
alatt áll, az egyes alkotórészeket már nem lehet külön 
kezelni.

Ez vezet át a következő ponthoz, mégpedig, hogy az 
etnológia története arra tanít bennünket, hogy a globalizá
lódás tendenciái egyre inkább szétrombolták a kisebb cso
portokat. mégpedig a törzsektől kezdve a különböző szo
ciális rétegekig. Hogy az emberek természetesen nagyon 
vágynak az etnológiai eredetű tárgyakra, ezt mutatják a 
néprajzi múzeumok, melyek rendkívül látogatottak. Az 
egyes régiók sajátos ismertetőjegyeit magukon hordozó 
rituális vagy egyfajta mágiát kisugárzó tárgyaknak az eltű
nése - mindezek olyan dolgok, amelyek iránt nagyon nagy 
az érdeklődés, amelyeket még keresnek, de már nem kap
hatóak.

Ez egy további veszteség, és ezzel kapcsolatban azt 
szeretném mondani, hogy a magyarországi organikus épí
tészetben én egy igen nagy gazdagodást találtam. Ha eh
hez a ponthoz kapcsolódóan tovább akarunk menni, ak
kor valószínűleg a francia szociológus, Edgár Morin útját 
kell követnünk. Morin egy olyan globalizáció elleni harc
ról beszél, amelyet egy etn ika i design  révén lehet megvív
ni. Szerinte ez egy olyan design, mely földrajzilag elhatá
rolt, mely funkciójában egy közösségre irányul, és amelyet 
ennek a közösségnek az identitása számára gondoltak 
ki. És egy ilyen design természetesen csak az etnológiai 
hagyományokból jöhet létre. Az kell legyen a célkitűzé
sünk, hogy a környezet elszegényítése ellenében sokkal 
differenciáltabb jelek sorát vezessük be újra. És én azt 
hiszem, hogy ez egy olyan tendencia, amely még csak 
most kezdődik, mert a következő években sokkal 
nagyobb lesz az érdeklődés az ún, köztes  vagy keveredett 
kultúrák iránt, mint manapság. Elég. ha arra gondolunk, 
hogy mennyi vándorlás történt pl. a balkáni háboaik kap
csán is, hogy megértsük: valamennyiünk kultúráját — külö
nösen a miénket. Nyugaton egyre erősebben alakítják a 
más kultúrákból hozzánk érkezettek. És most nem sem
misíthetjük meg a saját kultúrájuk jegyei iránti igényüket; 
képesnek kell lennünk arra, hogy adjunk valamit, és nem 
állhatunk itt a globalizáció semleges téziseivel és termékei- 
vel. Nem nyújthatjuk azokat a steril, semleges termékeket, 
amelyekkel a design területén ma rendelkezünk. És biztos 
vagyok abban is, hogy ez egyúttal egy olyan folyamat, 
amely csak a modernek leváltása után válik lehetővé.

Végezetül: az általam felvetett kérdésekkel kapcso
latban bizonyára Önök is találnak egy sor olyan érvet, 
melyek az organikus építészetet támogatják. Ám ami a 
regionalizmus történetére érvényes, az érvényes az orga
nikus mozgalomra is: amit hordoznia kell. az egy olyan 
tartalom, amely értelmet ad a tájékozódásnak, segíti azt.

És bennem Magyarország organikus építészetével 
kapcsolatban ma az a kérdés fogalmazódik meg, hogy 
milyen mértékben lesz meg még az ereje ennek az építé
szetnek -  ha az oppozíció szerepéből egyszer mondjuk 
majoritásba kerül hogy hordozza azokat a tartalmakat, 
amelyeket hordoznia kell. Hiszen egy értelmes jelenlét 
mind az építészet, mind a design számára csak a többi 
területtel -  politikával, környezetvédelemmel, szociális 
kérdésekkel, stb, -  való együttműködésen keresztül való
sulhat meg.

