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Nagy Lászlóról hallottam: halála előtt 
arra a kérdésre, hogy mit üzen az utó-
kornak, azt válaszolta:  Csókoltatom 
őket – ha még lesz arcuk. A középkori 
kambodzsai templomhegyeken sok-
ezer emberi arcot láttam kifaragva. 
Sokuk megmaradt épen, sokakat el-
torzított az idő vonásaikon átgördülő 
kereke. Makovecz arca miatt nem ag-
gódom. Az idővel együtt fénylik em-
léke.

A Hegy

A tao tanításának alapelve az egymást 
kiegyenlítő ellentétek jele, a hegy 
napos és árnyékos oldala. A jin-jang 
szó összetétel a közismert jelentések 
legalsó rétegében pontosan ezt jelen-
ti: a hegy és a fény egymáshoz való 
viszonyát. Ha a súrolt fényben álló 
hegyoldalra messziről tekintünk, pon-
tosan megérthető, miért. A fények és 
árnyékok a hegy alakzataiban egy-
másba folynak, összevegyülnek, a fény 
az árnyékban is ott ragyog, és az ár-
nyék a fénybe vegyül, miközben az 
egész nagyobb formának van túlnyo-
mórészt fényes és az árnyékban elme-
rülő része is. A kavicsokig lebontva a 
részekre és a teljes egészre ugyanaz 
az általános szabály vonatkozik. A fé-
nyek mindig mozgásban vannak, és 
folyamatosan átlényegítik és átértel-
mezik a látványt. De a hegy mindig 
ugyanaz. A hegy maga az állandóság. 
Az állandóság érzetét az anyag súlya 
adja, a kőzetek egymásra nehezedő 
nyomása, az örökös feszültségben 
mégis megnyugvó halott anyag. A 

hegy maga a tektonika, a nehézkedés 
törvénye mindent meghatároz, a tájat, 
a formákat, a fényeket és árnyékokat.

A hegy ugyanakkor a felfelé törekvés 
egyetemes szimbóluma is. Az em beri 
lét eredendően nem a repülésre te-
remtetett, így a hagyományban a 
hegycsúcsokra való felkapaszkodás 
jelentette azt a nézőpontot, ahonnan 
a világ megmutathatta tágabb látó-
körét, egyetemes összefüggéseit. Azt 
a nézőpontot, amit ma a technika 
ko rában már a műholdak kíméletlen 
objektivitása, vagy az információs vi-
lágháló nyújt a Földről. Sokan állítják, 
hogy a világunk összezsugorodott az 
információs forradalommal. Nem osz-
tom ezt a véleményt, mert ez csak egy 
virtuális zsugorodás, mint minden il-
lúzió, ez is megtévesztően törékeny 
dolog. Az illanó és parányi egyéni lét 
és a Föld egymáshoz viszonyított ará-
nya nem változott. Reális összevetést 
megfelelő távlatokból tehetünk, ten-
gert látva, vagy egy hegy lábánál meg-
indulva felfelé. A hegycsúcsra felérve 
jutalmunk lehet a tisztánlátás ritka 
pillanata és az egyedüllét öröme.

Frank Lloyd Wright azt tanította az 
építészetről, hogy soha ne tervezzünk 
házat a hegytetőre, mindig inkább 
egy kicsit lejjebb, a hegycsúcs alatti 
hajlatba ültessük a házainkat. Azt tar-
totta, hogy ha a hegytetőre telepszünk, 
elveszítjük a hegyet. Ösztönösen igaz-
nak éreztem ezt, és kö vetem is a mes-
tert ebben a kérdésben. A hegytető 
megszentelt hely, nem emberi hajlék-
nak való.

Amikor az európai középkori várak 
urai a hegyekre telepedtek, nem az 
otthonteremtés szándéka volt az el-
sődleges, hanem a harcászati célok. 
Azon belül sem pusztán a védelem, 
hanem legalább annnyira a hírközlési 
szempontok miatt választottak ki egy-
egy magaslatot erődítésnek. Jelzőtü-
zekkel értesítették egymást az erődök 
védői a környező ellenséges csapatok 
hadmozdulatairól. Az éjszaka sötétjé-
ben végig a hegycsúcsokra épült vá-
rak láncolatán a jelzőtüzek fénye 
gyor san és messzire eljutott. Ezekkel 
az építményekkel az volt a nagy baj, 
hogy egy egész hegyet kellett átfúrni 
ahhoz, hogy vizet találjanak a kutak-
ban.

