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Bár a töredékek bizonyos logikai sorrendet
követnek, nem igyekeznek folyamatos és
meggyőző érveléssé összeállni, inkább egyfajta

mozaikot

alkotnak.

A

gondolatsor

inkább pásztázó, mintsem levezető jellegű.
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A tér három dimenziójában élünk – a tudo-

A természeti népeknél az őskortól napjainkig

A klasszikus görög gondolkodást a statikus

Mindennapi értelemben az idő egyszerre

mány ma reggeli állása szerint, miközben a

- sőt még az ókori görögöknél is - az időt a

időkép jellemzi: az igazi lét az állandóságban

jelenti

tér további kiterjedéseit gyanítják - és életün-

természet körforgása és ritmusa, az évszakok

és a nyugalomban van. Az ószövetségi idő-

évmilliók távolba vesző karavánját és a vé-

ket az idő mint negyedik dimenzió szervezi. A

egymásutánja, az éjszaka és a nappal válta-

kép dinamikus: mozgásban, cselekvésben,

gest, az elmúlást, a halált.

növények és állatok világa az időn-kívüli tisz-

kozása határozza meg. A különleges, egyedi

történésekben, változásban mutatja meg,

„Aszimmetrikusan fogjuk fel az időt. Látjuk a

ta jelen, csak az ember próbálkozik az idő

eseményeknek nincs jelentősége, a tradíciót

méri és érzékelteti az időt; az idő mindig

múltat, de nem befolyásolhatjuk. A jövőt be-

megértésével. Nincsen külön érzékszervünk

a rendszeresen visszatérő események építik

eseményekhez, hangulatokhoz kötődik.

folyásolhatjuk, de nem látjuk.”2

az idő érzékelésére, így egész életünkön át

fel. Nincs újítás, csak követés. A törvényszerű

Az európai időszemlélet gyökerei elsősorban

Szubjektív belső időészlelésünk események-

barátkoznunk kell vele. „Szoktatom szívemet

ciklikusság része az újraszületés, a reinkarná-

a görög gondolkodásban erednek. Hason-

hez, történésekhez kötődik. Ez az idő soha-

a

csendhez.”1

a

végtelent,

az

évek-évezredek-

Mivel minden, ami végtelen,

ció. Jellemző szimbólumok: az élet körforgá-

lóan állítjuk térbe az időt mi is. Ez leginkább a

sem egyformán telik, az eltelt idő érzete függ

egyben felfoghatatlan is számunkra, az időt

sát jelképező kerék vagy a saját farkába ha-

nyelvben mutatkozik meg: a múltat a ’há-

az események, történések jelentőségétől,

részekre osztva háziasítottuk, mérhetővé és

rapó kígyó.

tunk mögött hagyjuk’, míg a jövő ’előttünk

körülményeitől és attól is, hogy milyen élet-

ezzel - legalábbis úgy hisszük - felfoghatóvá is

A kereszténység az időről való gondolkodás

van’.

korban vagyunk éppen.

tettük.

megváltozását hozta. Ciklikus helyett lineáris

„Nem volt idő előttem / s utánam sem

lett az idő, melynek kezdete és vége van. A

leszen, / Énvelem született / és sírba tér ve-

világ teremtésétől az utolsó ítéletig tart. Az

lem."3

időszámítás kezdőpontja Jézus születése és
az utolsó ítélet után az addig folytonosan
múló idő beleolvad az örökkévalóságba.

negyedik dimenzió

ciklikus és lineáris idő

statikus és dinamikus idő

belső idő
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Az épületek tárgyak: anyagból vannak. Az

Az épületeknek bizonyos értelemben saját

Az épületeknek jelentős társadalmi és kultu-

Az embert öröklött génállománya és a kör-

anyagok sorsa a fizikai romlás és pusztulás.

