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Herczeg Ágnes: Tapasztalatom szerint a 
fiatalok ma nagyon bizonytalanok, hol van 
helyük ebben a világban, ahol mind a 
városi, mind a vidéken élő ember elszakadt 
a természeti világtól, idegen számára, nem 
tekinti magát a táj részének. Miközben az 
iskolákban óriási ismeretanyagot kell 
megtanulni például a természettudomá
nyos tantárgyak keretén belül, mégsem lesz 
ez a tudás a miénk.

Élettapasztalatod alapján mit javasolsz  
a fiataloknak, hogyan lehet az ember ma 
újra a táj, a természeti világ része, együtt
működő és értő partnere, és hogyan lehet 
mindez tudományosan megalapozott? 

Jochen Bockemühl: Épp itt van a kérdés 
kulcsa. Mit jelent az, hogy tudományos? 
Ma a természettudomány, ahogy a többi 
tudomány is, képzetekkel dolgozik. A kép-
zet az, amit magunk elé állítunk, vagyis 
leválasztjuk magunkról és objektumként 
kezeljük. Ez azt jelenti, hogy amiről be-
szélünk, az rajtunk kívül álló objektum. Ez 
az érzület oda vezet, hogy a tudomány csak 
azt veszi figyelembe, amit képzet formába 
tud hozni, amitől elválasztja magát. Amikor 
azonban én létrehozok egy képzetet, akkor 
ennek a képzetnek szüksége van egy 
összefüggésre, amiből létrejött. Ezt az 
összefüggést tudattalanul hozzágondolom, 
mint a kijelentésem előfeltételét. A prob-
léma abban rejlik, hogy az összefüggés, 
amiből kiragadtam a képzetet, nem tuda-
tos. Jelentősége van annak, hogy emellett 
a képzetalkotó gondolkodás mellett létezik 

egy „szemlélődő” gondolkodás is. A szem-
lélődő gondolkodás nem a részletekre 
fordítja a figyelmét, amiről képzetet alkot. 
Ennek megfelelően úgy kell tekintenünk 
valamire, hogy azt egészként lássuk, az 
egészet lássuk benne. Ez azt je lenti, hogy 
belemegyünk valamibe, ellentétben az 
egyértelmű képzet elutasító mi voltával. A 
táj nem a fa és a ház, vagy a hegy és a felhők, 
hanem a táj az, ami mindezen részleteken 
keresztül mint belső tapasztalat felmerül. 
A szemlélődő gondolkodás valahol min-
denkiben benne van, csak nem tudatos. 
Minthogy a tudományos képzetalkotás 
egy határhoz ér, amikor az egészről van szó, 
azt gondolja az ember, hogy ezen a pon-
ton az érzéseket kell bevetnie, pedig való-
jában ennél a határnál egy átfogó gondol-
kodást kell kifejleszteni. Ezt az átfogó gon-
dolkodást nevezzük belső szemléletnek. 
Goethe ezt szemlélődő ítélőerőnek nevezi. 
Már nem Goethe korában élünk, ma más 
a tudatállapotunk. Mindannyiunk érzülete 
materialista, vagyis felállítunk ma gunk elé 
egy világot abban az érzületben, hogy az 
rajtunk kívül áll, nem vagyunk részei, nél-
külünk létezik. Az objektivitásra törekvés 
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1928-ban született Drezdában. Tanulmá-
nyait a Rudolf Steiner iskolában kezdte. 
Felsőfokú tanulmányait Drezdában és Tü-
bingenben végezte, ahol kémiát, geológi-
át, botanikát és zoológiát hallgatott. Emel-
lett antropozófiai megismerés-elmélettel 
foglalkozott. Rövid pedagógiai tevékeny-
ség után 1956-tól a Goetheanum kutatóla-
boratóriumában dolgozott. 1971 és 1996 
között a Goetheanum Természettudomá-
nyi Szekcióját vezette. Évtizedeken át nem-
zetközi nyári kurzusokat szervezett tájépí-
tészek, ökológusok, pedagógusok számá-
ra. A goethei és steineri természet- és táj-
szemlélet továbbfejlesztésével európahírű 
iskolát teremtett.  Dornachban él, számos 
könyv, tudományos publikáció szerzője.

