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E forrásmunkát társamnak, Mark Bryannek ajánlom. 
Mark ösztökélt arra, hogy írjam meg a könyvet, 

segített kialakítani, együtt tanítottuk azt, ami benne áll. 
Mark nélkül ez a munka soha nem jött volna létre.
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségemre voltak abban, 
hogy ezt a könyvet megírhassam: kreatív kollégámnak, Edmund 
Towle-nak, a módszerek lelkiismeretes „berepülõpilótájának”, 
akinek tapasztalatai mérhetetlenül értékesek voltak számomra; 
a chicagói Utity lelkészeinek, Sara és Mike Matoinnak; Michele 
Lowrance-nek, Laura Leddy Waldronnak, Ginny Weissmannek, 
Michelle Citronnak, Kathy Churay-nek és Marilyn Lieberman-
nek; a chicagói Transitions Könyvesbolt munkatársainak, Howard 
Mandelnek és Gayle Seminarának. Különösen köszönöm tanfo-
lyam-hallgatóim segítségét, továbbá azt a sok lelkes tanácsot, ame-
lyeket a szerkesztéshez és a kiadói munkához Jan Johnsontól, Rick 
Benzeltõl, valamint Jeremy Tarchertõl, a kiadótól és esõcsinálótól 
kaptam. Szentül hiszem, hogy munkámban mindannyiunkat 
a Nagy Alkotó vezérelt.
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 Bevezetés

Ha megkérdeznek, mivel foglalkozom, azt 
szoktam felelni: 

– Író-igazgató vagyok, és kreativitás fej-
lesztõ csoportokban tanítok.

Az utóbbira rendszerint felfigyelnek.
– Ugyan hogy lehetne tanítani a krea-

tivitást? – kérdezik, miközben láthatóan küzd bennük a tagadás 
a kíváncsisággal.

– Nem a kreativitást tanítom. Arra tanítom õket, hogyan kell 
hagyniuk, hogy alkotókészekké váljanak.

– Aha. Úgy érti, az alkotóképesség mindannyiunkban meg-
van? – Most már a remény küzd bennük a hitetlenséggel.

– Igen.
– Tényleg hisz ebben?
– Igen.
– Szóval akkor mit is csinál?
Ez a könyv arról szól, hogy mit csinálok. Immáron egy évtize-

de tanítok egy szellemi alkotómûhelyben, amelynek célja, hogy 
felszabadítsa az emberekben a kreativitásukat, alkotóképességüket. 
Tanítottam mûvészeket és nem mûvészeket, festõket, filmeseket, 
otthonokat teremtõ építészeket és lakberendezõket, jogászokat 
– mindenféle foglalkozású embert, akit érdekelt, hogyan élhetné 
valamilyen mûvészet által alkotóbb módon az életét; még általá-
nosabban kifejezve bárkit, akinek az volt a vágya, hogy alkosson. 
Miközben az eszközöket, amelyekre én rábukkantam, amelyek-

Én azt tartom,
a képzelet maga
az Éltetõ Erõ.

Samuel Taylor
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12 A mûvész útja

ben részesültem, amelyeket kialakítottam, kaptam, használtam, 
tanítottam, megosztottam másokkal; láttam, hogyan válnak belsõ 
gátló torlaszok semmivé, hogyan változnak meg életek roppant 
egyszerûen: mindössze a Nagy Alkotót kell bevonnunk, hogy fel-
fedezzük és újra használni kezdhessük alkotó erõinket.

– A Nagy Alkotót? Úgy hangzik, mint az õshonos ameri kaiak 
valamelyik istene. Vagy túl keresztényien, túlságosan New Age, 

vagyis Új Korszak-szerûen, túl… – Bárgyú-
an? Ostobán? Félelmetesen?… Igen, tudom. 
De kérem az Olvasót, fogja fel a dolgot 
valamiféle edzésként a bármit befogadni, 
megvizsgálni kész, „nyitott” gondolkodás-
módra. Induljon ki valami ilyenbõl: – Na 
jó, legyen hát Nagy Alkotó, akármirôl van is 
szó – és olvasson tovább. Hagyja eljátszani 
magát az ötlettel, hogy létezhet egy Nagy 
Alkotó, esetleg hasznát veheti ahhoz, hogy 
felszabadítsa magában az alkotóképességet.

Mivel A mûvész útja, amelyen a kre-
ativitás indít el és kísér végig bennünket, 

lényegében lelki ösvény, ebben a könyvben az Isten kifejezést 
fogjuk használni. Lehet, hogy ez a szó némely olvasóban bizony-
talan gyermekkori emlékeket idéz, amikor ósdi, használhatatlannak 
bizonyult, kellemetlen vagy egyszerûen csak elhihetetlen érvekkel 
próbálták ránevelni, hogy megértse „Õt”. De kérem, ne zárják el 
a tudatukat, tegyék magukat befogadáskésszé.