A Barlang

A barlang a legősibb és legbiztonsá-
gosabb menedék. Ha hegyen telep-
szünk meg, legjobb, ha először egy 
barlangot keresünk magunknak. A 
hegyek súlyos tömörsége az anyag 
általános természetére jellemző illúzió. 
A kőzetek érdekességét, egyediségét 
a bennük megbúvó szivacsos üre gek 
adják, olyan egyedi terek, melyek 
gyakran emberi léptékű építészeti 
minőséget hordoznak. Ha a hegy, mint 
a jin-jang elv megtestesülése a fény-
árnyék hatásában egyszer már tetten 
érhető volt, mennyivel inkább az a 
hegyek és a kövek porozitásának tük-
rében. Katedrális méretű hasadékok 
és csak apró hangyák számára járható 
szűk ösvények szövedéke minden 
hegy belseje.

Nem minden barlang élhető. Az 
elzárt, vagy nehezen megközelíthető 
vizes helyek, a túl mély és szellőzetlen 
barlangok nem kedvezőek lakásnak. 
A barlangokat ugyan nem mi építjük, 
de megválaszthatjuk, melyik barlang 
elfogadható számunkra, melyik nem. 
A barlang menedéket ad, de végleg 
be is zárhat magába. A lezárt bejáratú 
barlang vagy sírbolt, vagy ami talán 
még annál is rosszabb, börtön. 

Választásunk során az optimumot 
keressük a levegős, de nem huzatos, 
a hűvös, de mégsem hideg barlangok 
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között. A barlangok az eddig ismert 
legszebb belső terek a világon. A hely-
választásban a végső döntés mindig 
az esztétikai szempontok szerint tör-
ténik. Ha nem így tennénk, emberi 
természetünket csúfolnánk meg. Ér-
dekes módon a festészet kezdetei, az 
őskori barlangrajzok egyúttal a művé-
szet végső letisztult, érett válaszát je-
lentik arra a kérdésre, mit tehetünk 
hozzá mi magunk a teremtett világ 
szépségéhez. Azok a jelek, amelyeket 
a barlang értékéhez az emberi nem 
hozzátett rajzaival, minőségi különb-
séget jelent a kezdeti természetes 
szépséghez képest. A művészet leg-
korábbi emlékei pontosan azt teszik 
hozzá az üres kőfalakhoz, amit Isten 
tett hozzá a világ teremtés előtti 
transzcendens állapotához – az önref-
lexió gesztusát.

A hegy, az állandóság jele és a tűz, a 
mulandóság szimbóluma a barlang-
ban találkoztak az első emberi birtok-
foglalások során. A barlangok tették 
lehetővé, hogy az első házi tűzhelyek 
megmaradjanak az esők idején is, a 
víz és a szél ne oltsa ki a lángokat. Az 
emberiség megkapaszkodott a bar-
langlakások védelmében, megerősö-
dött és nyugalmat talált. Találékony-
sága révén kiterjesztette lakóhelyeit 
tágabb vidékekre is.

Európában a földbe temetkezés 
szokása volt a meghatározó. A sírbolt 
térelméleti szempontból az anyaméh 
és az egészen kisméretű barlang, a téli 
álmot alvó állatok odújának szinoní-
mája. A föld maga az anyai minőség, 
az a közeg, ahol a magok megfogan-
nak, szárba szökkennek és ami elhalt, 
az újraéled. Az odú a hosszúra nyúló 
álom, a tetszhalál állapotának helyszí-
ne. Mi más lenne a sír, mint egy mor-
mota alvásának mélységével mérhető 
álom helye. 

A barlanghoz való viszony különös 
példája a teknősbéka páncélja. Fura 
állatfajta, melynek egyedei csontbar-
langot növesztettek maguk köré és 
mindenhová magukkal cipelik ezt a 
védelmet adó otthont, ahová bármi-
kor elrejtőzhetnek. A barlang az a 

biztos menedék, ahol ott is lehet 
hagyni a dolgokat. Önmagunkat éj-
szakai nyugalomra, javainkat amíg 
tennivalóink után járunk. Emberré 
válásunk kezdetei óta ambivalens a 
viszonyunk a tárgyainkhoz. Annyi 
mindenre vágyunk, hogy a megszer-
zett értékeket már nem tudjuk mindig 
magunkkal cipelni. 

Talán ezért is keresünk otthont ma-
gunknak.

