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. . . A m ár em lített összes irányzat közül az egyik legjelentő
sebb a tem plom os rendé, am elyet az építőm űvészet egész
történetének fordulópontján találunk. M indenekelőtt néhány
történelm i dátum ot em lítenék, am elyek azonban sokmindent elárulnak: a X I. század végén vezetik az első nagy ke
resztes hadjáratot Jeruzsálem be, hogy a várost felszabadít
sák a m uzulm ánoktól. 1099-ben ez a keresztes sereg m eg
hódítja Jeruzsálem et. Ha m egnézzük e keresztes hadjárat
okait, akkor a m otívum oknak három, egym ásra épülő réte
gét találjuk. A z első, külső réteget, a felszínt annak idején
egész Európa m egism erte: a Szent Sír felszabadítása a hitet
lenek kezéből. Em ögött azonban egy másik m otiváció rej
lett, am elyet a régi m isztérium ok bölcsességét továbbvivő
körök dolgoztak ki. A XI. században a katolikus egyház az
egyik legnagyobb pápa, VII. G ergely révén hihetetlen hatal
mi igénnyel lépett fel, m ely szerint minden földi hatalom a királyokétól a császárokéig - a pápának rendeltetik alá. Is
meretes, hogy a kiátkozott IV. Henrik ném et királynak Canossában m ezítláb kellett a hóban a pápa elé járulnia. M ind
ezek következtében a keresztes hadjárat vezetőjében, Böuilloni G ottfridben és a vele kapcsolatban álló ezoterikus kö
rökben m egerősödött a szándék: eltávolodni Rómától, viszsza a kereszténység eredeti színhelyeire! A harmadik m otí
vum rétegről később lesz szó. Jeruzsálem m eghódítása után
a keresztes hadak m egalapították a Jeruzsálem) Királyságot.
Bouilloni G ottfrid nem akart királyi koronát viselni azon a
helyen, ahol K risztus élt, de rokonai, először I., majd II.
Baldvin m egkoronáztatták magukat.
A külső rétegben a történet úgy szól tovább, 1118-ban
hét frank lovag érkezik Jeruzsálem be. Rendet szándékoznak
alapítani a zarándokok védelm ére. Később még két lovag
érkezik hozzájuk, de néhány év m úlva, 1127-ben közülük
hatan visszatérnek Frankhonba, azaz csak három testvért
hagynak hátra, ami katonai akciók végrehajtására kicsit ke
vésnek tűnik. Egy évvel később, 1128-ban a Párizstól délre
fekvő Troyes-ben nagy, általános zsinatot rendeznek, am e
lyet az akkori idők egyházi beavatottjainak legnagyobbja,
Clairvaux-i B em át hív egybe és vezet. E zsinatnak kifelé
látszólag nem volt egyéb célja, m int a tem plom os rend ün
nepélyes m egalapítása, működésének szabályozása, stb.
A mikor a tem plom os lovagok m egérkeztek Jeruzsálembe,
II. Baldvin a tem plom téren je lö lt ki nekik lakóhelyet; azon
a téren, ahol Salam on tem plom a állt. A lovagok pedig ha
marosan, m ár Troyes előtt elnevezték m agukat Krisztus és
Salamon temploma szegény testvéreinek. A zsinatot követő
en a rend m eglepő gyorsasággal egész Európában elterjedt.
Európa nem essége gazdag ajándékokat, hatalm as uradalm a
kat ajándékozott a rendnek, m elynek a zsinat után néhány
évtizeddel m ár több tízezer tagja volt, végtelen
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földbirtokokkal rendelkezett, és óriási hatalom ra tett szert.
