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A HÁZAK VALÓSÁGÁRÓL

A ttóI a valóságról, amit mindnyájan megélünk a 
házakkal kapcsolatban, ám az építészek többnyire 
mégis figyelmen kívül hagynak...

I. Ironikus bevezető

Ha valaki érdeklődik a házak iránt, és ezirányú 
ösztönös vonzódását idővel olthatatlan tudásszomj 
váltja fel, akkor könnyen bekövetkezhet egy fájdal
mas baleset: az illető építésszé képezi ki önmagát. 
Ez a folyamat valóban emlékeztet egy olyan agyráz- 
kódásos sérülésre, mely után az ember már alig 
emlékszik korábbi önmagára, és kénytelen megta
nulni újra beszélni, járni stb. Ám a legtöbben nem 
is ébrednek rá szomorú állapotukra. Az éveken át 
folytatott megfeszített tanulás -  vagyis felejtés -  
teljesen kitörli belőlük a normális szemléletet. Ettől 
kezdve számukra egy ház inkább alaprajzok, 
homlokzatok, metszetek halmaza, melyek együtt 
alkotják az Építészetet. Ez az a terület, amire az 
építésznek befolyása lehet, így a ház valóságos 
folyamataival már semmit se tud kezdeni. Ezek 
többnyire valóban nem az építészen, hanem a 
lakókon múlnak, ám így legalább kénytelen az 
ember feltenni a kérdést:

-  Van-e valami köze az Építészetnek a Valóság
hoz?

E kérdés megválaszolásához két dolgot kell 
ismernünk: az építészetet meg a valóságot. Az 
építészet mibenlétéről könyvtárnyi irodalom áll 
rendelkezésre, így ennek vizsgálatát az Olvasóra 
bízzuk. A  továbbiakban szerényen a kérdés másik 
felét tanulmányoznánk, vagyis azt a dolgot, amit 
egy ház valóságának nevezhetünk. Természetesen 
a valóságot számtalan oldaláról megközelíthetjük, 
így a teljesség megragadása eleve reménytelennek 
túnhet. Kénytelenek vagyunk önkényesen kiválasz
tani egy szempontot, ahonnan a jelenségeket 
nyomon követjük. Mivel a házakat emberek építik 
és emberek lakják, így figyelmünket ide összponto
sítva a házak valóságát az emberekkel való viszo
nyukban próbáljuk feltárni. Ez a viszony azonban 
még mindig túlságosan összetett jelenség. Megpró
bálunk tehát rámutatni a ház legjellemzőbb össze
tevőire, szinte inkább kérdezve, semmint válaszol
va. Szándékosan azokat az összetevőket keressük, 
amik szinte közhelyszerű evidenciák, és mint 
ilyenek, kívül esnek az építészeten. Megfigyelésük 
mégis hasznos lehet a képzett építész számára, 
amennyiben a korábbi agyrázkódásos hasonlattal 
élve ismét meg kíván tanulni beszélni, járni...

II. A ház fizikai valósága

Ha valóságos képet akarunk kapni mindarról, amit 
egy ház fizikai mivoltának nevezünk, akkor első 
lépésként az építési anyagokat kell közelebbről

szemügyre vennünk. Abban az állapotban, aho
gyan ezeket beépítjük, mindjárt fel kell hogy tűnjön 
valami. Nem találnánk egy anyagot sem, amelyet 
a természetben megjelenő alakjában építenénk be. 
A  homokot szitálják, a követ aprítják és faragják, 
a földet kiégetik, a meszet oltják, a fát gyalulják és 
méretre vágják. Egyedül a vizet használják fel 
tisztán, de ez az anyag az építés után el kell távoz
zon a szerkezetből.