képét elevenítették fel a 21. század legelején 
többek között az Amerikai Egyesült Álla-
mokban, Kanadában, Ausztráliában, Új-Zé-
landon a keresztény közösségek, amikor 
közös művelésbe vonták a templomkerte-
ket. Milyen igazuk van! Az ő mottójuk: 
Kertészkedj Istennel! 

Az Amerikai Egyesült Államokban létre-
jött templomkertek egyik fő motivációja a 
jelenleg is zajló gazdasági válság. A válto-
zóban lévő gazdasági helyzetben az embe-
rek egy része a földhöz és a természethez 
való visszatérést tartja a követendő útnak. 
Ezeket a hit alapú közösségeket a kertész-
kedés, az élelmiszerbiztonság és a közössé-
gi lét megélése mellett a közös hit is erősí-
ti. Hiszen a kert nemcsak az élelmiszerter-
mesztésről szól, hanem a Teremtővel való 
kapcsolatról. „ …Kertészkedés által tanulunk 
magunkról, a Természettel való összefüggé
sekről, a munka és kreativitás kapcsolatáról és 
a spiritualitásról.” – vallja Christine Sine, aki a 
Sustainable traditions keresztény mozgalom 
aktív tagjaként számos könyv szezője eb-
ben a témában. A közösségi kertek nem 
korlátozódhatnak a nagyvárosokra, hiszen 
a kisvárosok, a falvak jelentős részén is ma 
egyre kevesebben művelik a kertjeiket és 
közösségeiktől elidegenedetten élnek az 
emberek. Az óvoda- és iskolakertek a gyer-
mekek számára biztosíthatnak utat a ter-
mészethez, míg a közösségi kertek a felnőt-
teket szerveznék közösségbe. 

A Pannonhalmi Bencés Apátság adott 
otthont 2011-ben a Fenntartható közösségek 

– tájbarát mezőgazdaság című tanácskozás-
nak, amelyet a hazai mezőgazdaság meg-
újulását, a vidéki élet vonzerejének növelé-
sét és a táj helyreállítását szolgáló intézke-
désekről folytattak. A konferencia szervezői 
tudatosan választották a helyszínt. Pannon-
halma „…jelképes jelentőségű színhelye 
nemcsak a művelődésnek, de a célszerű 
földművelésnek is a legrégebbi iskolája ha
zánkban” – olvashatjuk a felhívásban. A 
közösen megfogalmazott Pannonhalmi 
nyilatkozat is azt mutatja, hogy a magyaror-
szági keresztény egyházak, a magyar törté-
nelem (egyetlen) fennállásukat tekintve 
folytonosságot mutató intézményei, egyre 

erősebben hallatják hangjukat az élelmi-
szerbiztonsággal és földműveléssel kapcso-
latban. A tanácskozás a következő fő téma-
körökben folyt:
• Helyi piacot a helyi termékeknek!
• Egészséges, helyi élelmiszert az iskolai 

közétkeztetésbe!
• A gyümölcsfafajták tájadottságokhoz al-

kalmazkodó sokféleségének helyreállítá-
sát, védelmét!

• Gyógyító növényeink szélesebb körű 
hasznosítását!
Reméljük, hogy a megfogalmazott célok 

a jövőben kiterjednek a templomi közös-
ségekre, lehetőséget teremtve templomi 
közösségi kertek létrehozására, mint a helyi 
társadalmat erősítő, támogató kezdemé-
nyezésekre. A közösségi kertek, tudatos 
odafigyeléssel, a fenti célok eléréséhez 
nagymértékben hozzájárulhatnak.

