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1998 elején Makovecz Imre egy beszélgetés vége felé költôi
kérdést intézett feltételezett olvasóihoz az Országépítõ elsõ
oldalain. A beszélgetés azzal indult, hogy számára mit jelent ma
visszatekinteni 1848-ra.

…És rá lehet jönni, hogy a gondolkodás olyan univerzális
folyamat, amely lehetôvé teszi, hogy az emberek megértsék
egymást. Lehetõvé teszi a testvériséget. Lehetõvé teszi, hogy
minden porcikájában közölhetõvé váljék valami ember és ember
között, ami egyébként titok maradna.

…Az emberek, akiknek a tudati fejlõdésébõl kizárták a
századforduló szellemi forradalmának például ezt a
felfedezését, létrehozták azt informatikailag… Tehát létrejött
fizikailag valami (Internet), ami a századforduló szellemi
útjának karikatúrája.

…Meddig lesz képes a tévé megakadályozni, hogy az
emberek beszélgessenek egymással abban a hitben és azzal a
tapasztalattal, hogy itt egy világ beszélget a másik világgal? Tehát
fölemelni a személyes kapcsolatot arra a mitikus szintre, ahová
való.

Ugyanez év január 3-án a Kós Károly Egyesülés további ala-
pító tágjai fiatalabb társaikkal együtt megvalósították egy meg-
érlelt gondolatukat és ragyogó ünnepséggel nyitották meg a
Bláthy Ottó utcában a Szabad Gondolatok Házát: egy olyan szel-
lemi-fizikai teret, ahol az emberek félelem nélkül együtt tudnak
lenni.

A szertartás az emberi találkozás lehetséges útját ismételte,
a magányos vándorlás útvesztôin át a szellem napvilágáig, ahon-
nan a másik világ újra felfedezhetõ. Szervezõk és vendégek né-
mán jártrák végig égô gyertyáikkal az utat, s jelölték ki végül
sok apró lánggal, hogy minden keresó megtalálhassa. Elindult
egy újabb lehetõség története, a megnyilatkozási alkalomra váró
szellem még egy aprócska reménysugara.

A Házzal egy idõben született a folyóirat, a Szabad Gondo-
lat, hogy felismerés és cselekvés szabadságát elõsegítse. Sem a
Ház, sem a lap nem a szokásos mádon született. Ezekben nem
egy határozott, egytörekvésû társaság programjának kellett he-
lyet adni. Semmi pontos elképzelés nem létezett, amelyhez iga-
zodniuk kellett volna. Fönt, és lent égtájai szerint tájékozódtak
talán az alapitól, s nagyon mélyen befelé kellett figyelniük ahhoz,
hogy egy ilyen hely hiányát és szükségességét felismerjük.

A semmibõl teremteni meg a lehetségest országépítô lelkü-
letû emberekhez méltó feladat. A lehetséges felmutatásával tet-
tekre mozdítani a homályból elvágyódó embereket; milyen gaz-
dag is ez a nap erõben, milyen kiapadhatatlanok forrásai!

Felhangzott tehát egy megszólítás azokhoz, akik a szellemi
szabadságot létkérdésnek tekintik és létrejött egy intézményes
forma, egy szociális -materiális alap, mert a szellem fonna nélkül
tehetetlen – ahogyan Kálmán István fogalmazta. És lassan, na-
gyon lassan és tapogatózva elindult a forma apránként történõ
kitöltése. Mint barlang üregében az alakuló cseppkövek, már
tapinthatók az emlékeink:

Kísérlet, hogy az egyoldalúságában halálravált tudományba
életet leheljünk; a spirituális kémiával foglalkozó Hauschka
csoport bemutatója az atmoszférikus kereszt elemeirõl (C,H,0,N)

Kísérlet, hogy a gyakorlatnak sértôdötten hátat fordító mû-
vészetet az elidegenedésbõl visszaédesgessük: a Szkarabeusz
mûvészeti csoport bemutatója.

A Pagony iroda tagjainak segítségével ismerkedés a tájjal, a
fákkal, a természet jelenségeivel – és a mindezekrõl bennünk
élõ elõítéletekkel, a magunk alkotta természettel.

Jakob Streit tollpihe könnyûségû kezei, amint eleven állatok
sokaságát varázsolja elénk: ezüstös halacskákat, félelmetes farka-
sokat és rút kiskacsákat, akik otthonosan fészkelõdnek a Szka-
rabeusz múhely tanulmányképei és plasztikái között.