Nem kétséges, hogy ez a siker a szellemi irányzat titkos ru
góinak volt köszönhető. A rend m intha egyidejűleg két kü
lönböző irányzatot követett volna. Az egyik szerint ápolta,
m integy befelé fordulva a m ély keresztényi ezoterikát és
spiritualitást. R udolf Steiner is em líti, hogy a tem plom os lo
vagok közül nagyon sokan valódi beavatottak voltak szelle
mi összefüggések érzékelésébe, észlelésébe. A m ásik irány
zat egy olyan im pulzust követett, am elyet az összeurópai v i
szonyok újjáépítésének nevezhetnénk. Szám talan területen
- pénzforgalom, útépítés, piacok kialakítása - tevékenyked
tek közel kétszáz éven keresztül. E z a tevékenység egész
idő alatt szoros kapcsolatban volt a cisztercita renddel,
am elynek egyik legjelentősebb apátja Clairvaux-i Bernát
volt. A tem plom osok és a ciszterciták együttm űködése ide
jé n a ciszterciták ösztönzésére Európa egész földje m egm ű
velésre került. M ajdnem m inden, am it Európában m egm ű
velt kultúrtájként tartunk számon, a ciszterciták m űködésére
vezethető vissza. A tem plom osok voltak azok, akik ugyan
abból a szellemi forrásból, a keresztényi testvériség eszm é
jéből kiindulva újjáalakították a szociális viszonyokat. 200
esztendővel később, 1307-ben a pápa és a francia király kö
zösen rettenetes csapást m értek a rendre, és azt alapjaiban
szét is rombolták.
Ennyit egyelőre áttekintésként, és m ost térjünk vissza
a Troyes-i zsinathoz! A zsinatra m eghívták Franciaország
szinte valamennyi m agas rangú tisztségviselőjét; érsekeket,
püspököket, a legnevezetesebb apátokat. K özülük sokan
szoros barátságban álltak egym ással; a kapcsolatok akkori
ban sokkal áttekinthetőbbek voltak, Clairvaux-i B ernát kö
rül is kialakult egy kicsiny, de különleges baráti kör. M iután
ezek az em berek elhagyták a Troyes-i zsinatot, a követke
zők történtek:
A baráti társaság tagjainak egyike, a Párizstól északra
fekvő St. Denis-i királyi apátság hírneves apátja, Sugár rö
vid, négy éves építés után 1144-ben felavatta Európa első
gótikus karzatát. A m ásik barát, Henri Sanglier, Saens érse
ke m ár 1130-ban elkezdte, és 1164-ben fejezte b e az első
gótikus katedrális építését Párizstól délre, Saens-ben. A har
madik barát, Gottfrid, Chartres érseke 1147-ig megépítteti a
dóm nyugati, első gótikus hom lokzatát.
Az első tehát a St. Denis-i Suger, aki 1144-től kezdve
vendégül látta egész Franciaországot, hogy az új építészeti
stílus eme csodájában gyönyörködjenek. Ő írta m eg a még
ma is élvezettel olvasható iratot, am ely bem utatja a stílust,
m elyet term észetesen m ég nem gótikának hívtak; az egy ké
sőbbi korból szárm azó szitokszó. Sugár így fogalm azott:
szeretnénk visszatérni Salamon templomához.