A templomi közösségek a közösségi kert 
kialakításában kedvezőbb helyzetben van-
nak, mint világi társaik, hiszen már meglévő 
közösségre alapozhatnak, és általában saját 
kerített udvarral rendelkeznek. A magyar-
országi nagyvárosok templomai körül lévő 
zöldfelületek többnyire kihasználatlanok. 
Aktív funkciót nem töltenek be, inkább re-
kreációs célú parkosított területek; állapo-
tuk a szépen gondozottól a teljesen elha-
nyagoltig változik. A plébánia közössége és 
a templomkert között gyakran nincs sem-
miféle kapcsolat,  a közösségben és a terü-
letben rejlő lehetőségek kihasználatlanok. 

A közösségi kertek budapesti elterjedését 
figyelve született meg az első budapesti 
közösségi templomkert álma a XI. kerületi 
Albertfalvi Református Gyülekezetben. A 
Református Gyülekezet imaházának kertjé-
ben korábban gyümölcsfákat, szőlőkordo-
nokat telepítettek. Néhány gyülekezeti tag 
már 2012-ben egy-egy kisebb terület mű-
velésébe kezdett. Ezen felbátorodva meg-
született a közösségi kert igénye, hiszen a 
gyülekezetbe sokan járnak a környező pa-
nelházakból. Érthető, hogy ez a kedves, 
csöndes, buja kert hívogatólag szólította 
meg a betonrengetegbe zárt embereket. 

A közösségi kert tervezésére pályázatot 
írtak ki. A kerttervezésben Brózik Zsófia és 

Tikk Dóra tájépítészek vettek részt, az ön-
szerveződést a gyülekezeti lelkész és a Vá-
rosi Kertek Egyesület patronálta. A közös-
ségi kert az Isten kertje nevet kapta.

A tervezés során össze kellett egyeztetni 
a templomkert és a közösségi kert haszná-
latából eredő funkciókat, hiszen egy gyüle-
kezeti kert a biblia-, a hittanórák, a közössé-
gi beszélgetések és az egyéni elmélkedés 
színtere; míg a közösségi kert az egyforma 
méretű parcellákon kertészkedők területe, 
komposztládákkal, vizeshordóval, kerti sü-
tögetővel és szerszámtárolóval, hogy csak 
a legfontosabbakat említsem. A gyülekezet 
legifjabb tagjainak pedig játszóteret kell 
hagyni a kertben. Az előbbi elemekből 
összeállt közösségi templomkert egyelőre 
a megvalósítás előtt áll. Az idei év az anyagi 
források előteremtésének az ideje, amely a  
nulladik évi elnevezést kapta, jelezve, hogy 
a hosszú távú koncepció megvalósulása 
még várat magára. Addig is ideiglenes 
parcellák kiosztásával már megkezdődött 
a közösségi kertművelés.  A jelenleg zajló 
nulladik év az Isten Kertjében a közösség 
összekovácsolódásáról szól, a növények 
növekedésének csöndjében. Már van kert-
vezető, pénztáros, közös levelezőlista. Min-
denki örömére és lelkes részvételével kije-
löltük, majd közös erővel felástuk a kertet, 
kialakítottuk a komposztáló keretek helyét. 
Ezután már indulhatott az ültetés.

