jóvá 

nem tettünk! 

A halálról megszerzendő ismeretkör oly óriási jelentőségű, hogy 

azt kellőleg méltatni még mindig nem vagyunk képesek, mert külön-

ben törekednünk kellene ezt a gondolatot minden kitelhető erőnkkel 

kialakítani. Egy csapással megváltoztatná az emberiség fogalmát az 

életről, nem tekintené egy epizódszerűségnek, hanem elfogadná, 

hogy ez az élet egy fokozatos iskolája az örökéletre való előkészítés-

nek. Megértenők, hogy az a következő létforma épp oly természetes, 

mint az itteni, s így nem kell félni a haláltól, hanem épp oly nyugod-
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tan készülni kell rá, mint a holnapi napra, mely - hiszen - épp oly bi-

zonytalan. (Luk. 12:16-21.) 

Érthetetlen, hogy eme igazságokat nem csak az anyagi tudással 

foglalkozók, a tudomány emberei, hanem a papság általában elvetik, 

és azokat, akik ezzel foglalkoznak, kigúnyolják. Mindezt anélkül, 

hogy azt mondhatnák, hogy foglalkoztak ennek a tannak kiismerésé-

re, amint azt a mi könyveink és irataink tanítják, de nem nyerték meg 

a meggyőződésüket. Csak hallomásból elítélik azt, amit még nem 

ismernek. 

Különösen áll ez a megjegyzés a vallások tanítóira! Mert, ha egy 

úgynevezett dogmatikus hívőt megkérdezünk - négyszemközt hi-

szed-e az örök életet? Vállát fogja vonogatni, de sem igent, sem ne-

met mondani nem fog. Aki pedig az örökéletben hinni nem tud, an-

nak nem lehet igazi Isten hitének sem. Mert ez a két fogalom egy-

mástól el nem választható. 

Írásban, szóban és nyomtatásban nem lehet kézzel fogható bizo-

nyítékokat adni. De lehet rámutatni, hogy ez a tan és ismeretkör, rö-

vid nyolcvan (80) év alatt az egész földkerekségén oly formán terjedt 

el, mint még semmiféle tan, dogma és tudás nem terjedt el. Továbbá, 

anélkül, hogy egymás nyelvezetét ismerték volna teljesen azonos 

gyakorlat és elmélet alakult ki a különféle országokban. Igaz, hogy 

legtöbbször téves, hibás gyakorlat és elmélet, de ez onnan van, hogy 

legelőször azok foglalkoztak vele, akiket nem kötött le a tekintélyhit. 

Az elfogultság és előítélet a legnagyobb akadálya minden haladásnak 

és így eme ismeretkörnek is. 

Akiket nem gátolt beléjük nevelt tekintélyhit, vagy elfogultság, 

azok csakhamar meggyőződésüket megtalálták és csekély tudásukkal 

törekedtek hívőket, társakat szerezni. S miután a haláltól mindannyi-

unk félünk, természetesen ettől a félelemtől törekedik a többség sza-

badulni. Így könnyen terjed a hibás és téves tan, melyet aztán az 

úgynevezett tudósok eme téves és hiányos felvilágosítások folytán 

csakhamar elvetnek és kigúnyolnak. 

De mi eme tannak követésében a Szentírást is jobban tudjuk érté-

kelni és magyarázni, tehát tudatában vagyunk annak, hogy segítséget 

kapunk, ha arra szükségünk van bármily esetben. (Máté ev. 10:19.) A 

mi bizonyságunk és igazunk háromszoros. Az első bizonyság abban 
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található, hogy nyertünk bizonyságot elhalt szereteteinkről, kik sze-

mélyazonosságukat adták meg; a második: azon egyformaság, mely 

eme bizonyságokat széles e föld kerekségén megadta mindazoknak, 

akik komolyan és erkölcsi fejlődésük érdekében keresték. A harma-

dik pedig ennek a bölcseletnek a magasztossága, melyet emberi elme 

nem találhatott ki, mert ennek épp az ellenkezőjét tanították Krisztus 

halála óta. 

Mind ez összefoglalás után még azt is megállapíthatjuk, hogy: 

megsegít bennünket abban, hogy csak Egy Isten létezhet a nagy 

Mindenségben; csak egy fogalom lehet az önzetlenségnek törvény-

szerűsége; mely megkülönbözteti az embert az állattól; és képesek 

vagyunk azon fátyolt fellebbenteni, mely a mi mostani létünket a kö-

vetkezőtől elválasztja. 