Sok évvel ezelőtt egyszer beszélgettem Makovecz Im
rével. Azt akartam, hogy vállaljon el Olaszországban egy 
vásárral kapcsolatosan egy megbízást. És Imre azt mondta: 
ismered A szabad ság  filo zó fiá já -l  Rudolf Steinertől? Re 
kellett vallanom, hogy nem nagyon ismertem. Erre azt 
mondta: tanulmányozd, és aztán majd beszélgetünk újra. 
És ebben A szabad ság  f i lo z ó fiá já b a n  volt valami, ami 
nagyon nagy hatással volt rám. Mégpedig az, ahogy Ru
dolf Steiner az individuumot egyedülállónak tekinti, nem 
pedig olyasminek, ami megsokszorozható. Tehát az egyén 
fejlődését állítja mint legfontosabbat az előtérbe. És ez 
engem természetesen elvezetett ahhoz a kérdéshez: ha 
egy problémát demokratikus irányban akaaink megolda
ni. hogyan érhető el az, hogy mindenkinek szabadon fej
lődhessen a személyisége, és hogyan érhető el az, hogy 
ebben a kommunikációban minden építész, valóban be
töltse azt az értelmező szerepet, amelyet be kel! töltenie.

Amiről úgy hiszem, hogy megakadályozandó, aminek 
szükséges a megakadályozása: hogy az építészet, éppúgy, 
minta design, kizárólag stíluskérdéssé váljon. Még hogyha 
el is ismerem, hogy a stílusnak fontos szerepe lehet a 
környezel reagálásában.

És azt hiszem, hogy a magyarországi organikus építé
szet fejlődését a leginkább az fogja elősegíteni, ha kialakít 
egy új, potenciális programot, amely nemcsak a fantáziára 
épít, hanem számol azzal az erővel is, melyre a célok meg
valósításához szükség van.

Ehhez az úthoz kívánok az organikus építészeknek 
jó munkát. És köszönöm a figyelmüket.

K ádas K atalin  fo rd ítá sa

Paolo Portoghesi, építész, 
a római La Sapienza Egyetem professzora

Kissé meg vagyok illetődve. Ma reggel Makovecz mester
nek ajándékoztam egyik könyvemet, amelynek címe: 
N alura e  Architettura. Ebben az öt évvel ezelőtt megjelent 
kötetemben kísérletet tettem annak a megjövendölésére, 
milyen is lehet a küszöbön álló évezredhez méltó építé
szet, mely évezred -  vagy ha úgy tetszik évszázad -  nagy 
felelősséget ró a gyakorló építészekre. Az építészet min
den. a föld burkának átformálására szolgáló eszközök leg
fontosabbika, amellyel egy nagy, közös mű létrejöttéhez 
járulunk hozzá, akár a korallok vagy megannyi másféle 
állat. De míg a korallzátonyok harmonikusan, arányos lép
tékben növekednek, és ezáltal nem borítják fel Földünk 
egyensúlyviszonyait, az utóbbi kétszáz év építészetét 
valóságos fosztogatás eszközévé tettük.

A városi civilizáció, ami ebben a korszakban a vidéke
ken eluralkodott, óriási és pazarló gépezetté alakította át 
magát a várost. A város energiát fogyaszt, mindenrendű 
erőforrást felemészt, és ha egykoron még némi energiát 
meg is termelt, ma már egyáltalán nem. Az energiatermelő 
helyek a városon kívülre kerültek, a metropoliszok elké
pesztő egoizmusuk korszakában tenyésznek. Az építészet 
pedig ehhez az önzéshez ódát zengedez. De ez a költői
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hang csalóka. A művek előállításához ürügyül .szolgáló esz
tétikai becs leple alatt időzített bomba ketyeg, aminek 
eredményeképpen holnap egy vigasztalan földgolyót ka
punk örökségül, egy olyan földet, ahol még ahhoz sem 
lesz elegendő víz, hogy az emberek a szomjukat oltsák. 
Ahol a népek, mint egykor a civilizáció hajnalán, talán ismét 
kényszerű vándorolásokba fognak.

Ennélfogva könyvemben olyan építészetet próbáltam 
meg felvázolni, amely békében él a természettel. Ebbéli 
reményemet kevés dolog táplálhatja. Talán az egyetlen iga
zán reménykeltő dolog, hogy a tudomány területén már 
feltűnt az új paradigma. Olyan jelentős művek, mint Prígo- 
gine: Az újszövetség pontosan erről, a természet és az ember 
között kötendő szövetség szükségességéről beszél, és szól 
a természet újbóli „megnyeréséről" is. Az új tudományos 
paradigma lehát le kívánja zárni a tudománytörténet Ba- 
connel kezdődött korszakát, aki azt hangoztatta, úgy kell 
bánni a földdel, mint ahogyan akkoriban a nőkkel bántak: 
erőszakkal kell őt megszerezni és birtokolni. Sőt, Bacon 
egyenesen azt írja, még ha metaforikus értelemben is, hogy 
a természet titkait egyenesen ki kell csikarni. Az új para
digma tudománya, amely a szövetség megújításáról beszél, 
az ökológiában ismeri fel mozgatóerejét, Mindenek fölé 
helyezi azt a tényt, hogy ezen a földgolyón élünk, éppen 
ezért nagy felelősséggel tartozunk e bolygóért. Ez a tudo
mány furcsa módon a Föld iránt érzett gyermeki szeretetünk 
felélesztését várja el tőlünk.

