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AMûegyetemenmegkezdõdött és jelenleg is folyika„szerves építészet” tárgy fakultatív
oktatása. Az általános bevezetõ elõadások után került sor Kampis Miklós kultúrtör-
téneti-szellemtörténeti óráira, amelynek anyagát rövidítve, szerkesztve közöljük.
A késõbbi számainkban a gyakorlati munkák, illetve további elõadások (Kálmán
István,PapGábor) ismertetésérekerül sor.Akurzus szervezõi tankönyv formájában
kívánjákmegjelentetnivalamennyielõadásanyagát. (TuriAttilaazépítészeknélküli
építészetrõl, Csernyis Lõrinc a megalitikus építményekrõl tartott beszámolót.)

Azelõadástnégyrészrebontottam.Abevezetésutánazelsõ részbenamezopotámiai
és az egyiptomi kultúrkör közötti összefüggéseket nézzük meg. Vannak közös, és
vannak lényegeseneltérõvonásaik, ésmégolyanesetben is, amikorközösvonásról
van szó, fogjuk látni, hogy jelentõs eltérés van a kettõ között. A második részben
megpróbáljukaztaszemléletmódotelemezni, amiahhozszükséges,hogyénerrõlaz
egész témakörrõl beszélni tudjak. Ezzel kapcsolatban néhány szemelvényt fogok
felolvasni,hogyérzékeltessemakülönbséget amai,normális szemlélet, ésaközött a
mitológiaközött, amirõlbeszélni szeretnék.

A következõ alkalommal meg fogjuk kísérelni az egyiptomi építészet néhány
elemét, a templomot, a piramist és a szfinxet összhangba hozni ezzel a szemlélettel,
megpróbáljukmegkeresni azegyiptomimitológiaiproblémánakazépítészettel való
összefüggését. Végül pedig megpróbáljuk megvilágítani, hogy mi az összefüggés a
szerves építészet és e között a történet között, és néhány olyan szemelvényt fogunk
elolvasni,amelyekhitemszerint rávilágítanakarra,hogy ittkomolyösszefüggésvan.

Azelsõ térképamezopotámiai térségetmutatja, ésebbõlkétdologkiderül,hogy
jellegzetesenfolyamikultúrárólvanszó,éshogykét folyóvanitt,amelyekÉszakróldéli
irányban folynak. A következõ térkép Egyiptomot mutatja, az egyetlen folyójával,
amelyDélenered,és6600kmateljeshossza,avilágegyik leghosszabbfolyója.Ennek
egy viszonylag rövid szakasza az, amely mentén az egyiptomi kultúra, az Egyiptomi
Birodalomlétezett.ANílusmagassziklafalakközöttfolyik,egyfennsíkbavájthasadékban,
amely100-150méterrelmagasabbanfekszika folyónál.Hajdanábanazegészvölgyet
kitöltötteaNílus,demárazókorbanvisszahúzódotta jelenlegimedrébe.Ezazt jelenti,
hogyegykb.1500kmhosszúésmintegy15-20kmszéles földdarabrólvanszó,kisebb
mint a mai Belgium, amelyen egyáltalán földmûvelést lehetett folytatni és emberi
kultúrát lehetett létrehozni.Ezena földdarabonszületettmegavilágtörténelemegyik
leghosszabb,kb.4000évenát fennállókultúrája, azókoregyik leghatalmasabbbiro-
dalma.Eztkörülveszia sivatag,ahol semmiféleéletnincsésnemis lehetséges.

Ezzel szembenamásik területenazEufrátesztõlNyugatra sivatagvan,akét folyó
közöttmocsarasészöldvidék,Kelet felõlmegintegyzöldvidék,azutánkövetkeznek
ahegyek.Tehátahelyzet lényegesenkülönbözikföldrajzilag,geomorfológiaiértelem-
ben az elõzõtõl: az be van szorítva két sziklafal közé, itt könnyen tudják változtatni a
helyüketa folyók.ANílusévmilliókalattkivájtamagánakamedrét,kész, továbbnem
tud menni. A Tigris és az Eufrátesz idõnként változtatják a medrüket, ami az egész
mezopotámiaikultúrkör történetérekeménybefolyással van.Akét folyóközött az is
lényegeskülönbség,hogyamezopotámiaitölcsértorkolatotcsinált,aNílusegyhatalmas
deltát épített ki magának a Földközi-tenger felé, ami egészen más történésekre ad
lehetõségeket.Adelta,miutánkiszáradt,földmûvelésrekiválótalajvolt,atorkolatviszont
kiválókikötõ,ezekhajósnépekvoltak,ésakereskedelemfeltételei adottakvoltak.

Ha továbbmegyünkazösszehasonlításban,mindkét társaságamelegégövben
van,amérsékeltésamelegközött.CsakhogyEgyiptoméghajlataborzalmasanszáraz,
ma is. A két folyam között és a hegyek lábánál esõ van, ez óriási különbség, A Nílus
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egyszer áradegyévben,meghatározott idõpontban, június19-én.Amikorvisszahú-
zódik,aföldekenlehetvetni,agabonaszempontjábólkitûnõidõpontban.AzEufrátesz
és a Tigris kétszer áradt egy évben, egyszer a Tigris és egyszer az Eufrátesz, és nem
olyan idõben, ami a gabonatermesztésnek megfelelt volna. Ennek következtében
ottegészenmásgazdasági struktúrátkellettkialakítani, jóllehet folyamikultúravolt az
is, de a tárolásnak, a csatornázásnak és egyéb dolgoknak sokkal nagyobb szerepük
volt,mintEgyiptomban.

Nagyjából azonos idõpontbankezdõdött ezakétkultúra, tehátKrisztuselõtt kb.
3000-3500 évvel, ezzel szemben az egyiptomi kultúra kb. Krisztus után 600-ig fenn-
maradt. Az más kérdés, hogy ilyen-olyan hódítások jöttek, provincia lett, de maga a
kultúrköreddigfennállt,amezopotámiaiKrisztuselõtt600-banaperzsahódításkövet-
keztében megszûnt.

Mindkéttársadalombandominánsszerepetjátszottakamítoszokésamisztériumok.
Demígazegyiptomimisztériumok történetenagyjából folyamatosvolt és lényegileg
nem változott, addig a másik területen elõször itt alul, késõbb följebb, aztán még
följebbDélrõlÉszak feléhaladvaalakultakkiújabbvárosállami struktúrák, tehátnem
egységeskultúrárólvanszó,hanemvárosállamoktérbenésidõbenváltozósokaságáról,
aminekkövetkeztébenamisztériumokésamítoszokissokkalváltozatosabbakvoltak.
Mindkétesetbencentrális államszervezet alakult ki, nagyonerõsközponti szervezet.
Azegyikesetbenezkiterjedt aNílusegészhosszára.Máskérdés,hogyanégyezerév
alattelõfordult,hogytámadásokkövetkeztébendarabokraszakadt,deegységesállam
volt, amelynek elõször Északon volt a központja, késõbb áthelyezõdött a közepére,
a mai Luxor helyére. A másik esetben mindig egy-egy városállam volt, amely az
uralkodószerepet töltöttebea térségben.Nemarról vanszó,hogya többiekelpusz-
tultak–bárarra isvanpélda–,hanem,hogyegy-egyvárosállamatöbbirerátelepedett.
Ésvanmégegydöntõkülönbség,hogyazEgyiptomiBirodalombanegyetlenegységes
(totálisan ismeretlen!) etnikumuralkodott.Halvány fogalmasincs senkinek,hogyaz
egyiptomi nép, amelyet a reliefeken látunk, honnan jött, miféle etnikum volt, az az
egybiztos,hogyegységesvolt.Azuralkodórétegremondomezt.Mert rabszolgavolt
mindenféle meghódított népbõl, többféle nép élt egy birodalom keretei között, de
azuralkodóetnikumaznégyezerévenkeresztül,mondhatni, azonosvolt.

