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Élő Világegyetem? 

Ahol Grandpierre Atilla munkájával, 
elméleteivel találkozik az ember, ott 
egyben biztos lehet: közhelyes gondo
latokkal nem kell untatnia magát. A 
csillagász - és utóbb már filozófus — 
szerzőtol szinte megszoktuk, hogy 
meghökkent és vitára ösztönöz min
den könyvével vagy cikkével. 

Gondolatmenete vitát ger
jesztőjellegét szerkesztőként 
is volt szerencsém tapasztal
ni. Magyar nyelven ismeret
terjesztő cikk formájában 
ugyanis először az Elet és 
Tudományban jelent meg 
elképzelése a Nap élő orga
nizmusként történő bemu
tatásáról. S e címlapon is ki
emelt írása nvomán se szeri 
se száma nem volt a szer
kesztőségünkbe érkező hoz
zászólásoknak, polémiáknak, egyet
értő vagy éppen élesen bíráló meg
jegyzéseknek. 

Állásfoglalásra késztető ez a mosta
ni munkája is, amely egy évtizeddel 
korábbi könyve újragondolt, kiegé
szített változata. A Világegyetem élő 
voltának igazolására még a korábbi
nál is több érvet, levezetést, össze
függést kíván megvilágítani. Bőven 
találunk tudomány- és művelődés
történeti visszatekintést, természet
tudományos és filozófiai alapozást, s 
tág teret hagy a szerző elmélete ala
pos indoklásának. A könyv közép
pontjában — mintha ókori egyiptomi 
tudós papok nyomán járna - most is 
a Nap á 1, a példák, a párhuzamok 
legtöbbje a nekünk eletet adó csil
lagra összpontosít. Ám bátran to
vább is lép: a teljes Mindenség felé, 
hogy azután a könyv végén egy 
újabb fordulattal magát az Embert 
és a fajunkat közvetlenül körülvevő 
élő Természetet állítsa előtérbe. 

Szépen komponált, nagy ívű mun
ka. Olvasóként azonban bennem 
mégis hagyott némi hiányérzetet. 
Nehéz eldönteni a műfaját: ismeret
terjesztő könyv vagy terjedelmes tu
dományos esszé? S melyik tudomány
területhez sorolható? Fizikához? Koz
mológiához? Csillagászathoz? Bioló
giához? Nehezen ragadható meg a 
szerző azon szilárd pontja, amelyen 

megvetve lábát, ki akarja fordítani a 
világot a sarkaiból: elmélete cáfolja az 
anyagelvu világfelépítés létezését, 
ugyanakkor nem is teológiai mű. Le
het, hogy e sok hiányérzet csak an
nak a bizonyítéka, hogy Grandpierre 
Atilla saját, következetes világképet 
komponált, ám ehhez bizonyos ala
pokat szilárdabbra kellene még építe
nie. Hogy csak a legfontosabbat em

lítsem: meg kellene al
kotnia az ,,élet" új, általa 
helyesnek, ér vényesnek 
tartott definícióját. 

Mindez talán majd a 
harmadik átdolgozott ki
adásba vagy valamelyik 
idegen nyelvű változatba 
kerül be, tudtommal 
ugyanis a mű iránt jelen
tős a nemzetközi érdeklő
dés. Ha lesz ilyen folyta
tás, akkor egy valamin 

mindenképpen változtatnia érdemes: 
a bevezető magyar népi műveltséget, 
szkíta-hun mítoszrendszert felidéző 
„ajánló sorok" kissé tévútra vezetik 
az olvasót arról, hogy milyen könyvet 
fog majd olvasni. 

Grandpierre Atilla könyvét azok
nak is érdemes kézbe venniük, akik 
esetleg szkeptikusan közelítenek eh
hez a merőben meglepő világmagya
rázathoz, hiszen logikája, műveltsége, 
tudományos ismeretanyaga még a 
vele vitázókat is komoly szellemi ki
hívásokkal ajándékozza meg. Szöve
gének retorikai felépítése olyan hatá
sos, hogy olvasás közben úgy érez
zük: máris parázs eszmecserébe bo
csátkozunk a szerzővel. Ha a 
Világegyetem eleven jellegéről talán 
nem is fog meggyőzni minden olva
sót, nyelvezete és elméletszövése ele
venségéről feltétlenül! (Az élő Világ
egyetem könyve. Titokfejtő Lap- és 
Könyvkiadó. 2012. Budapest, 302 oldal, 
ármegjelölés nélkül) 

G ó Z O N ÁKOS 

Koronás kalandregény 

A magyar királyi korona - a Szent 
Korona - országjelkép. A jelkép szó 
nem is fejezi ki mindazt, amit a tör
ténelmi múlt emberei éreztek iránta: 
akié a korona, azé az ország, a hata
lom. Legutolsó menekítését és elrej-
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