Azt mondtam, meghatódtam, mert ma, miután megnéz
tem a kiállításukat, megvalósulni láttam azt, ami számomra 
ez idáig csupán utópia volt, de legalábbis olyasvalami, 
aminek még nem érkezett el az ideje. Maguk viszont már a 
sajátjuknak tudhatják ezt a dolgot.

Csakhogy ez nem mágikus recept, mert a maguk építé
szete egészen mást jelentene, ha más tája ültetnék át. Ennek 
az építészetnek az ereje abban áll, hogy a természetet fogta 
vallatóra, a válaszokat irt és most kapta meg, adott időben, 
meghatározott helyen. Éppen ezért, mint minden igazán 
jó építészet, ez sem exportálható, és nem is szorítható be a 
fogyasztás világot behálózó kereteibe. Ez emeli nemesi 
rangra. Ez az építészet nem maga az abszolút igazság, ha
nem saját, személyes igazságunk megkeresésének egyik 
módja. A természettől leshetjük el, hogyan lehet azt az épí
tészetet megteremteni, amely a természettel harmóniában 
képes élni, Ez a földdel való összetartozást is jelenti: hogy 
nem tekintjük magunkat sem a Föld urainak, sem kiszolgál
tatottjainak, hanem olyanoknak, akik belakják a Földet a 
szónak abban az értelmében, ahogyan Hölderlin használja, 
amikor azt mondja, hogy a  fö ld ön  költőien kell lakni.

Az ember a természettől tanulta el a fal építését, ami az 
építészet egyik eredendő archetípusa, hiszen minden épí
tészetben jelen van. Az ember, amint el kezdte használni a 
falat, életével, történetével, jelentést adott neki, mint példá
ul a jeruzsálemi siratófalnak, ennek a szent helynek: az 
ember szólhat a falhoz, és attól válaszokat kaphat. Ahogyan 
a kőzetek rétegződéséből a természettől leste el az ember 
a fal építését, úgy a kiszáradt, repedezett sár mintázatán 
keresztül jutott el a kövezet használatának gondolatára. 
Az érzés, mikor kifekszünk egy mezőre olyan, mintha 
ábrává változnánk át egy nagy szőnyeg mintázatában.

A természet jó példákkal tanít meg arra is, hogy mun
kánkban egyensúlyra kell törekednünk, És kétségtelenül 
ilyen irányban munkálkodik jó néhány műszaki szakember. 
Az egész világ bioépítészetről beszél, ami azonban az építé
szet semleges formája. Csak technológiai szempontból felel 
meg az ökológiai egyensúly támasztotta követelmények
nek attól vezéreltetve, hogy a környezetszennyezés ezer 
fajtájától megóvja az embert. De a „nagy" építészeti hagyo
mányok mélységesen egységesek: bennük nem szakítha
tok el egymástól a forma, a jelentés és a funkció. Éppen 
erre tanít a természet, és főként az élő organizmusok Hi
szen nem lehet őket szétszabdalni, a maguk egységében 
jóval többek az egyes részek összegénél. Az élő szervezetek 
e jellemzőjének kifejezésére, mint ludjuk. a hólizmus szót 
alkalmazzuk. A holisztikus szemléletmód az új tudományos 
paradigma egyik legjellemzőbbike. Éppen ezért nem lehet 
semleges a természettel tökéletes szövetségben élő épí
tészet azáltal, hogy csupán egynémely technológiai szabályt 
alkalmaz, amelyek az energiafelhasználásra helyezik a 
hangsúlyt. A természettel való szövetséget megtestesítő 
építészetnek egységesnek, homogénnek kel! lenne, amitől 
nem választható el az az organikus jelző, amellyel a maguk 
munkáját szokás illetni. Ma, a kiállítás megnyitásakor több 
ízben említették -  és ez a maguk vitathatatlanul nagy érde
me —, hogy gyökereiket újból a magyar földbe eresztették.