Ezzelszembenamásik területenasumérkultúrávalkezdõdötta történeta tölcsér-
torkolathozközeli városokban. Sokféleelmélet vanarra,hogykorábban létezett egy
úgynevezettprotosumérkultúra,ebbenemenjünkbele,eznagyonbonyolult.Utána
következett az akkádhódítás, azután jöttekamédek, amédekután jöttekÉszakról a
legharciasabbasszírok.Ezért akétbirodalomtudományosmegközelítése is egészen
más, mert itt külön van sumerológia és asszírológia, egyiptológia meg csak egy van.
Amikor itt városállamokról beszélünk, azt nem egészen úgy kell gondolni, mint a
görögvárosállamokesetében,azokegyrésztmintvárosok is sokkalkisebbekvoltak,
másrészt a hatalmuk is kisebb volt, a macedón hódításig soha nem tudott kialakulni
egyegységesbirodalmiszerkezet.Mezopotámiaviszont teljesenegységesbirodalom
volt.Azbiztos,hogymindkettõhierarchikus szervezetvolt, egyuralkodóésegypapi
kaszt irányítottaazegészet,õkvoltakazok,akikmeghatároztákatársadalmistruktúrát.
A két területre jellemzõ tudatállapotról tömören azt mondhatjuk, hogy mindkettõre
jellemzõ, hogy az ember a figyelmét már kifelé fordítja, a környezete felé irányul a
figyelme, és megpróbálja ezt a figyelmet a maga képességei szerint uralni. Itt van a
különbségakétkultúraközött: azegyiptomi inkábbgeométervolt, aFöld felé fordult,
és az összes eszközt, amivel rendelkezett, ennek szolgálatába állította. A káldeus
kultúra inkábbacsillagok felé fordult, acsillagokállásátvizsgálta.Azegyiptomiennél
fogvaa térproblémájábaütközött, a térproblémájávalkezdett foglalkozni, akáldeus
pedig az idõ problémájával. Tehát lényegesen eltérõ volt az a környezet, amely felé
a figyelmük fordult.

Mindkét kultúrában nagy szerepet játszott az írás és az írnokok. Most elõször
kísérelünkmegolyangondolatot, amelynémilegeltéramegszokottól.Tessékelkép-
zelniegyhelyzetet,amikormégnincs írás.Szinte lehetetlen,mertkisgyermekkorunk-
tól megszoktuk, hogy létezik A meg B. Számunkra természetes, hogy amit írásra
használunk, az betûírás. Tessék elképzelni egy közösséget, amelynek a figyelme
kifelé fordul, akörnyezete irányába,ésarrakapbelsõ indítékot,hogypróbáljamegra-
gadniésrögzíteniagondolatait.Aszámukraezvalamilyenvarázslat.Tessékelgondolni,
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hogy tegnap még nem létezett, holnap meg már van ez az eszközrendszer, amely
arra való, hogy azt az alaktalan valamit, amit én átélek, mint valami gondolatot, azt
rögzítse, anyagba tegye és kvázi az örökkévalóság számára megõrizze. Ez valami
fantasztikusfordulataazemberiéletnek, legalábbolyanizgalmas,mintamitugyanezen
birodalmakazállatokháziasításaésa földmûvelés terénkifejtenek.

A városállamok azt követelték meg, hogy zárt fallal körülvett települések legye-
nek, a közepükön templommal. Ezek a települések voltaképpen nem az emberek
számáraépültek,hanemannakazistennekaszámára,akiközépentrónolt,abennelakó
emberekennekazistennekazalárendeltjei, szolgáivoltak.Hamondjukegyellenséges
hadseregbehatolt a templombaésösszetörteaz istent, akkorvégevolt aháborúnak,
mertakkor istenükaztelvesztette.Tessékmegnézniaképenasumérkirályokkéztar-
tását,aztazösszekulcsoltkezet,amelya jang-jin jelnekfelelmeg, tehátnemazért tartják
ígyakezüket,mert fáznak,hanemmertezavilágkettõsségénekszimbóluma.

Azelõbbaztmondtuk,hogy írás létezikmindakéthelyen.Deaddignemtudták
megfejteni az írást, amíg rá nem jöttek, hogy ez mássalhangzó írás, tehát ugyanúgy,
ahogyahéberbenésazarabban,csakmássalhangzókat írtak.KiolvastaMiciMackót?
Mi van fölírva a bagoly ajtajára: krm csngtn. Ki se tudjuk mondani, ez bizony nagy
nehézség.Abecsületestudósok, ígyKákosyLászlótanárúr is,becsületesenbevallották,
fogalmuksincs, hogyazegyiptomimagánhangzókmilyenekvoltak.A tudományos
írásnemishasznál semmimást, csakegyszámmal jelzi,hogyszerintükehheza jelhez
hány magánhangzó tartozik. Mondjuk a nb jele mellé odaírják, hogy kettõ, mintha
négyzetre emelnék.

Az egyiptomi képírás jelentése, bár borzasztó nehezen, de megfejthetõ. Ahhoz,
hogy el lehessen olvasni egy egyiptomi szöveget, állítólag 700 jelet kell tudni, de
késõbb, a Ptolemáioszi korban ez felment 7000-re.

Amásikkultúraazékírást találta fel.Tudósokszerintebbensokkal inkábbfel lehet
fedezniaz írás „természetes” fejlõdési irányát.Nevezetesenelõbbfogalomírástprodu-
káltak, ami azt jelentette, hogy egy jel egy fogalom. Utána áttértek a szótagírásra,
majd elérkeztek a betûírásig. Ezt a folyamatot lehet fejlõdésnek is, és lehet korrum-
pálódásnak is felfogni, mert eleinte egy egész fogalmat tudtak megjeleníteni egy
jelben, a végén csak egy hangot. Ez sokkal inkább elterjedt a környezõ népeknél,
mintahieroglif írás,ésakárhányetnikumjelent ittmeg,mindegyikeztazírásthasználta.