A nagy, nehéz súlyok

A jógagyakorlatok a világunkat alkotó 
alapvető archetipusokra vonatkozóan 
adnak valamiféle támpontot, így a 
hegyekre való testi-lelki ráhangoló-
dásra is van megfelelő gyakorlat, ami 
látszólagos egyszerűségével tűnik ki 
a jógaállások közül. Semmi más, csak 
egyenesen állva előre nézni.

Érezzük a testünk súlyát, a lefelé 
húzó gravitációs erőt, a láb és hátiz-
mok feszültségét pusztán azért a ko-
moly munkáért, hogy gerincünket 
egyenesen tartsuk és a lélegzetvétel-
hez legyen elég terünk, mellkasunk 
katedrálisa ne szoruljon össze. Nem is 
annyira könnyű. Ha jól végezzük a 
gyakorlatot, megtapasztalhatjuk, mi-
lyen komoly építmény az emberi test. 
Mozdulatlanságában érezzük meg 
igazi súlyát, tehetetlenségét. Pedig ez 
mind mi magunk vagyunk, maga az 
élő elevenség. Mennyivel súlyosabb 
a halott anyag, a kő, a föld, a vas, mind-
az, amiből a hegyek vannak.

A dolgok súlya nem puszta illúzió. 
Az anyagi részecskék különböző sűrű-
ségű és távolságú halmazai közötti 
kölcsönhatás a gravitációs erő, mely 
számunkra a Nap, Hold, Föld hármas-
ságával határozható meg, mint a 
gravitációs terünket uraló viszonylag 
közeli, nagytömegű égitestek köre. A 
gravitáció sajátossága a kölcsönösség. 
Nem csak a Nap vonz bennünket, mi 
is vonzást gyakorlunk a Napra. A Nap 
és a Föld közötti tömegvonzás, mely 
bolygónkat megtartja pályáján 
3,54·1022 newton. Ez a borzalmas erő 
háromszor akkora, mint amennyit egy 
képzeletbeli mérleg mutatna itt a 

Földön, ha rátehetnénk az egész Plu-
tót.

A távoli égitestek is hatnak ránk, bár 
hatásuk arányait tekintve eltörpül a 
közeli óriásokhoz képest.

A Földön élve a gravitációs erők 
eredője ugyan mindig a Föld belseje 
felé mutat, de a függőleges irány meg-
határozása mégsem teljesen egyértel-
mű. A Föld magjának belső súlyelosz-
lása a magmában lévő eltérő anyagok 
különböző súlya miatt nem egyenle-
tes, így az erők függőleges eredője 
sem mindig a Föld mértani közép-
pontja felé mutat. Az eltérés ugyan 
parányi, de jól mutatja, mi a különb-
ség a valóságról alkotott egyszerűsí-
tett modell és a valóság között. Az 
egyszerűsített modell szerint a Föld 
gömb alakú, és a függőleges irány a 
gömb középpontja felé mutat. A fino-
mított modell szerint a Föld alakja 
geoid. A sajátosan földi forma mate-
matikai meghatározása szerint a felü-
let bármely pontja merőleges a mér-
tani középpont irányába ható gravitá-
ciós erő irányára. Az óceánokkal borí-
tott vidékek meglehetősen jól közelí-
tik ezt a finomított elméletet.

A valóság pedig nem modellezhető, 
talán mert az maga is modell. A világ 
teremtésének modellje. 

Ezért használjuk hatékony és érzék-
letes leírására inkább a mítoszoka, 
semmint bonyolult matematikát és 
fizikát.

Az Eget a görög mitológiában egy 
gigászi lény, Atlasz tartja a vállán. A 
Tejtenger kiköpülésének hindu míto-
szában Visnu teknősbéka megteste-
sülése, Kurma a Világhegyet tartja a 
hátán, mialatt az istenek és a démo-
nok a Tejtenger kincseit köpülik a hegy 
forgatásával. Emberfeletti lények tart-
ják egyben a világunkat folyamatos, 
szörnyű erőfeszítéssel. Úgy tűnik, ezzel 
a ténnyel mindig is tisztában voltunk, 
mióta csak létezik az emberi értelem.