Megfigyelhetjük tehát, hogy noha a ház fizikailag 
az ásvány- és a növényvilág elemeiből épül fel, 
ezeket bizonyos változtatások érik beépítés előtt. 
Ez a változtatás lényegében valamilyen meglévő 
struktúra szétbontását jelenti. Megérthetjük, hogy 
a természet struktúrái olyan zárt egészet alkotnak, 
ahol minden csak a maga helyén és a maga formá
jában létezhet. Az építés nem természeti folyamat. 
Az építési anyagokat ezért felhasználásuk előtt ki 
kell ragadnunk a maguk állapotából. Ha ezt meg
tesszük, akkor egy vissza nem fordítható folyama
tot indítunk el. Ezek az anyagok többé nem térhet
nek vissza az eredeti struktúrájukba, így beépítés 
előtt egy köztes állapotban lebegnek. Pusztán 
önmagukkal azonosak, és semmilyen egyéb össze
függésben nem állnak a világgal. Pontosan ez teszi 
őket alkalmassá a felhasználásra. Bármilyen 
struktúrába beépíthetők lesznek, ami figyelembe 
veszi saját anyagi természetüket. Ez az új struk
túra, mely lehet út, ház, vagy egyéb ember alkotta 
tárgy, bizonyosan nem lesz a természet resze. Ezzel 
ellentétben, egy önmagára irányuló szándék hozza 
létre. Az építési folyamat tehát előbb a természet 
anyagainak egy elemi szintre való lebontását, majd 
ezen elemeknek egy új rend szerinti ismételt 
összerakását jelenti.

Ez a módszer lényegében azonos bármely élőlény 
felépülési metódusával. A  különbség a felhasznált 
anyagok minőségében rejlik. Az élőlények olyan 
anyagokat használnak fel építőkövekként, amelye
ket előzőleg más élőlények már kiragadtak korábbi 
állapotukból, és a maguk képére átformálták őket. 
Minél magasabb rendű egy élőlény, annál többször 
átalakított, kifinomultabb elemekből építkezik.

Az élővilág táplálkozási láncolatához képest 
rendkívül egyszerűnek tűnhet az a néhány átala
kítási előkészület, ami az építést megelőzi. Ne 
feledjük azonban, hogy végeredményként nem egy 
élő organizmusra, hanem egy új ásványi struktúrá
ra törekszünk. Márpedig a természetes ásványi 
formákhoz képest egy ház rendkívüli összetettséget 
jelent.

Az érzéki megfigyelés számára világosan elkülö
nül egymástól az ásványvilág, a növényvilág, az 
állatvilág és az ember. Ám annak ellenére, hogy lát 
bizonyos eltéréseket mondjuk egy fa és egy kutya 
között, lényegében nincs betekintése e különbsé
gek okára nézve. Azért nincs, mert csak a fizikai 
test mutatkozik meg az érzékek számára. Amikor 
egy fizikai testet érzékelünk, akkor annak ásványi 
valóságát kapjuk. Az, amitől élőnek látunk egy 
lényt, az egy lelki átjártság következménye, megje
lenése az ásványi valóságban. Ettől a lelki átjárt- 
ságtól el kell vonatkoztatnunk, amennyiben való
ban szeretnénk megfigyelni egy testet. Ez az állapot 
nem más. mint amivé egy test a halál után válik.
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Ilyenkor, m egszűnve az életet je len tő  lelki átjáró
erő, a fizikai test tisztán a m aga ásványi va lóságá
ban tárul elénk. Ekkor egy bom lási folyamat indul 
m eg, m ely a struktúra eltűnéséhez vezet.

Semmi okunk feltételezni, hogy azok a bomlasztó 
erők, am ik a halott szervezetet lebontják, n incse
nek folyam atosan je len  egy élő szervezetben is. Itt 
ugyanúgy folyam atosan lebom lik a fizikai test, 
m int a halál után. Azonban ezzel ellentétesen 
állandóan je len  van  egy építési folyam at is. Ezáltal 
képes a  szervezet fenntartani alakját.