A magyar keresztény közösségek egyik 
megújulási útjának tartjuk a templomker-
tek közösségi kertekként való művelését, 
amely által újrafogalmazhatjuk közössé-
günkhöz való viszonyunkat, a teremtett 
világhoz való kapcsolatunkat a teremtés 
örömének a megélése által. Emellett ezek 
a kertek hozzájárulhatnak a zöldség- és a 
gyógynövények biodiverzitásának védel-
méhez, a tájfajták megőrzéséhez és elter-
jedéséhez; továbbá biztosítják az egészsé-
ges élelmiszert a közösség tagjainak. A 
templomi közösségek kertjei missziót hor-
doznak keresztényeknek és keresőknek 
egy aránt: a kertekben, a kezünk között fel-
növekvő paradicsomban, retekben, répá-
ban és salátában újra és újra rátalálni a jelen 
lévő Istenre.
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keressük, hanem a gondolkodás tevékeny-
ségében. Ez azt jelenti, hogy benne vagyok, 
jelen vagyok, részt veszek, mert ez mindig 
csak addig érvényes, amíg teszem is. Ger-
not Böhme kiadott egy könyvet a termé-
szet fenomenológiájáról. Ebben publikál-
tam erről egy tanulmányt, amiben segítek 
észrevenni azt, hogy hol is vagyunk igazá-
ból, amikor foglalkozunk valamivel.  Ez a 
vonatkozás nagyon fontos. Vagyis nem 
létezik semmi rajtunk kívül, ami valóban a 
szellemihez vezet.

Segít ebben az, ha megfigyeljük 
viszonyunkat első emlékképeink 
és a fogalmak kapcsolatáról? 

Igen. Az észlelés csak kérdéseket tesz fel. A 
választ mi magunk adjuk meg. Az észlelé-
seket, szemlélődő gondolkodás által, bele-
helyezzük az adott érzék-összefüggésbe. 
Ezzel tisztában kell lennünk. 

Az emberek türelmetlenek, szeretnének 
például tájépítészetet tanulni, 
de nincs idejük vagy türelmük, hogy 
leüljenek egy fa elé és megfigyeljék azt. 

Csak a megfigyelés nem elég, el kell azon 
is gondolkodni, hogy mit is figyeltünk meg 

éppen. A megfigyelés is már nagyon szép, 
de vajon hogyan jutottam most éppen 
ehhez az ítélethez? A megismerés mindig 
összefügg a gondolkodással. A tudomány 
is az élő gondolkodáson keresztül kell, 
hogy kifejlődjön. 

Hogyan lehet megismertetni fiatalokat 
ezzel? Nem értik a szövegeket, de kérdéseik 
vannak…

A kultúra ma nem kínál fel semmit, ami 
ebben segíthetne. Ezzel ellentétben min-
den egyre jobban a képzetek irányába 
húzza az embert, ami végül elvezet az 
úgynevezett digitális tudat kialakulásához. 
Amikor a számítógépen leütök egy billen-
tyűt, tudom, hogy ez közvetlenül mit idéz 
elő. De miért is kell leütnöm ezt a billen-
tyűt? Mit is akarok ezzel mondani? Ilyen 
kérdéseknél észrevesszük, hogy a kijelentés 
tulajdonképpeni tartalma ennek és annak 
az előfeltétele, de mint olyan nem jelenik 
meg. A billentyű leütése csak egy hely. Ha 
gondolkodás alatt mindig csak képzetal-
kotást értünk, akkor nem jutunk el a meg-
ismeréshez. 

Az embereknek ezt magukban kell 
megtalálniuk. Kimennek a világba, 
és saját magukat keresik.

Igen, és épp erre jó Bennem él a világ? című 
könyvem és az abból készült kiállítás. A 
képek segítségével mindenki maga vizs-
gálhatja meg, hogy az ember mit visz bele 
magából a képbe, hogy ilyennek látja. 

Amikor az előzővel ellentétben közvetle-
nül lerajzolunk valamit, nem igazán jutunk 
bele a dologba. Az emlékezetből elhozott 
dolgot úgy festhetjük meg, hogy kialakul-
hasson a megfelelő hangulat. Tartalmaz-
zon ugyanakkor olyan elemeket is, hogy 
más pontosan tudja: igen, ez ott ilyen volt. 
Akkor is, ha a részletek esetleg nem stim-
melnek. 

Úgy tudom, hogy jelenleg 
az önéletrajzodon dolgozol.