A sötétség

A fény változása a napi ciklusban kö-
vethető nyomon a Nap és a Föld vi-
szonyában. Az évszakok a fényben és 
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A tao tanításának alapelve az egymást 
kiegyenlítő ellentétek jele, a hegy 
napos és árnyékos oldala. A jin-jang 
szó összetétel a közismert jelentések 
legalsó rétegében pontosan ezt jelen-
ti: a hegy és a fény egymáshoz való 
viszonyát. Ha a súrolt fényben álló 
hegyoldalra messziről tekintünk, pon-
tosan megérthető, miért. A fények és 
árnyékok a hegy alakzataiban egy-
másba folynak, összevegyülnek, a fény 
az árnyékban is ott ragyog, és az ár-
nyék a fénybe vegyül, miközben az 
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nyek mindig mozgásban vannak, és 
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Az állandóság érzetét az anyag súlya 
adja, a kőzetek egymásra nehezedő 
nyomása, az örökös feszültségben 
mégis megnyugvó halott anyag. A 

hegy maga a tektonika, a nehézkedés 
törvénye mindent meghatároz, a tájat, 
a formákat, a fényeket és árnyékokat.

A hegy ugyanakkor a felfelé törekvés 
egyetemes szimbóluma is. Az em beri 
lét eredendően nem a repülésre te-
remtetett, így a hagyományban a 
hegycsúcsokra való felkapaszkodás 
jelentette azt a nézőpontot, ahonnan 
a világ megmutathatta tágabb látó-
körét, egyetemes összefüggéseit. Azt 
a nézőpontot, amit ma a technika 
ko rában már a műholdak kíméletlen 
objektivitása, vagy az információs vi-
lágháló nyújt a Földről. Sokan állítják, 
hogy a világunk összezsugorodott az 
információs forradalommal. Nem osz-
tom ezt a véleményt, mert ez csak egy 
virtuális zsugorodás, mint minden il-
lúzió, ez is megtévesztően törékeny 
dolog. Az illanó és parányi egyéni lét 
és a Föld egymáshoz viszonyított ará-
nya nem változott. Reális összevetést 
megfelelő távlatokból tehetünk, ten-
gert látva, vagy egy hegy lábánál meg-
indulva felfelé. A hegycsúcsra felérve 
jutalmunk lehet a tisztánlátás ritka 
pillanata és az egyedüllét öröme.

Frank Lloyd Wright azt tanította az 
építészetről, hogy soha ne tervezzünk 
házat a hegytetőre, mindig inkább 
egy kicsit lejjebb, a hegycsúcs alatti 
hajlatba ültessük a házainkat. Azt tar-
totta, hogy ha a hegytetőre telepszünk, 
elveszítjük a hegyet. Ösztönösen igaz-
nak éreztem ezt, és kö vetem is a mes-
tert ebben a kérdésben. A hegytető 
megszentelt hely, nem emberi hajlék-
nak való.

Amikor az európai középkori várak 
urai a hegyekre telepedtek, nem az 
otthonteremtés szándéka volt az el-
sődleges, hanem a harcászati célok. 
Azon belül sem pusztán a védelem, 
hanem legalább annnyira a hírközlési 
szempontok miatt választottak ki egy-
egy magaslatot erődítésnek. Jelzőtü-
zekkel értesítették egymást az erődök 
védői a környező ellenséges csapatok 
hadmozdulatairól. Az éjszaka sötétjé-
ben végig a hegycsúcsokra épült vá-
rak láncolatán a jelzőtüzek fénye 
gyor san és messzire eljutott. Ezekkel 
az építményekkel az volt a nagy baj, 
hogy egy egész hegyet kellett átfúrni 
ahhoz, hogy vizet találjanak a kutak-
ban.

A Barlang

A barlang a legősibb és legbiztonsá-
gosabb menedék. Ha hegyen telep-
szünk meg, legjobb, ha először egy 
barlangot keresünk magunknak. A 
hegyek súlyos tömörsége az anyag 
általános természetére jellemző illúzió. 
A kőzetek érdekességét, egyediségét 
a bennük megbúvó szivacsos üre gek 
adják, olyan egyedi terek, melyek 
gyakran emberi léptékű építészeti 
minőséget hordoznak. Ha a hegy, mint 
a jin-jang elv megtestesülése a fény-
árnyék hatásában egyszer már tetten 
érhető volt, mennyivel inkább az a 
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és csak apró hangyák számára járható 
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elzárt, vagy nehezen megközelíthető 
vizes helyek, a túl mély és szellőzetlen 
barlangok nem kedvezőek lakásnak. 
A barlangokat ugyan nem mi építjük, 
de megválaszthatjuk, melyik barlang 
elfogadható számunkra, melyik nem. 
A barlang menedéket ad, de végleg 
be is zárhat magába. A lezárt bejáratú 
barlang vagy sírbolt, vagy ami talán 
még annál is rosszabb, börtön. 

