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A Z O L Y M P I A I A P O L L Ó N . 
Irta: Hamvas Béla. 

1. 

Ha az ember a Földközi-tengerről észak felé utazik és a Karszton 
áthalad, azt tapasztalja, hogy a levegő elsötétedik. Ez a borulás néhány 
perc alatt történik, mialatt a vonat áthalad azon a láthatatlan határon, 

amely a Déli-tenger szféráját a kontinenstől elválasztja. Mintha az eget fel-
hők takarnák. A napfény elsárgul és megnehezedik. S a ború nem oszlik el. 
Mikor délfelé utazva újra átkel a Karszton s a tengert meglátja, az ég ismét 
kiderül. A nap egyszerre könnyű, nem sárga és súlyos, hanem szikrázó és 
színtelen fehér. Aki nem volt délen, nem tudja, hogy mi a nap és nem tudja, 
hogy mi a fény. A színeket ott nem borítja szürke fátyol és nem tompulnak 
el az erőtlen homályban, mint a Karszt innenső oldalán. Északon a világot 
letakarja valami: vizet, erdőt, szemet, szívet, napot. Észak gyásza. Délen 
a világ ragyog, éles és tündöklő fényben, — szűziesen. S amikor Stendhal 
azt mondja, hogy a görög szobor megértéséhez szűziesnek kell lenni, úgy 
kell érteni, hogy szűziesnek, mint a déli napfény. Csak a nappal való rokon-
ságban érthető a szobor könnyűsége, fehérsége, ragyogása, hogy úgy szik-
rázik, mint a déli nap. Ez teszi érthetővé alakja tökéletességét is. Hiszen 
alakja csak annak van, ami a napon és fényben van. A homály a határokat 
egybemossa. Ahol nincs fény, ott a chaosz. Észak a borús nap alatt olyan, 
mintha a föld alatt lenne. Aki nem volt délen, nem tudja mi a nap és mi 
a fény s így nem tudja, kicsoda a déli nap, a fény a tündöklő fehérség, a töké-
letes alak istene : Apollón. 

2. 
Bachofen előtt az ember nem is tudta, hogy Apollón kicsoda. Ő látta 

meg benne azt, ami egyben félelmetes és nagyszerű, aki ellensége a gondtalan 
vegetációnak, a nyüzsgő életnek, a puha, indázó húsnak és illatos tenyészet-
nek. Könyörtelen fehér sugaraival elégeti mindazt, ami ártatlanul és szellem-
telenül tenyészik. Elpusztítja azt a termékenységet, amely csakis anyagi, — 
fényében elszárad, ami növényi és állati eredetű, elhal. Apollón az, aki a 
középtengeri ősi matriarchatust, az anyák uralmát legyőzte, megölte a test-
kultuszt, a húst, a vért, a természetet, az animális vegetációt. 

Nietzsche tovább megy. Először emeli ki benne azt, hogy a szellem, 
amit Apollón hoz és jelez, halálos. Az erő, amely a rend, a forma, a szabály, 
a szám ura, — a fensőbb rend egy neme a halálnak. Apollón a határ és a 
mérték. Ezért öli meg mindazt, ami mértéktelen és szabálytalan. 

Kerényi Apollón farkas-oldalát látja meg : az engesztelhetetlen és 
magas szellem-fényt, amely ősi formájában a ragadozó. Széttépi azt, ami 
alacsony. A szellemnek ezt a magatartását nem szabad a tudományban 
látni, ahogy Otto, Kerényi elődje látja. Legalább is nem abban a tudomány-
ban, amit inkább megismerésnek lehetne hívni s ami hasznos, szelíd, szol-
gálatkész eszköz és az emberi életet széppé, kellemessé, barátságossá és ké-
nyelmessé teszi. Ez a hasznos és humánus tudomány teljes egészében Pallas 
Athéné körébe tartozik. Ez az istennő volt úrnője mindannak, ami gyakor-
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lati, ügyes és okos. Apollónban semmi sincs, ami az embernek kedvezne : 
ami barátságos, kényelmes és hasznos és humánus. Éppen ellenkezőleg. 
Apollón nem a megismerést hozza, hanem : a tudást. Azt a valamit, ami 
távol van attól, hogy ügyes és okos és kellemes és gyakorlati legyen. Ez a 
tudás borzasztó, mint a fény, ami tekintet nélkül arra, hogy hasznos, vagy 
káros, megingathatatlanul és emberfölöttien van : az igazság. 