Ismeretes, hogy Salam on tem plom át a Biblia is leírja,
és eszerint az nagyon egyszerű, szinte pajtához hasonlatos
épület volt. M ire gondolhatott Sugár, am ikor visszatérésről
írt? Annak idején az em berek egyértelm ű nézeteket vallot
tak arról, hogy mi a szakrális építmény. A z em ber a koz
m oszba tekintett, és úgy gondolta, hogy ezt a kozm oszt
szellemlények, angyalok és istenek népesítik be. Az volt az
érzése, hogy am i a kozm oszban m űködik, visszatükröződik
a földi építményekben. É s ezzel a szem léletm óddal mindig
Salamon tem plom át tekintették m inden, a földön valaha is
létrehozott építmény archetípusának, Salam on tem plom át
m agának a világépítm ény tükörképének vélték. M ár a Bib

liában is szó esik a világ m indenható építőmesteréről. A z a
nézet, hogy van egy Építőm ester, és a világ az ő építménye,
ezekbe a m isztérium i időkbe nyúlik vissza. Az em berben a
kozm oszt képviselő építm ények hatására az a kép alakult ki,
hogy az em berek közösségi viszonyait is ők határozzák
meg. E zek az épületek m ágikus hatással voltak az em berek
re. A m ikor a körm enet útját bejárták, vagy egy egyiptomi
tem plom oszlopcsarnokain haladtak végig, az egyszerűen
m egváltoztatta, átform álta az em bereket. Az akkori idők
em berének, aki nem rendelkezett a m ai független öntudat
tal, szinte testére szabott volt az ilyen külső alakító, form áló
vezetés, irányítás. E zt a jelenséget, m ely egykor az épüle
tekből sugárzott, m ágikus kötésnek, vagy inkább mágikus
betagozásnak lehetne nevezni. Betagozásnak a közösségi,
vallási, sőt gazdasági életbe. Ez persze csak annak a közel
ségnek révén volt lehetséges, am elyben az akkori em ber a
szellem i világgal, Salam on tem plom ával élt, kereken ezer
évvel az új idők fordulója előtt. A történelem további m ene
te során a m isztérium ok visszaszorultak, és ezzel egyidejű
leg egyre erősebb szabadság ébredt az em berben is. Nem
véletlenül beszélünk az idők fordulójának m eghatározott
helyéről, ahol az em beriség fejlődésének egyik mélypontján
olyan esemény történik, am ely az em ber szabadságát m eg
szilárdította, és lehetővé tette, hogy m egkezdődhessék a felem elkedés, a szellem i világhoz történő közeledés.
A tem plom osok körében élt egy sejtelem, a megérzés,
hogy olyan idő közeledik, am elyben az em ber nem rendel
tetik alá többé a szellem i világnak, hanem m agára vállalja
az istenekkel való párbeszédet. Olyan idő, am ikor az építé
szeti m egform álás régi áram lata véget ért, és valam i új akar
elkezdődni.
E z az új áram lat az, am it m a gótikának nevezünk. Ez
először is a kereszténységtől és az em ber m ivoltától tökéle
tesen áthatott épülettest. A z élm ényt m a is pontosan átélhet
jük. Ennek az áram latnak a m egjelenéséig minden a régi
m ódon történt, a rom án stílus hatása alatt. M enjenek be az
egyik legszebb román stílusú dómba, a jeruzsálem i Sainte
Madeleine-be! A kerek form ákban a lezártságot, a befeje
zettséget; az oszlopfok csodavilágában a megvilágosító,
kozm ikus im aginációt élhetjük át, az előcsarnok tim panon
ján a N apnyugat egyik legcsodálatosabb Krisztus-ábrázolá
sát láthatjuk, és az az érzésünk, az em ber csak alázattal ké
pes befogadni azt, ami az istenek világából hatalm as erővel
árad felé. A ztán m enjenek el a párizsi N otre Dame-ba, vagy
m ég inkább Chartres-ba, és hirtelen átélhetik az ébredést, a
kitörést; az ablakok hatalm as világán át kitekinthetünk a
szellem i világba; a pillérkötegek, a tám pillérek m integy fel
em elik az em bert, s nem okkult fejezetek, hanem valódi, fi
gurális szobrok koronázzák az egészet. És az em ber azt érzi,
hogy am íg a régi építőm űvészet mágikus betagozódást je 
lentett a közösségbe, addig a gótikával valam i olyasmi kez
dődik, am it az em ber építészeti form ák által közvetített má
gikus m egszabadulásának nevezhetnénk.
Term észetesen m ár sok kutatónak feltűnt ez a különös
összefüggés; a tem plom os rend m egalapításának, és a gótika
felvirágzásának egybeesése. így keletkezett egy felszínes le
genda, am ely szerint a tem plom osok Jeruzsálem ből áthoz
ták Európába a tem plom építésének titkait. A templomos
irodalom nagyon gazdag; nem csak az utóbbi évtizedekben,
hanem tulajdonképpen a m últ század vége óta. Nagyon sok

könyvet puszta szenzációhajhászásból írtak, és az összes lé
tező gonosz kultusszal m egvádolták a tem plom osokat. Ilyen
az a legenda is, hogy a tem plom osok titokban elhozták Jeru
zsálemből Európába az elrejtett frigyszekrényt, m ert abban
voltak elzárva az építm ény titokzatos m éretarányaira, belső
összefüggéseire vonatkozó ismeretek.