Választásunk során az optimumot 
keressük a levegős, de nem huzatos, 
a hűvös, de mégsem hideg barlangok 
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között. A barlangok az eddig ismert 
legszebb belső terek a világon. A hely-
választásban a végső döntés mindig 
az esztétikai szempontok szerint tör-
ténik. Ha nem így tennénk, emberi 
természetünket csúfolnánk meg. Ér-
dekes módon a festészet kezdetei, az 
őskori barlangrajzok egyúttal a művé-
szet végső letisztult, érett válaszát je-
lentik arra a kérdésre, mit tehetünk 
hozzá mi magunk a teremtett világ 
szépségéhez. Azok a jelek, amelyeket 
a barlang értékéhez az emberi nem 
hozzátett rajzaival, minőségi különb-
séget jelent a kezdeti természetes 
szépséghez képest. A művészet leg-
korábbi emlékei pontosan azt teszik 
hozzá az üres kőfalakhoz, amit Isten 
tett hozzá a világ teremtés előtti 
transzcendens állapotához – az önref-
lexió gesztusát.

A hegy, az állandóság jele és a tűz, a 
mulandóság szimbóluma a barlang-
ban találkoztak az első emberi birtok-
foglalások során. A barlangok tették 
lehetővé, hogy az első házi tűzhelyek 
megmaradjanak az esők idején is, a 
víz és a szél ne oltsa ki a lángokat. Az 
emberiség megkapaszkodott a bar-
langlakások védelmében, megerősö-
dött és nyugalmat talált. Találékony-
sága révén kiterjesztette lakóhelyeit 
tágabb vidékekre is.

Európában a földbe temetkezés 
szokása volt a meghatározó. A sírbolt 
térelméleti szempontból az anyaméh 
és az egészen kisméretű barlang, a téli 
álmot alvó állatok odújának szinoní-
mája. A föld maga az anyai minőség, 
az a közeg, ahol a magok megfogan-
nak, szárba szökkennek és ami elhalt, 
az újraéled. Az odú a hosszúra nyúló 
álom, a tetszhalál állapotának helyszí-
ne. Mi más lenne a sír, mint egy mor-
mota alvásának mélységével mérhető 
álom helye. 

A barlanghoz való viszony különös 
példája a teknősbéka páncélja. Fura 
állatfajta, melynek egyedei csontbar-
langot növesztettek maguk köré és 
mindenhová magukkal cipelik ezt a 
védelmet adó otthont, ahová bármi-
kor elrejtőzhetnek. A barlang az a 

biztos menedék, ahol ott is lehet 
hagyni a dolgokat. Önmagunkat éj-
szakai nyugalomra, javainkat amíg 
tennivalóink után járunk. Emberré 
válásunk kezdetei óta ambivalens a 
viszonyunk a tárgyainkhoz. Annyi 
mindenre vágyunk, hogy a megszer-
zett értékeket már nem tudjuk mindig 
magunkkal cipelni. 

Talán ezért is keresünk otthont ma-
gunknak.

A nagy, nehéz súlyok

A jógagyakorlatok a világunkat alkotó 
alapvető archetipusokra vonatkozóan 
adnak valamiféle támpontot, így a 
hegyekre való testi-lelki ráhangoló-
dásra is van megfelelő gyakorlat, ami 
látszólagos egyszerűségével tűnik ki 
a jógaállások közül. Semmi más, csak 
egyenesen állva előre nézni.

Érezzük a testünk súlyát, a lefelé 
húzó gravitációs erőt, a láb és hátiz-
mok feszültségét pusztán azért a ko-
moly munkáért, hogy gerincünket 
egyenesen tartsuk és a lélegzetvétel-
hez legyen elég terünk, mellkasunk 
katedrálisa ne szoruljon össze. Nem is 
annyira könnyű. Ha jól végezzük a 
gyakorlatot, megtapasztalhatjuk, mi-
lyen komoly építmény az emberi test. 
Mozdulatlanságában érezzük meg 
igazi súlyát, tehetetlenségét. Pedig ez 
mind mi magunk vagyunk, maga az 
élő elevenség. Mennyivel súlyosabb 
a halott anyag, a kő, a föld, a vas, mind-
az, amiből a hegyek vannak.