Ziegler Leopold Apollónról nemrégen egész könyvet adott ki. Az a leg-
szebb és legteljesebb, amit róla írtak. Minden benne van, amit eddig tudtunk 
róla : a világerő, aki az érzéki jelenségek mögött van, aki az értelem, arány, 
szellem, távlat, mérték, szellem. Van egy forró szenvedély : az életé. Ide 
tartozik maga az élet, a szerelem, a háború, a játék, az alkotás, a barátság, 
mindaz, ami ebben az életben forró és tüzes. De, amikor az ember feleszmél, 
fékez, mér, gondolkozik, amikor értelme ébred, ez nem csupán azt jelenti, 
hogy mindazt, ami forróan életszerű, megmarkolja és legyőzi. A hideg és 
józan ész nemcsak tűzfékező. Ez a másik tűz, a másik szenvedély : a hideg, 
amely éppen olyan szenvedély és éppen olyan tűz, mint a másik, csak éppen 
a másik. Apollón a jeges értelem lángja. Éppen olyan emésztő, átható és 
megragadó, mint a másik. Ez a szellemi szenvedély, — nem a vörös tűz, 
hanem a kék és zöld. Amannál tisztább, keményebb, szigorúbb. Az a föld 
lángja, ez az étheré. Az a sötét láng, ez a fényes. Az a vér, ez a szellem. 

3. 
Minden görög istenben van valami aphroditéi: az érzéki varázs ; 

mindegyikben van valami dionysosi: az a több, mint ő maga, ami meg-
foghatatlanná teszi; mindegyikben van valami apollóni: a távlat. 

Otto Walter F. Görögország isteneiről írt könyvében, amelyben Apollón 
egyik legszebb alakját rajzolta meg, elköveti azt a hibát, hogy, amikor az 
apollóni távlatról beszél, csak a távolságot emeli ki. Apollón soha emberi 
viszonyt nem vesz és nem vehet fel. Részt vehet és részt is vesz mindabból, 
ami az élethez tartozik : harcol, kormányoz, elcsábít asszonyokat, de soha 
el nem vegyül. Lényében fel nem adható távolság van. Jelen van a földön 
és küzd és ölel, de igazán jelen csak saját istenségében van. Apollónt az asszo-
nyok nem szeretik, csak elkábulnak és elvakulnak tőle, csak áldozatul esnek 
neki. Soha egyetlen nő sem tudta elviselni Apollónt. Lukianos meséjében egy 
ünnepen Dionysos azt kérdezi Apollóntól: Már minden isten szerette Aphro-
ditét, hát te miért nem? Aphrodite — válaszol Apollón — fél a nyilaimtól. 
Sohasem adja fel magából az istent, — a nyilakat. De ez nem azt jelenti, 
hogy messze van és elérhetetlen. A nyíl nem távolság. Ez a távlat. S ez a 
distancia határozott hely: ez a nem távol és nem közel, a nem innen és nem 
túl, ez a mérték helye, — az a hely, ahonnan a legjobban lehet látni, ítélni, 
uralkodni és nyilazni. 

Embernek lenni tulajdonképpen annyi, mint nem rendelkezni távlat 
fölött. Az ember vagy túlközel van, vagy túl távol. Mindig elvéti azt a helyet, 
ahonnan biztosan és egészet és egészen láthat. Mindig elhibázza a pontot, 
— mert egyetlen pont csak egyetlen hajszálnyi sem innen, sem túl, sem előbb, 
sem hátrább. Ami éppen a mérték. Távlat pedig mindenhez kell, látáshoz, 
munkához, uralomhoz, harchoz, még szerelemhez is. Teljes egybeolvadás? — 
ilyesmit csak romantikus álmodók mondanak. Ha az ember a távlatot el-
veszti, egyszerűen érezni sem tud és szenvedélyét ki sem tudja fejezni. A sze-
relem hőfokának határozott mértéke van, sem azon felül, sem azon alul. Ez 
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az a hely, ahonnan az ember a legjobban tud szeretni. Nem magas és nem 
alacsony : ez a szerelem distanciája. A túlfűtöttség éppen olyan rossz, mint 
a lehűltség. A művésznek is el kell vétenie tárgyát, ha túlközel áll hozzá, 
vagy ha túltávol. A distancia a tiszta látás pontja, a tiszta cselekvésé és a 
tiszta érzésé. Egyetlen pont, mindig ugyanaz és sohasem megváltoztatható. 
A világban van, azzai együtt készült, meg nem rövidíthető és meg nem hosz-
szabbitható. Ez az a hely, ahol az erő eléri hatásának teljességét. 