R udolf Steiner hívta fel a figyelm et arra, hogy a sala
moni tem plom óriási jelentősége nem abban áll, ami rajta
külső form aként jelenik meg. A külső form át jelentős rész
ben Hiram, a nagy építőm ester alkotta m eg, de ez a forma
azáltal vált jelentőssé, hogy a tem plom m al kapcsolatba ke
rülő lelkeket segítette, hogy hozzáférhessenk ahhoz, ami tu
lajdonképpen körülvette a tem plom ot. A tem plom ot egy
éteri szövedék ölelte körül, am elyben a kozm osz valódi épí
tészeti titkai tükröződtek vissza. És ez v o lt az, am it az ezo
terikus áram latból szárm azó tem plom osok átültettek az ak
kori jelenbe. Á tültették a kozm osz építészeti titkait, am e
lyekben benne rejlett az em beriség egész fejlődése; a jö v ő 
beli építészeti intenciók is. Ezzel olyan m ozgást indítottak
el, am elyben - m int majd látni fogjuk - a mai napig benne
vagyunk. Hiszen közben tovább élt a m ásik áram lat is,
am elyben a mágikus kényszer továbbra is érvényesült az
emberi környezetben.
A m it a tem plom osok áthoztak Európába, nem egysze
rűen egy eszm e volt, hanem az ahhoz kötődő fizikai m éret
arányok is. A tem plom os rend nagym estere m éltósága je le
ként egy pálcát tartott. Ezen a pálcán egym ástól szabályta
lan távolságban apró jelekkel m egjelölt m éretbeosztások
voltak, m elyek építészeti vonatkozásait csak a tem plom os
rend tagjai ismerték.
A tem plom osok nem csak pénzzel tám ogatták a nagy
katedrái is-építkezéseket, hanem kialakították saját építészeti
form áikat is. A tem plom os hatások elleni, valójában 1307től a mai napig tartó nagy m egsem m isítő hadjárat rovására
írható, hogy saját építm ényeikből szinte sem m i nem maradt
meg. (Az egykor m agyarországi Lékán épen m aradt tem plo
m os kápolnát 1991/3. szám unkban ism ertettük.) Gondoljunk
bele; a tem plom os rend virágkorában 7000 kápolnát és
tem plom ot épített Európában, és alig néhány m aradt meg
belőlük. A londoni T em ple Church különösen ritka emlék,
Mi volt itt az építészeti koncepció? Egy centrális épület
kapcsolódik a hosszházhoz. V an tehát egy helyiség, elsősor
ban a tem plom osok szám ára, am elyben az istentisztelet fo
lyik. Ez a tér kör alaprajzú, és közepén celebrálják a sajátos
tem plom os rituálét. De ez a kör egy hosszházba nyílik,
amely a szokásos tem plom építészet szellem ében az oltár
felé irányul, térdelő em berek soraival vagy padjaival.
A háttérben az em berről alkotott sajátos felfogás állt:
azt mondták, hogy a földi em ber két nagy tevékenységre
van hangolva. M int földi lénynek, igazodnia kell a gyakor
lati élethez, a vita activa-hoz, egyidejűleg azonban szellemi
lény is, ezt pedig a vita contem plativa, a szellem felé for
dulás által kell m egélnie. A paradicsom i em bernek m indket
tőt tökéletesítenie kellett volna, a bűnbeesés következtében
azonban erre képtelenné vált. V ezetésre és irányításra volt
szüksége. A vita activa szám ára szüksége volt az államra,
képletesen a császárra. A vita contem plativa szám ára pedig
az egyház, képletesen szólva a pápa v o lt elengedhetetlenül
szükséges. A tem plom osokban kulturális m isszióként élt a
gondolat, hogy az em bert ism ét a saját lábára állítsák; m eg
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adják neki a lehetőséget, hogy a bűnbeesés következm énye
it saját individuális erői révén legyőzze, hogy a saját m aga
királya és pápája legyen. Ez volt tehát a Bouillon-i Gottfridet körülvevő em berek cselekedeteinek harm adik motívum 
rétege; úgy átm enteni a régi építészeti misztérium titkait,
hogy általuk az em ber felszabadulása megkezdődhessék.