A dolgok súlya nem puszta illúzió. 
Az anyagi részecskék különböző sűrű-
ségű és távolságú halmazai közötti 
kölcsönhatás a gravitációs erő, mely 
számunkra a Nap, Hold, Föld hármas-
ságával határozható meg, mint a 
gravitációs terünket uraló viszonylag 
közeli, nagytömegű égitestek köre. A 
gravitáció sajátossága a kölcsönösség. 
Nem csak a Nap vonz bennünket, mi 
is vonzást gyakorlunk a Napra. A Nap 
és a Föld közötti tömegvonzás, mely 
bolygónkat megtartja pályáján 
3,54·1022 newton. Ez a borzalmas erő 
háromszor akkora, mint amennyit egy 
képzeletbeli mérleg mutatna itt a 

Földön, ha rátehetnénk az egész Plu-
tót.

A távoli égitestek is hatnak ránk, bár 
hatásuk arányait tekintve eltörpül a 
közeli óriásokhoz képest.

A Földön élve a gravitációs erők 
eredője ugyan mindig a Föld belseje 
felé mutat, de a függőleges irány meg-
határozása mégsem teljesen egyértel-
mű. A Föld magjának belső súlyelosz-
lása a magmában lévő eltérő anyagok 
különböző súlya miatt nem egyenle-
tes, így az erők függőleges eredője 
sem mindig a Föld mértani közép-
pontja felé mutat. Az eltérés ugyan 
parányi, de jól mutatja, mi a különb-
ség a valóságról alkotott egyszerűsí-
tett modell és a valóság között. Az 
egyszerűsített modell szerint a Föld 
gömb alakú, és a függőleges irány a 
gömb középpontja felé mutat. A fino-
mított modell szerint a Föld alakja 
geoid. A sajátosan földi forma mate-
matikai meghatározása szerint a felü-
let bármely pontja merőleges a mér-
tani középpont irányába ható gravitá-
ciós erő irányára. Az óceánokkal borí-
tott vidékek meglehetősen jól közelí-
tik ezt a finomított elméletet.

A valóság pedig nem modellezhető, 
talán mert az maga is modell. A világ 
teremtésének modellje. 

Ezért használjuk hatékony és érzék-
letes leírására inkább a mítoszoka, 
semmint bonyolult matematikát és 
fizikát.

Az Eget a görög mitológiában egy 
gigászi lény, Atlasz tartja a vállán. A 
Tejtenger kiköpülésének hindu míto-
szában Visnu teknősbéka megteste-
sülése, Kurma a Világhegyet tartja a 
hátán, mialatt az istenek és a démo-
nok a Tejtenger kincseit köpülik a hegy 
forgatásával. Emberfeletti lények tart-
ják egyben a világunkat folyamatos, 
szörnyű erőfeszítéssel. Úgy tűnik, ezzel 
a ténnyel mindig is tisztában voltunk, 
mióta csak létezik az emberi értelem.

A sötétség

A fény változása a napi ciklusban kö-
vethető nyomon a Nap és a Föld vi-
szonyában. Az évszakok a fényben és 
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a sötétben töltött órák egymáshoz 
való viszonyában manifesztálódnak, - 
nyáron a nappalok hosszabbak, télen 
az éjszakák. 

Többféle sötétség van. Az éjfekete 
egyiptomi sötétségtől, a csillagos ég 
alatti szép sötétségen vagy az alkonyi 
félhomályon keresztül egészen az egy-
szerű emberi butaságig terjed a szó 
értelme. A sötétség nem más, mint a 
fény hiánya. A megértés, a megisme-
rés hiánya. A látás lehetőségének kor-
látozottsága a sötétség. Sötétségben 
élni nem jó. A legszörnyűbb bünteté-
sek egyike a sötétzárka, a börtönön 
belüli fénytől is elzárt elszigeteltség.

A sötétség többnyire nem a szép-
séggel és a jósággal kapcsolódik össze 
a tudatunkban. Mégis vannak pozitív 
rétegei is a szóhoz kapcsolódó érte-
lemnek. Használjuk például azt a kife-
jezést is, hogy bársonyos sötétség. 
Leggyakrabban arra a bizalmas meg-
hittségre értjük, amikor a látás másod-
lagossá válik és a tapintás veszi át az 
érzékelésben a fő szerepet.

Testünkön belül bármikor megta-
pasztalhatjuk a sötétséget, egyszerű-
en úgy, hogy lehunyjuk a szemünket. 
Ekkor egy különös hangulatú belső 

térbe kerülünk, amiben ugyan félho-
mály uralkodik, sőt bizonyos értelem-
ben teljes a sötétség, de mégis mintha 
felsejlenének formák és színek, olyan, 
mintha egy belső mozivásznon gyor-
san pergő képeket látnánk. Személy 
szerint valahogy így képzelem a csil-
lagközi teret is, sötéten izzó szabad 
térnek, ahol bármi megtörténhet. 