Akövetkezõdologmegintnagyonnehezenérthetõ.Mindkétkultúrábanazonos.
Agondolkodásukbanazazanalízis,amimia fejünkbenvan,egyszerûennemlétezett.
Ennélfogvaa tudomány,avallásésamûvészetegyésugyanazondologvolt.Mindazt,
amit tudtak a világról, rögtön föl is vésték a reliefekre, vagyis minden tudásuk ott
szerepel aképeken.Eznemolyandolog,hogyanagymûvészazt rajzolja, amit akar,
hanem a mûvészet nagyon kemény szolgálat volt. Tessék elképzelni, hogy ezt az
életnagyságnálvalamivelnagyobbreliefet, amelyenahalott szembenállOzirisszelés
számos istenség veszi õket körül, ugyanezt a jelenetet negyvenkétszer faragták ki.
Csak a feliratok változnak, mert más a kérdés, és más a felelet. Ez számunkra elkép-
zelhetetlen, semmi sem vehetne rá arra, hogy ezt az emberfeletti munkát negyven-
kétszerazonos formábanmegismételjük.Amiszempontunkbólez teljesenértelmet-
len.Azõszempontjukbólviszontezvoltadöntõ.Nemakülönbség,hanemhogya42
fázist a mítosznak megfelelõen megjelenítsék.

Egy másik dolog a tudás és a gyakorlat egysége. A mûvészeik mesteremberek
voltak, kõfaragó iskolákban tanultak. Láttamegymegdöbbentõméretû, egyenetlen
felületû követ, amelyre egyetlen lendületes krétavonallal rá volt rajzolva a fáraó,
amelyet abból ki akartak faragni. Ezek nagyon nagy tehetségû emberek voltak, szá-
munkra elképzelhetetlen képességekkel.

Mindakéttársaságnagyonsokdolgottalált felazérdeklõdésüknekmegfelelõen.A
babiloniakosztottákfelanapot24órára(õk12kettõsórábangondolkodtak,amilogikusan
következikahomokórahasználatából),õkosztottákfelakört360részre. Irgalmatlanul
sokatépítkeztek,ésnagyonfontosnak tartottákakörnyezetükalakítását.AzEufrátesz
ésaTigriskörnyékénrengetegcsatornátkellett csinálniuk,õk találták fela téglát is.

Azegyiptomiaknálatelepüléseksokkalnyitottabbakvoltak.MígMezopotámiában
számostelepülést föltártak,addigEgyiptomterületénalig találnakvárosokat.Alegtöbb
városraugyanis folyamatosanrátelepültek,Kairóalatt isbiztosvanvalami, Luxoralatt
is, csakaztnemlehetkiásni.

Xerxész perszepoliszi palotájának oszlopa
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Azegyiptomiaknálközponti témavolt ahalálutániélet, ésahalálmaga.Nagyon
durván fogalmazva, amezopotámiaiakgondolkodásánakközéppontjábanviszonta
halhatatlanság és az élet áll. A Gilgames eposz arról szól, hogy Gilgames nem akar
meghalni,éselindul,hogyahalhatatlanságotmegszerezze.Nemszellemiértelemben
vetthalhatatlanságragondol,hanemtovábbra isszeretneküzdeniabikával,élnia földi
életet. Az egyiptomiak egészen másképp gondolkodtak. A halál utáni életnek, látni
fogjuk,azépítkezéseiknél,akülönbözõtárgyaiknálóriási jelentõségevan.Azegyiptomi
kultuszokat,misztériumokatagörögökveszikát.NemcsakHérodotoszragondolok,
akiazegészKözel-Keletenmegpróbáltmindentmegtudni,hanemPlatónraésPitagó-
raszra, aki állítólag Egyiptomban járt és ott beavatást nyert, tehát közvetlen informá-
ciókkal rendelkezett, és ezek az ismeretek az antikvitásokon keresztül beépültek az
európai tudásba is.Akáldeusokviszontamacedónhódításkövetkeztébenátadtáka
perzsáknak,amit tudtak,ésperzsaközvetítésselésarabközvetítéssel jut elmindazaz
ismeret, amelyrõlbeszélünk,Európába,vagyishozzánk.

Most arrólkellenekicsit beszélni, hogyaza szemlélet, amelyetnéhánygondolat
erejéig felvillantottam,milyennézõpontot jelent,mika forrásai? Ezzelbizonyosérte-
lemben megközelítjük azt a kérdést is, hogy mi köze van mindennek a szerves
építészethez, mert ennek a szemléletnek egyik forrása az antropozófia, amirõl még
lesz szó. A másik dolog, hogy azt gondoljuk, nem helyes, ha a történeti korokat az
õsbutaság elméletével közelítjük meg, ha azt képzeljük, hogy az elõdeink pontosan
olyanok voltak, mint mi, csak éppen hülyébbek. Ezzel szemben azt állítjuk, hogy
minden gondolatunkban, minden sejtünkben, teljes valónkban benne van az egész
emberi történet, és hogy aki ennek hátat fordít, az tökéletesen el fogja veszíteni saját
magát elõbb vagy utóbb. A harmadik forrás, amelyet muszáj a szerves építészet
vonatkozásában említenem, a szecesszió. Az európai kultúra utolsó nagy kísérlete,
hogy hogyan lehet egy egyénre alapozott világban stílust teremteni.

Hogyanlehetazantopozófiaszemléletealapjánmegközelíteniazegyiptomigon-
dolkodást?Eza legnagyobbnehézség.Mintahogyazt semtudjukmegközelíteni, csak
valamihalványérzéssel,hogymilyenlehetettazazember,akinekakultúrájábólhiányzott
az írásvagyakerék.Azantopozófiátúgypróbálomfölhasználni, sokmindenmással
együtt,hogykiderítsük,aderékegyiptomiakhogyangondolkoztak.Ehhezakövetkezõ
apróságotkell tudnunk:azantopozófiaegyiktanítása,hogynincsenlétezõtudatnélkül.
Eznagyonkeményállítás.Azantopozófiaiszemléletszámáraakristálynakisvantudata,
amitúgynevez,hogy transztudat.Anövénynek isvan tudata,eztmi is ismerjük,ezaz
álomtalanmélyalvás tudata.Valamennyien tudjuk,hogymiakülönbségazálomtalan
mély alvás és az álmodó tudat között. Az álmodó tudat ugyanis az állat tudata. Az
álomban belsõ képeket látunk, az álomtalan mély alvásban meg nem látunk és nem
érzékelünk semmit, de ha fölébredünk, akkor még mindig mi vagyunk. Eszerint az
emberi tudat, amivel rendelkezünk,anappaliéber tudat.Fölébredünk:hála istennek,
csakálmodtam.Aztazérthozzákelltenni,hogyamikorálmodunk,nemazvanbennünk,
hogyálmodunk,hanemvéresvalóságnakéljükát,amivelünkazálombantörténik.Az
emberi tudat,amivelazembermamárrendelkezik,egyfejlõdésisorállomása.Aztehát
nemvicc,hogyállatésemberközöttrokonságvan,hogynelenne,miisálmodunkamai
napig.Azsemvicc,havalakikitalálja,hogynövényésemberközöttmélyrokonságvan,
hiszálomtalanmélyalvásbanisvagyunknéha.Etudatformákatátéljük,csaknemfigye-
lünk rá, mert nem fizetnek érte. Ezt a kristálytudatot viszont nem tudjuk átélni. Tulaj-
donképpenez ismegvan,csakakkormárnemfigyelünkrá,mertezaholttest tudata.