A tem plom os rendnek voltak laikus tagjai, akik - bár
beavatottak voltak - kint a m indennapi életben tevékeny
kedtek. E beavatottak egyike volt Dante. Ma m ár közismert,
hogy az Isteni Színjátékban a tem plom osok egész beavatási
útját ábrázolta. A m űvet azzal kezdi, hogy az em bert életé
nek sötét erdejében három szörnyű fenevad fenyegeti, talál
egy vezetőt, V ergiliust, aki először abba a szakadékba viszi
le, ahonnan a fenevadak szárm aznak. V ergilius végigviszi
őt a Pokol különböző körein, ahol m egfigyeli, hogy a bűnök
világa m iként hozza létre az em ber-ént megsem m isítő vad
állatokat. Ezután V ergilius egy titkos úton a megtisztulás, a
bűnből való kilábalás világába, a Purgatórium ba vezeti to 
vább, és a különböző planéták körein áthaladva megtanulja,
hogy az em ber m iként gyűjt erőt, hogy ellenálljon a bűnök
nek és a vadállatoknak. A m ikor lezárul a tanulóút, a Purgatórium, akkor - D ante szerint - az em ber megvilágosodva,
tisztán látva ju t el a szellem , az abszolútum világába, a Pa
radicsomba. És m ielőtt a Paradicsom ba lépne, lezárván a ta
nulás útját, tanítója, V ergilius így szól hozzá: Az akaratod
m ost szabad, légy tehát m ost a saját m agad pápája, a saját
m agad császára.
Érthető, hogy sem a pápa, sem a király nem volt elra
gadtatva ezektől a nézetektől. V. Kelemen, és m indeneke
lőtt a francia Szép Fülöp összefogtak - tény, hogy Kelemen
Fülöp bábja volt - és együttes erővel kiirtották a rendet,
amely ezt a felszabadulás-élm ényt újra és újra el akarta ju t
tatni az egész európai népességhez.
M egfigyelhető, hogy m ilyen csodálatosan szövődik
össze a vita contem plativa ezoterikája. Csak az érdekeltek
együttléte határozza m eg ezt az ezoterikát, s nem egy nagy
mester, vagy valaki más. Ismeretes, hogy a templomosok
egy-egy csata előtt lovastul bevonultak ezekbe a kör alap
rajzú épületekbe, majd kört alkottak, és így zajlott az áldo
zati ünnep. A z volt a felfogás, hogy ami ott ezoterikusán a
vita contem plativában kim unkálódig az mintegy átsugárzik
oda, ahol a nép ül, azaz átadódik a vita activába.
Egy tem plom ot szeretnék m ég em líteni, m ert ez m int
egy példázza a kettős építm ény egész rejtélyét. Ez a tem plo
mos rend kicsiny tem plom a Veracruzban, Spanyolország
ban, Segovia peremén.
M egvan a szokásos körépítm énye, és a főhajó három,
egymással összekötött apszisban végződik. Az egyik, kö
zépső apszisban áll az oltár. A körépületnek a közepén
azonban egy m ásodik körépület is em elkedik. M eghatáro
zott m agasságban az innen induló lépcsőkön juthatunk fel
egy kultikus helyiségbe, am ely em bermagasságnyival a
m egszokott tem plom padlózat többi része fölött fekszik. Ott
is áll egy oltár. E z a helyiség olyan nagy, hogy 12-15 lovag
is összegyűlhetett benne. A zárt falba egy nyílást törtek úgy,
hogy a fenti oltártól látni lehet a lenti oltárt és fordítva; az
alant m iséző pap látja a fenti oltárnál állót. Ha valakit tehát
érdekel ez a dolog, Segovia felé járva ne mulassza el meg
nézni ezt a figyelem rem éltó épületet, a keresztény Európa
m isztikus építőm űvészetének egyik csodáját.