Sose feledjék: ahhoz, hogy ezt a tanfolyamot végigcsinálják, 
nem kell semmiféle isten-fogalom. Sok általánosan elfogadott is-
ten-elképzelés valójában egyenesen akadály. Nem kell, hogy még 
a jelentéstan, az, hogy mit minek nevezzünk, is szaporítsa a belsõ 
gátló torlaszaink számát.

A könyvünkben használt Isten szó helyettesíthetõ így is: jó irá-
nyú, rendezett áramlás. Alkotó energiáról beszélünk. Sokan közü-
lünk ezt röviden Istennek mondják, de ugyanígy megteszi az Isten-

Az embernek olyanná 
kell magát formálnia,
amivé válnia kell 
ahhoz, hogy betöltse 
sorsát. 

Paul Tilich

Én magam semmit 
sem teszek. A Szent-
lélek végez mindent 
általam.

William Blake
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Bevezetés 13

ség, Tudat, Világegyetem, Forrás vagy akár Felsôbb Erô kifejezés is… 
Nem az a lényeg, hogyan nevezzük. A lényeg, hogy igyekszünk 
használni. Az, hogy a szellemi elektromosság egy formájaként 
fogták fel, sokunk számára roppant hasznos lelki ugródeszkának 
bizonyult.

A jó irányú, rendezett áramlással könnyen teremthetõ használ-
ható kapcsolat egyszerû tudományos módszerekkel, kísérletezés és 
megfigyelés révén. Magát az áramlást nincs szándékomban ebben 
a könyvben bõvebben tárgyalni, indokolni, magyarázni. Az elekt-
romosságot sem kell megértenünk ahhoz, hogy használhassuk.

Akinek nem tetszik, ne nevezze Istennek. Úgy tûnik, semmi 
szükség rá, hogy nevet adjunk neki, hacsak azért nem, hogy azt, 
amit tapasztalunk, röviden kifejezhessük. Aki nem hisz benne, ne 
tegyen úgy, mintha hinne. Aki istentagadó, kételkedõ, és az is akar 
maradni – ám tegye. Ugyanúgy tapasztalni fogja õ is, hogy megvál-
tozik az élete, ha ezeknek az elveknek az alapján tevékenykedik.

Dolgoztam valóban mûvészekkel, fazekasokkal, fényképészek-
kel, költõkkel, forgatókönyvírókkal, táncosokkal, regényírókkal, 
színészekkel, színigazgatókkal – meg sok olyan emberrel is, akiben 
csak a vágy élt, hogy mûvész szeretne lenni, vagy csak arról ál-
modozott, hogy gazdagítsa, alkotóbbá tegye 
az életét. Láttam a belsõ torlaszaikat, a le-
küzdött festõk képeit, hallottam a magukat 
már kiégettnek tartott költõket verseiket 
szavalni; voltak írók, akik úgy hitték, sosem 
tudnak írni többé, aztán csak úgy száguldott 
a tolluk. Eljutottam odáig, hogy már nem 
csak hittem, már tudtam:

Mit sem számít, ki mennyi idõs, kinek 
milyen az életpályája, hogy a mûvészet a hi-
vatása-e vagy kedvtelésbõl ûzi, netán csak vágyik rá, ahhoz, hogy 
fejleszteni kezdje magában a kreativitást, soha nincs túl késõ, so-
hasem túlzásba vitt önzés, sohasem ostobaság. Egy ötvenéves hall-
gatóm, aki „mindig írni szeretett volna”, használni kezdte ezeket 

Tulajdonéppen miért 
kell az „Isten” szónak
fõnévnek lennie? 
Miért nem inkább 
ige… minden igék 
legtevékenyebbje és
legdinamikusabbja? 

Mary Daly teológus
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14 A mûvész útja

az eszközöket, és díjakat aratott a színmûveivel. Egy bíró eme 
eszközök használata révén beváltotta élete nagy álmát: szobrokat 
alkotott. Nem minden hallgató vált a tanfolyamnak köszönhetõen 
hivatásos mûvésszé. Az is tény, hogy sok, már hivatásos mûvész is 
eljárt a tanfolyamokra, mivel szerintük az alkotóerejüket növelte 
a hasonszõrû környezet.

Saját tapasztalataim alapján – és sokan mások is hasonló tapasz-
talatokat osztottak meg velem – jutottam arra a meggyõzõdésre, 
hogy a kreativitás benne rejlik a természetünkben, hogy a belsõ 
torlaszok természetellenes módon akadályoznak egy folyamatot, 
amely pedig természetes, de egyben ugyanolyan csodálatos, mint 
amikor karcsú, zöld szárának végén kifeslik bimbójából a virág. 
Rádöbbentem, hogy szellemi kapcsolatot létrehozni egyszerû, 
csupán céltudatos akarat kérdése.