Igen, ez valójában a kutatásaim életrajza. 
Már diákként úgy akartam megváltoztatni 
a természettudományt, hogy túljussunk a 
csupán fizikai dolgokon, hogy felismerjük 
az életet és a lelkiséget. Megragadásához 
mindig más kísérleti példákat kerestem, 
amikkel ez tanulmányozható. Saját önélet-
rajzomat úgy értelmezem, hogy megkísér-
lem azt az utat ábrázolni, amelyen egyre 
tovább jutottam a felismerésben. 

Mondhatjuk, hogy ugyanúgy, 
ahogy az embernek van sorstörténete, 
amelyet az önéletrajzban meg lehet 
örökíteni, a tájnak is van saját életrajza, 
saját sorstörténete? 

Igen, ez nagyon szorosan összefügg, és 
nagyon fontos, hogy ezt az összefüggést 
kidolgozzuk. Először azáltal, hogy kifelé 
nézünk, és nagyon pontosan megfigye-
lünk valamit, képzetet alkotunk, és utána 
belsőleg gondolkodva ismét végigkövet-
jük. Így a biztonságot már nem a tárgyban 

szorosan összefügg a képzetalkotással. Az 
objektum ebben a szemléletben a valóság. 
Azonban tulajdonképpen csak az előtt az 
átfogó háttér előtt valóság, amiből kiindul-
va létrehoztuk a képzetet. Ez a háttér álta-
lában nem tudatosul bennünk, mert ép-
pen az összefüggések szemlélése az, ami 
tudományosan nem megragadható. Tu-
domány alatt a képzetalkotást értjük. Lé-
teznie kell azonban egy olyan tudomány-
nak is, amely az összefüggésekkel foglalko-
zik. Erre egyrészt akkor van szükségünk, ha 
a táj témájával foglalkozunk. Ahhoz, hogy 
a tájat megragadjuk, bele kell menjünk. 
Miközben újra és újra nyitott szemmel, 
különböző módon tekintünk körül, lassan 
egyre gazdagabb szemléletünk lesz arról, 
amivel foglalkozunk. A növényeknél is így 
van. Amikor megfigyelek egy gyógynö-
vényt, meg akarom ismerni, azzal a nehéz-
séggel szembesülök, hogy valójában kép-
telen vagyok képzetet alkotni arról, ami 
bennem a megfigyelés során létrejön, ha-
nem lassan kialakul bennem a gyógynö-
vényről egy szemlélet, amely annál gazda-
gabb lesz, minél többet foglalkozom vele. 
Kialakul az észlelés új képessége. Egy to-
vábbi terület, amelyhez a szemlélődő gon-
dolkodás szükséges, a művészet és a mű-
vészet szemlélése.

Másképp gondolkodunk ma, mint Goethe?

Igen. Amikor Goethe A növények metamor
fózisa című művét olvassuk, tapasztalhatjuk, 
hogy mindig képekben beszél. Nagyon 
pontosan kell olvasni. Például amikor „a 
nedvek finomodásáról“ beszél, azt a mai 
ember természetesen materiálisan gon-
dolja. Analíziseket végezne, de a „finomo-
dást” ezáltal nem ismerné fel. Goethe ezt 
a finomodást a változás képében, a meta-
morfózisban tapasztalja. Goethe erről ezt 
mondaná: „Ez a fajta folyékonnyá válás a 
gondolkodásban, amit a növényen gyako
rolhatok, lesz az életnek megfelelő tudomány.”

Azt mondod, Goethe képekben beszél, amit 
ma nem értünk annak ellenére, hogy mai 
kultúránkban mindenütt egy képi világ 
árad felénk. Hogyan ébreszthetjük fel  
a világ iránti érdeklődésünket abban  
az értelemben, ahogyan beszéltél róla?  