56

Bár a tem plom os rend hanyatlásával és m egsem m isí
tésével az irányzat szinte eltűnt, a tem plom osok lelkülete,
szellem isége tovább él. R udolf Steiner bem utatja, hogy a
templomos lelkek ezreinek áram ából évszázadokon keresz
tül szakadatlanul áradt a közösségek társadalm i és m űvé
szeti életéhez az inspiráció. Az az em ber pedig, akiben ezek
az inspirációk összpontosultak, Johann W olfgang Goethe
volt. A tem plom os rend m egsem m isítése után titkos utódszervezetek ápolták tovább az ezoterikus hagyom ányokat.
G oethe is ilyen utódszervezethez tartozott, s ez készítette fel
arra, hogy valódi szellem i inspirációkat fogadjon be. Steiner
szerint Goethe m élyen be volt avatva a tem plom os tanokba.
Goethétől indult ki az a valami, am i nélkül az igazán em
beri építés és alkotás a jö v ő b en lehetetlenné válna; ez pedig
a színek, formák, stb. érzéki-erkölcsi hatásainak az észlelé
se. Az ősi épületek term észetfölötti észlelésből, im agináció
útján keletkeztek. A zt lehetne mondani, hogy az építőm es
tereket m integy megragadta, inspirálta a szellem hatalma.
Most a felismerésből, a szabadságból, a form ák melletti sza
bad döntésből olyan építésm ódnak kell m egkezdődnie, am e
lyet az em ber maga választ és a la k ít Ez egyáltalán nem le
hetséges anélkül, hogy fel ne figyelnék - éppen az érzéki
erkölcsi érzékem mel, vagy erkölcsi-érzéki hatásokra reagá
ló érzékeimmel - arra, hogy a színek, felületek, hajlatok,
stb. ilyen vagy olyan m ódon hatnak az em berekre. A tem p
lomosok tudásában volt valam i, am it m a absztrakt módon
így nevezhetnénk: erők, am elyek összefüggenek bizonyos ta
lajkonfigurációkkal. A z antropozófiában'úgynevezett étergeográfiáról beszélünk, am ely szerint egy adott tájon a leg
különbözőbb talajerők, a levegő, a fény, stb. éteri ereje
többféleképpen jelentkezhetnek. Vannak vidékek, ahol pél
dául a hangzáséter az uralkodó, más vidékeken más erők
hatnak. Állíthatjuk, hogy a tem plom osok szám ára magától
értetődő volt az épületform ák olyan kialakítása, hogy azok
összhangba kerüljenek a föld erőivel. Ez olyan tudomány,
am ely kétségtelenül igen m esszi időkbe nyúlik vissza, hi
szen m ár az ősidők m egalitjait, m enhireit, dolm enjeit is tu 
datosan a fold bizonyos pontjain állították fel. Így van ez a
Goetheanum mal is R udolf Steiner egy kevéssé ism ert írásá
ban olvasható, hogy az alapkő helyéhez a világm indenség
különféle áramlatai vezették, és azt szinte kijelölték; ide
kell kerülnie. És így R udolf Steiner arról beszél, hogy ezt az
egész építm ényt a Jura-erők konfigurációjából kiindulva
alakították ki. A Goetheanum nyugati hom lokzatához egy
sor kisebb m enhir vezet. T alán nem m indenki tudja, hogy
ezek a formák a kalcit kristályform ái, és találhatunk olyan
kalcitmintákat, am elyekben ezek az alakzatok kicsiben
megjelennek. Az elv, hogy az építészeti form ák alkalm az
kodni akarnak egymáshoz, és össze akarnak csengeni az
éteri erőkkel, a társadalm i rendekre is érvényes. Rudolf
Steiner, aki minden ideológia esküdt ellensége volt, mindig
azt mondta: a Föld minden egyes pontján m ásként kell ki
alakítani a szociális formákat, m ert m ások a feltételek.