Lehetséges, sõt feltehetõ, hogy ha valaki, akiben a kreativitás 
gátolt – és bizonyos mértékig alighanem mindannyiunkkal ez 
a helyzet –, valóban kész használni az ebben a könyvben ismer-
tetett eszközöket, megtanulhatja, miképp alkosson szabadabban. 
Ahogyan a hatha jóga izomnyújtó gyakorlatai megváltoztatják 
a tudatunkat, pedig semmi mást nem csinálunk, csupán „nyúj-
tózkodunk”, ugyanúgy a könyvben leírt gyakorlatok nyomán is 
megváltozik a tudat, „csupán csak” irkálni és játszadozni kell hozzá. 
Aki ezt teszi, annál bekövetkezik az áttörés, akár hisz benne, akár 
nem. Akár szellemi ébredésnek nevezi, akár nem.

Röviden: az elmélet korántsem olyan fontos, mint annak át-
ültetése a gyakorlatba. Amit teszünk, lényegében annyi, hogy 
a tudatunkban ösvényeket vágunk alkotóerõink számára. Amint 
készen állunk rá, hogy az ösvényeket megtisztítsuk a torlaszoktól, 
alkotóerõink nekilódulnak. A kreativitás bizonyos értelemben 
olyan, mint a vér. Azt sem nekünk kellett létrehoznunk, egyszerûen 
fizikai testünk alkotóeleme. Ugyanígy nem kell létrehoznunk a kre-
ativitást sem, hiszen az a szellemi testünk szerves része. 
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Bevezetés 15

A SAJÁT UTAM

New Yorkban kezdtem kreativitás-munka-
csoportokban tanítani. Azért fogtam neki, 
mert tudomásomra hozták, hogy tanítanom 
kell. Az egyik pillanatban békésen ban-
dukoltam a délutáni napsütésben a West 
Village egyik macskaköves utcácskájában, 
a következõ pillanatban pedig egyszeriben tudtam, hogy meg kell 
tanítanom az embereket, egész csoportokat arra, hogyan szün-
tethetik meg a belsõ torla szaikat. Talán valaki, aki épp szintén 
arra sétált, lehelte bele vágyát a le vegõbe. Greenwich Village-ben 
minden bizonnyal több a – torlaszokkal küzdõ vagy nem küzdõ – 
mûvész, mint szinte bárhol máshol Amerikában.

– Le kellene döntenem a torlaszokat – suttoghatta volna valaki.
– Megmondom, hogyan teheted – vághattam volna rá, a végszó 

hallatán. Sokszor kaptam már életemben erõteljes belsõ utasításo-
kat. Menetparancsokat, ahogy magamban hívom õket.

Akárhogyan is történt, egyszeriben tudtam, miképp kell meg-
szüntetnem az emberekben a torlaszokat, és miért én vagyok a ki-
választott erre a feladatra, neki kell fognom, itt és most, mindazok 
alapján, amit én megtanultam.

1978 januárjában abbahagytam az ivást. Azt sosem hittem, 
hogy az ivászatnak köszönhetõen lettem író, hirtelen azonban az 
a meggyõzõdésem támadt, hogy ha nem iszom, írni sem fogok 
tudni többé. Számomra az ivás úgy hozzátartozott az íráshoz, akár 
a szóda a skót whiskyhez. Le kell küzdeni a félelmet, róni a soro-
kat. Az idõvel futottam versenyt – addig kellett írnom, amíg az 
alkoholköd teljesen be nem burkolt, alkotóképességem ablaka be 
nem zárult.

Harmincévesen lettem hirtelen taplójózan. A Paramount cégnél 
dolgoztam akkoriban, és nagyon sikeresen boldogultam a magam 
alkotásmódjával. Hullámokban alkottam. Alkotóképességem az 
akaraterõm és az egóm terméke volt. Úgy alkottam, ahogyan má-

Nagy igyekezetében, 
hogy csinálja, amit
csinál, el fog botlani 
azon, amit senki sem 
képes egymaga tenni. 

Robert Motherwell
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16 A mûvész útja

sok megkívánták tõlem. Alkottam, igen, de lökésszerûen, ahogy 
a vér a sérült ütõérbõl ütemesen ki-ki fröccsen. Évtizednyi írói 
múlttal is csak azt tudtam, hogyan kell minden nehézség ellené-
re újra meg újra nekiveselkednem a tõlem éppen kívánt írnivaló 
betonfalának. Ha egyáltalán találtam valami lelki vonatkozást az 
alkotásban, hát legfeljebb azt, hogy a keresztre feszítésre emlékez-
tetett. Véresre téptek az írás tövisei.