életük van. Csakúgy, mint a növényeknek,

rális szerepük van. „A tárgyak várható élet-

nyezet együttesen határozzák meg - a leg-

Ellenállásuk véges, elkopnak vagy szétmor-

az állatoknak, az embereknek. Létrejönnek

tartama jóval kiszámíthatatlanabb, mint az

apróbb részletig. A személyiséget alapjában

zsolódnak, belső szerkezetük átalakul.

vagy megszületnek, léteznek vagy élnek, át-

élőlényeké. Más időminőséget hordoznak

előre megadó genetikai kód hol szűkebb,

Az épületek tárgyak, de nem csak anyagból

alakulnak vagy megváltoznak, elpusztulnak

azok a dolgok, amelyek generációkat élnek

hol tágabb mozgásteret hagy a környezet-

vannak. Élő hátteret képeznek, életünkben

vagy meghalnak.

át, valamint azok, amelyek fennmaradásá-

nek arra, hogy bizonyos tulajdonságainkat

betöltött szerepük folytán különböző jelenté-

Ugyanakkor, míg az ember maga alakíthatja

nak ideje rövidebb, mint az emberi élet.

kiemelje, háttérbe tolja, árnyalja.

seket hordoznak. Minden épület más és más

életét - legalábbis a sorsa szabta mederben

…több nemzedéket kiszolgáló tárgyi javak

Az építészeti terv egyfajta kód, amelynek

módon része életünknek. Sorsuk időtartam-

viszonylag szabadon mozoghat – az épüle-

elsősorban a társadalmi folytonosság hordo-

segítségével egy anyaghalmazból önálló

ban és jelentőségben sokféle. Vannak az

tek tehetetlenek, sorsuk a környezet változá-

zói, …tudatosan hosszú időre készülnek. A

karakterrel bíró építészeti alkotás hozható

emberi élettartamhoz mérve szinte elpusztít-

saitól, de leginkább az embertől, az emberi

létfeltételeket biztosító épületek… is eleve

létre. Figyelembe veheti a környezet múltbé-

hatatlan tárgyak és vannak tiszavirág életű-

használattól függ.

ilyen céllal készülnek, jóllehet ezen a téren is

li, jövőbeni, de legfőképpen jelenkori adott-

tartama.”4

ek, vannak rendkívüliek és teljességgel jelen-

Az élőlények analógiáján alapuló életrajzi

rövidül a fennmaradás

téktelenek. Épületeink így nem csak romlá-

megközelítés persze sok tekintetben támad-

A különböző társadalmak különleges épüle-

ságait, ahogyan az emberi gének – bár sokkal hosszabb távon – válaszolnak a környeze-

sukban, de élettörténetük és sűrűségük révén

ható. De mint minden jó hasonlat, elrejti a

tek, építészeti alkotások, emlékművek létre-

ti hatásokra azért, hogy a lehetséges túlélési

is az idő lerakódásai.

zavaró elemeket és feltárja a lényeges rejtett

hozásával próbálják megörökíteni saját nem-

módokat a lehető legjobban alkalmazzák. A

tulajdonságokat.

zeti kultúrájuk születését, újjászületését vagy

gének nem csak biológiai létünk, de értelmi

egyszerűen csak kiemelkedőnek vélt jelentő-

és érzelmi életünk csírái is. Az építészeti terv a

ségét.

paraméterek megadásával nem csak egy
nagyra nőtt összetett tárgyat, de egyfajta
személyiséget is teremt.

tárgyak sorsa

tárgyak élete

épületek társadalmi szerepe

építészeti kód
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Születését-megvalósulását követően az épü-

Helyváltoztatási képesség hiányában a kör-

„A Teremtés ajtó; / amely a semmiből a va-

„Eljött a ma a tegnapra. És ugyanez lesz hol-

letek is – némiképpen az élőlényekhez ha-

nyezet hirtelen megváltozása a korábban

lamibe nyílik, / és sarokpántján öröktől fogva

napra.”6 A természet körhintájában ülünk, az

sonlóan - ki vannak szolgáltatva a környezeti

gondosan beállított viszonyrendszer átrende-

jár.”5

Porból vagyunk, porrá leszünk. Porból

átalakulás folyamatos és véget nem érő. Hol

hatásoknak.

megváltozását

ződését, összeomlását, az arányok megvál-

üledék, kőzetből hegy, kivájt kőből építő-

észrevehetetlenül lassú, hol ijesztően gyors,

okozhatják lassú folyamatok, például az ott

tozását, a korábbi kapcsolódási pontok el-

elem, épületből rom, törmelékből por. Porból

de nem áll meg a mozgás egy pillanatra

élő

Történhet

vesztését eredményezheti. Ugyanakkor új

porrá.

