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Az ókori Egyiptom térképe

A babiloni Istár-kapu mázas téglaburkolattal
A Tigris és az Eufrátesz vidéke

Az elõadást négy részre bontottam. A bevezetés után az elsõ részben a mezopotámiai
és az egyiptomi kultúrkör közötti összefüggéseket nézzük meg. Vannak közös, és
vannak lényegesen eltérõ vonásaik, és még olyan esetben is, amikor közös vonásról
van szó, fogjuk látni, hogy jelentõs eltérés van a kettõ között. A második részben
megpróbáljuk azt a szemléletmódot elemezni, ami ahhoz szükséges, hogy én errõl az
egész témakörrõl beszélni tudjak. Ezzel kapcsolatban néhány szemelvényt fogok
felolvasni, hogy érzékeltessem a különbséget a mai, normális szemlélet, és a között a
mitológia között, amirõl beszélni szeretnék.
A következõ alkalommal meg fogjuk kísérelni az egyiptomi építészet néhány
elemét, a templomot, a piramist és a szfinxet összhangba hozni ezzel a szemlélettel,
megpróbáljuk megkeresni az egyiptomi mitológiai problémának az építészettel 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, amelyek hitem szerint rávilágítanak arra, hogy itt komoly összefüggés van.
Az elsõ térkép a mezopotámiai térséget mutatja, és ebbõl két dolog kiderül, hogy
jellegzetesen folyami kultúráról van szó, és hogy két folyó van itt, amelyek Északról déli
irányban folynak. A következõ térkép Egyiptomot mutatja, az egyetlen folyójával,
amely Délen ered, és 6600 km a teljes hossza, a világ egyik leghosszabb folyója. Ennek
egy viszonylag rövid szakasza az, amely mentén az egyiptomi kultúra, az Egyiptomi
Birodalomlétezett.ANílusmagassziklafalakközöttfolyik,egyfennsíkbavájthasadékban,
amely 100-150 méterrel magasabban fekszik a folyónál. Hajdanában az egész völgyet
kitöltötte a Nílus, de már az ókorban visszahúzódott a jelenlegi medrébe. Ez azt jelenti,
hogy egy kb. 1500 km hosszú és mintegy 15-20 km széles földdarabról van szó, kisebb
mint a mai Belgium, amelyen egyáltalán földmûvelést lehetett folytatni és emberi
kultúrát lehetett létrehozni. Ezen a földdarabon született meg a világtörténelem egyik
leghosszabb, kb. 4000 éven át fennálló kultúrája, az ókor egyik leghatalmasabb birodalma. Ezt körülveszi a sivatag, ahol semmiféle élet nincs és nem is lehetséges.
Ezzel szemben a másik területen az Eufrátesztõl Nyugatra sivatag van, a két folyó
között mocsaras és zöld vidék, Kelet felõl megint egy zöld vidék, azután következnek
a hegyek. Tehát a helyzet lényegesen különbözik földrajzilag, geomorfológiai értelemben az elõzõtõl: az be van szorítva két sziklafal közé, itt könnyen tudják változtatni a
helyüket a folyók. A Nílus évmilliók alatt kivájta magának a medrét, kész, tovább nem
tud menni. A Tigris és az Eufrátesz idõnként változtatják a medrüket, ami az egész
mezopotámiai kultúrkör történetére kemény befolyással van. A két folyó között az is
lényegeskülönbség,hogyamezopotámiaitölcsértorkolatotcsinált,aNílusegyhatalmas
deltát épített ki magának a Földközi-tenger felé, ami egészen más történésekre ad
lehetõségeket.Adelta,miutánkiszáradt,földmûvelésrekiválótalajvolt,atorkolatviszont
kiváló kikötõ, ezek hajós népek voltak, és a kereskedelem feltételei adottak voltak.
Ha tovább megyünk az összehasonlításban, mindkét társaság a meleg égövben
van, a mérsékelt és a meleg között. Csakhogy Egyiptom éghajlata borzalmasan száraz,
ma is. A két folyam között és a hegyek lábánál esõ van, ez óriási különbség, A Nílus
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egyszer árad egy évben, meghatározott idõpontban, június 19-én. Amikor visszahúzódik, a földeken lehet vetni, a gabona szempontjából kitûnõ idõpontban. Az Eufrátesz
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
ott egészen más gazdasági struktúrát kellett kialakítani, jóllehet folyami kultúra volt az
is, de a tárolásnak, a csatornázásnak és egyéb dolgoknak sokkal nagyobb szerepük
volt, mint Egyiptomban.
Nagyjából azonos idõpontban kezdõdött ez a két kultúra, tehát Krisztus elõtt kb.
3000-3500 évvel, ezzel szemben az egyiptomi kultúra kb. Krisztus után 600-ig fennmaradt. Az más kérdés, hogy ilyen-olyan hódítások jöttek, provincia lett, de maga a
kultúrkör eddig fennállt, a mezopotámiai Krisztus elõtt 600-ban a perzsa hódítás következtében megszûnt.
Mindkéttársadalombandominánsszerepetjátszottakamítoszokésamisztériumok.