Ez már nem olyan szemlélet, mint amelyet megszoktunk. Ezzel a szemlélettel
viszont talánmegtudjukközelíteni,hogyezekaderékemberekhogyangondolkoztak,
mertõktermészetesenpontosantudták,éspontosanát isélték.Amimaiéber tudatunk
rendkívül éles, pontos és körülhatárolt, egyértelmû fogalmi rendszert tükröz. Az
egyiptomiakéilyennemvolt.Ahhoz,hogyeztatudatot ilyenprecízen tudjukirányítani,
ahhoz a teljes emberi konstrukciónak egyetlen egységbe kell tömörülnie, és tökéle-
tesen lekell fednia fizikaikorpusz térfogatát.Azegyiptomiaknálnemígyvolt.Tessék
arragondolni,hogyakkormégcsecsemõazemberiség.Ma isacsecsemõfeje tetején
lyuk van, nem is kicsi, és késõbb, ahogy szokták mondani, benõ a feje lágya. Az
egyiptomiak tudata sokkal inkábbhasonlít a gyermeki tudathoz,nemolyankezdet-
leges volt, hanem a tudati struktúrája volt olyan. Ami azt jelenti, hogy álomvilágban
élt, álomtudatavagyképtudatavolt, ezvoltnormális.Csaknagyjából tudjukkörvona-

Festett kõoszlop az egyiptomi Denderából

Templombejárat oszlopa és õre Thébából
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lazni,milyen lehetett ez adolog, átélni nemtudjuk.Azantropozófianema technikai
fejlõdést, hanem az emberi tudat fejlõdését állítja az egész történet középpontjába.
Azemberi tudatfejlõdésazt jelenti,hogyazemberibelsõerõkmegerõsödnek.Megerõ-
södik az éntudat, az akarat és az érzés, és egységet alkotnak, és ahogy megyünk
elõre, ezegyre jobbankoncentrálódik.

Próbáljuktehátmegnézni,hogyazõtudatukésamitudatunkközöttmiakülönbség.
Alapvetõ dolog, hogy a mi tudatunk fogalmi tudat; a fogalmat, mégpedig az éles és
precíz fogalmatagörögöktalálták fel,és tõlükörököltükmi.KákosyLászlóprofesszor
aztmondtaegyszer,hogymagyarulbeszélünkugyan,degörögülgondolkozunk,mert
nemtudunkmáshogy,másképpnemis lehet,mintahogyagörögökaztkifundálták.

Egydolog fogalmaazonosanevével.Képzeljükel,hogya tudatban felmerülegy
álomszerû kép és megszólal benne egy hang, amely kimondja ennek a képnek a
nevét.Akkora tudatbansemmifélekétségnemtámadhatafelõl,hogyamit látésannak
a neve azonos. Ha most ránézünk valamire, akkor hosszan kell bizonygatnunk,
magyaráznunk,hogymirõl isvanszó.Nemolyanegyszerûentudunkközösnevezõre
jutni.Ezeknekazembereknekeszükágábansemvoltbizonyítani semmit, annakvan
szükségeabizonyításra,akinemélimegadolgot,akáregygeometriaiképletrõl legyen
isszó.Ehhezaképtudathozazemlékezés fantasztikusképességetársult.Amiemléke-
zésünkracionális,millió telefonszámot tudunk,dene iskíséreljükmegazemlékeze-
tünkben visszakövetni a családot a hetedik õsünkig, ez senkinek nem fog sikerülni.
Ezekbenazemberekbenéltekaviszamenõlegesemlékek,amielképesztõerõt jelent.

Amásiknagyonfontosdolog,amiehheza tudatszerkezethez tartozik,amítoszok
és misztériumok szerepe. Ezzel kapcsolatban idézem Kerényi Károlyt: „A mitológia
nemstatikus,hanemélõdolog.Élõdolgotpedigcsakelevenállapotában lehet igazán
megismerni,nempedigahalottiban.”Ezóriási felfedezés.Amitológiaazokszámára,
akikbenneélnekésáltala fejezikkimagukat, teljeséletforma.Gondolatéséletközött
nemtátongsemmiféleûr.Amitológiai történetekbennemuralkodnakolyanerkölcsi
törvények, amelyeket azéletbennemlehetmegvalósítani, ésezértbeszédéscselek-
vésközött semlehetellentét.Amitológia feltételezugyansajátosgondolkodásformát,
decsakannyira,amennyireaköltészetköltõi,azenepedigzeneigondolkodásformát.
Nagyonfontos tehát,hogyakikamitológiakörébenélnek,azoknaka fejébennincs is
más. Tessék odafigyelni, hogy a mi fejünkben mi minden van, ötezer éve rengeteg
ember élt, harcolt, tudományt csinált, ezt mi mind megtanultuk. Az õ fejükben nincs
semmi ilyesmi, viszont ott élt a fejükben ez a mitológia képekben.

A tudatukban benne élt még, amit az antropozófia is tanít az életrõl és a halálról,
hogyaszületéselõtt létezikegypreegzisztenciaésahalálutánegyposztegzisztencia.
Õktudták,hogyembernekvanolyanrésze,amelynempusztulelahalálután,ésazt is
tudták, amit mi úgy hívunk, hogy reinkarnáció. Az egyiptomi halottas könyv ezt írja:
„Földmélyénrejlõ, sarjadómagvagyok,eonokhosszúsoramúlikel felettem,majd jön
egyeste,elszunnyadok,és reggelúj fényrekelve,azezeréves ritmusszerintújra meg-
születek.Földmélyénrejlõ, sarjadómagvagyok,bölcsõmhözhûmaradok,meghalok
újra,ésazezeréves ritmusszerintkivirulok ismét.”Azantropozófiaazt tanítja,hogyaz
emberi lényhalhatatlanmagvaújraésújravisszatér;aplátónivilágévtizenkettedrészét
jelentõkozmikuskorszakon,azazazegycsillagképáltaluralt2160évenbelülkétszer,
egyszer férfiként, egyszernõként.

Ehhez a tudáshoz tartozik a lélek útja a halál után. Az elhunyt megtanulja az
egyszer megéltet idõrendben visszafelé átélni. A jelenbõl a múlt felé tartva. Ez a
fordított irányú mozgás a szellemi létállapotra jellemzõ. Az antropozófia errõl azt
tanítja, hogy mikor az ember meghal, van egy körülbelül három napos periódus,
ameddig még közvetlen kapcsolata van a földi élettel, még képeket lát, mert az
organizmusa,amelynemcsakfizikai testbõláll,mégnembomlott fel.Abelsõképein-
ket ugyanis nem a fizikai testünkkel, érzékszerveinkkel látjuk, hanem olyan lelki
struktúrával, amelyakkormégegybenvan.Ezalatt akeserves72óraalatt találkozunk
azzal a jelenséggel, hogy az egész életünket, egyetlen panorámaképben látjuk ma-
gunk elõtt. Azt fogjuk látni, hogy mi mindent mulasztottunk, mi mindent rontottunk
el,és itt semmifélecsalás,önbecsapásnemlétezik.Megkezdõdikazabizonyosutazás
visszafelé, amikorazemberúgyélimegazéletét, ahogyazt a többiemberavelevaló
kapcsolatábanátélte.Tehát,hamegbántottvalakit, akkornemadiadaltéli át,hogy jól
megmondtam neki, hanem amit az a szerencsétlen érzett, akit megbántott.