sem. „A sokféle keletkező és pusztuló alak-

azonban hirtelen változás is: ma béke van és

viszonyrendszer alakul ki, új kapcsolódási

Porszemekből – a legkisebb szabad szemmel

zat: ez az élet. Az örök egymásután, melynek

holnap háború. Vannak olyan hatások is,

pontok jönnek létre. A változás ténye önma-

látható részecskékből – rakódik össze a látha-

minden alakzat csak egy-egy állomása: ez a

melyek pro és kontra más-más tempóban

gában nem eleve pozitív vagy negatív, a

tó világ. A porszem-készletből minden össze-

létezés.”7

befolyásolják a környezetet, például a város

létrejött környezet minősége, életképessége

rakható. Már véges elemű készletek segítsé-

Megfigyelhető valamiféle előrehaladás és

strukturális átrendeződése. Ha egy adott

és értékállósága minősít.

gével is bármi kirakható – például az ábécé

növekedés is: „a lombját minden évben le-

környezet a városfejlesztés súlypontjává válik,

Ha nem jön hirtelen változás, akkor az idő

betűivel egész világunkat leírhatjuk - itt pedig

hullató fa évről évre nagyobb és erősebb

hirtelen változások elé néz; ha viszont a fej-

múlása érezteti hatását előbb vagy utóbb,

végtelen elemű halmaz áll rendelkezésre.

lesz”.8 De végül minden a körforgás részévé

lesztés számára érdektelen a terület, lassú

ellentmondást nem tűrő kitartással. E folya-

Az atomisták úgy képzelték, hogy a legki-

válik a hierarchia valamely magasabb szint-

amortizációra van ítélve.

mat során vagy az idő alakítja át fokozato-

sebb részecskék – az atomok – mozgása a

jén.

Az élőlényekhez képest egy élettelen test-

san az épületeket, vagy pedig maga az

fényben úszó porszemekéhez hasonló. Egy-

„Szigorú értelemben nem igaz, hogy a jellem

nek, egy épületnek a szó szoros értelmében

ember megy elébe a változásnak. Ez utóbbi

más mellé sodródnak, egymáshoz tapad-

változatlan; …egy ember rövid élettartama

nincs mozgástere, meglehetősen korlátozott

esetben - mint akaratos kíváncsi gyermek -

nak, majd eltávolodnak egymástól. Így a

alatt ható motívumok nem szántanak elég

az alkalmazkodási képessége és azt is inkább

az idő kezéből kiveheti a karmesteri pálcát

részecskék látszólag vagy valóban véletlen-

mélyre ahhoz, hogy elvágják a lélekben a

tűrési képességnek – vagy emberi tulajdon-

néhány pillanatra.

szerű mozgása révén jön létre a megfogható

sok évezred gyökerét. Képzeljünk el azonban

változó világ.

egy nyolcvanezer éves embert és mindjárt

rétegek

A

környezet

elszegényedése.

ságot kölcsönözve tartásnak - nevezhetnénk.

nagyon is változékony jellem áll előttünk…”9

megváltozott környezet

a környezet hatása

porból porrá

a természet körhintájában
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Az idő időzített bomba. Az egész világ az

Hiába állunk hét évig tükrünk előtt, nem érjük

Az ember az egyetlen élőlény, amely tuda-

A természettel való legegyszerűbb és legtisz-

epicentruma. Kibiztosították és hatástalaní-

tetten a változást. Ám ha hét évig nem néz-

tosan formálja környezetét. Egyes alkotása-

tább harmóniát egyrészt anyagainak közvet-

tani soha többé nem lehet. Az idők kezdeté-

tünk bele, ma reggel egy idegen arcot lá-

ink úgy folytatják, alakítják a természetet,

len felhasználása, másrészt ugyanilyen köz-

től egyetlen lendületből robban és mind-

tunk.

hogy létrejövetelükkel, létezésükkel és pusz-

vetlen visszaszolgáltatása biztosítja. Ennek

örökké tart a kimerevített detonáció. Minden

A természetes folyamatokhoz való kettős vi-

tulásukkal

zökkenő

példája a jégmezőn jégtéglákból épített

pillanatban egyszerre minden élőre és élette-

szonyulás,

nélkül képesek annak szerves részévé válni,

jégkunyhó, melyet aztán a napsütés gyorsan

lenre végtelen lassúsággal hat.

az

öregedés

ellentmondásos

egyaránt

különösebb

megélése hasonlatos az épített és természe-

tiszteletben tartva és beteljesítve a törvényt.