Az ember mindig elhibázza, mert nem rendelkezik távlat fölött. Az 
apollóni távlat, — Pathos der Distanz, ahogy Nietzsche mondja — az a hely, 
ahonnan mindent látni, mindent annak, ami, az egészet és biztosan, ahonnan 
minden erő a lehető legmagasabb hatás fokát éri el és ahonnan minden nyíl 
okvetlenül célba talál. 

4 . 

Apollón az olympiai Zeus templomának nyugati oromzatán áll. A szob-
rász abban a pillanatban ábrázolta, mikor a kentaurok és lapithák harcának 
kellős közepén megjelenik. Körüiötte a küzdők egymás torkát szorongatják, 
haldoklók lándzsával átdöfve még mindig a zsákmányoltnak hitt asszony 
lábát markolják, amint az ütközet szenvedélyében ellenfelükkel összefonódva 
már félig a földre zuhannak. «Az embernek — mondja egy szemlélő — le 
kell szoknia mindennemű szentimentalizmusról, hogy az életet ilyen nagy 
formában el tudja viselni és meg tudjon érteni olyan kifejezést, amelyben 
nincsen semmiféle lélek, vagy kedély, csak maga az animális valóság». 

Amivel itt Apollón szembenáll, megint az állati, a földi, az anyagi. És 
ahogy vele szembenáll: a távlat. A zúgó tömeg és az animális marakodás 
közepéből emelkedik ki. Ha az ember nem tudná, hogy egy isten kicsoda, 
itt megláthatja. Karcsúsága, mint a fénysugáré. Felcsap, mint a láng, — a 
vörös és forró tűzben a hideg, éles kék tűz. Lecsap, mint a villám. Fény és 
ragyogás, — a szellem a vak szenvedélyek közepette, — az értelem szenve-
délye az élet szenvedélye fölött, — a nap a sötétségben, — a tökéletes forma 
az elveszett chaoszban. 

A nagyság sehol sem jelent meg ilyen egyszerűen ; az egyszerű sehol 
ilyen nagyvonalúan. Igen : egyszerűség és nagyság így együtt, íme, amit 
a görögök harmóniának neveztek. Harmonikus az, ami nagy és egyszerű, 
oly nagy, mint egy hegy és oly egyszerű, mint egy fűszál. 

A klasszikus szobrászatban azt, ami ennyire kiegyensúlyozott, gyakran 
hűvösnek mondják. Mennyire nem az ! «A görög művészet volt az, írja 
Pannwitz, amely az emberi test formáját egyszersmindenkorra megalkotta, 
de nem úgy, hogy egyetlen erőt tett uralkodóvá a többi fölött, hanem úgy, 
hogy egyensúlyt teremtett egymásnak rontó és egymástól szétrohanó elemek 
őrjöngő ereje között». S a harmónia, ami az antik szobron látható az elemek-
nek ez a robbanásig fokozódott elementáris ereje, amikor egymásnak ronta-
nak, de oly irtózatos erővel, hogy egyik sem bírja le a másikat. Kiegyenlítőd-
nek. Igy támad a harmónia. 

Aki kételkedik benne, nézze meg a középkor szobrait, a reneszánszéit, 
Michelangelót, a hindu, kínai, néger, indián szobrokat. Sehol senkinek az 
egyensúlyt és az összhangot nem sikerült megteremteni. Az őrjöngő elemek, 
amik az emberi testet lakják, mindenütt felrobbannak. Michelangelo szob-
rait éppen úgy szétvetik, mint Rodinéit, az indiánok, vagy négerek szobrait. 
Egy megvadult erő a többi fölé kerül: az elemek szétrohantak. 
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A harmónia nem erőtlenség és nem enyhültség. Ellenkezőleg van. Csak 
az erőt nem látni, mert el van osztva, — elosztotta valaki, az erők nagy meg-
fékezője : az arány és mérték ura. Úgy tűnik, mintha a klasszikus szoborban 
küzdelemről szó sem lenne, vagy kicsiny és gyenge erők lennének azok, ame-
lyeket könnyű legyőzni. És mintha éppen a diszharmonikus szobor volna 
a nagyobb, mert ott a kitörés látható : a szobor megmutatja, hogy az erő 
hogyan veti szét az embert. Mintha «Mózes», vagy «Balzac», vagy egy Shiva 
több drámát mondana el, mint egy görög Aphrodité, mert amott az erő ki-
lép és áttör, az emberi test alakját megnyujtja, deformálja, megkavarja, ki-
csavarja, szétfeszíti és megsemmisíti. 