Ma tulajdonképpen egy képzetvilágban 
élünk. A képzet mindig egyértelmű. Ezzel 

szemben egy képet teljesen különböző 
formákban lehet kifejezni. Ez nagyon lé-
nyeges pont. Egy vidék, ahol egyszer táj-
konferenciát tartottunk, elevenné válik 
bennem. A táj benyomásai során a gondo-
latok nélküli megélésre vágyunk vissza. Ez 
természetesen működik, de ez nem egy 
jövőbeli út, hanem valami, ami a múlttal 
függ össze. Amikor hat rám valami, emlé-
kek jönnek elő, vagyis felbukkan bennem 
valami, ami nem tudatosan már bennem 
van. Ez nagyon szép, mégsem valós meg-
ismerés. A valós, új megismerés csakis a 
gondolkodáson keresztül jön létre. Minden 
egyes képzetnek szükségszerű kiegészítő-
je a szemlélődő gondolkodás. Csak ez adja 
meg a képzetek értelmét. Hajlandóak va-
gyunk misztifikálni az érzést és abban látni 
a hely szellemét. De hol is van az a bizonyos 
Genius Loci? Nem odakint található, hanem 
bennem kell létrejönnie azáltal, hogy 
megismertem, hogy újra és újra rátekintek, 
figyelek rá, mindig hallgatom és látom, és 
így összekapcsolódom vele.  

A Genius Loci nem egy eredendő 
lokális minőség?

A Genius Locinak – szemben azzal, ahogy 
sokszor gondoljuk – nincs képzet-karakte-
re. Kérdés, hogy mondhatjuk-e, hogy ott 
van, vagy sem. Hasonlóan ahhoz, ahogy 
sokan gondolkodnak ma az elementáris 
lényekről, mondjuk, hogy ott egy gnóm 
például. Alapjában véve, azt kell mondjam, 
hogy ez nem tudományos. 

Ha időről időre újra és újra pontosan 
rátekintek egy helyre, és a helyre vonatko-
zó összefüggéseket gondolkodva egésszé 
kapcsolom össze, akkor természetesen 
átélek valamit, ami egy helyre vonatkozik, 
ami itt más, mint máshol. A Genius Locinak 
ez a sajátos karaktere. Az ember nélkül, a 
teljességtől szétválasztva nem létezik. Ezt 
mindig is szeretnénk absztrahálni, de épp 
ez az, amit nem lehet. 

Tizenhárom éve került megrendezésre,  
kezdeményezésedre és vezetéseddel  
a Goetheanumban Az európai tájkultúra 
mint feladat című munkakonferencia, 
amelyen több százan, egykori tanítványok 
és érdeklődők vettek részt. Ennek 
eredményeképpen született meg A táj 
legyen táj – Dornachi Kiáltvány, amely 
az Európai Tájegyezmény beterjesztését 
előzte meg. Az eltelt idő óta sok minden 
megváltozott, ma mit gondolsz 
az európai táj helyzetéről? 

Amikor a tájról beszélünk, vannak emberek, 
akik ezt nagyon érdekesnek tartják, de nem 
tudják, hogy mi is valójában. Azt gondo-
lom, hogy a fiataloknak meg kellene tanul-
niuk, hogy vannak dolgok, amelyek rajtunk 
kívül vannak, vagyis materiálisak.  Minden, 
amiről képzetet alkotok, rendelkezik ezzel 
a fizikai, materiális karakterrel, ami halott. 
Észrevesszük azonban az összefüggéseket, 
amelyek révén értelmük lesz a részleteknek. 
Kérdés, hogyan lehet ezt tudományosan 
megragadni, ha nem tudunk képzetet al-
kotni róla. Ennek egyetlen módja, ha meg-
mutatjuk az utakat, ahogyan mi magunk 
kapcsolatba kerülhetünk egy dologgal. 
Ebben a képszerűnek nagy szerepe van. 

Az általad kidolgozott megfigyelési 
gyakorlatok is erre adnak lehetőséget?