Amikor megtudtam, hogy Magyarország egy része más 
államokhoz tartozik, rendkívül meglepődtem. Ebből is ki
tűnik, Európa micsoda mértékben veszítette el minden
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érzékét saját identitástudatához. Európa például azt sem 
fogta föl, hogy a balkáni válság nem az egyes népek nemze
ti karakteréből eredő probléma. Politikai szempontból a 
Balkán méltánytalanságok gócpontja. Egy saját nevéhez 
méltó Európának elmélyült vitát kellene folytatnia arról, 
hogyan lehetne harmonizálni ezt a konfliktusokat érlelő 
helyzetet.

Ha igaz az, hogy a magyar orgamikus építészet érdeme, 
hogy képes magyarnak lenni, akkor hiszek abban, hogy a 
magyar építészet jelentősebb annál, mint ami csupán ebből 
az újból felismert identitásból következhetne. A maguk által 
elvégzett munka, ha nem exportálható is. mint egy termék, 
Európái kötelezi valamire: ez az egyetlen olyan konkrét 
útmutatás a régiók Európája, a hazák Európája számára, 
ami nem teszi tönkre a földdel való közvetlen kapcsolatun
kat. Ez az egyetlen reménység arra, hogy az építészet vissza
talál a helyes útra.

Mi jellemzi a maguk építészetét, amilyenre egész Euró
pában szükség volna? Mindenekelőtt az, hogy visszatértek 
az emberi léptékhez. Ezek az épületek nem taszítják el az 
embertől a természetet, hanem a hasonlóság folytán jelen
lévővé teszik; azt mondhatnánk, hogy szinte állati tulajdon
ságokkal vannak felruházva: azt az érzést keltik, hogy-' képe
sek lélegezni, belsejükben mintha véráram lüktetne. Egy 
másik alapvető dolog, hogy inkább ez a nagyvárosok építé
szete, miközben nem érvényesíti a nagyvárosok e század
ban szerzett uralkodó, diktatórikus vonásait, A világváro
soknak bizonyára megvannak a maguk emberi előnyeik, 
de a mai kultúra már mindenütt felvirágoztatja azokat a 
technológiai eszközöket, amelyek a létrehozzák majd világ
falui. Visszaadva ezzel a kis településeknek jelentőségüket, 
amelyek általában már nem olyan kolonialista módon 
viselkednek a területtel szemben, mint a nagyvárosok. Le
nyűgöző látni, hogy a maguk munkái közül hány épült kis 
településeken.

Egy harmadik szempont, hogy organikus hagyomá
nyokai tettek magukévá. De mindezt nem úgy', mint sokan 
mások Európában, akik lemásolták Frank Lloyd Wright for
máit, visszájára fordítva ezzel a Wright-i inspirációt. Mert 
Wright saját építészetét az Egyesült Államokban teremtette 
meg egy fiatal nemzet számára. Ő is az elsődleges, ősi 
valóságot fürkészte, a maják építészetéből nyert ihletet. A 
huszas években egy acél katedrálist tervezett, amely nem 
más, mint monumentális átírása az amerikai indián tipinek. 
Másik alapvető érdeme, hogy szabad folyást engedett az 
emlékezet feltartóztatott áramának. A huszas évek elején a 
történelmi avant-garde irányzatok amnéziát hirdettek. Min
denki, aki ismeri az emberi agyat, tudja, hogy az amnézia 
a legszörnyűbb betegség, ami embert utolérhet. Az amnézia 
nem akadályozta meg, hogy az építészetben művészi alko
tások szülessenek. De talán megakadályozta a modern épí
tészetet abban, hogy valóban hiteles, érvényes városok és 
városrészek épüljenek.

Ami a maguk építészetéiben megragad, az a dolgok 
szövetének szentelt figyelem, a kohézió, azok az eleinek, 
amelyek szinte élő sejtekké teszik a házakat. Tehát ez egy 
olyan építészet, amely -  talán öntudatlanul -  számot vet 
azzal a ténnyel, hogy az új tudományos paradigma nem 
úgy fogja fel a valóságot, mint az egymásra rétegeződő

elemek halmazát, hanem mint egy csodálatos hálózatot. 
Mint a halászok szimbolikus jelentésekkel felruházott há
lóját, talán ez a metafora ragadja meg a valóságot a legidő
szerűbb módon. És a maguk építészete -  mint a mai időben 
egyetlen más építészet sem -  bővelkedik a metaforákban.