Ennek a belső látásnak a teljes sza-
badság a legfőbb jellemzője. A formák 
egymásba olvadhatnak, összekapcso-
lódhatnak az érzések és a képek, szim-
bólumok és prekoncepciók alakulhat-
nak ki elménkben korlát és felelősség 
nélkül, megtarthatjuk mind  azt, ami 
hasznos és elvethetjük a már megunt 
képzeletszüleményeket. Ezt a nagyfo-
kú szabadságot nem lehet eléggé 
értékelni, amikor a teremtő, alkotó 
képzeletet munkára fogjuk. Ha ötlete-
inket mindjárt valóra tudnánk váltani, 
amikor csak eszünkbe ötlenek és 
megtetszenek, nagyon veszedelmes 
lények lennénk. Ha viszont korlátoz-
nunk kellene önmagunkat gondola-
tainkban, sok jó lehetőség akadna el 
az önkontroll szűrőjén.

Szabadságra kell önmagunkat ne-
velnünk, mert ez a képesség ugyan 

gyermekként eleve adott bennünk, 
de idővel elsorvadhat, kifakulhat a 
belső látás. A gyermeki önfeledt rajz-
készség elvesztése jó példa a képzelet 
felnőttkori leépülésére. Ebben segít a 
művészetek tudatos gyakorlása, a já-
tékos alkotókedv fenntartása egészen 
a hajlott időskorig. Ez az emberhez 
méltó élet, a Homo ludens, a játékos 
ember élete. A sötétségben laknak 
azok a rejtett képességeink, melyeket 
világra hozhatunk, vagy hagyhatunk 
szunnyadni tetszésünk szerint. A sö-
tétség is társunk és segítőnk az úton, 
önnön valódi értékeink és képessége-
ink felismerése során. 

Az építészek között van, akiben kü-
lönösen magas szintre fejlődik a belső 
látás, annak is egy különös fajtája, a 
belső térlátás képessége. Ez még a 
szakmán belül is ritka kincs, nem min-
denkinek adatik meg, de vizualizációs 
gyakorlatokkal fejleszthető. Az álmo-
dozást sokan semmittevésnek tartják, 
pedig a legintezívebb élményekhez 
álmunkban jutunk. Ugyan ezt az inten-
zitást ki lehet fejleszteni éber állapot-
ban meditációs gyakorlatokkal. Nem 
is ismerek igazán jó építészt magas-
szintű spirituális önismeret nelkül. 

Makovecz Imrével harmadéves egye-
temistaként találkoztam először a Ber -
csényi Kollégiumban, Csete György-
gyel közösen tartott előadást a szer ves 
építészetről. A találkozó végén kirán-
dulást hirdettek a Pilisi Parkerdőgaz-
daság akkor épülő látogatóközpont-
jába Visegrádra. Ott, a Mogyoró hegy 
te  tején, a Nagy Lászlónak állított tró-
nus mellett megszületett a vise grádi 
táborok eszméje. A trónuson egy 
Nagy László-vers utolsó két sora ol-
vasható:

S ki viszi át fogában tartva
A Szerelmet a túlsó partra?

A táborban összegyűlt ifjúságnak 
Imre rögtön szerette volna átadni a 
Szabadság filozófiáját és tudományát. 
Mai tudatommal átolvasva szeretnék 
rövid könyvajánlóval csatlakozni a 
megemlékezéshez.

Rudolf Steiner A szabadság filozófiá-
ja című művét – azt hiszem – kevesen 
értették meg. Engem érzelmileg na-
gyon megfogott, máig eszem be jut 
belőle pár kifejezés. Két éve egy meg-
osztó körben merült fel bennem na-
gyon határozottan azoknak az esték-
nek az emléke, amikor az Astoriánál 
egy kis lakásban összegyűlve Kálmán 
István vezetésével elkezdtük tanul-
mányozni a művet, fejezetről fejezet-
re haladva, közösen olvastuk és pró-
báltuk megérteni. Maga a tanulási 
módszer az, amivel újra találkoztam, 
nagy örömömre.

Az egész gondolati építményből 
szeretnék néhány kisebb részletet 
megmutatni, ami gazdagságával – re-
mélem – minden olvasóban felkelti a 
teljes megismerés igényét.