A z  eddigiek alapján kijelenthegük: téves lenne a 
ház fizikai valóságát az ember fizikai valóságától 
eltérőnek hinnünk. M indkettőt akkor szem lélhet
jü k  tényleges m ivoltukban, ha a felépülésüket és 
fennm aradásukat szolgáló erők m ár nem m űköd
nek bennük. A  lakóitól elhagyott ház ugyanúgy 
felbomlik, m int a leikétől elhagyott test. Ebből 
következik, hogy a ház látszólag élettelen struktú
ráját is á tjá ija  valam ilyen lelki tartalom, amely 
biztosítja fennmaradását. M ás szóval a ház fizikai 
valósága ugyanúgy egy lelk i átjártság következm é
nye, m int egy növényé, egy állaté, vagy egy emberé. 
Am ennyiben ez a lelki átjáróerő elhagyja a struk
túrát, akkor m indegyik esetben azonos folyam atot 
figyelhetünk meg. A z eddig oly eltérő m inőségek 
közös m inőséggé alakulnak át -  ásványi szintre 
bom lanak le. Ezen a szinten a dolgok létezése nem 
több térbeli m ivoltuknál, ezért -  a fogalm at nem  a 
m egszokott „ürességként” használva -  azt m ond
hatjuk, hogy a ház (mint bárm ely egyéb struktúra) 
anyagát tekintve Térből jö n  létre. A  ház anyagainak 
ezt a valóságát a ház tértöm egének  nevezhetjük.

III. A szerkezetek valósága

Am ikor egy házat építés közben szem lélünk, akkor 
a szem ünk elé tárulnak a nyers szerkezetek, a 
falak, a födémek, m indaz, amit az építőmesterség 
létrehoz. M inél tisztábban, leplezetlen formában 
é ljü k  őket, annál valószínűtlenebbnek hat, hogy 
ezek az egymásra halm ozott anyagok valaha egy 
házat fognak alkotni. Lelkűnkben egy képet kell 
m agunk elé vetítenünk a leendő épületről, hogy 
valam elyest tájékozódni tudjunk. Ez a kép azon
ban nem  a leendő valóságon alapul, hanem  saját 
korábbi tapasztalatainkon. Az em lékeinkre támasz
kodunk tehát, és előző házak formáit alkotjuk újra 
és újra. Lényegében a ház ősképét ism ételjük meg 
koronként és helyenként változó formában.

Hasonlít ez a növény m egformálódásához. Ilyen
kor az egyed a form ájában szintén egy ősképet 
követ, egy tökéletes ideát. A z adott körülm ények 
szorításában aztán ez az idea több-kevesebb 
sikerrel testet ölt a tényleges egyedben. Ez az idea 
jelen tkezik  lelki átjártságként az élő szervezetben. 
A  növény egész fizikai m ivoltáról leolvasható, 
m ilyen szinten sikerült kitöltenie a növénynek ezt 
az ideális formát. Tehát a növény ideája ugyan
olyan realitás, m int m aga a növény, és fejlődése 
során a növény szinte „belenöl” az ideális formába.

A  ház esetében az alkotókban él egy ideális 
forma, a ház ősképe, am it igyekeznek megalkotni. 
Ez az őskép nem  stíluskérdés, és egy kisgyerek is 
le  tudja rajzolni. Négy fal, ablak, ajtó. tető. Ilyen

egyszerű dolog egy ház, m égis m ilyen keserves 
dolog felépíteni! A z építés ugyanis az anyag ellené
ben, annak ellenállását leküzdve zajlik. A z  anyag 
m agától sosem  állna össze házzá, ellenkezőleg: 
legszívesebben m ég az is szétesne, am it az em ber 
összerakott. Ezért nélkülözhetetlen egy olyan erő. 
am i a szerkezeteket összetartja, és ami révén a ház 
form át tud ölteni. Ez látszólag csak az építő elhatá
rozásától függ, és olyan form ájú házat épít, amilyet 
csak akar. Mégis, ha nem  tartja be az építés 
szabályait, akkor a ház ham arosan szétesik ele
meire. Úgy látszik ezek a szabályok hordják m a
gukban a ház ősképét, és a szerkezetek egymáshoz 
kapcsolódásának ugyanolyan szigorú rendje van, 
m int egy növény formájának.