De míg az egyiptomi misztériumok története nagyjából folyamatos volt és lényegileg
nem változott, addig a másik területen elõször itt alul, késõbb följebb, aztán még
följebb Délrõl Észak felé haladva alakultak ki újabb városállami struktúrák, tehát nem
egységeskultúrárólvanszó,hanemvárosállamoktérbenésidõbenváltozósokaságáról,
aminek következtében a misztériumok és a mítoszok is sokkal változatosabbak voltak.
Mindkét esetben centrális államszervezet alakult ki, nagyon erõs központi szervezet.
Az egyik esetben ez kiterjedt a Nílus egész hosszára. Más kérdés, hogy a négyezer év
alatt elõfordult, hogy támadások következtében darabokra szakadt, de egységes állam
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
uralkodó szerepet töltötte be a térségben. Nem arról van szó, hogy a többiek elpusztultak – bár arra is van példa –, hanem, hogy egy-egy városállam a többire rátelepedett.
És van még egy döntõ különbség, hogy az Egyiptomi Birodalomban egyetlen egységes
(totálisan ismeretlen!) etnikum uralkodott. Halvány fogalma sincs senkinek, hogy az
egyiptomi nép, amelyet a reliefeken látunk, honnan jött, miféle etnikum volt, az az
egy biztos, hogy egységes volt. Az uralkodó rétegre mondom ezt. Mert rabszolga volt
mindenféle meghódított népbõl, többféle nép élt egy birodalom keretei között, de
az uralkodó etnikum az négyezer éven keresztül, mondhatni, azonos volt.
Ezzel szemben a másik területen a sumér kultúrával kezdõdött a történet a tölcsértorkolathoz közeli városokban. Sokféle elmélet van arra, hogy korábban létezett egy
úgynevezett protosumér kultúra, ebbe ne menjünk bele, ez nagyon bonyolult. Utána
következett az akkád hódítás, azután jöttek a médek, a médek után jöttek Északról a
legharciasabb asszírok. Ezért a két birodalom tudományos megközelítése 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
görög városállamok esetében, azok egyrészt mint városok is sokkal kisebbek voltak,
másrészt a hatalmuk is kisebb volt, a macedón hódításig soha nem tudott kialakulni
egy egységes birodalmi szerkezet. Mezopotámia viszont teljesen egységes birodalom
volt. Az biztos, hogy mindkettõ hierarchikus szervezet volt, egy uralkodó és egy papi
kaszt irányította az egészet, õk voltak azok, akik meghatározták a társadalmi struktúrát.
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
különbség a két kultúra között: az egyiptomi inkább geométer volt, a Föld felé fordult,
és az összes eszközt, amivel rendelkezett, ennek szolgálatába állította. A káldeus
kultúra inkább a csillagok felé fordult, a csillagok állását vizsgálta. Az egyiptomi ennél
fogva a tér problémájába ütközött, a tér problémájával kezdett foglalkozni, a káldeus
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
kísérelünk meg olyan gondolatot, amely némileg eltér a megszokottól. Tessék elképzelni egy helyzetet, amikor még nincs írás. Szinte lehetetlen, mert kisgyermek korunktól megszoktuk, hogy létezik A meg B. Számunkra természetes, hogy amit írásra
használunk, az betûírás. Tessék elképzelni egy közösséget, amelynek a figyelme
kifelé fordul, a környezete irányába, és arra kap belsõ indítékot, hogy próbálja megragadniésrögzíteniagondolatait.Aszámukraezvalamilyenvarázslat.Tessék elgondolni,
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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
fantasztikus fordulata az emberi életnek, legalább olyan izgalmas, mint amit ugyanezen
birodalmak az állatok háziasítása és a földmûvelés terén kifejtenek.
A városállamok azt követelték meg, hogy zárt fallal körülvett települések legyenek, a közepükön templommal. Ezek a települések voltaképpen nem az emberek
számáraépültek,hanemannakazistennekaszámára,akiközépentrónolt,abennelakó
emberek ennek az istennek az alárendeltjei, szolgái voltak. Ha mondjuk egy ellenséges
hadsereg behatolt a templomba és összetörte az istent, akkor vége volt a háborúnak,
mert akkor istenük azt elvesztette. Tessék megnézni a képen a sumér királyok kéztartását, azt az összekulcsolt kezet, amely a jang-jin jelnek felel meg, tehát nem azért tartják
így a kezüket, mert fáznak, hanem mert ez a világ kettõsségének szimbóluma.
Az elõbb azt mondtuk, hogy írás létezik mind a két helyen. De addig nem tudták
megfejteni az írást, amíg rá nem jöttek, hogy ez mássalhangzó írás, tehát ugyanúgy,
ahogy a héberben és az arabban, csak mássalhangzókat írtak. Ki olvasta Mici Mackót?
Mi van fölírva a bagoly ajtajára: krm csngtn. Ki se tudjuk mondani, ez bizony nagy
nehézség. A becsületes tudósok, így Kákosy László tanár úr is, becsületesen bevallották,
fogalmuk sincs, hogy az egyiptomi magánhangzók milyenek voltak. A tudományos
írás nem is használ semmi mást, csak egy számmal jelzi, hogy szerintük ehhez a 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.