Pedig fordítva. Minél kevésbbé harmonikus a szobor, annál enyhébb. 
Itt a küzdelem már eldőlt, az elemek felrobbantak, a dráma már nem félel-
metes, nincs benne feszültség. Nem történhetik semmi váratlan. A klasszikus 
szoborban rend van, síma, nyugodt és egyszerű. De ebben a tisztaságban 
irtózatos erők lappanganak : az egymást féken tartó elemek. 

Ha valahol, az olympiai templom oromzatán ez közvetlenül látható. 
Az a harc, amit az orom ábrázol Apollónon kívül van. De ugyanazok 
az erők, amelyek kívül őrjöngenek, Apollón alakján belül is egymás-
nak rontanak. Az animális kavargás, a marcangolás, amit a kentaurok és 
lapithák csatája ábrázol, értelmet csak úgy nyer, ha az ember bele tudja 
látni, bele Apollón alakjába. Itt az ember szemtől szemben áll ama bizonyos 
egymásnak rontó és egymástól szétrohanó megőrült elemekkel, amelyek oly 
határtalanok, hogy már nem tudhatják egymást legyűrni, — vak és vad 
rohanásukban egymást megállítják és egymásnak feszülve tombolva és resz-
ketve megállnak. Egy pillanat: a harmónia, — Apollón. 

5. 
Mondják, hogy Delphoiban télen Dionysos volt az úr. Tiszteletére a leg-

rövidebb napon éjjel asszonyok égő fáklyákkal felrohantak a hegyek csúcsára, 
ahol akkor jeges északi szél harsogott. Apollón a tavasz végével érkezett, 
amikor a nagy meleg. Ő volt az enargos, a Fénylő, — ahogy a görögök mond-
ták. A tizenegyedik hónapot szentelték neki s thargelionról egy legfőbb 
mellékneve Thergelios volt. Egészen régen a földműves munkájának védőjét 
látták benne s ezért nevezték erithios-nak, vagy erithaseos-nak. Minden-
esetre az ergaés volt, — a teljesítő. Athénben főünnepe az aratás után volt 
a Pyanopsiák alatt. 

Az elnevezések és kultuszok mind összefüggenek. Május végén, nyár 
elején jelent meg, mint a termékeny tavasz után az érlelő nyár : a forróság, 
a lángoló fény, a felhőtlen ég ura. Ő volt az, aki a termést, amely már el-
virágzott, melegével megérlelte. Ezért Apollón legnagyobb neve : az Érlelő. 

Mi ez az érés? Mi az a rejtélyes folyamat növényben, állatban, ember-
ben, — természetben és szellemben, amiről mindnyájan közvetlenül tudjuk, 
hogy: nem érett, vagy érett? Nem érett, vagyis nem kész, nem teljes, nem 
végleges ; érett, vagyis : különös módon telt, készen van, egészen készen. 
Elért a határhoz, amelyen már nem léphet át. Amikor a mag megérik, a nö-
vény munkája véget ért. Nem mehet tovább : azt az utat, amelyet fel kell 
adnia, a magból kikelő másik növény fogja folytatni. Amikor az ember testé-
ben megérik, már nem nő tovább, fejlődésében megáll s útját! az folytatja, 
aki az utóda. Amikor pedig az ember szelleme érett, kész és végleges, meg 
kell állnia, valaki más az, aki azt az utat, amit megkezdett, folytatja. Érett-
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nek lenni annyi, mint eljutni ahhoz a határhoz, ahol a növés befejeződött. 
Megérett: alkalmassá lett arra, hogy befe jeződjön és meghaljon. Ezért Apol-
lón május végén jött, a termékeny és nevelő tavasz után : az érlelő nyár. Ezért 
megállító és teljesítő. Ezért a halál ura : a határé, a mértéké, a távlaté : 
nem lehet tovább. Ott áll és nem engedi tovább a mértéktelenül növekvő ter-
mészetet Most valami más következik, nem a tenyészet. Meg kell érni. 