Végül elérkezik egy pillanat, am ire azt szokták 
m ondani, hogy a ház felépült. Ekkor beköltöznek 
a lakók, és előbb vagy utóbb egy furcsa dolgot 
tapasztalnak. A z építkezést ugyanis csak abba
hagyni lehet, de nem  befejezni. Helyesebb tehát 
elkészülés helyett azt m ondani, hogy a ház lakha
tóvá vált. M indig akad újabb tennivaló, amit eleinte 
az építési m unkák elhúzódásának fognak fel. 
Később az idő m úlásából fakadó állagrom lás, vagy 
a m egváltozott igények tesznek szükségessé b e 
avatkozásokat. Csak a ház hosszű története során 
derül k i az ilyen kisebb-nagyobb javítások, átépíté
sek  valód i természete. Ugyanis a ház szerkezeteibe 
beleivódik  a lakók élettörténete. Ezt a történetet 
nem  m indig tudjuk közvetlenül olvasni, ahogyan 
egy em beri arcból is nehéz felism erni a m egélt élet 
részleteit. Mégis, am ikor egy öreg házat lebonta
nak, és visszafelé lezajlik  a ház építése, valójában 
a ház története vonul el a szem ünk előtt.

A  szerkezetek ism ét elválnak egymástól, m ivel 
m egszűnik az őket egybefogó erő. Vele együtt tűnik 
el a ház története is. Ezt úgy is m ondhatjuk, hogy 
a ház történetét ugyanaz az erő hordozta, am ely 
korábban egybetartotta az épületet.

Ennek az erőnek a term észetét kell tehát m egfej
tenünk. M int láttuk, a térbeli szerkezetek alakjuk
ban őrzik a ház egész történetét, vagyis egy b izo
nyos elmúlt időt. A rra  a kérdésre, hogy m i az Idő
-  helyesebben szólva hogyan je len ik  m eg az érzéki 
szem lélet számára -  ezt felelhetjük: az Idő a Térbeli 
változásaként nyilvánul meg. Vagyis az idő, m ely 
nyom ot hagy a szerkezeteken, ugyanolyan realitás, 
m int a térbeli. A z idő azonos a szerkezeteket össze
tartó erővel, ezért a ház csak addig képes létezni a 
térben, am íg az idő „benne m űködik". Ugyanaz a 
m inőség, amely a növény esetében a form a létreho
zójaként és fenntartójaként m int életerő nyilvánul 
meg, ugyanez tartja össze az épületszerkezeteket, 
és révükön hordozza a ház történetét. A  szerkeze
teknek ezt a valóságát a ház időtömegének  nevez
hetjük.

IV. A közrezárt terek valósága

Aki valaha is két kezével résztvett építési m unkála
tokban, az m egtapasztalhatta, m ilyen rengeteg 
anyag van egy házban. Sokkalta több, m int amit 
ránézésre feltételeznénk. Á m  ha lezárnánk a 
szobákat, és az egészet m edence m ódjára vízzel 
töltenénk fel, nos akkor a szükséges vízm ennyiség
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láttán jogosan  döbbenhetnénk meg. Pedig ekkor 
nem  történne más, m int, hogy a tudatunk számára 
is  m egjelenne valam i, amire eddig nem  ford ítot
tunk  tudatos figyelmet. Rájöhetünk arra, hogy m íg 
a form ákról érzéki úton kielégítő képet nyerünk, 
addig a térről így csak a határokat tudhatjuk meg. 
Egy szobában a négy falat látjuk, -  a teret magát 
sohasem. A z érzékekre alapozott tudat számára 
ezért csak a fa lak léteznek, és köztük az anyag 
hiányát, egy ürességet tapasztal. Ez a szem lélet 
végsősoron képtelen különbséget tenni egy belső és 
egy külső tér között. Ugyanis ítéletét teljes egészé
ben  önmagára alapozza, és ott valóban nem  törté
n ik  lényegi változás egy külső u tán  egy belső 
form át tekintve. A  változást az em ber az érzelm ei
ben  figyelheti meg. Egy belső térbe belépve az 
em ber különös dolgot tapasztalhat. Eddig el tudta 
m agát választani a m egfigyelt tárgytól, ám  egyszer- 
csak belül kerül a formán, és így kénytelen egész 
lényével reagálni rá. Ekkor az is hatni kezd rá, ami 
a form án belül van, nem pusztán a felszínen. 
M indez az érzelm ekben nyer kifejezést. A  felszínt 
látjuk, de a teret érezzük. Szem ünk csak egy-egy 
részletről képes tudósítani, érzelm ileg m égis a 
teljes térformát m eg tud juk ragadni. Ilyenkor 
érzelm eink m ondhatni k itöltik  a rendelkezésükre 
álló teret. A z  érzelm eknek ezt a kiáradását élhetjük 
át egy tágas csarnokban já rva  egyfajta felemelő 
érzés formájában. De ugyanez sugallhatja a védett
ség benyom ását egy kisebb lakószobában.