A másik kultúra az ékírást találta fel. Tudósok szerint ebben sokkal inkább fel lehet
fedezni az írás „természetes” fejlõdési irányát. Nevezetesen elõbb fogalomírást produkáltak, ami azt jelentette, hogy egy jel egy fogalom. Utána áttértek a szótagírásra,
majd elérkeztek a betûírásig. Ezt a folyamatot lehet fejlõdésnek is, és lehet korrumpálódásnak is felfogni, mert eleinte egy egész fogalmat tudtak megjeleníteni egy
jelben, a végén csak egy hangot. Ez sokkal inkább elterjedt a környezõ népeknél,
mint a hieroglif írás, és akárhány etnikum jelent itt meg, mindegyik ezt az írást használta.
A következõ dolog megint nagyon nehezen érthetõ. Mindkét kultúrában azonos.
A gondolkodásukban az az analízis, ami mi a fejünkben van, egyszerûen nem létezett.
Ennélfogva a tudomány, a vallás és a mûvészet egy és ugyanazon dolog volt. Mindazt,
amit tudtak a világról, rögtön föl is vésték a reliefekre, vagyis minden tudásuk ott
szerepel a képeken. Ez nem olyan dolog, hogy a nagy mûvész azt rajzolja, amit akar,
hanem a mûvészet nagyon kemény szolgálat volt. Tessék elképzelni, hogy ezt az
életnagyságnál valamivel nagyobb reliefet, amelyen a halott szemben áll Ozirisszel és
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 elképzelhetetlen, semmi sem vehetne rá arra, hogy ezt az emberfeletti munkát negyvenkétszer azonos formában megismételjük. A mi szempontunkból ez teljesen értelmetlen. Az õ szempontjukból viszont ez volt a döntõ. Nem a különbség, hanem hogy a 42
fázist a mítosznak megfelelõen megjelenítsék.
Egy másik dolog a tudás és a gyakorlat egysége. A mûvészeik mesteremberek
voltak, kõfaragó iskolákban tanultak. Láttam egy megdöbbentõ méretû, egyenetlen
felületû követ, amelyre egyetlen lendületes krétavonallal rá volt rajzolva a fáraó,
amelyet abból ki akartak faragni. Ezek nagyon nagy tehetségû emberek voltak, számunkra elképzelhetetlen képességekkel.
Mindakéttársaság nagyonsok dolgottaláltfelazérdeklõdésüknek megfelelõen.A
babiloniakosztottákfelanapot24órára(õk12kettõsórábangondolkodtak,amilogikusan
következik a homokóra használatából), õk osztották fel a kört 360 részre. Irgalmatlanul
sokat építkeztek, és nagyon fontosnak tartották a környezetük alakítását. Az Eufrátesz
és a Tigris környékén rengeteg csatornát kellett csinálniuk, õk találták fel a téglát is.
Azegyiptomiaknálatelepüléseksokkalnyitottabbakvoltak.MígMezopotámiában
számos települést föltártak, addig Egyiptom területén alig találnak városokat. A legtöbb
városra ugyanis folyamatosan rátelepültek, Kairó alatt is biztos van valami, Luxor alatt
is, csak azt nem lehet kiásni.
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Az egyiptomiaknál központi téma volt a halál utáni élet, és a halál maga. Nagyon
durván fogalmazva, a mezopotámiaiak gondolkodásának középpontjában viszont a
halhatatlanság és az élet áll. A Gilgames eposz arról szól, hogy Gilgames nem akar
meghalni, és elindul, hogy a halhatatlanságot megszerezze. Nem szellemi értelemben
vett halhatatlanságra gondol, hanem továbbra is szeretne küzdeni a bikával, élni a földi
életet. Az egyiptomiak egészen másképp gondolkodtak. A halál utáni életnek, látni
fogjuk,azépítkezéseiknél,akülönbözõtárgyaiknálóriásijelentõségevan.Azegyiptomi
kultuszokat, misztériumokat a görögök veszik át. Nemcsak Hérodotoszra gondolok,
aki az egész Közel-Keleten megpróbált mindent megtudni, hanem Platónra és Pitagóraszra, aki állítólag Egyiptomban járt és ott beavatást nyert, tehát közvetlen információkkal rendelkezett, és ezek az ismeretek az antikvitásokon keresztül beépültek az
európai tudásba is. A káldeusok viszont a macedón hódítás következtében átadták a
perzsáknak, amit tudtak, és perzsa közvetítéssel és arab közvetítéssel jut el mindaz az
ismeret, amelyrõl beszélünk, Európába, vagyis hozzánk.
Most arról kellene kicsit beszélni, hogy az a szemlélet, amelyet néhány gondolat
erejéig felvillantottam, milyen nézõpontot jelent, mik a forrásai? Ezzel bizonyos értelemben 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.
Hogyan lehet az antopozófia szemlélete alapján megközelíteni az egyiptomi gondolkodást? Ez a legnagyobb nehézség. Mint ahogy azt sem tudjuk megközelíteni, csak
valamihalványérzéssel,hogymilyenlehetettazazember,akinekakultúrájábólhiányzott
az írás vagy a kerék. Az antopozófiát úgy próbálom fölhasználni, sok minden mással
együtt,hogykiderítsük,aderékegyiptomiakhogyangondolkoztak.Ehhezakövetkezõ
apróságot kell tudnunk: az antopozófia egyik tanítása, hogy nincsen létezõ tudat nélkül.