Igen, azt gondolom. Véleményem szerint 
csak akkor lehetséges ez, ha úgy beszélünk 
az emberekkel, hogy ők maguk meg tudják 
ragadni a dolgot. Írtam egy tanulmányt a 

„jelenlét” tudományáról, ami szemben áll a 
leválasztó, az elválasztó tudománnyal. A 
jelenlét, benne-létezés tudománya azt je-
lenti, hogy éppen amiben vagyunk, abban 
tevékenykedünk. Amint azonban azt 
mond juk, hogy „egyszer láttam ott életet”, 
már nem vagyunk benne.

Te tanítottál meg minket arra, 
hogy a rajzolás nagyon jó metodika, 
segítség ehhez.

Igen. Arról van szó, hogy ismerkedjünk meg 
a tájjal. Erre természetesen a festés vagy a 
rajzolás, különösen, amikor em lékezetből 
történik, nagyon alkalmas. Ami kor emlé-
kezetből festünk, először hagyjuk, hogy a 
látottak belső képpé váljanak. Akkor aztán 
kereshetünk egy nekik megfelelő kifejezést. 
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keressük, hanem a gondolkodás tevékeny-
ségében. Ez azt jelenti, hogy benne vagyok, 
jelen vagyok, részt veszek, mert ez mindig 
csak addig érvényes, amíg teszem is. Ger-
not Böhme kiadott egy könyvet a termé-
szet fenomenológiájáról. Ebben publikál-
tam erről egy tanulmányt, amiben segítek 
észrevenni azt, hogy hol is vagyunk igazá-
ból, amikor foglalkozunk valamivel.  Ez a 
vonatkozás nagyon fontos. Vagyis nem 
létezik semmi rajtunk kívül, ami valóban a 
szellemihez vezet.

Segít ebben az, ha megfigyeljük 
viszonyunkat első emlékképeink 
és a fogalmak kapcsolatáról? 

Igen. Az észlelés csak kérdéseket tesz fel. A 
választ mi magunk adjuk meg. Az észlelé-
seket, szemlélődő gondolkodás által, bele-
helyezzük az adott érzék-összefüggésbe. 
Ezzel tisztában kell lennünk. 

Az emberek türelmetlenek, szeretnének 
például tájépítészetet tanulni, 
de nincs idejük vagy türelmük, hogy 
leüljenek egy fa elé és megfigyeljék azt. 

Csak a megfigyelés nem elég, el kell azon 
is gondolkodni, hogy mit is figyeltünk meg 

éppen. A megfigyelés is már nagyon szép, 
de vajon hogyan jutottam most éppen 
ehhez az ítélethez? A megismerés mindig 
összefügg a gondolkodással. A tudomány 
is az élő gondolkodáson keresztül kell, 
hogy kifejlődjön. 

Hogyan lehet megismertetni fiatalokat 
ezzel? Nem értik a szövegeket, de kérdéseik 
vannak…

A kultúra ma nem kínál fel semmit, ami 
ebben segíthetne. Ezzel ellentétben min-
den egyre jobban a képzetek irányába 
húzza az embert, ami végül elvezet az 
úgynevezett digitális tudat kialakulásához. 
Amikor a számítógépen leütök egy billen-
tyűt, tudom, hogy ez közvetlenül mit idéz 
elő. De miért is kell leütnöm ezt a billen-
tyűt? Mit is akarok ezzel mondani? Ilyen 
kérdéseknél észrevesszük, hogy a kijelentés 
tulajdonképpeni tartalma ennek és annak 
az előfeltétele, de mint olyan nem jelenik 
meg. A billentyű leütése csak egy hely. Ha 
gondolkodás alatt mindig csak képzetal-
kotást értünk, akkor nem jutunk el a meg-
ismeréshez. 

Az embereknek ezt magukban kell 
megtalálniuk. Kimennek a világba, 
és saját magukat keresik.