Zodiákus relief a denderai templomból

Fent: fáraóábrázolás; lent: mezopotámiai ékírás
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Mégegyutolsógondolat: mindenrégikultúrának,agörögnek,azegyiptominak,
a sumérnek, a kínainak az elején van egy nagy tanító. Egyiptomban Hermész Trisz-
megisztosz,aháromszorbölcs,aháromszorhatalmasHermész(ezmáragörögneve).
Ezenazábrázolásontöbblénybõláll, egyemberfejûszörnyeteg, sasszárnyakkal,bika
erõvel, oroszlán testtel. Ugye, ez a négy evangélista jelképe, egyberakva. Ez a lény
mi magunk vagyunk, de amikor szembetalálkozunk vele, akkor nem úgy éljük át,
hogy az mi vagyunk, hanem megrémülünk tõle, mint szörnyetegtõl.

Nézzük, mit tanít Hermész-Triszmegisztosz: „Való, tévedéstõl mentes, biztos és
igaz mindenek felett, hogy ami fent van, a lentihez hasonló, és ami lent van, az a
fentihez, beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját.” Azt hiszem ezek halálosan
fontosmondatok.Nagyonnehezentudomelképzelni,hogyennélpontosabbanlehet-
ne fogalmazni.Ezazértnagyon lényegesgondolat,mertaztállítom,hogyazépületek
egy része az égi ország képmása; nem a környezetbõl rakták össze az épületeket,
hanem fordítva, egy modellt építettek: tessék ilyenné formálni a környezetet. Az
építkezéseknemberuházásiproblémákkal foglalkoztak,hanemazzal,hogyhogyan
tudjákégiországmásátmegvalósítani a földön.

Asumér-káldeuskultúrábanaz inspirátorszemélyenincskellõendokumentálva,
ezért kétféle elképzelés ismert: az egyik szerint Óannész, akirõl jóformán semmit
nemtudunk, amásik szerintGilgames,õt jobban ismerjükazeposzból.

Ahermetikus irodalombanszerepelazalábbibeszélgetésHóruszés Íziszközött.
Hórusza szülõanyjátkérdezi:miért van,hogyazoknak, akikami legszentebborszá-
gunkonkívülélnek,nemannyira fejlett azértelmük,mintamihonfitársainknak. Ízisz
erre a világot egy fekvõ emberhez hasonlítja, ennek a szíve, vagyis a gondolkodás
középpontja felel meg Egyiptomnak a helyzete szerint.

HermészTriszmegisztoszugyanezt agondolatot így fogalmazzameg:Egyiptom
az ég képmása. Sõt az égnek és valamennyi égi erõnek a helye, ha a teljes valóságot
akarjukkimondani,amiországunkavilágmindenségtemploma.Azonbannemvoltak
elkápráztatva ettõl a helyzettõl, nagyon jól tudták azt, amit most felolvasok: „Eljön
majd az idõ, amikor majd úgy tûnik, hogy az egyiptomiak hiába tisztelték jámbor
elmével és buzgó vallásossággal az istenségeket, minden szolgálatuk az istenségek
számára megvetetté válik, minden istenség el fogja ugyanis hagyni Egyiptomot, és
felmenekülamennybe,éselhagyatottá leszaz isteneknélkülipusztaság.ÓEgyiptom,
a te vallásaidból csak mesék fognak fennmaradni, és ezek is hihetetlennek fognak
tûnniutódainknak, csakakövekbebevésett szellemek fognak fennmaradni,melyek
jámbor tetteidrõl mesélnek. Az isteneket szeretõ Egyiptom, az istenek tartózkodási
helye, az istenekre vonatkozó tanítás hona az istentelenség jelképe és otthona lesz.
Lakói inkább a sötétséget fogják választani, mint a fényt, és inkább a halált fogják
választani,mintazéletet. Senki semfog felnézniazégre.A jámbortbolondnak fogják
tartani, az istenteleneket dicsõíteni fogják,mint abölcseket.Amia lelket, a lélekreés
hallhatatlanságra vonatkozó dolgokat illeti, nemcsak nevetségesnek fogják tartani,
hanem a fennhéjázás jelének is.”

Ebben a gondolatban, bármilyen kétségbeesett képet vetít is elõre, egy dolog
mindenképpen munkálkodik: az emberi lény hallhatatlansága. Nem arról van szó,
hogyhavalami itt a földönelpusztul, akkormindennekvége,hanemhogyavilágés
a föld története ciklikus rendszerû. Nem az az elképzelés uralkodik, mint ma, hogy
valamikor a kezdet kezdetén nem volt semmi, és ma egyenes vonalú, egyenletes
mozgással törünkelõreanemtudomhová,hanemnagyon jól tudták,hogyezeknek
adolgoknakperiodikus jellegükvan.Tudták,hogyezekélettel telidolgok,azéletnek
pediganövekedés, a szaporodás, a leépülésés apusztulás a sorsa.Úgyképzeltékel
avilágot,mintegyélõlényt, akkorpedigegyszerszükségképpenvégekell szakadnia.
Ésakkorkövetkezikamásikgondolat,hogyamikor végeszakad,akkorújjá isszületik.
Ugyanakkor feltételeztékazt is, hogyaciklikusmozgásonbelül vanegy irányultság.
Azantropozófiaugyanezt tanítja, hogy tudniillik egyfelõl a föld fejlõdésénekpontos
ciklusrendszere van, amely hét egységbõl áll. A fejlõdési ritmus mindig hetes rend-
szerbenzajlik.Mégpedigolymódon,hogyvanháromelõkészítõszakasz,vanaközépsõ
szakasz, amikor az éppen aktuális fejlõdési fázis kap egy impulzust. A következõ
három pedig a leépülés, de csak az elõzõkhöz képest, mert már benne van az új
impulzus, ami a következõ ciklus lényegét adja. Ugyanez a rendszer az általunk
ismert kultúrákösszefüggésében is felismerhetõ.

A luxori templom részletei

Dzsószer sírtemploma Szakkarában

Egyiptomi dombormûrészlet
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Azelsõazóindiaikultúra, amásodikazóperzsakultúra, ésa harmadik, amelyrõl
beszélünk éppen, az egyiptomi-káldeus kultúra. Következik a középen a görög-
római, és az ötödik az, amelyben minderrõl beszélgetünk. Ha igaz, amit errõl
elmondtam,akkoragörög-rómaikultúrkörbenkellettérkeznieegydöntõimpulzusnak.
Jött? Jött. Ebbõlkövetkezik,hogyezmár leépülõkorszak,amelybenélünk,deebben
azalapimpulzusmárbennevan.