Ez nagyon kemény állítás. Az antopozófiai szemlélet számára a kristálynak is van tudata,
amit úgy nevez, hogy transztudat. A növénynek is van tudata, ezt mi is ismerjük, ez az
álomtalan mély alvás tudata. Valamennyien tudjuk, hogy mi a különbség az álomtalan
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, a nappali éber tudat. Fölébredünk: hála istennek,
csakálmodtam.Aztazérthozzákelltenni,hogyamikorálmodunk,nemazvanbennünk,
hogy álmodunk, hanem véres valóságnak éljük át, ami velünk az álomban történik. Az
emberi tudat, amivel az ember ma már rendelkezik, egy fejlõdési sor állomása. Az tehát
nemvicc,hogyállatésemberközöttrokonságvan,hogynelenne,miisálmodunkamai
napig. Az semvicc, havalakikitalálja,hogynövényésember közöttmélyrokonság van,
hisz álomtalan mély alvásban is vagyunk néha. E tudatformákat átéljük, csak nem figyelünk rá, mert nem fizetnek érte. Ezt a kristálytudatot viszont nem tudjuk átélni. Tulajdonképpen ez is megvan, csak akkor már nem figyelünk rá, mert ez a holttest tudata.
Ez már nem olyan szemlélet, mint amelyet megszoktunk. Ezzel a szemlélettel
viszont talán meg tudjuk közelíteni, hogy ezek a derék emberek hogyan gondolkoztak,
mert õk természetesen pontosan tudták, és pontosan át is élték. A mi mai éber tudatunk
rendkívül éles, pontos és körülhatárolt, egyértelmû fogalmi rendszert tükröz. Az
egyiptomiaké ilyen nem volt. Ahhoz, hogy ezt a tudatot ilyen precízen tudjuk irányítani,
ahhoz a teljes emberi konstrukciónak egyetlen egységbe kell tömörülnie, és tökéletesen le kell fedni a fizikai korpusz térfogatát. Az egyiptomiaknál nem így volt. Tessék
arra gondolni, hogy akkor még csecsemõ az emberiség. Ma is a csecsemõ feje tetején
lyuk van, nem is kicsi, és késõbb, ahogy szokták mondani, benõ a feje lágya. Az
egyiptomiak tudata sokkal inkább hasonlít a gyermeki tudathoz, nem olyan kezdetleges volt, hanem a tudati struktúrája volt olyan. Ami azt jelenti, hogy álomvilágban
élt, álomtudata vagy képtudata volt, ez volt normális. Csak nagyjából tudjuk körvona-
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lazni, milyen lehetett ez a dolog, átélni nem tudjuk. Az antropozófia nem a technikai
fejlõdést, hanem az emberi tudat fejlõdését állítja az egész történet középpontjába.
Az emberi tudatfejlõdés azt jelenti, hogy az emberi belsõ erõk megerõsödnek. Megerõsödik az éntudat, az akarat és az érzés, és egységet alkotnak, és ahogy megyünk
elõre, ez egyre jobban koncentrálódik.
Próbáljuktehátmegnézni,hogyazõtudatukésamitudatunkközöttmiakülönbség.
Alapvetõ dolog, hogy a mi tudatunk fogalmi tudat; a fogalmat, mégpedig az éles és
precíz fogalmat a görögök találták fel, és tõlük örököltük mi. Kákosy László professzor
azt mondta egyszer, hogy magyarul beszélünk ugyan, de görögül gondolkozunk, mert
nem tudunk máshogy, másképp nem is lehet, mint ahogy a görögök azt kifundálták.
Egy dolog fogalma azonos a nevével. Képzeljük el, hogy a tudatban felmerül egy
álomszerû kép és megszólal benne egy hang, amely kimondja ennek a képnek a
nevét. Akkor a tudatban semmiféle kétség nem támadhat afelõl, hogy amit lát és annak
a neve azonos. Ha most ránézünk valamire, akkor hosszan kell bizonygatnunk,
magyaráznunk, hogy mirõl is van szó. Nem olyan egyszerûen tudunk közös nevezõre
jutni. Ezeknek az embereknek eszük ágában sem volt bizonyítani semmit, annak van
szüksége a bizonyításra, aki nem éli meg a dolgot, akár egy geometriai képletrõl legyen
is szó. Ehhez a képtudathoz az emlékezés fantasztikus képessége társult. A mi emlékezésünk racionális, millió telefonszámot tudunk, de ne is kíséreljük meg az emlékezetünkben visszakövetni a családot a hetedik õsünkig, ez senkinek nem fog sikerülni.
Ezekben az emberekben éltek a viszamenõleges emlékek, ami elképesztõ erõt jelent.