így kapcsolódhatunk ahhoz, am i a tem plom osok építé
szeti titka volt; ahhoz a követelm ényhez, hogy az épület
formák, a társadalm i fonnák és az étergeográfiai talajerők
összhangban m űködjenek és egységet képezzenek. Úgy vé
lem, minden építésztől, aki organikus építm ényt szeretne
alkotni, elvárható, ha az épületével kapcsolatban feltegye a
három kérdést: olyan-e az épület, am it építek, hogy a benne

élő em bert alkotó kezdem ényezésekre sarkallja? Szívélye
sebbé tudják-e tenni az általam alkotott formák az emberek
találkozását? Forma, szerkezet és szín, am it létrehoztam,
olyanok-e, hogy az em ber közöttük valóban eleven, szabad
gondolatokra juthat?
M indez az építész szem e előtt lebegett, am ikor az első
Goetheanum m al m egalkotta a tem plom os alaprajz elragadó
metam orfózisát. A régi G oetheanum ban, a kis kupolában az
ott ülő em berek által újra lejátszódtak a kultuszok. Lehetővé
kellett tenni, hogy az em ber naponta szabadon befogadhassa
azt, am it a színpadon a misztérium játékok, az előadások, a
művészet, az euritm ia közvetített. A Goetheanum tűzvész
martaléka lett, nem kis részben azon körök ösztönzése ré
vén, am elyek m indm áig ki akarnak irtani m inden tem plo
mos impulzust. De a m ásodik Goetheanum ban, am ely Stei
ner vázlatai alapján épült fel, nyilvánvalóbbak azok a nagy,
eleven akarati gesztusok, am elyekre a m a em berének szük
sége van.
A z em ber nem élhet pusztán a term észetadta funkciók
észlelésével, szüksége van a funkciók művészi észlelésére
is. Ebben rejlik egy olyan összefüggés, am ellyel eljutottunk
előadásunk végéhez; m inden művész, különösen azonban az
építőm űvészek legnagyobb titkához. A z em ber ugyanis
nem csak fizikai test, Á thatják, átpulzálják az életerők - ezt
nevezzük étertestnek. A fizikai test alá van rendelve a ter
mészet törvényeinek, de nem így az étertest. A titok egé
szen egyszerű form ulában rejtezik: az em ber éterteste m űvészi szem pontok szerint van megformálva. És csak az hat
rá, az eleveníti föl, az izgatja, ami szintén m űvészien van
m egform álva. K edves barátaim , m inden szakm ának m eg
vannak az elm életi és gyakorlati ism eretei. M inden foglal
kozásnak m egvannak a maga szakmai titkai, m egvan a m a
ga ezoterikája. M inden szakm ában van valami, amit úgy ne
vezhetnénk: a foglalkozás vallása. V an az orvosnak, a tanár
nak, a földm űvesnek. A z építész, az építőm ester azzal, amit
csinál, belehelyezi m agát a föld és az em beriség egész törté
netébe. A föld és az em beriség története egy nagy menetelés
a m últból a jövőbe. Régen úgy mondták, hogy az egész fej
lődés a bölcsesség kozm oszából ered. Ezt nevezték a régi
Jeruzsálem nek. És úgy látták, hogy a fejlődés továbbhalad
egy kozm ikus állapot, a szeretet állapota felé. És ezt úgy
nevezték: az új Jeruzsálem . És nem más, hanem az építész
kapta a kérdést: bele akarod-e helyezni magad tevékenysé
geddel a világ fejlődésébe, am ely át kell, hogy vezessen a
bölcsességgel teli konstrukcióból a szeretet formáiba? Aki
ennek valódi értelm ét felfogja, az a legkisebb épülettel is az
új Jeruzsálem egy darabkáját hozza létre.