Az érettséget a nyár hozza : Apollón thergélios, a tündöklő forróság, 
a lángoló, borútlan izzó égen sugárzó nap. «Einsamkeit reift, dazu musst du 
aber die Sonne zur Freundin haben, mondja Nietzsche : a magány meg-
érlel, de kell, hogy a nap barátod legyen». A fényben tudsz csak elkészülni 
arra, hogy tisztán és szépen meghalj. 

Az érés egészen más, mint a növés. Amikor valami nő, egyre nagyobb 
lesz és több. Amikor valami már nem nő tovább, megáll, elkezd érni. Inkább 
kevesebb lesz. Nem nagyobb, hanem egyre kisebb. Nem előre megy, hanem 
hátra. A búza puha zöld magja megbarnul és acélosan megkeményedik ; az 
alma habos lesz és könnyű és megpirul; a szőlő áttetszővé válik, héjára kiül 
a hamvas harmat; amikor az ember először érik meg, felébred benne a sze-
relem szenvedélye, a vad gyermekből puha álmodó lesz; amikor másodszor 
érik, felad benne levő merevet, ostobát, szűket; amikor harmadszor érik, 
feladja magában a keményet, a csontot, az izmot, a vért, a testet. Először meg-
érik a természetre, másodszor megérik a bölcseségre, harmadszor megérik 
a halálra. Az érés inkább átváltozás, mint haladás — mondja Powys — és 
ha van benne mégis valamilyen mozgás, ez inkább mozgás : visszafelé. Ez 
a retrogressive movement, amikor a mag, az állat, az ember az érlelő és át-
ható sugárzásba kerül, — amikor Enargos a természetbe hatol és fényével 
elárasztja és kiforralja, megtüzesíti és megtisztítja, lehiggasztja, valamiképpen 
megédesíti, meglassítja, meglazítja és átszellemíti azt, amire sugárzik. «Ripe-
ness is áll» - írja Powys : a legtöbb érettnek lenni. A mondat Shakespeare-
ből való. Eliot azt mondja, hogy Shakespeare Senecából vette. Honnan vette 
Seneca? Minden bizonnyal a görögöktől. Talán Pythiától. Talán Delphoiből. 

6. 
Apollón szentélyének kapujára ezt a feliratot vésték : gnóthi sauton. 

Hozzávetőleges szószerinti fordítása : ismerd meg önmagad. Az emberiség 
gondolkozásának története zsúfolva van találgatással, hogy mit jelenthet 
ez a rejtélyes két szó, ami oly világosnak látszik, mint a nap. Találgatások, 
amelyek között vannak nevetségesek és vannak nagyszerűek. Goethe azt 
mondja, hogy a gnóthi sauton eredete nem apollóni, hanem kegyes, vagy 
talán nem is olyan kegyes papi csalás, amely ravasz félrevezetők műve. Az 
önismeretet azért eszelték ki, hogy az embertől lehetetlent követeljenek. 
Mert lehetetlen, hogy az ember megismerje önmagát. De ezzel a tekintetet 
befelé fordították s az embert így szerelték le. 

Ziegler e feltevés miatt komolyan megharagszik. Azt mondja, igaza is 
van, hogy még Goethe sem volt ment korának ama szégyenteljes magatartásá-
tól, amely az istenségek legnagyobb megnyilatkozásait profanizálta. Voltaire 
sem lehetett volna szellemeskedőbb, — felvilágosultabb. 

Pedig abban, amit Goethe mond, van egy szikra igaz. Persze nem az, 
ami a papi csalásra vonatkozik. Ez egészen gyerekes. Az igaz abban van, 
hogy az önismeret, mint a világtól elforduló, befelé irányuló tekintet egészen 
hamis és Apollón szelleméből ilyesmi nem fakadhat. Ma jól látni ezt, amikor 
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oly nagyra vannak pszichológiával, önmegfigyeléssel, mindennemű magafelé 
fordult reflexióval s azt hirdetik, hogy ebből az ember tökéletesebb és mélyebb 
ismerete fakad. Ostobaság. 