A másik nagyon fontos dolog, ami ehhez a tudatszerkezethez tartozik, a mítoszok
és misztériumok szerepe. Ezzel kapcsolatban idézem Kerényi Károlyt: „A mitológia
nem statikus, hanem élõ dolog. Élõ dolgot pedig csak eleven állapotában lehet igazán
megismerni, nem pedig a halottiban.” Ez óriási felfedezés. A mitológia azok számára,
akik benne élnek és általa fejezik ki magukat, teljes életforma. Gondolat és élet között
nem tátong semmiféle ûr. A mitológiai történetekben nem uralkodnak olyan erkölcsi
törvények, amelyeket az életben nem lehet megvalósítani, és ezért beszéd és cselekvés között sem lehet ellentét. A mitológia feltételez ugyan sajátos gondolkodásformát,
de csak annyira, amennyire a költészet költõi, a zene pedig zenei gondolkodásformát.
Nagyon fontos tehát, hogy akik a mitológia körében élnek, azoknak a fejében nincs 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,
hogy a születés elõtt létezik egy preegzisztencia és a halál után egy posztegzisztencia.
Õk tudták, hogy embernek van olyan része, amely nem pusztul el a halál után, és azt is
tudták, amit mi úgy hívunk, hogy reinkarnáció. Az egyiptomi halottas könyv ezt írja:
„Föld mélyén rejlõ, sarjadó mag vagyok, eonok hosszú sora múlik el felettem, majd jön
egy este, elszunnyadok, és reggel új fényre kelve, az ezeréves ritmus szerint újra megszületek. Föld mélyén rejlõ, sarjadó mag vagyok, bölcsõmhöz hû maradok, meghalok
újra, és az ezeréves ritmus szerint kivirulok ismét.” Az antropozófia azt tanítja, hogy az
emberi lény halhatatlan magva újra és újra visszatér; a plátóni világév tizenketted részét
jelentõ kozmikus korszakon, azaz az egy csillagkép által uralt 2160 éven belül kétszer,
egyszer férfiként, egyszer nõként.
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, amely nem csak fizikai testbõl áll, még nem bomlott fel. A belsõ képeinket ugyanis nem a fizikai testünkkel, érzékszerveinkkel látjuk, hanem olyan lelki
struktúrával, amely akkor még egyben van. Ezalatt a keserves 72 óra alatt találkozunk
azzal a jelenséggel, hogy az egész életünket, egyetlen panorámaképben látjuk magunk elõtt. Azt fogjuk látni, hogy mi mindent mulasztottunk, mi mindent rontottunk
el, és itt semmiféle csalás, önbecsapás nem létezik. Megkezdõdik az a bizonyos utazás
visszafelé, amikor az ember úgy éli meg az életét, ahogy azt a többi ember a vele való
kapcsolatában átélte. Tehát, ha megbántott valakit, akkor nem a diadalt éli át, hogy jól
megmondtam neki, hanem amit az a szerencsétlen érzett, akit megbántott.
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Még egy utolsó gondolat: minden régi kultúrának, a görögnek, az egyiptominak,
a sumérnek, a kínainak az elején van egy nagy tanító. Egyiptomban Hermész Triszmegisztosz, a háromszor bölcs, a háromszor hatalmas Hermész (ez már a görög neve).
Ezen az ábrázoláson több lénybõl áll, egy emberfejû szörnyeteg, sas szárnyakkal, 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
fontos mondatok. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ennél pontosabban lehetne fogalmazni. Ez azért nagyon lényeges gondolat, mert azt állítom, hogy az épületek
egy része az égi ország képmása; nem a környezetbõl rakták össze az épületeket,
hanem fordítva, egy modellt építettek: tessék ilyenné formálni a környezetet. Az
építkezések nem beruházási problémákkal foglalkoztak, hanem azzal, hogy hogyan
tudják égi ország mását megvalósítani a földön.
A sumér-káldeus kultúrában az inspirátor személye nincs kellõen dokumentálva,
ezért kétféle elképzelés ismert: az egyik szerint Óannész, akirõl jóformán semmit
nem tudunk, a másik szerint Gilgames, õt jobban ismerjük az eposzból.
A hermetikus irodalomban szerepel az alábbi beszélgetés Hórusz és Ízisz között.
Hórusz a szülõanyját kérdezi: miért van, hogy azoknak, akik a mi legszentebb országunkon kívül élnek, nem annyira fejlett az értelmük, mint a mi honfitársainknak. Ízisz
erre a világot egy fekvõ emberhez hasonlítja, ennek a szíve, vagyis a gondolkodás
középpontja felel meg Egyiptomnak a helyzete szerint.
Hermész Triszmegisztosz ugyanezt a gondolatot így fogalmazza meg: Egyiptom
az ég képmása. Sõt az égnek és valamennyi égi erõnek a helye, ha a teljes valóságot
akarjuk kimondani, a mi országunk a világmindenség temploma. Azonban nem voltak
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
felmenekül a mennybe, és elhagyatottá lesz az istenek nélküli pusztaság. Ó Egyiptom,
a te vallásaidból csak mesék fognak fennmaradni, és ezek is hihetetlennek fognak
tûnni utódainknak, csak a kövekbe bevésett 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, mint az életet. Senki sem fog felnézni az égre. A jámbort bolondnak fogják
tartani, az istenteleneket dicsõíteni fogják, mint a bölcseket. Ami a lelket, a lélekre és
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,
hogy ha valami itt a földön elpusztul, akkor mindennek vége, hanem hogy a világ és
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 törünk elõre a nem tudom hová, hanem nagyon jól tudták, hogy ezeknek
a dolgoknak periodikus jellegük van. Tudták, hogy ezek élettel teli dolgok, az életnek
pedig a növekedés, a szaporodás, a leépülés és a pusztulás a sorsa. Úgy képzelték el
a világot, mint egy élõlényt, akkor pedig egyszer szükségképpen vége kell szakadnia.