Egy adott fejlõdési periódusban az emberiség három részre szakad. Az egyik
részeelõreszalad,kicsitgyorsabbanfejlõdik,mintazéppenkialakulthelyzetkívánná.
Amásikrészhátramarad,éscsakegyharmadikrész tevékenységefelelmegpontosan
annak a helyzetnek, amelyben él. A lemaradás és az elõrefutás egyformán káros az
egész világ fejlõdését szemlélve. Egyszerûen azért, mert nem azt a feladatot teljesíti,
amiért itt van.Amennyibenmimindannyianvégigéltüka földfejlõdésperiódusait, és
most itt vagyunk, akkor vagy az elõre szaladók vagy az éppen összhangban lévõk
között voltunk. A lemaradottak, azok vagy kövek, vagy növények, vagy állatok.
Vagyis aza fejlõdésrõl alkotott kép,miszerint azemberazásványvilággal, anövény-
világgal és azállatvilággal rokon, tökéletesen igaz.Csakhogynemabból fejlõdött ki,
hanemazokmaradtaklebelõle.Rokonaink, tehátkötelmeinkvannakvelükszemben,
szeretettelkell feléjükfordulnunk,amitazállatokésnövényekvonzódásainmegérez-
hetünk. A három részre szakadás törvénye mibennünk is megvan, mi is három felé
szakadunka fejlõdés törvényszerûsége szerint.

Az említett ókori kultúrák emlékezõ kultúrák. Eszerint az óindiai kultúra a
földfejlõdés legkorábbi korszakára emlékezett vissza, mikor a föld, a hold és a nap
mégegyegységet, egyégitestet képviselt.Azóperzsakultúraa sötétséget ésvilágos-
ságot, Ormuzdot és Arimánt állította egymással szembe, ugyanis arra az idõre emlé-
kezett, amikor a nap, a föld és a hold már két égitestté bomlott. Az egyiptomiak arra
ahármasságraemlékeztek, amelybenma is élünk: anap, a földésaholdmárhárom
külön struktúra. Felépítettségüknek megfelelõen egységesen emlékeztek erre, tes-
sékamitológiai tudatukra,aképtudatukragondolni.Nemkellett sokatmagyarázniuk
bizonyos dolgokról, egyszerûen lerajzolták azt, ami az orruk elõtt volt, és ilyen
képekben rajzolták fel az egész történetet a templomok falára, és az mindenkiben
visszahangzott. A misztikus történeteket újra és újra eljátszották az ünnepeiken. Ez
valójábanaközépkoripassiójátékõse, amiazemlékezet intenzívébrentartása,olyan
vizuális és zenei élmények kíséretében, amelyek megrögzõdnek a hallgatóságban.
Az a mágia, amit így ûztek az egyiptomiaiak, ma is megvan, csak éppen technikai
eszközökkel történik,mintpéldául a televízió,deugyanolyanhatással van ránk.

Azegyiptomikultúraegyikalapvetõvonása,hogyvisszaemlékszikkorábbiperió-
dusokra,melyekbenazemberésaz istenekviszonya tökéletesenmásvolt.Azember-
nekanappali tudatavolt sötét ésazéjszakai tudatavolt világos.Aperioditásmegvolt,
csak fordítva,mintma.Amikor fölébredt,kicsitkábavolt, ésnemláttapontosanmaga
körül a világot, de amikor elaludt, akkor boldog volt, mert az istenek ölén érezte
magát. Olyan lehetett, mint amikor ma a csecsemõhöz közelít az anyja. A csecsemõ
ugyanis nem látja tisztán az anyukát, de a belõle kiáradó szeretetet tökéletesen érzi,
ebbõlkövetkezikazaboldogmegnyugvás,hogy itt azanyuka,mindenrendbenvan.
Eza fajtagyermeki tudat,amellyelazegészemberiségrendelkezett, azamegnyugtató
érzés, hogy nincs egyedül, lassanként eltûnt. Tudja ugyan, hogy a nappali tudata
egyre világosabb lesz, de egyre inkább idegennek érzi magát, iszonyatos rémület
fogja el, hogy mi történik vele. Kezdi átélni azt a magányt, amellyel mi már bõven
rendelkezünk.Rémületébendobolnikezd, táncolni,megpróbáljavarázslattal vissza-
állítani azt a tudatát, amelyet elveszített. Az egyiptomi mûvészet egyik törekvése is
az,hogyvisszapróbáljahelyezniazemberektudatátegykorábbikorszakba.Ezegészen
a gyógyításig áthatja a kultúrát, megpróbálták álomállapotban visszavezetni a
betegeket egy olyan korábbi korszakba, amikor nem volt betegség. Mert valamikor
ebbenaz idõbenkeletkeztekabetegségek,úgygondolták,haelviszikodaabeteget,
akkormegszûnikaza szituáció, amelybenmeg lehetbetegedni, akkorabetegmeg-
gyógyul. A tendencia, hogy visszafelé akarnak menni, nagyon határozott volt. Volt
egy másik tendencia is, a bölcseké, hogy elõre akarnak menni, de ez a kettõ Egyip-
tombannemvoltegyensúlyban,erõsebbvoltavisszatekintés.Hamajdbelemerülünk
az európai és az egyiptomi tudat kapcsolatába, látni fogjuk, hogy olyan dolgokat
mûveltek, aminek igen komoly hatása van mind a mai napig.

Egyiptomi falfestmény

A thébai Memnón-szobor

A luxori együttes bejárata a szfinxekkel

A karnaki templomegyüttes déli kapuja
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Saját építményeiket nem azért építették, hogy ne ázzanak, ne fázzanak, Egyip-
tomban pokoli meleg van, ez az ok fel sem merülhetett. Ezek az építmények az õ
mitikus felfogásának képei voltak, de ez, amit most mondtam, nem a teljes valóság,
õkugyanis amítoszt valóságként éltékmeg, tehátõkúgy fogalmaztak,hogyaz igazi
valóság képeit alkotják meg.

Térjünk vissza kicsit a földrajzhoz. A Nílus Délrõl folyik Észak felé. Ha a folyás-
iránynak megfelelõen állok, akkor bal felé van Nyugat, és jobb felé van Kelet. Az
emberekazégtájakszerint strukturáltákazegészországot.NyugatOziriszbirodalma,
ahalottaké.Akeletioldal azélõkbirodalma,avárosokezenazoldalonvannak.

Nyugatoncsakazépítõmunkások telepeivoltak, akikapiramist építették. Luxor
és Karnak a keleti oldalon fekszenek, és két tengelyre szervezõdnek. Az egyik az
észak-déli tengely, amely összeköti õket, a másik a kelet-nyugati tengely a királyok
völgye,ahalottakvárosa felé.Eztõkkövetkezetesenbetartották,havannak ispéldák,
amelyek kiesnek a rendszerbõl, tessék négyezer évben gondolkodni, hogy mennyi
minden történhetett ezalatt.

A templomazelsõ, amirõlbeszélünk.Kétféle templomvan, azegyikre jellemzõ
példák a karnaki és a luxori, de rengeteg van belõlük, különféle fõistenségeknek
szentelve. Az általános struktúrájuk szerint egy hozzá vezetõ út van elõttük, amelyet
szobrok szegélyeznek. A templom maga három részre tagolódik. Az elsõ a nyitott
udvar, idebemehetettmindenki.Amásodika fedett csarnok,abazilikális elrendezés
miatt valami fényderengettbenne,denehiggyük,hogy fényárbanúszott. Idecsakaz
elõkelõk mehettek be, a bizonyos fokig beavatottak és a harmadikba csak megha-
tározottünnepekenmehetettbea fáraómaga, akipap-király isvolt.A fáraó, akineka
nevevalamiolyasmit jelent,hogyamegtestesült isten.Eztazembertvalóbanistenként
tisztelték. Az óbirodalomban még nem volt a hanyatlásnak semmiféle jele, ha tehát
valaki fáraó lett, az tényleg isteni képességekkel rendelkezett.