Néhány modern tudós egy ik legnagyobb felfedezése 
volt, hogy a metafora, azaz a költészet nyelve nem a logika 
nyelve. Ez a nyelv teszi alapvetően lehetővé az evolúció 
megértését. Amikor a tudósok magyarázatot próbálnak 
találni az élő formák folytonos változásaira, tanácstalanokká 
válnak, mert nem jönnek rá, hogy az evolúció nyelve legin
kább az általunk -  a valóságot leegyszerűsítve -  bolondok
nak tekintett skizofrének nyelvére hasonlít, akik ráadásul 
nemegyszer okosabbak nálunk. Ez annak felismerése, hogy 
a metafora az evolúció, így az élet alapvető motívuma. Egy 
olyan építészet, amely az emlékezeten keresztül szólal meg, 
új, jelentős érték.

A magyar organikus építészetet individualizmussal, 
egy énieskedéssel vádolják. Azt is mondják, hogy a magyar 
építészek egy mestert utánoznak, éppen ezért manieristák. 
El kellene gondolkozni azon a tényen, hogy majdnem min
den nagy' formátumú építész meghatározta a követőit. De 
az igazán eredeti építészek követői megváltozott formák
ban teremtenek újat. Valójában a csend ismétlői. Mert a 
valóban egyéni építészet a teremetés erejével képes közölni 
valamit. Amikor egy olyan nagy építész, mint Makovecz 
metaforákat használ, nem a sóhajtozó magányból húzza 
elő e metaforákat, hanem átfolyatja önmagán ezeket a forrá
sokat, amelyek a kollektív emlékezetből fakadnak. Bizo
nyos értelemben csodát visz véghez azáltal, hogy visszaadja 
honfitársainak azt, ami az övék, de amiről ők nem tudják, 
hogy hozzájuk tartozik. Ez a fajta kommunkáció, amely 
gyökerével a népi talajból táplálkozik, gyakran a modern 
művészetre jellemző borongó individualizmus teljes ellen
téte. Természetesen vannak nagyformátumú kivétetek. En
gem például Makovecz életműve nagyon emlékeztet Paul 
Klee-éra, az emberiség közös emlékezetében kutató nagy 
látnokéra.

Látván ma ezt a kiállítást, amelynek középpontjába a 
Mester műveit rendezték, körös-körül pedig azok munkáit, 
akik tőle valamit tanultak, és azt saját személyiségük függ
vényében fejlesztették tovább, az a kép jutott eszembe, 
amikor a kútba egy követ dobunk, és az első hullám egyre 
több szélesedő körben kezd gyűrűzni: ilyen a Mester és a 
tanítványok közötti kapcsolat, amikor a Mester azokkal a 
forrásokkal itatja át magát, amelyek mindannyiónkhoz 
tartoznak Ez nagy, kollektív jelenség. Azon nagy közösségi 
jelenségek egyike, amelyek annyi éven át gyarapították 
Európái.

Eszembe jutott, hogy valaki maguk közül könnyen kí
sértésbe eshet: már több, mint húsz éve létezik Magyaror
szágon az organikus iskola és egy-egy divat rendszerint 
húsz-huszonöt évig, egy nemzedék életén keresztül tart 
ki, tehát valaki abba a kísértésbe eshet, hogy letérjen erről 
az útról, mintha csak egy divatot vetne le, mert persze annyi
féle divat kering.

Ezért fel szeretném mindannyiukat hívni arra, hogy 
senki se hagyja el ezt az utat, jobb lenne talán úgy mondani, 
a csatamezőt. Egy csatát akkor fejezhetünk be, ha nyertünk
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vagy vesztettünk. És én biztosítom magukat arról, hogy' 
nem veszítettek. A nagy fa körül megannyi csemete szök
kent szárba, sőt, talán valaki majd az elsőnél is magasabbra 
nő, nem ez volna az első ilyen eset a történelemben. Még 
nem is nyertek. Persze már sok-sok dolgot építettek fel. 
Francois Burkhardt barátommal azt mondtuk egymásnak: 
már egy egész városra valót kitesz, ami megépült. Valóban 
gyönyörű város születhetnék e munkákból De ha igaz, 
akkor a maguk többé-kevésbé tudatos feladata az, hogy 
hozzájáruljanak a Földdel való új szövetséghez. Ahhoz a 
szövetséghez, ami évszázadról évszázadra megújul. Ha igaz, 
hogy az építészet a tudomány nagy újításait tükrözi, és ha 
az is igaz, hogy moderneknek kell lennünk abban az érte
lemben, hogy megfelelünk az emberek igényeinek és 
vágyainak, akkor ez azt is jelenti, hogy még nem nyerték 
meg a csatát, és még jó néhány munkás évtized áll maguk 
előtt. Tehát eltökélten haladjanak előre ezen az úton, és 
álljanak ellene a kísértésnek, hogy elhagyják a csatamezőt. 
Európa, az igazi, amit még fel kell építenünk, és nem az 
euro-dollárok Európája, végtelenül hálás lesz maguknak 
ezért.