És akkor következik a másik gondolat, hogy amikor vége szakad, akkor újjá is születik.
Ugyanakkor feltételezték azt is, hogy a ciklikus mozgáson belül van egy irányultság.
Az antropozófia ugyanezt tanítja, hogy tudniillik egyfelõl a föld fejlõdésének pontos
ciklusrendszere van, amely hét egységbõl áll. A fejlõdési ritmus mindig hetes rendszerbenzajlik.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 kultúrák összefüggésében is felismerhetõ.
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Az elsõ az óindiai kultúra, a második az óperzsa kultúra, és a harmadik, amelyrõl
beszélünk éppen, az egyiptomi-káldeus kultúra. Következik a középen a görögrómai, és az ötödik az, amelyben minderrõl beszélgetünk. Ha igaz, amit errõl
elmondtam,akkoragörög-rómaikultúrkörbenkellettérkeznieegydöntõimpulzusnak.
Jött? Jött. Ebbõl következik, hogy ez már leépülõ korszak, amelyben élünk, de ebben
az alapimpulzus már benne van.
Egy adott fejlõdési periódusban az emberiség három részre szakad. Az egyik
része elõreszalad, kicsit gyorsabban fejlõdik, mint az éppen kialakult helyzet kívánná.
A másik rész hátramarad, és csak egy harmadik rész tevékenysége felel meg pontosan
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. Amennyiben mi mindannyian végigéltük a földfejlõdés periódusait, 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 az a fejlõdésrõl alkotott kép, miszerint az ember az ásványvilággal, a növényvilággal és az állatvilággal rokon, tökéletesen igaz. Csakhogy nem abból fejlõdött ki,
hanem azok maradtak le belõle. Rokonaink, tehát kötelmeink vannak velük szemben,
szeretettel kell feléjük fordulnunk, amit az állatok és növények vonzódásain megérezhetünk. A három részre szakadás törvénye mibennünk is megvan, mi is három felé
szakadunk a 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
még egy egységet, egy égitestet képviselt. Az óperzsa kultúra a sötétséget és világosságot, Ormuzdot és Arimánt állította egymással szembe, ugyanis arra az idõre emlékezett, amikor a nap, a föld és a hold már két égitestté bomlott. Az egyiptomiak arra
a hármasságra emlékeztek, amelyben ma is élünk: a nap, a föld és a hold már három
külön struktúra. Felépítettségüknek megfelelõen egységesen emlékeztek erre, tessék a mitológiai tudatukra, a képtudatukra gondolni. Nem kellett sokat magyarázniuk
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
valójában a középkori passiójáték õse, ami az emlékezet intenzív ébrentartása, 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, mint például a televízió, de ugyanolyan hatással van ránk.
Az egyiptomi kultúra egyik alapvetõ vonása, hogy visszaemlékszik korábbi periódusokra, melyekben az ember és az istenek viszonya tökéletesen más volt. Az embernek a nappali tudata volt sötét és az éjszakai tudata volt világos. A perioditás megvolt,
csak fordítva, mint ma. Amikor fölébredt, kicsit kába volt, és nem látta pontosan maga
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,
ebbõl következik az a boldog megnyugvás, hogy itt az anyuka, minden rendben van.
Ez a fajta gyermeki tudat, amellyel az egész emberiség rendelkezett, az a megnyugtató
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. Rémületében dobolni kezd, táncolni, megpróbálja varázslattal visszaállítani 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
ebben az idõben keletkeztek a betegségek, úgy gondolták, ha elviszik oda a beteget,
akkor megszûnik az a szituáció, amelyben meg lehet betegedni, akkor a beteg meggyógyul. A tendencia, hogy visszafelé akarnak menni, nagyon határozott volt. Volt
egy másik tendencia is, a bölcseké, hogy elõre akarnak menni, de ez a kettõ Egyiptomban nem volt egyensúlyban, erõsebb volt a visszatekintés. Ha majd belemerülünk
az európai és az egyiptomi tudat kapcsolatába, látni fogjuk, hogy olyan dolgokat
mûveltek, aminek igen komoly hatása van mind a mai napig.
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Saját építményeiket nem azért építették, hogy ne ázzanak, ne fázzanak, Egyiptomban 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,
õk ugyanis a mítoszt valóságként élték meg, tehát õk úgy fogalmaztak, hogy az igazi
valóság képeit alkotják meg.
Térjünk vissza kicsit a földrajzhoz. A Nílus Délrõl folyik Észak felé. Ha a folyásiránynak megfelelõen állok, akkor bal felé van Nyugat, és jobb felé van Kelet. Az
emberek az égtájak szerint strukturálták az egész országot. Nyugat Ozirisz birodalma,
a halottaké. A keleti oldal az élõk birodalma, a városok ezen az oldalon vannak.