Ha képes lettem volna folytatni az írásnak ezt a fájdalmas mód-
ját, minden bizonnyal megteszem. Azon a héten, amikor kijóza-
nodtam, két, országos magazinok által kért cikk és egy újsütetû, 
nagy színes riport várt rám, meg az, hogy eldöntsem, mihez kezdek 
a piálásommal, amit már képtelen voltam korlátok között tartani.

Közöltem magammal, hogy ha a józan-
sággal megszûnik az alkotóképességem, ak-
kor nem akarok józan lenni. Rádöbbentem 
azonban, hogy ha tovább vedelek, az a ha-
lálomat, és egyben, az alkotóképességem 
végét is jelenti. Meg kell tanulnom józanul 
írni – vagy teljesen fel kell adnom az írást. 

Valódi kreativitásomat nem holmi fennkölt elhatározás, hanem 
a kényszerítõ szükségszerûség váltotta ki. Egyszerûen valamilyen 
új útját kellett találnom az alkotásnak. És ezzel kezdõdtek meg az 
én tanulmányaim.

Megtanultam a kreativitásomat az egyetlen istennek szentelni, 
akiben képes vagyok hinni, az alkotás istenének, az életerõnek, 
amelyet Dylan Thomas így fogalmazott meg: „az erõ, amely a zöld 
száron át kibontja a szirmokat”. Megtanultam félreállni az útjából, 
hagyni, hogy ez az alkotóerõ akadálytalanul hatolhasson át rajtam. 
Megtanultam, hogy csak üljek, és írjam, amit hallok. Olyasmi lett 
számomra az írás, mintha csupán a fülemet kellene hegyezni, nem 
pedig holmi atombombát tervezni. Nem volt már olyan bajos, 
nem döntött romba. Többé nem kellett hozzá különleges han-
gulatba hoznom magam. Nem kellett érzelmi hõ fo ko mat mé-
ricskélnem, hogy lássam, megszállt-e végre az ihlet. Egy sze rûen 

A mûvészeknek 
alárendelt szerepe 
van. Lényegében 
csupán csatorna.  

Piet Mondrian
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Bevezetés 17

csak írtam. Semmi töprengés. Jó-e, rossz-e, amit írok? Nem az 
én dolgom eldönteni. Nem is csináltam. Azáltal, hogy többé nem 
akartam öntudatos író lenni, felszabadultan írtam.

Visszatekintve, magam is meglepõnek tartom, hogy képes 
voltam szakítani a szenvedõ mûvész drámai pózával. Nincs ma-
kacsabb dolog egy rossz elképzelésnél. És kevés rosszabb elképze-
lés létezik annál, ahogyan a mûvészetrõl vélekedünk. Rengeteg 
mindent elnézünk a szenvedõ mû vész énünknek: részegeskedést, 
szabad szerelmet, adóügyeskedést, bizonyos fokú felelõtlenséget 
vagy akár önsorsrontást olyan dolgokban, amelyek pedig fontosak 
a szívünknek. Tudjuk, milyen ez a mindig leégett, bolond, szok-
nyavadász, megbízhatatlan mûvésznépség. És ha mégsem kell a mû-
vész  nek ilyennek lennie? Akkor mit hozhatok fel mentségemül?

Megdöbbentett az ötlet, hogy talán alkothatnék akkor is, ha 
éssze rûen, józanul élnék, ami egyben azt jelenti, hogy fele lõs ség-
teljesen is. „Szóval, ha mindezen adományok birtokában lennék, 
használnám is õket?” – Igen.

Aztán a Gondviselés küldött hozzám egy másik, belsõ torla-
szaival küzdõ írót, és én tanítani kezdtem neki azt, amit magam 
is még csak tanulgattam. (Állj félre az útból! Hagyd, hogy szaba-
don hathasson rajtad át! A megírt oldalakat, 
ne az ítészek véleményeit gyûjtsd!) Nála is 
zsugorodtak a torlaszok. Most már ketten 
voltunk. Hamarosan újabb „áldozatom” is 
került, ez alkalommal egy festõ. A látvány 
mûvészeinél is beváltak az eszközök.

Mindez roppant izgalmasnak bizonyult. Voltak nagyszerû pil-
lanataim, amikor elképzeltem, hogy alkotó térképésszé válok, fel 
fogom térképezni a tanácstalanságból kivezetõ utakat a magam és 
bárki más számára, aki követni akarja a példámat. Az, hogy tanít-
sak valakit, soha fel sem merült bennem. Csak azon mérgelõdtem, 
én magam miért nem akadtam tanítóra. Miért kell nekem ilyen 
keservesen megtanulnom, amit tanulni akarok: miért kell kísérle-
tezgetnem, hibát hibára halmoznom, folyton falakba ütköznöm? 

Istennek tudatunk 
tevékenységévé kell 
válnia.  

Joel S. Goldsmith
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