Igen : az ember tele van áltatással. Csalja a világot és csalja önmagát. 
Részint, mert tudatlan, részint, mert ravasz, részint, mert gonosz. Hazudik 
másnak és ha lehet, még többet hazudik önmagának. Hiú, gőgös, korlátolt 
és vak. Botorkál, képzelődik, álmodozik, becsapódik és becsap. Hamisít és 
meghamisodik. Valóságok előtt szemethúny, őrületet felmagasztosít. Csupa 
látszat, hokolmány, felültetés, illuzió s így bogozódik az a szövevény, ami 
ez a hazug, látszat, csaló világ : torzkép, tévedés, hiba, ferdeség és valótlan. 

De, amikor az ember mindezt elkezdi fölfejteni, elkezd, ahogy mondják, 
leleplezni, pszichologizálni, analizálni, kezdi magát figyelni, szétszedni, — 
kezdi magát megismerni, az egész helyzet egyáltalán nem változik meg sem-
mit. Micsoda őrültség csak el is képzelni, hogy az emberi szűk- és rövidlátás, 
naivitás, hiúság és önzés megszünhetik ! Milyen végtelen ostobának kell 
lenni annak, aki fel tudja tételezni, hogy az ostobaság levethető. Pszichológia? 
Kritika? Önismeret? Hátha az, amit önismeretnek hívunk csak más, bonyolul-
tabb és gőgösebb formája az önáltatásnak? De, amíg a közönséges önáltatásra 
néha rá lehet eszmélni, erre a kritikára nem. Mert az esetleg tudatára juthat 
annak, hogy hazudik ; ez a hazugság azonban ismeretnek, sőt tudásnak hívja 
magát. Az önáltatásból fel lehet ébredni; az önismeretből soha. 

Ha a gnóthi sauton csak azt jelentené, hogy ismerd meg magad, nem 
származhatna Apollóntól, a könyörtelen igazság isteni szelleméből. Ezt a 
követelményt Apollón nem támasztja. Ki tudja jobban, mint ő, hogy a kö-
zönséges önáltatás csak naív, esetlen, komikus és bosszantó, de az, amit ön-
ismeretnek hívnak, ha hideg, finom, meggondolt és fölényes is, csak más és 
magasabbrendű formája ugyanannak az önáltatásnak. Az ember nem ismeri 
magát és nem tudja megismerni magát. A leghelyesebb, nehogy nagyobb baj 
legyen belőle, minden további nélkül elismerni. 

Ziegler s vele egyértelműen mások a gnóthi sausont másképpen értel-
mezik. Az ember nem ismerhet meg semmit és nem tudhat meg semmit. 
Sem másról, sem önmagáról. Hiába feszíti meg erejét, hiába indul el száz-
szor mindig más irányba, egyetlen biztos és szilárd pontot sem talál. Száz-
szor és ezerszer kell valamit tudni és hinni, vagy sejteni, legalább remélni, 
hogy eljöjjön egy idő, amikor majd valamit, bármilyen keveset, de megismerhet, 
de majd elér. És százszor és ezerszer meg kell bukni és össze kell törni és 
meg kell semmisülni mindannak, amit az ember hitt és gondolt és tudásnak 
tartott. Egy nap hetvenszer zuhansz az égből a földre, írja Hölderlin. Az em-
ber hiába feszíti meg erejét, hiába indul százezerszer mindig új irányba, nem 
ismerhet és nem tudhat meg semmit, csak egyet. 

A gnóthi sauton éppen ellenkezője annak, ami az önismeret. Éppen 
a róla való lemondás. Semmit sem tudni. Ismerd meg, hogy nem tudsz sem-
mit. Ezt mondta a delphoi-i felirat. Ezért kellett a delphoi-i papnak azt mon-
dani, hogy a legbölcsebb ember Sókratés, aki egyet tudott, hogy nem tudott 
semmit. A gnóthi sauton nem buzdítás az elemzésre, a szétszedésre, a re-
flexióra, hanem valami eszmélet. Felismerés : — megrázó megnyilatkozás. 
Semmi több annál, hogy : vagyok. Mi ez a vagyok? Az élet, amely bennem él, 
felismeri azt, hogy él. Elkezdi ezt tudni és látni és tapasztalni. És amint ezt látja 
és tudja és tapasztalja, megérinti azt, ami benne a legmélyebb: önmagát. Az 
önmagára feleszmélő lét. Tudd meg, hogy: vagy. Ez minden, amit tudhatok. 