Elizabeth Beringer sugárzó szemmel és finom mozdulatok-
kal bontja ki elõttünk a világ legszebb pitypangját. Azután ugyan-
ezzel a vigyázó hozzáértéssel és óvatossággal mutatja meg; hogy
hallgatói hányféle láthatatlan szállal kötõdnek a világ erõforrásai-
hoz, táplálkozásunk milyen rejtélyes kölcsönhatásban áll a kör-
nyezet fizikai, lelki és szellemi tartalmaival.

Vasárnaponként Ita Wegman euritmia-elôadására készülve
a tér erõit tapogatja itt néhány ember, melyet viharként vagy
patakként töltenek meg egyegy játék során.

A természetes mozgás szép alapmozdulatait formálják a
Bothmer gimnasztika mûvetõi.

Emberi mozdulatok, találkozások, gondolatok, örömök. Me-
legek, tiszták, játékosak, õszinték, mindenki számára megismer-
hetõek. A folyóirat minden fényes pillanatot leképez, továbbad,
feljegyez. Követi a csoportok munkáját, bemutatja, egymáshoz
közelíti a távolabb állókat, Lehetõséget kínál minden olvasójá-
nak. A különálló egységek kapcsolódási pontjait mutatja, s a
felismert összefüggésekbõl újabb és újabb gondolatokat inspirál.

Gyermekek és felnõttek nevelésérôl, önmagunkról és a vi-
lágban való helyünk keresésérõl szólnak az írások: Elgondolko-
dunk gyermekeink fejlõdésének törvényszerûségein, azon, hogy
építhetõ-e tanterv ezekre a felismerésekre és milyen nevelõ és
nevelési forma volna a megfelelõ. Tudjuk, hogy a gyakorlat a
nevelésben is, de a közõsségi élet és az alkotó munka más terüle-
tein is szinte elkerülhetetlenül harcok sorozatával jár. Mindenütt
múlt és jövõ kísérleteit és kísértésait kerülgetjük. A fantáziátlan-
ság szolgalelkûségének és a bürokratizmus szorításának felis-
merése ugyanúgy segíthet, mint a bátorság és elszántság felidé-
zése. A társadalom gazdasági, jogi és szellemi területein az egyéni
készületlenség áll szemben az emberi méltóság igényével. A
szellem szabad kibontakozása a társadalmi elmozdulás alapfel-
tétele, ezért különszámot szenteltünk ezeknek a gondolatoknak.

A Szabad Gondolatok Háza szellemi forrásaként a Rudolf
Steiner alkotta antropozófiát tekinti. Tudjuk, hogy gondolataink
világában nem a másik szemályérõl, hanem az igazságról van
szó, és azt is, hogy ebben a szférában szellemi harc, konkurencia
uralkodik, s nincs kímélet. A szellemi szabadság a másképp gon-
dolkodók szabadsága; és az én szabadságom, hogy a másik gon-
dolataival, ha ô azokat nyilvánosságra hozta, megküzdjek. De
aki ebbe a házba belép, a másik méltóságát tiszteletben akarja
tartani. Szeretettel várunk mindenkit: címünk: Budapest VIII.,
Bláthy Ottó u. 41.

Itt található az Ita Wegman Alapítvány, a Szabad Gondolat
címû folyóirat kiadója is. A Ház programjáról felvilágosítást, a
lapból és az alapítvány egyéb kiadványaiból Kádas Ágnestõl
lehet rendelni a 303-7746-os telefonszámon.

A tavaszi szám fôszereplõje a vállalkozó, a vállalkozás lesz.
Somogyi Tibortól megtudhatjuk, hogyan született meg benne a
felismerés, hogy vállalkozása csak abban az esetben teljesértékû,
ha a szakmunkások képzését is saját feladatának tekinti. Eliza-
beth Behringer egy szellemi vállalkozás létrejöttével és mûködé-
sével ismertet meg, olvashatjuk majd Henry Fordnak, a vállalko-
zók példaképének tekintett amerikainak egyszerû, világos gon-
dolatait, amelyek ugyanolyan józan irányt szabnak a ma vállalko-
zóinak; mint a századforduló szabadversenyében.

A Szabad Gondolat szerkesztõsége minden kedves olvasójá-
nak gondolatokban és tettekben gazdag ezredfordulót kíván.
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