Nyugaton csak az építõmunkások telepei voltak, akik a piramist 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, a halottak városa felé. Ezt õk következetesen betartották, ha vannak is példák,
amelyek kiesnek a rendszerbõl, tessék négyezer évben gondolkodni, hogy mennyi
minden történhetett ezalatt.
A templom az elsõ, amirõl beszélünk. Kétféle templom van, az egyikre 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, ide bemehetett mindenki. A második a fedett csarnok, a bazilikális elrendezés
miatt valami fény derengett benne, de ne higgyük, hogy fényárban úszott. Ide csak az
elõkelõk mehettek be, a bizonyos fokig beavatottak és a harmadikba csak meghatározott ünnepeken mehetett be a fáraó maga, aki pap-király is volt. A fáraó, akinek a
neve valami olyasmit jelent, hogy a megtestesült isten. Ezt az embert valóban istenként
tisztelték. Az óbirodalomban még nem volt a hanyatlásnak semmiféle jele, ha tehát
valaki fáraó lett, az tényleg isteni képességekkel rendelkezett.
A nyitott oszlopcsarnokban nagyméretû, növényi jellegû oszlopok álltak, a hatalmas kövekbõl irtózatos energiával virágokat faragtak. A helyszínen járva ez a legmegdöbbentõbb: a méret; olyan elképesztõ, hogy azt sehogy nem lehet érzékeltetni, a
földre nyomja az embert, annyira lenyûgözõ. Ráadásul mindent beborítanak a hieroglifák. 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, azt a folyamatot, amely megragadja és rögzíti a gondolatot, amelyrõl tudták
jól, hogy nem fix. Aki bement, az képet kapott arról, hogy a világ szerkezete hierarchikus, nagyon világos rendje van. A különbözõ hierarchiájú helyeket kapuk választják
el egymástól és ezeken a kapukon csak bizonyos procedúra árán lehetett bejutni.
Hatalmas szobrok álltak a kapu két oldalán, iszonyatos méretûek, és õrizték a kaput,
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, amelyekrõl már beszéltem, ezek szervezték az egész életet. A mítoszokat meg is elevenítették, le is játszották. Az ünnepek is a mindennapi élethez
kötõdtek, ilyen volt például a Nílus áradásának vége, amikor a fáraó maga vetette el a
földbe az elsõ magokat. De a templomok falára a halál utáni élet fázisait és állomásait
is fölrajzolták. Említettem már, hogy egy alázatos kõfaragó társaság negyvenkétszer
véste bele a kõbe ugyanazt az ábrát. Akkor beléjük kellett vésõdjön erõsen, hogy mi
történik az egyes fázisokban.
Említettem azt is, hogy kétféle templom létezett, a keleti és a nyugati. A nyugati
oldalon halotti templomok voltak. Ezeknél a természettel való összefüggés egy másik
oldalát kell megvilágítanunk. Az elõbb láttuk, hogy irtózatos méretû kövekbe faragták
a növényi formákat. Itt pedig hatalmas, karéjos völgykatlanba, a sziklák alá építik be
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. A Keopsz piramis számításaim szerint 2,5 millió köbméter térfogatú, ez azt
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jelenti, hogy 4,5 millió kiló kõbõl van, ez elképesztõ mennyiség. Aszerint a szemlélet
szerint, amelynek alapján beszélek, a piramisok beavatási helyek voltak, mégpedig a
fáraók beavatási helyei. Egyiptomban ez elég kegyetlen dolog volt, ugyanis tetszhalottá
tették az illetõt, becsomagolták, mint egy múmiát, belerakták három réteg koporsóba,
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
neve nem absztrakció, hanem jelzi, hogy ez az ember végigment ezen a procedúrán,
72 órán keresztül a halál állapotában volt. Aki ezt végig tudja csinálni, és vissza is tud
jönni, az valami elképesztõ belsõ erõvel rendelkezik. Erre trenírozták éveken, évtizedeken keresztül. Hogy ezt megértsük, ahhoz még egy dolgot el kell mondanom.
Az emberi test több részbõl áll. Ahol csak fizikai test van, azt úgy hívják, hogy
holttest, nem történik semmi, csak szétesik. Ha az ember él, akkor a testének van egy
része, amely életben tartja, ezt nevezhetjük élettestnek. Ilyen szempontból a fizikai
test az ásványi anyag bennünk, az élettest a növényi anyagunk. Melyik a legnagyobb
élõlény a világon? A mamutfenyõ, körülbelül 2000 tonnát nyom, a legöregebb 4000
éves. Mindenki a bálnára gondol elõször, de a mamutfenyõ is élõlény. Ugyanúgy van
életteste, mint az embernek. Van egy következõ részünk, amelyet lélektestnek hívnak. A fizikai test létet, az élettest életet, a lélektest pedig tudatot ad. Az ember ennél
azonban még komplikáltabb.