Anyitottoszlopcsarnokbannagyméretû,növényi jellegûoszlopokálltak,ahatal-
maskövekbõl irtózatosenergiávalvirágokat faragtak.Ahelyszínen járvaeza legmeg-
döbbentõbb: a méret; olyan elképesztõ, hogy azt sehogy nem lehet érzékeltetni, a
földrenyomjaazembert, annyira lenyûgözõ.Ráadásulmindentbeborítanakahiero-
glifák. Ezek a hieroglifák meséltek az embereknek, akik régen oda bementek. Az
írnokok kevesen voltak, nem volt egyszerû megtanulni azt a hétszáz vagy hétezer
képet. (Egy japán írnoknak 28.000 jelet kell megtanulnia szemben a mi 28 betûs
ábécénkkel.) Ezt a tudást meg kell becsülni. Említettem, hogy az írást varázslatnak
fogták fel, azta folyamatot, amelymegragadjaés rögzíti agondolatot, amelyrõl tudták
jól,hogynemfix.Akibement,azképetkapottarról,hogyavilágszerkezetehierarchi-
kus,nagyonvilágos rendjevan.Akülönbözõhierarchiájúhelyeketkapukválasztják
el egymástól és ezeken a kapukon csak bizonyos procedúra árán lehetett bejutni.
Hatalmas szobrokálltakakapukétoldalán, iszonyatosméretûek, ésõriztékakaput,
jelezve, hogy ez nem egyszerû nyílászáró szerkezet, hanem olyan küszöb, amelyet
átlépve, egy magasabb minõségbe jutsz be. A templom volt a színhelye azoknak az
eseményeknek, amelyekrõlmárbeszéltem,ezek szerveztékazegészéletet.Amíto-
szokat meg is elevenítették, le is játszották. Az ünnepek is a mindennapi élethez
kötõdtek, ilyenvoltpéldáulaNílusáradásánakvége,amikora fáraómagavetetteel a
földbeazelsõmagokat.Dea templomokfaláraahalálutániélet fázisait ésállomásait
is fölrajzolták. Említettem már, hogy egy alázatos kõfaragó társaság negyvenkétszer
véstebele akõbeugyanazt azábrát.Akkorbeléjükkellett vésõdjönerõsen,hogymi
történikazegyes fázisokban.

Említettem azt is, hogy kétféle templom létezett, a keleti és a nyugati. A nyugati
oldalonhalotti templomokvoltak.Ezeknéla természettelvalóösszefüggésegymásik
oldalátkellmegvilágítanunk.Azelõbbláttuk,hogy irtózatosméretûkövekbefaragták
anövényi formákat. Itt pedighatalmas, karéjosvölgykatlanba, a sziklákaláépítikbe
a templomokat, amelyeket Hajnóczy professzor úr úgy jellemzett, hogy mintha a
természet egy bizonyos ponton kikristályosodott volna. Mondtam, hogy a kristály is
rendelkezik bizonyos tudattal, a kristály, a növény, az állat és az ember folyamatos
rendszert alkot. Ezek az építmények valóban ilyen érzetet keltenek az emberben.

Akövetkezõdolog,amivelfoglalkozunk,apiramis.Apontosfunkciójátnemnagyon
ismerik. Azt tudni, hogy sírkamra van bennük, de egyetlen piramisban sem találtak
holttestet.AKeopszpiramis számításaimszerint 2,5millióköbméter térfogatú, ezazt
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jelenti, hogy4,5milliókilókõbõlvan, ezelképesztõmennyiség.Aszerint a szemlélet
szerint, amelynekalapjánbeszélek,apiramisokbeavatásihelyekvoltak,mégpediga
fáraókbeavatásihelyei.Egyiptombanezelégkegyetlendologvolt,ugyanis tetszhalottá
tettékaz illetõt,becsomagolták,mintegymúmiát,beleraktákháromrétegkoporsóba,
azt elhelyezték a piramis közepén és hetvenkét órán át ott volt. Aztán kihámozták,
fölébresztették, ehhez 12 pap kellett, azok támasztották fel a beavatottat, akit ennél
fogva kétszer születettnek hívtak, a János evangélium szavaival: Isten fiának. A fáraó
nevenemabsztrakció,hanemjelzi, hogyezazembervégigmentezenaprocedúrán,
72 órán keresztül a halál állapotában volt. Aki ezt végig tudja csinálni, és vissza is tud
jönni,azvalamielképesztõbelsõerõvelrendelkezik.Erretreníroztákéveken,évtizede-
kenkeresztül.Hogyeztmegértsük,ahhozmégegydolgotelkellmondanom.

Az emberi test több részbõl áll. Ahol csak fizikai test van, azt úgy hívják, hogy
holttest, nemtörténik semmi, csakszétesik.Haazemberél, akkora testénekvanegy
része, amely életben tartja, ezt nevezhetjük élettestnek. Ilyen szempontból a fizikai
test azásványi anyagbennünk,azélettest anövényianyagunk.Melyika legnagyobb
élõlény a világon? A mamutfenyõ, körülbelül 2000 tonnát nyom, a legöregebb 4000
éves.Mindenkiabálnáragondolelõször,deamamutfenyõ isélõlény.Ugyanúgyvan
életteste, mint az embernek. Van egy következõ részünk, amelyet lélektestnek hív-
nak. A fizikai test létet, az élettest életet, a lélektest pedig tudatot ad. Az ember ennél
azonbanmégkomplikáltabb.

Azegyiptomiaka lelketmagát is sok részreosztották.Volthogyhét, ésvolt hogy
kilenc részre.A lélekhármas felépítéseszerint létezikérzõlélek,értelmi lélekés tudati
lélek. Az érzõ lélek a tudatnak egy sajátos fajtáját adja, a belsõ érzetet. Ezen a szinten
mégnemmozdulazember tudata,nemkezdelbenneviharosanszáguldozni.Deha
az érzõlélekhez hozzá vesszük az értelmi lelket, innen kezdve világos, hogy miért
ilyen viharos. Ez a két fajta lélek produkálja az éntudatot. Ha az emberi lénynek egy
sokkal korábbi állapotára gondolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy még nem tudta
értelmileg felfogni a világot, az éntudata egészen kialakulatlan volt. Hol tart a mai
ember?Aztmondhatjuk,hogyáltalánosságbaneljut a tudatosságnakerrea fokára, az
értelmi lélekig,mindenkülönösebbtornamutatványnélkül.Aharmadikfokozategyfe-
lõl a jövõ zenéje, másfelõl a kivételes képességû emberek sajátja. Bizonyos, hogy az
ember fejlõdésének korábbi fázisaiban is voltak kivételek, akik a beavatások révén
magasabb tudati fokra tudtak jutni.