Egy üres szoba csak egy lehetősége a térélm ény
nek. Ez akkor válik  valósággá, ha ebbe a szobába 
va laki belép. Ekkor a tér életre kel, amennyiben 
teljesül m égegy feltétel: tudniillik a szobában ne 
legyen sötét. Ez látszólag m agától értetődő, ezért 
pontosabban kell fogalmaznunk: az em bernek 
öntudatánál kell lennie ahhoz, hogy érzékelje 
helyzetét a világban. A z  alvás során ez az öntudat 
időszakosan megszűnik. De éber állapotban m in 
alapul az öntudat? Öntudatunk a külvilág érzéke
lésén gyullad fel -  vagyis pont azon, am ik nem  mi 
vagyunk. Ez az érzékekre alapozott tudat segít 
tájékozódni a térbeli világban. Ugyanakkor tuda
tunk révén van  lehetőségünk észlelni saját belső 
értelm i, érzelm i és akarati életünket is. így  hétköz
napi esetben folyamatos kapcsolatban áll a külső 
térbeli világ és a belső lelki világ. Ezt a kapcsolatot 
az érzékek biztosítják, köztük elsősorban a szem. 
Ám  fény hiányában a szem  önm agában értelmetlen 
lenne. így  maga a fény az. am i létrehozza a szemet. 
A  fizikai fény a térbeli felületekről visszaverődve a 
szembe ju t. A  térbeli felism eréséhez azonban ez 
m ég kevés -  szükség van  a tudat világosságára is. 
Ezt egy belső fénynek tekinthetjük, amely ugyan
úgy világítja m eg a lelket, m int a fizikai fény a 
külvilág tárgyait. Tehát egy közbezárt tér határait 
a fizikai fény közvetíti a belépőnek, m íg m agát a tér 
„belsejét" egy lelki fény világítja m eg az emberben, 
és ez utóbbit érzelmekként figyelheti m eg önm agá
ban.

A z  em beri testben a vér élettani szerepén túl 
egyben a különböző érzelm ek m egnyilvánulási 
eleme. A z  erre utaló m egannyi kifejezés, például 
„elhűlt a vére”, „vérmérséklet” , „felforrt a vére" stb. 
m ind ezt tükrözi. A  vér m indent kitöltő, folyékony

eleme reagál a tér hatásaira is. A  két a lak egyazon 
dolognak különböző körülm ények között megjelenő 
formája. A z  egyik  egy ásványi struktúrában, a 
m ásik  egy fejlett élőlényben tölti be ugyanazt a 
szerepet. Úgy is mondhatnánk, hogy a tér a ház 
vére. (Ez a vérrel telítettség különbözteti m eg m ás 
tárgyaktól, például egyes járm üvektől, am elyek 
szintén rendelkeznek hasznos belső tériséggel, 
m égsem  keltenek bennünk térélményt.)

A  vér tehát reagál a térhatásokra, azonban ebből 
sem mit se érzékel. Ezt csak az képes érzékelni, 
am i a vér m ozgatója -  a szív. A  szív és az érzelm ek 
kapcsolatára szinte közhely lenne utalni, ám  e 
szervet érzékszervnek m a m ég kevesen tekintenék. 
Valój ában a szív a m ai állapotában m ég m eglehető
sen kialakulatlan szerv. A  m ás lények által érzettek 
közvetlen átélése ma m ég csak tökéletlenül sikerül. 
Á m  ha valakit a „szívtelenség” vádja ér, akkor nem 
kell m agyarázni ennek az ismérveit. M indenesetre 
tudnunk kell, hogy értelm ünkkel csak a dolgok 
felszínét ragadhatjuk meg, viszont érzelm eink 
révén azok belsejébe hatolhatunk. A  térérzékeléssel 
kapcsolatban tehát a tér form áját az érzékeink 
közvetítésével a tudatunkban látjuk viszont, m íg 
m agát a teret a szívünkkel érezzük át. Ezért am i
kor pl. egy kihallgatási szoba levegőjét „fagyosnak", 
vagy  egy koncertet „forró" hangulatúnak tapaszta
lunk, ezek ugyanúgy hozzátartoznak a tér m inősé
géhez, m int az építészeti formák. Egy tér karaktere 
döntően függ a benne tartózkodó szem élyek lelki 
állapotától, szellem i színvonalától.