(Nagy Tamásné fordítása)
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AZ ŐSMŰVELTSÉG
Hosszúra nyúlt várakozás után a M agyar Adorján
Baráti K ör kiadásában, de lényegében Csontos P éter anyagi
áldozata és lelkes munkája eredm ényeképp m egjelent a
szerző nézeteit részletesen taglaló főm űve. Teljes elmélete
most fe k szik először az olvasók előtt. Rem éljük, hogy a ké
sőbbiekben avatott szakértő vélem ényét is közreadhatjuk
majd; ezúttal csak a fig y elm e t szeretnénk fe lh ív n i a gazda
gon illusztrált, 1080 oldalas könyvre, am ely Csontos P éter
nél (111! Budapest, Kende utca 11. — Telefon: 1855-998) a
bolti árnál 1200 fo rin tta l olcsóbban, 3000 fo rin tért m egvá
sárolható. R észletek a szerző bevezetőjéből:
E művem először még egészen fiatalon, 25 éves koromban,
1911-1912 években írtam volt m eg A z ősvallás cím alatt,
amely azonban m ég igen kezdetleges és íökéletlen mii volt,
bár tárgya és tartalm a m ár azon állapotában is őstőrténelmünkről és ősm űveltségünkről szóló sok értékes és eddig
teljesen ism eretlen új adat volt. M iután azonban itt Zelenikán (Dél-Dalm ácia) a vagyonom , sőt életem sem lehetett
mindig teljes biztonságban, annál inkább nem , hogy háború
kitörése is várható volt, az egész kéziratot egy könyv alakba
kötött másolatba leírtam, azon szándékkal, hogy ezt Buda
pesten élő nagybátyám nak {Jaczkó M anó, honvédelm i mi
niszteri tanácsos) küldjem el m egőrzésre. E m ásolatban a
rajzokat, am elyek a szöveg m agyarázatául és ahhoz egyúttal
bizonyító anyagul is szolgáltak, csak leegyszerűsítve és nem
is valamennyit, vázlatosan készítettem meg. Erre azonban
az első világháború kitörése m iatt m ár nem került sor. N e
kem be kellett vonulnom katonának, nagybátyám pedig
meghalt. A két világháború közötti időben azonban készí
tettem e m űvem ről m ég egy, sokkal jo b b an s érettebb elm é
vel kidolgozott, jav íto tt m ásolatot, szintén saját rajzaimmal
illusztrálva, am elyet viszont nem sokkal a m ásodik világhá
ború kitörése előtt Budapestre küldtem Pethő T ibor dr. tör
vényszéki tanácselnök barátom nak, aki a m ű kiadatását vál
lalta volt, de am ire m eg a m ásodik világháború kitörése mi
att m ár nem kerülhetett sor. E m lített barátom N ém etország
ba menekült, a kézirat pedig elpusztult.
E zért tehát most, 71 éves korom ban, hozzákezdek e
mű újbóli megírásához, m ég ha kétes is, hogy vajon be fogom -e fejezhetni. A z elveszett kéziratban m egvolt pontos
adatok, idézetek, rajzok, ábrázolatok, am elyek bizonyító
anyagot képeztek, a kézirattal együtt elvesztek, viszont ma
az egészet sokkal rendszeresebben és okszerűbben fogom
összeállítani tudni, m int régen, fiatalkorom ban, úgyhogy b í
zom abban, hogy e jelen kéziratom , ha befejeznem még
sikerül, állításaim helyes voltát ugyanúgy avagy talán még
jobban is bizonyítandhatja, m int az elveszett.
H elyénvalónak tartom m ég a következőket elmondani:
Még 16-17 éves koromban ism erkedtem volt meg Désy Ferenc székely öregúrral, aki nekem először beszélt ar
ról, hogy m agyar őseink egyáltalán nem voltak olyan m űve
letlen nem zet, m int am ilyennek őket főképp ellenségeink
állítják, de amit az idegen befolyás alatt álló m agyarok is
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