Az egyiptomiak a lelket magát is sok részre osztották. Volt hogy hét, és volt hogy
kilenc részre. A lélek hármas felépítése szerint létezik érzõlélek, értelmi lélek és tudati
lélek. Az érzõ lélek a tudatnak egy sajátos fajtáját adja, a belsõ érzetet. Ezen a szinten
még nem mozdul az ember tudata, nem kezd el benne viharosan száguldozni. De ha
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? Azt mondhatjuk, hogy általánosságban eljut a tudatosságnak erre a fokára, az
értelmi lélekig, minden különösebb tornamutatvány nélkül. A harmadik fokozat egyfelõl 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 megtanítsa. A halál után az élettest és a lélektest együtt marad, és eloldódik a fizikai testtõl.
Vagyis az embernek ez a része nem semmisül meg. Ez a kettõ együtt marad körülbelül
72 óra hosszat, annyi ideig, amennyit az ember ébren tud tölteni. Mivel a belsõ életünk
tükrözõdés eredménye, ameddig ez a kettõ együtt van, addig emlékezünk a földi
életünkre. Hiába szeretjük a tejszínhabos gesztenyepürét, már nincs se tejszínhab, se
gesztenye, se nyelvünk, se illat, de még emlékszünk a szenvedélyeinkre. A görögök
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 életünket, ez az, ami le van írva a templomok falára Egyiptomban, hogy tudniillik mindenféle vadállatok jönnek, akik nekimennek az embernek és fölfalják. Itt nem az
egész emberrõl van szó, hanem az organizmus egy részérõl, ami velünk nem teljesen
azonos; ezek különbözõ lények, akik például arra kényszerítenek, hogy szeressük a
tejszínhabos gesztenyepürét, meg azt a rengeteg mindent, amitõl egész életünkben
nem tudunk szabadulni, akik valójában a lelkünk urai. Nem teljesen urai a lelkünknek,
de az a lényeg, hogy mi csak egyetlen területen tudunk uralkodni: a gondolatainkon
– már aki. Amikor gondolkodunk, úgy érezzük, hogy mi csináljuk a dolgot, de amikor
viharos lelki indíttatásaink késztetnek cselekvésre, akkor azok elementáris erõvel
hatnak és nem tudunk úrrá lenni rajtuk. Ezek olyan lények, akik felépítik a 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. Azt hiszem, hogy ennél meztelenebbül nem állhat senki, mert már minden
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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többi emberrel való kapcsolat ad olyan tartalmat, amelyet ha magával visz, akkor nem
azt kapja, hogy ez nem volt megfelelõ élet. Mert ezeken a vésett képeken természetesen 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, nem tudunk alakoskodni, álarcot fölhúzni. Ott állunk, és
ha Mág istennõ lehúzza a mérleget, akkor jaj nekünk. Az egész aktust Tot isten jegyzi
fel, az istenek írnoka. Pontosan ábrázolták ezt a rendszert, 42 kérdésre kell megfelelni,
ezért van 42 kép, amely a halott életére vonatkozik. Hogy pontosan így van-e, azt
persze nem tudjuk, de egyet biztosan tudhatunk, hogy ennek a folyamatnak a végére
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,
amikor megszülettél, az egész jövendõ életedet, ugyanúgy, mint most a halálod után
az elmúlt életedet, te elfelejtetted az egészet és mást csináltál. Most szépen felépítünk
téged megint, telerakunk téged ruhákkal, amelyek olyan sorsba állítanak bele, amilyenre szükséged van a fejlõdéshez. Milyen jó, hogy ez így van, nekünk eszünk
ágában nem lenne olyan sorsot választani, ami valóban a fejlõdésünket szolgálja. Azok
a lények tehetik ezt, akik már elérték azt a fázist, hogy feladatként fogják fel a következõ
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.
Az európai és az egyiptomi kultúra közötti összefüggésrõl kell végül beszélnem.
Sok vonatkozásban egyfajta tükörképrõl van szó, azonban a tükörben megfordulnak a
dolgok. Egyiptomban hierarchikus rend volt: egy fáraó és rengeteg ember, akik meghatározott formában szolgáltak. Ma minden ember fáraó szeretne lenne, úgy is gondolja,
hogy ehhez joga van, és abszolút nem érdekli a többi ember. Amit végiggondoltunk a
mitologikus tudattal kapcsolatban, annak torz tükörképét találjuk a saját magunk
tudatában.Hasonlíthozzá,dekorrumpáltformában.MikorKopernikuszegyforradalmi
újítással a Napot állította az univerzum középpontjába, az egyiptomiakra hivatkozott,
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 ez akkor, az egyiptomi korban, amikor a lélek elhagyta a testet?
A lélek visszanézett, és látta, hogy a test romolhatatlan. Mi most a természettõl fogva
materialisták vagyunk. Nem azért, mert így tanítottak. Ha következetesen megfigyeljük magunkat, láthatjuk, hogy materialisták vagyunk, mert hurcoljuk magunkban azt
a tudatot, amelyet korábbi halálaink után kaptunk. Az egész játék az éntudat kialakításáért és az emberi tudat világosságáért folyik; az egész törekvés erre vonatkozik. Ez
pedigegybizonyosfázisutáncsakúgylehetséges,haazemberafizikailétrekoncentrál,
és a fizikai létében az érzékelés révén hozza létre és erõsíti meg magában az éntudatot.
Ha az egyiptomiak nem õrizték volna meg a testet, akkor az nem érdekelne bennünket. 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
és a Szfinx Napóleon korában
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