Am ikor összehasonlítjuk a külvilágban ható 
fizikai fényt és a belsőben ható lelk i fényt, akkor 
egy fontos m egfigyelést tehetünk: a túl erős fény 
elvakít, m íg a túl gyenge fény nem  tájékoztat 
kellően. (Gondoljunk lelk i értelem ben is az „elva
kult" tudatállapotra!) Ezért m indkét fajta fény csak 
periodikusan lehet je len  a világban, közepes 
mennyiségben. Am int a nappalok és éjszakák 
változása nem  az em ber elhatározásán múlik, 
ugyanúgy a tudatát sem  képes korlátlan ideig 
ébren tartani. Ezáltal m egérthetjük, hogy a külső 
fizikai fény és a belső lelki fény voltaképpen ugyan
annak a dolognak a két oldala. Csak az érzékekre 
alapozott tudat szám ára tűnik a kettő különböző
nek. külsőnek és belsőnek. Am ikor tehát egy ház 
közbezárt tereiről beszélünk, látnunk kell, hogy a 
tér anyaga maga a fény. Ezért a közbezárt terek 
valóságát a ház fé n y  töm egének  nevezhetjük.

V. A ház lényisége

Mindaz, am iről eddig beszéltünk, többé-kevésbé 
valam ennyi házra érvényes. M inden ház egy 
ásványi struktúra, m ely szerkezetek révén teret zár 
közre. Ez az em ber prim er életszükségleteinek a 
szintje. Ahhoz, hogy elem i m ódon védettnek érezze 
m agát a külvilággal szemben, fedélre van  szüksége. 
A zok  a házak, m elyek csak ezt képesek nyújtani, 
hasonlatossá vá lnak egy ruhához, am it viselőik  
halála után túzre dobnak. Term észetesen egy ház 
nem  pusztán egyetlen em berhez kapcsolható, 
hanem  inkább egy embercsoporthoz, itt a lényeg a 
lakók életviteléhez kötődés. Am ikor ez az életvitel 
alapvetően megváltozik, akkor az em berek lerom 
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bolják vagy elhagyják ezeket a házakat, és újakat 
építenek a helyükbe.

Vannak azonban olyan házak, amelyeket inkább 
átépítenek, m int elbontanának, noha körülöttük a 
világ gyökeresen megváltozik. Ennek m agyarázatát 
a szerencsés véletlenen túl a ház szépségében 
kereshetjük. Láthatóan a szépség védelm ezi a 
házat a pusztulástól. A z  em berek érzik, hogy egy 
szép házzal valam i olyat is elpusztítanának, amit 
sem miféle újabb épület nem  képes pótolni. A  
szépség tehát a szem ükben a form ák és a terek 
szépségét j  elenti. Azonban m inden kor m ást tekint 
szépnek. Éppen ez látszik az egyes korstílusok 
eltérő form áiban megnyilatkozni. Teljesen mást 
je len t számunkra egy form a vagy egy tér. m int 
m ondjuk pár száz évvel ezelőtt. M árpedig am ennyi
ben az értékítélet ugyanúgy a m úlandóság rabja, 
m int az anyagi világ, akkor m iként láthatunk 
bizonyos dolgokat m égis m indenkor szépnek?

Beláthatjuk, hogy egy ház szépsége bár az anyagi 
valóságban ölt testet, lényegében az időn kívüli 
dolog. Mindaz, am i a külső form ákban így m egjele
nik, egy belső tartalom ból ered. Ez a belső tartalom  
pedig kívül áll az idő keretein, tehát ez utóbbi 
változása rá nem  hat. Mindezt, m ivel az érzékelhe
tő valóság m ögött található, a ház belső szépségé
nek  nevezhetjük.