Ültessetek el egy magot; gyökeret ereszt, 
szárat hajt, levéllé, virággá bontakozik. 
Állítsátok magatok elé a növényt: lelke-
tekben egy meghatározott fogalommal 
kapcsolódik össze. Miért tartoznék ez a 
fogalom kevésbé az egész növényhez, 
mint a levél vagy a virág? Azt mondjá-
tok: a levelek és a virágok az észlelő 
szubjektum nélkül is megvannak; a fo-
galom viszont csak akkor jelenik meg, 
ha az ember szemben áll a növénnyel. 
Ez igaz. De virágok és levelek is csak ak-
kor keletkeznek a növényen, ha van föld, 
amelybe a magot ül tet hetjük, ha van 
fény és levegő, amely ben a levelek és vi-
rágok kibontakozhatnak. Ugyanígy jön 
létre a növény fo galma is, ha a gondol-
kodó tudat kerül vele szembe…

Nem a tárgyakon múlik, hogy egy-
előre a megfelelő fogalmak nélkül kap-
juk őket, hanem saját szellemi organizá-
ciónkon. Mivoltunk, mint olyan mű  ködik 
úgy, hogy a dolgok valóságának szá-
mításba jövő elemeit két oldalról kap-
juk: az észlelés és a gondolkodás olda-
láról….
Az emberben mint észleleti objektum-
ban, adva van a lehetőség arra, hogy 
átalakuljon, ahogy a csírában is meg-
van a növénnyé alakulás lehetősége. A 
növény a benne lévő törvényszerűség 
következtében alakul át; az ember meg-
marad a maga tökéletlen ál lapotában, 
ha nem ragadja meg magában az át-
alakítható elemet és nem alakítja át 
magát a saját erejével. A természet az 
emberből csak természeti lényt formál; 
a társadalom törvények szerint cselekvő 
lényt; szabad lényt csak ő maga formál-
hat magából. A természet az embert 
fejlődésének bizonyos fokán szabadon 
engedi; a társadalom fejlődésének to-

vábbi pontjáig vezeti; a végső alakítást 
csak ő maga végezheti el magán.

Csak ha a cél iránti szeretetemet kö-
vetem, akkor cselekszem én magam… 
Nem vizsgálom értelmemmel, hogy 
cselekedetem jó-e vagy rossz, hanem 
végrehajtom, mert szeretem. „Jó” lesz, 
ha szeretettel áthatott intuícióm helye-
sen áll benn az intuitíven átélendő vi-
lágösszefüggésben; „rossz”, ha nem he-
lyesen áll benn. 

De hogyan lehetséges az emberek 
együttélése, ha mindenki csak arra tö-
rekszik, hogy a saját individualitását 
juttassa érvényre? Morális félreértés 
vagy összeütközés morálisan szabad 
emberek között kizárt. … A cselekvés 
iránti szeretetben élni és a másik akara-
tát megértve őt élni hagyni, ez a sza-
bad ember alapelve.

Steiner részletes tematikát dolgo-
zott ki, ami segítheti az önátalakítás 
munkáját. Ebből sokat tanulhatunk, 
de más utat is be lehet járni, egyéni 
individuális életutunk gazdagítja azt 
az egységet, amire törekszünk.

Új kommunikációs és döntéshoza-
tali technikákat kell elsajátítanunk, 
ami mentes a demokrácia szavazógé-
pezetétől és valódi egységet teremt. 
Belső világunkban is hasonló módon 
kell rendet teremtenünk.

Virginia Satir, John Banmen, Jane 
Gerber, Gömöri Mária: Satir-modellt 
és a családterápiát bemutató könyvé-
ben olvasható az alábbi elgondolkod-
tató megállapítás: Mindannyiunk nak 
sok része, vagy aspektusa van; Satir 
ezeket „számos arcunknak” nevezte. 
Ez azt jelenti, hogy sok lehetőségünk 
van. Minden arccal együtt jár egy 
hang, képzetek és elvárások sora… 
Legtöbben jónak, vagy rossznak tart-
juk ezeket a részeinket. Ha valaki 
olyan politikai rendszerben nőtt fel, 
amelyben a hatalmat veszélyesnek, 
kegyetlennek, manipulatívnak észlel-
ték, az illető a saját erejét és hatalmát 
nem élheti meg, és félhet tőle.

Belső képzeteink átalakítása vissza-
adja cselekvőképességünket. Hálás 
vagyok, hogy részese lehetek ennek 
a folyamatnak.

Könyvajánló

Csángó Zsuzsa




