Szalay Gábor

4363 ÉV
KULTÚRKINCSE
irodalom, filozófia

PROLÓGUS
A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében.
4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak
jegyzékét, a szerzők neve alatt. Olyan irodalmi és filozófiai
művekről van szó, amelyek nagy hatást gyakoroltak az emberiség szellemi fejlődésére és kultúrájára, formálva azt. Ezen
művek többsége ma már szerves részét képezi a kollektív
tudattalannak, hiszen észrevétlenül épültek a köztudatba.
Az alábbi címjegyzék kronológiai sorrendben mutatja meg
az alkotók nevét és legjelentősebb műveik címét. A felsorolt
alkotások közül mindegyik egy-egy mérföldkő az emberi
gondolkodás történetének rögös és hosszú útján.
A jegyzéket átlapozva könnyen nyomon követhető az emberi kultúra fejlődése, ráadásul nagyon tömören összefoglalva,
pár másodperc alatt kikereshető egy adott művész legjelentősebb műveinek listája. Természetesen, ezen lista összeállításához szükség volt szakirodalomra: Az emberiség krónikája, a
Larousse enciklopédia mellett a Wikipédia felbecsülhetetlen
segítséget nyújtott jelen mű megszerkesztésében.
Amit többezer oldalon lehetne csak összefoglalni, azt a
kedves Olvasó itt kronológiai sorrendben, összegyűjtve megtalálja. A könyv terjedelme nagyon rövid, ezért egyfajta
könyvtári kézikönyvként is szolgálhat, a világirodalom legjelentősebb műveinek kereséséhez vagy akár egy igényes magánkönyvtár összeállításához nyújthat hatékony segítséget. Ez
a könyv útmutató zsebkönyv egy intellektuális életvitel megvalósításához, ahhoz, hogy mely könyveket érdemes egy univerzális műveltségre és tájékozottságra törekvő embernek
elolvasnia. Pár tucat oldalon az emberiség kultúrájának 4 és
félezer éves lépcsőfokait követhetjük szemmel.
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Mindazonáltal, érdemes azon is elgondolkodni, hogy mi az
ember. Érzelmek, szenvedélyek, kétségek, hitek és remények
tárháza az emberi kultúra.
De honnan érkezett az emberiség és hová tart?
És miért éppen 4363 év?
Kezdjük a tudományos tényeknél:
A tudósok szerint az ember és az emberszabású majmok
DNS-ének 98 %-a egyezik. De bármely élő szervezet DNS-e
a Földön legalább felearányban egyezik az ember DNS-ével.
Ez azt jelenti, hogy az emberiség testvéri kapcsolatban áll
mindenféle létezővel a Földön. Szerves részei vagyunk a világnak, de van bennünk 2 %-nyi isteni eredet, ami nem evilági.
Tehát 98 %-ban állatok és 2 %-ban isteniek vagyunk. Mindez
megmagyarázza az emberiség történetének közel 4 ezer éves
vérengzéseit, abban a korban, amikor mintegy fél évezred alatt
az emberiség megfeledkezett a közös eredetről. Azóta éljük a
máig tartó, „ember embernek farkasa” történelmet.
Jelen jegyzék szerkesztője a téma mintegy 10 éves tanulmányozása után hisz abban az elméletben, hogy mintegy 6
ezer éve földönkívüli hatásra jött létre az emberiség. Ez a
beavatkozás valószínűleg egy génmanipuláció eredménye, az
akkor leginkább fejlődőképes majmok szervezetében. Hogy az
emberiség egy tőről fakad, tehát hogy Ádám és Éva leszármazottai vagyunk mindannyian, azt bizonyítja a tény, hogy a
világon jelenleg élő 7 milliárd ember DNS-e 99 %-ban egyezik. Az emberiség tehát valóban emberek testvérisége, genetikai szempontból is. Sajnos, elvadult világunk, társadalmunk
nem követi a DNS üzenetét. Az emberiség olyan szinten áll
vérrokonságban, hogy az Ádám és Éva utáni nemzedékek egy
családot alkottak. A legendák szerint az első emberek akár
többszáz évig, de akár ezer évig is éltek és az emberi élettartam későbbi drasztikus csökkenése éppen a vérfertőzés következménye.
Azokkal szemben, akik félmillió éves történelmi periódusokról is beszélnek az emberszabású majmok történetében, az
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I. E.

i.e. 2640
Imhotep tanítása

i.e. 2500 körül
Gilgames-eposz

i.e. 2350
Ptahhotep intelmei

i.e. 2000
Siratóének Ur pusztulása fölött

i.e. 1800
Életunt beszélgetése lelkével

i.e. 1700
Enki és a világrend
Nimurta és a kövek
Innin világjárása
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i.e. 1650
Hamurappi törvénykönyve

i.e. 1600
Halottak könyve

i. e. 1350
Ehnaton Naphimnusza

i.e. 1337
Az Égi tehén könyve

i.e. 1200
Változások könyve
i.e. 1100
Debóra-ének
i.e. 1000
Rig-véda
i.e. 800 körül
Upanisádok
i.e. 750
Homérosz
Iliász és Odüsszeia
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