A  belső szépség közvetlen m egragadására a 
hétköznapi fogalm ak alkalmatlanok. így  révükön 
csak utalni tudunk valam ire, ami az alkotási 
folyam atban élményszereűen jelentkezik. Ez az 
élm ény egy bizonyosságérzés, ami váratlanul 
átjárhatja az alkotót. E nélkül m indig kétkedést 
kell érezzen a m unkáját illetően. Nem tudhatja, 
hogy amit alkot, az valóban szép-e. Ettől kezdve a 
kérdés m ás formát kezd ölteni. A  szépség fogalmát 
az igazság fogalm a váltja fel. A z vá lik  széppé, ami 
azonos önmagával. Ilym ódon az alkotás a m ateriá
lis szintről egy szellem i szintre emelkedik. Az 
em ber érezni kezdi, hogy amit alkot, abban egy 
szellem  realizálódik az anyagban. Eddig a saját 
gondolatait próbálta realizálni, ám  m ostantól a 
gondolatai is az anyagi világ részeinek számítanak. 
Ekkor az em ber azt m ondhatja magának: Legfonto
sabb gondolataimat nem  én gondolom, hanem 
ezeket va laki gondolja általam. A z  ilyen gondolatok 
nem az érzéki világ tükröződései, hanem  valóságos

szellem i realitások. Ezek m egvalósításakor az 
érzékek felett álló szellem  je len ik  m eg abban, amit 
a ház szépségének látunk.

A z  előző fejezetekben m egfigyelhettük, m iként 
kapcsolódnak a ház egyes elem ei az élőlények 
világához. A z ásványi szerkezet a fizikai testhez 
kötődik, a szerkezeti összetartó erő az életerőhöz, 
továbbá a közrezárt terek  a tudat formáihoz. 
M indezek egy h ierarchia lépcsőfokait jelentik, 
m elyek egy vonatkozásban azonosak: m indegyikük 
múlandó. A  ház egyszerre tértömeg, időtöm eg és 
fénytömeg. Ám  ebbe a sorba a belső szépség 
fogalm a nem illeszthető be. Ez az elem  közvetlenül 
az em ber sorsával áll kapcsolatban, m ely sors 
túlm utat az egyes élet keretein. A  házak sorsa 
m aga a belső szépség, m eghatározva m egjelenésük 
helyét, idejét, form áját és történetét a világban.

A m i ezek után egy időtálló ház képében előttünk 
áll, arról tudhatjuk, hogy m essze több a puszta 
anyagnál. Szerkezetei és terei révén ugyanúgy 
m agában hordja az Időt és a Fényt, m int egy 
élőlény, em ellett egy sorserő form ájában olyan 
belső szépség uralja, amely akkor is m egm arad, ha 
a ház fizikailag elpusztul. Ilym ódon világossá 
válhat, hogy az alkotás során m egidéződik valam i, 
am i egy lényiség képét mutatja. Ezt az em ber által 
terem tett ásványi élőlényt nevezhetjük a ház 
teljességeként Házlénynek.

A z m indenki előtt egyértelmű, hogy a házak 
különbözőek. Vannak szépek és csúnyák, egysze
rűek és rafináltan összetettek. Ám  a külsődleges 
szem pontok alapján keveset tudhatunk m eg a 
házlényről. Vele kapcsolatban nem  tám aszkodha
tunk a tapasztalatainkra sem. K izárólag arra kell 
figyelnünk, amit önm agából a ház megnyilatkoztat. 
Ilym ódon lassan m egtanulhatjuk érzékelni az 
egyes házak közti szellem i különbségeket. Egy 
olyan házban, am ely a fizikai funkcióján kívül 
sem mit se tud hordozni, a házlény nagyon m élyen 
alszik. Más házaknál ennél jóva l éberebb, szender- 
gésre emlékeztető állapotot tapasztalhatunk. Végül 
bizonyos házaknál a szellem  eleven jelen létével 
találkozhatunk. Csak ez utóbbiak esetében beszél
hetünk a házról egy élő organizm usnak m egfele
lően.
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