Ezek után, ha felmerül előttünk az a fogas kérdés, hogy: miért te-

remtette tehát Isten a Mindenséget, akkor utaljunk arra, hogy minden 

alkotó művész szeretettel fog ahhoz, amit alkotni óhajt, az Isten, aki 

megalkotta a Mindenséget, melyet felfogni sem vagyunk képesek, 

bizonyára a legtökéletesebb művész, és így ő is szeretettel alkotott 

minket is, hogy viszont szeretetet kapjon! Így tehát nekünk ember-

szellemeknek nincs egyéb kötelességünk, mint szeretni őt, és ekkor 

legfőbb cselekvésünk abban rejlik, hogy ismerjük meg törvényeit és 

kövessük. Miután pedig az ő törvényei csak tízből állnak, könnyen 

megismerhetők, habár nehezen megtarthatók, de éppen ezért kell ő 

hozzá naponként, sőt percenként segítségért fordulni. Ha ezt tesszük, 

meg is kapjuk a segítséget. (Máté 7:7-12.) 
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Magyarázat a címlaphoz. (**) 
A szellemtannak (spiritizmusnak) gyakorlatában két külön válfajt 

különböztethetünk meg. Az egyiket úgy nevezik: az etikai vagy ki-

nyilatkoztatási spiritizmus, a másikat a kutató vagy kísérletező spiri-

tizmus. 

Az utóbbi azon jelenségeket törekedik előállíttani, illetőleg arra 

irányítja figyelmét és igyekezetét, hogy felismerje és megállapítsa 

tudományos módszerek segítségével azon jelenségek okát és fel-

tételeit, melyek mellett - úgynevezett - láthatatlan lények láthatóvá, 

esetleg tapinthatóvá tudnak kialakulni, sőt erőkifejtést okozni. 

Ezen és hasonlóan működő szellemek megnyilvánulásaihoz is 

médiumokra van szükség. De az ilyen médiumok ez idő szerint még 

ritkák és különösen Európában alig található megbízható. Ameriká-

ban, ahol e tan kialakult, talán azért mert az ottani lakosságot inkább 

lehet anyagias érzületre hajlamosnak mondani, a szellemi vezetőség, 

melyet el kell fogadni, hisz nélkülük semmit sem tudnánk előállítani, 

úgy találja, hogy ott Amerikában így könnyebben terjeszthető, míg 

az Európában élő népeknek inkább kell az intellektusuk által hatá-

rozni, és így itten elégedjünk meg az értelmünkhöz szóló jelenségek 

mérlegelésével. 

Mindazonáltal nálunk is történnek oly megnyilvánulások a szel-

lemvilágból, melyeket materiálizációknak szokás nevezni, azaz a 

megnyilatkozó szellemlény, egyrészt, hogy személyazonosságát bi-

zonyítsa, másrészt más célból testiségét az éterből néhány pillanatra 

kialakítja, hogy lefényképezhető, avagy megtapintható lesz! 

Sok tudós foglalkozik az ilyen jelenségek megfigyelésével, ha erre 

alkalmas médium találkozik. Azonban ily jelenségek alkalmas médi-

um jelenlétében akkor is előállnak, ha nincsenek tudósok a megfi-

gyelésen jelen. 

Ilyen jelenséget tüntet fel a címkép, amikor a médium önkívületi 

állapotba esik, mert a materializáló lény sok aurát, vagy asztrális 

anyagot von ki a médium testéből, kiegészítendő a saját asztrális tes-

tét, hogy láthatóvá tehesse magát. A médium az üléséről leesvén a 

földre, önkívületi állapotban van és ilyenkor nem szabad hozzányúl-

ni, őt megérinteni, mert halálát is okozhatnánk. Természetesen, ha a 
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jelenség eltűnik, az élő egyén visszanyeri asztrális anyagát, és öntu-

datra ébred, minden segítség nélkül. 

Münchenben (Bajorországban) élő Dr. Báró Schrenk-Nolzing or-

vos, foglalkozik eme jelenségek tudományos kutatásával. 

Reinhardt Ernő müncheni kiadócégnél jelent meg 1914-ben egy 

150 ábrával és fényképekkel ellátott 520 oldalú nagy négyzetalakú 

könyv, melyben „Éva” nevű médiummal végzett kísérleteiről számol 

be. A fényképek arról tesznek tanúságot, hogy bizonyos állapotokban 

a médiumból - szájából és más testrészéből - kiáramlik ama bizonyos 

„asztrális” testrész, mely aztán különféle alakulatokat vesz fel. 

Egyik lény megengedte, hogy az így kialakított testiségéből le-

csíphetett Dr. Schr.-N. egy kis részt, melyet aztán górcsövi vizsgálat-

nak vetett alá, és megállapíttatott, hogy az az élő szervezet testiségé-

nek megfelelő! Mozgófényképpel is kimutatható volt, hogy az astrá-

lis test miképp áramlik ki a médium testéből és aztán miképp húzó-

dik ismét vissza. 