Kuklis Erika fo rd ítása

Szegő György, építész, kritikus, 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára 

A BEAVATÁSRÓL

M egtisztelőfelkérést kaptam : a d n ék  e lő  a  m ágiáról, 
s a n n a k  építészeti vonatkozásairól. Egyik altém a a  

geom antia , a  helyszínre vonatkozó fö ld jóslá s  lehetne, 
erről nem  tudok eleget. A m ásik á lta lán osabb  lehetőség, 

a z  ú jabbkori építészet, m int term észetátalakító  
m ágikus cselekm énysor elem zése lenne. De létezik-e 

ilyesmi olyan  országban, a h o l a  hivatalos struktúrák  
nem  nevelnek igazi építész-mestereket, a h o l nincs meg  

a  beavattatás lehetősége? És a k k o r  a  m águs csupán  
bűvészinas... Talán mégis van ilyen törekvés, ezért lett

a  tém a a  beavatás.

Alapfogalmakkal kell kezdenem. Mi a mágia-, a természet 
titkos erőinek fölhasználása az események befolyásolása 
céljából. Ha ez a cél jó, teremtő irányú, a módszert f e h é r  
m ág ián ak  nevezik; ha azért alkalmazzák, hogy ártsanak 
valakinek, vagy elpusztítsák javait, a műveletet fe k e te  m á
g ia  névvel jelölik. A mágusok számos rituális szertartást 
végeznek. Néha az utánzó mágiával a kívánt eredményt 
próbálják eljátszani: élő emberek vagy létező tárgyak mo
delljeit használják, esetleg szertartásos öltözéket öltenek, 
jelképesen egy istenséggel azonosulnak. A dolog külsőd
legesnek tűnik, A valódi mágus a delphoi jósda feliratát 
követi: ismerd meg önm agad. Az Én a fix pont, az átalakító 
műveletek kezdete. E belső fix pont fellelését célozzák a 
beavató rím sok.

Mert mi is a beavatás?Mágikus önáta lak ító  vagy átlé
pő szertartás. A beavatandót jelképes misztériumokkal és 
a hatalom szavaival ismertetik meg. Titkos nevet és maga
sabb ceremoniális fokozatot kaphat. Az A rany H ajnal 
hermetikus rend mágiarendszerében, melyből a legtöbb 
újkori nyugati beavató rítus származik, különböző fokoza
tú beavatások voltak az Élet fá já n a k , minden szintjén, 
egészen a Kabbalából vett Tiferetig. A Tiferet fokozatot 
elért személy ezután a M ásodik R endbe  való felvételért 
folyamodik. A mágikus beavatás addig nem nyerhet hiva
talos elismerést, míg a beavatott egy különleges látomása 
meg nem erősíti új mágikus rangját. Látomás és mestermű 
a mi területünkön, az építészeti gondolatalkotásban egy
beeshetnek.

De mi a g o n d o la t  L o g o s -  görög kifejezés, jelentése 
szó  vagy gondolat, a gnosztikus terminológiában isten
séget jelöl a testet öltött világegyetemben, A hang vibrá
lásának és a sző hatalmának mind a mágiában, mind a 
vallásban nagy jelentősége van. János Evangéliumában 
ezt olvashatjuk: K ezdetben  vala a z  Ige, és a z  Ige vala  a z  
Istennél, és  Isten vala  a z  Ige .,. M inden ő  á lta la  lett, és 
n ála  nélkül sem m i sem lett. a  mi lett. Ehhez hasonlóan a 
K a b b a lá b a n  Isten szent nevének, a T etragram m aton  
negyvenkét betűs változatának kimondása teremtette meg 
a világot. A rituális mágia is nagy hangsúlyt fektet a szóra. 
Alphons Louis Constant, azaz Eliphas Lévi, a 19 századi 
nagy összefoglaló okkultista a következőket írja Miszté
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