Igen, és épp erre jó Bennem él a világ? című 
könyvem és az abból készült kiállítás. A 
képek segítségével mindenki maga vizs-
gálhatja meg, hogy az ember mit visz bele 
magából a képbe, hogy ilyennek látja. 

Amikor az előzővel ellentétben közvetle-
nül lerajzolunk valamit, nem igazán jutunk 
bele a dologba. Az emlékezetből elhozott 
dolgot úgy festhetjük meg, hogy kialakul-
hasson a megfelelő hangulat. Tartalmaz-
zon ugyanakkor olyan elemeket is, hogy 
más pontosan tudja: igen, ez ott ilyen volt. 
Akkor is, ha a részletek esetleg nem stim-
melnek. 

Úgy tudom, hogy jelenleg 
az önéletrajzodon dolgozol.

Igen, ez valójában a kutatásaim életrajza. 
Már diákként úgy akartam megváltoztatni 
a természettudományt, hogy túljussunk a 
csupán fizikai dolgokon, hogy felismerjük 
az életet és a lelkiséget. Megragadásához 
mindig más kísérleti példákat kerestem, 
amikkel ez tanulmányozható. Saját önélet-
rajzomat úgy értelmezem, hogy megkísér-
lem azt az utat ábrázolni, amelyen egyre 
tovább jutottam a felismerésben. 

Mondhatjuk, hogy ugyanúgy, 
ahogy az embernek van sorstörténete, 
amelyet az önéletrajzban meg lehet 
örökíteni, a tájnak is van saját életrajza, 
saját sorstörténete? 

Igen, ez nagyon szorosan összefügg, és 
nagyon fontos, hogy ezt az összefüggést 
kidolgozzuk. Először azáltal, hogy kifelé 
nézünk, és nagyon pontosan megfigye-
lünk valamit, képzetet alkotunk, és utána 
belsőleg gondolkodva ismét végigkövet-
jük. Így a biztonságot már nem a tárgyban 

szorosan összefügg a képzetalkotással. Az 
objektum ebben a szemléletben a valóság. 
Azonban tulajdonképpen csak az előtt az 
átfogó háttér előtt valóság, amiből kiindul-
va létrehoztuk a képzetet. Ez a háttér álta-
lában nem tudatosul bennünk, mert ép-
pen az összefüggések szemlélése az, ami 
tudományosan nem megragadható. Tu-
domány alatt a képzetalkotást értjük. Lé-
teznie kell azonban egy olyan tudomány-
nak is, amely az összefüggésekkel foglalko-
zik. Erre egyrészt akkor van szükségünk, ha 
a táj témájával foglalkozunk. Ahhoz, hogy 
a tájat megragadjuk, bele kell menjünk. 
Miközben újra és újra nyitott szemmel, 
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egyre gazdagabb szemléletünk lesz arról, 
amivel foglalkozunk. A növényeknél is így 
van. Amikor megfigyelek egy gyógynö-
vényt, meg akarom ismerni, azzal a nehéz-
séggel szembesülök, hogy valójában kép-
telen vagyok képzetet alkotni arról, ami 
bennem a megfigyelés során létrejön, ha-
nem lassan kialakul bennem a gyógynö-
vényről egy szemlélet, amely annál gazda-
gabb lesz, minél többet foglalkozom vele. 
Kialakul az észlelés új képessége. Egy to-
vábbi terület, amelyhez a szemlélődő gon-
dolkodás szükséges, a művészet és a mű-
vészet szemlélése.

Másképp gondolkodunk ma, mint Goethe?

Igen. Amikor Goethe A növények metamor
fózisa című művét olvassuk, tapasztalhatjuk, 
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pontosan kell olvasni. Például amikor „a 
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árad felénk. Hogyan ébreszthetjük fel  
a világ iránti érdeklődésünket abban  
az értelemben, ahogyan beszéltél róla?  
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szemben egy képet teljesen különböző 
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