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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.
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