A beavatásnak az a feladata, hogy az embert a halál utáni lét élményeire megta-
nítsa. A halál után az élettest és a lélektest együtt marad, és eloldódik a fizikai testtõl.
Vagyisazembernekezarészenemsemmisülmeg.Ezakettõegyüttmaradkörülbelül
72órahosszat,annyi ideig,amennyitazemberébrentudtölteni.Mivelabelsõéletünk
tükrözõdés eredménye, ameddig ez a kettõ együtt van, addig emlékezünk a földi
életünkre.Hiábaszeretjüka tejszínhabosgesztenyepürét,márnincs se tejszínhab, se
gesztenye, senyelvünk, se illat, demégemlékszünka szenvedélyeinkre.Agörögök
Tantalosz kínjaként írták le ezt a lélekállapotot. Mikor a két rész elválik egymástól,
akkor kezdõdik az, amit a múltkor említettem, hogy visszafelé leéljük az egész éle-
tünket, ez az, ami le van írva a templomok falára Egyiptomban, hogy tudniillik min-
denféle vadállatok jönnek, akik nekimennek az embernek és fölfalják. Itt nem az
egészemberrõlvanszó,hanemazorganizmusegyrészérõl, amivelünknemteljesen
azonos; ezekkülönbözõ lények, akikpéldául arrakényszerítenek,hogyszeressüka
tejszínhabos gesztenyepürét, meg azt a rengeteg mindent, amitõl egész életünkben
nemtudunkszabadulni,akikvalójábanalelkünkurai.Nemteljesenuraia lelkünknek,
deaza lényeg,hogymicsakegyetlen területen tudunkuralkodni: agondolatainkon
–máraki.Amikorgondolkodunk,úgyérezzük,hogymicsináljukadolgot,deamikor
viharos lelki indíttatásaink késztetnek cselekvésre, akkor azok elementáris erõvel
hatnakésnemtudunkúrrá lenni rajtuk.Ezekolyan lények,akik felépítika lelkünket,
és amikor végigmegyünk a lélekvilág szféráján a halál után, akkor ilyen lények, a
vadállatok, a velük rokon dolgokat szépen kieszik belõle, és mi ott maradunk totál
csupaszon.Azthiszem,hogyennélmeztelenebbülnemállhatsenki,mertmárminden
ruháját levetette, ami létezett. Hatalmas kérdés, hogy mi marad belõlünk? Az ember
a saját énjét nem tudja tapasztalni; átélni még át tudja valahogy, mert hát én az én
vagyok, de tapasztalni, hogy az micsoda, azt nem. Csak bízni lehet benne, hogy az a
sok tapasztalat, amelyre az ember szert tett, az a sok munka, amelyet elvégzett, a
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többiemberrelvalókapcsolatadolyan tartalmat,amelyethamagávalvisz,akkornem
azt kapja, hogy ez nem volt megfelelõ élet. Mert ezeken a vésett képeken természe-
tesen ott van a halott megítéltetése. Ott ül Ozirisz, mint ítélõbíró, elõtte van egy nagy
mérleg, amelynek egyik serpenyõjébe belerakják a halott szívét, a másikba pedig
Mágot, az igazság istennõjét helyezik. Itt semmi hazugságról szó nem lehet többé, a
fizikai testünket elhagytuk,nemtudunkalakoskodni, álarcot fölhúzni.Ott állunk, és
haMág istennõ lehúzzaamérleget, akkor jaj nekünk.AzegészaktustTot isten jegyzi
fel, az istenek írnoka.Pontosanábrázoltákezta rendszert,42kérdésrekellmegfelelni,
ezért van 42 kép, amely a halott életére vonatkozik. Hogy pontosan így van-e, azt
perszenemtudjuk,deegyetbiztosan tudhatunk,hogyenneka folyamatnakavégére
semmi más nem marad, mint az a minimális mag, ami az életünk lényege. És akkor
ezek a derék hierarchiák a vésett képeken elmondják, hogy fiam ezt megint jól
elszúrtad, hiába mondtuk neked, hogy hogy csináld, hiába mutattuk meg neked,
amikormegszülettél, azegész jövendõéletedet, ugyanúgy,mintmost ahalálodután
azelmúlt életedet, teelfelejtettedazegészet ésmást csináltál.Most szépen felépítünk
téged megint, telerakunk téged ruhákkal, amelyek olyan sorsba állítanak bele, ami-
lyenre szükséged van a fejlõdéshez. Milyen jó, hogy ez így van, nekünk eszünk
ágábannemlenneolyansorsotválasztani,amivalóbanafejlõdésünketszolgálja.Azok
alényektehetikezt,akikmárelértékaztafázist,hogyfeladatkéntfogjákfelakövetkezõ
földi életet. Ez tehát áldozat, amit egyiptomi nyelven úgy hívnak, hogy „hota”, ha
tehát azt halljuk, hogy Imhotep, ez azt jelenti, az, aki önmagát áldozatként fölajánlja.
Ez tehát õsi kollégánk szerint az építészet feladata.

Azeurópaiésazegyiptomikultúraközötti összefüggésrõlkell végülbeszélnem.
Sokvonatkozásbanegyfajta tükörképrõlvanszó,azonbanatükörbenmegfordulnaka
dolgok.Egyiptombanhierarchikusrendvolt:egyfáraóésrengetegember,akikmegha-
tározott formábanszolgáltak.Mamindenember fáraószeretne lenne,úgy isgondolja,
hogyehhez jogavan,ésabszolútnemérdekli a többiember.Amitvégiggondoltunka
mitologikus tudattal kapcsolatban, annak torz tükörképét találjuk a saját magunk
tudatában.Hasonlíthozzá,dekorrumpált formában.MikorKopernikuszegyforradalmi
újítással aNapotállítottaazuniverzumközéppontjába,azegyiptomiakrahivatkozott,
de a mi számunkra a Nap csak egy nagy sárga kõdarab foltokkal, gázkitörésekkel.
Meghatározzaazéletünket,defizikaiértelemben,ésnincsatudatunkbanRé,anapisten.

Az egyiptomiak mumifikálták a holttesteket, és nagyon jól tudták, hogy miért
csinálják.Mit jelentett ezakkor, azegyiptomikorban,amikora lélekelhagytaa testet?
A lélek visszanézett, és látta, hogy a test romolhatatlan. Mi most a természettõl fogva
materialistákvagyunk.Nemazért,mert így tanítottak.Hakövetkezetesenmegfigyel-
jükmagunkat, láthatjuk,hogymaterialistákvagyunk,merthurcoljukmagunkbanazt
a tudatot, amelyetkorábbihalálainkutánkaptunk.Azegész játékazéntudatkialakí-
tásáért ésazemberi tudatvilágosságáért folyik; azegész törekvéserrevonatkozik.Ez
pedigegybizonyosfázisutáncsakúgylehetséges,haazemberafizikai létrekoncentrál,
ésa fizikai létébenazérzékelés révénhozza létreéserõsítimegmagábanazéntudatot.
Haazegyiptomiaknemõriztékvolnamega testet, akkoraznemérdekelnebennün-
ket. Az énünk gyengébb volna, mint az övék volt. Az õ számukra ez nem volt játék,
tudták, hogy az emberi tudatnak mire kell törekednie. De hogy ebbe az irányba
haladjunk tovább, ahhoz eszméletlenül kemény munkára van szükség, az egész
európai kultúra ennek jegyében áll és csak így érthetõ meg.

Kheopsz fáraó piramisa
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