Ezek a kísérletek bár bizonyító erejűek, azonban nem utalnak 

másra, mint szintén arra, hogy van a testi halál utáni életforma, mely-

re egészséges érveléssel könnyebben rá lehet eszmélni azon mód-

szerrel melyet a szellemtannak a kinyilatkoztatás formája nyújt. 
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Néhány fontosabb forrásmunka felsorolása. (**) 
Allan Kardec: Szellemek könyve, magyar nyelvű  

Allan Kardec: Buch der Geister, német nyelvű  

Allan Kardec: Buch der Medien, német nyelvű  

Ágoston Gyula: Eksztázis, magyar nyelvű  

Aksakow Alex: Animismus und Spiritismus, német nyelvű  

Dr. Andersen J. A.: Die Seele, német nyelvű  

Bata Mór (Nérei Ö.): Médiumokról, magyar nyelvű  

Bata Mór (Nérei ö.): Biblia szellemtani megvilágítása, magyar 

nyelvű 

Brandl Pracht K.: Okkulte Kräfte, német nyelvű  

Conan Doyle Arth.: The Vital Message, angol nyelvű  

Conan Doyle Arth.: A köd országa, magyar nyelvű  

Dr. Domonkos László: Szellemi Élet, magyar nyelvű  

Drumond Henrik: Naturgesetz in der Geisterwelt, németnyelvű  

Emánuel szellem nyilatkozatai, német nyelvű  

Erian Jean: Reflexionen eines Teosophen, francia nyelvű  

Flammarion Camil: Az ismeretlen, magyar nyelvű  

Flammarion Camil: Aorés la Mórt, francia nyelvű  

Flammarion Camil: Gott in der Natur, német nyelvű  

Ferenci József: A szellemtan eredményei, magyar nyelvű  

Dr. Grünhut Adolf: Tanulmányok a spiritizmus köréből, magyar 

nyelvű 

Grünwald Fritz.: Untersuchungen, német nyelvű  

Hellenbach L. B.: Geburt und Tod, német nyelvű  

Hellenbach L. B.: Die Magie der Zahlen, német nyelvű  

Dr. med. Hein R.: Der Fluidal Körper d. Menschen, német nyelvű 

     Krönung Max: Gibt es ein Fortleben nach d. Tode? német nyelvű 

Dr. Kerner Justinian: Die Seherin von Prevost, német nyelvű  

Dr. Ludwig Aug. Fr.: Geschichte der okkult. Forschung, német 

nyelvű 

Lancelin Carles: L'Ame humain, francia nyelvű  

Manna a hit táplálkozásához, magyar nyelvű  

Meyers Fred. W. H.: Human Pensonality, angol nyelvű  

Dr. Nánássy László Dezső: Az emberi lélek, magyar nyelvű  

Nelson Haraldur: Kirche u. psychische Forschung, német nyelvű 
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Ohlhaver H.: Die Toten leben, német nyelvű  

Dr. Pick Leopold: Die vierte Dimension, német nyelvű  

du Prel Carl dr.: Ausgewählte Schriften, német nyelvű  

du Prel Carl dr.: Monistische Seelenlehre, német nyelvű  

du Prel Carl dr: Philosophie d. Mystik, német nyelvű  

du Prel Carl dr.: Studien über d. Geheimlehre, német nyelvű  

du Prel Carl dr.: Die Magie als Naturwissenschaft, német nyelvű 

du Prel Carl dr.: Das Jenseits, német nyelvű  

du Prel Carl dr.: Das Räthsel d. Menschen, német nyelvű  

Dr.: Perty Max: Sichtbare u. unsichtbare Welt, német nyelvű  

Peebles J. M.: Buddhism. and Christianity, angol nyelvű  

Pagenstecher Gustav: Proceeding, angol nyelvű  

Br. Reichenbach: Odische Begebenheiten, német nyelvű  

Br. Reichenbach: Die Dynamide, német nyelvű Br.  

Dr. Schrenk-Nothzing A.: Materialisations Phänomene, német 

nyelvű 

Sulzer Georg: Licht und Schatten d. spiritistischen Praxis, német 

nyelvű  

Stern Alex: Blicke ins Jenseits, német nyelvű  

Swedenborg's: Leben und Lehre, német nyelvű  

Tóvölgyi Titus: Van-e másvilág, magyar nyelvű  

Tischner Rudolf: Okkulte Forschung, német nyelvű  

Vay Adelma bárónő: Studien über d. Geisterwelt, németnyelvű  

Vay Adelma bárónő: Geist, Kraft und Stoff, német nyelvű  

Vay Adelma bárónő: Szellem, erő, anyag, magyar nyelvű  

Vay Adelma bárónő: Tanulmányok a szellemvilágból, magyar 

nyelvű 

Vesme Caesar Ritter von: Geschichte des Spiritismus, német 

nyelvű 

Wajditsch Alajos dr.: Lélektani különlegességek, magyarnyelvű  

Wickland C. J. dr.: Thirty years among the Dead, angol nyelvű 
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