és nyomtalanul eltűntet, az eszkimó pedig új

szállnánk

tes környezet egymás mellett éléséhez, fe-

A természet egyes helyeit szinte változtatás

helyet keres és magától értetődő természe-

szembe, ha ellenségesnek tekintenénk az

szültségéhez vagy éppen összhangjához. Az

nélkül tudjuk használni. A barlangba bevisz-

tességgel építi fel a következőt. A természet-

időt. Valóban olyan világban élnénk, aminek

egyik ember meg akarja állítani az időt, min-

szük a tüzet, máris védelmet és biztonságot

tel való állandó és közvetlen kapcsolat, a

alaptörvénye a rombolás? Az idő okozta vál-

denáron késleltetni a változást, míg a másik

nyújt. A természet élő vagy élettelen részeiről

kölcsönös egymásra hatás, az alkalmazko-

tozás csak egyes szereplők szemszögéből

elfogadja az örök törvényt és az adott hely-

észrevesszük, hogy építőelemek vagy köny-

dás és az átváltozási képesség példája.

nézve tűnik pusztulásnak, másoknak a szüle-

zetet éli meg, annak szépségeivel és szenve-

nyen azzá tehetők. Összegyűjtjük, alakítunk

Vannak olyan alkotások is, melyek nem csak

tést jelenti. Az egész világban folyamatos és

déseivel. „Az egyéni ember irtózik a megvé-

rajtuk, majd saját céljaink szerint újra össze-

vagy nem feltétlen természetközeli anya-

teljes átalakulás zajlik. „Ami az öregedésben

nüléstől: úgy fogadja, mint elgyengülést, te-

rakjuk őket. A monszun ellen bambuszvázas

gukban vagy természetbe olvadó pusztulá-

voltaképen életszerű dolog, az a formaválto-

hetetlenné válást, méltatlan megaláztatást.

sátrat állítunk és levelekkel takarjuk. A síkság

sukban hordják a végtelen körforgás tisztele-

zásnak végtelenül osztott, észrevehetetlen

Az igazi-ember nem irtózik a megvénüléstől,

agyagos földjéből vályogfalat tapasztunk és

tét. A vízesés-ház maga a magasabb szinten

folytatódása. Így az öregedés nem lehet

hiszen benne érheti el zavartalan kibontako-

nádkötegekkel fedjük. Lehántott fatörzseket

megtalált

más, mint bizonyos anyagok fokozatos meg-

zását; az ő évei lépcsők, egyre magasabb-

rakunk egymásra, hogy erdei hajlékunk le-

anyagnak a saját természetére szabott ábé-

szerzése vagy elvesztése, talán egyszerre

ra.”11

gyen. A sziklát kővel folytatva erős házat épí-

céje.”12

Természetes

életösztönünkkel

mindakettő.”10

összhang.

„Legyen

minden

tünk, a mediterrán hegygerincet saját köveiből épített várossal koronázzuk.

az idő hatása

a változáshoz való viszonyulás

a természet alakítása

harmónia a természettel
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A természet körforgásába simuló épület rá-

A természet erős, erősebb, a legerősebb. A

„Az életet / halálra ráadásul kapja / s mint

Vannak persze – várható élettartamukhoz

bízza magát a természetre, ahogyan istene

kicsik erősebbek a nagynál, a rejtettek a lát-

talált tárgyat visszaadja / bármikor.”15

viszonyítva – nagy túlélők is. Épületek, tár-

kezébe teszi sorsát az ember. Ennek a ráha-

hatóknál, a lassúk a gyorsaknál, a mozgás

A természet előbb-utóbb visszafoglalja a

gyak, sőt tárggyá vált anyagok is, jelentést

gyatkozásnak – akár a gyermek anyjába

erősebb a szilárdságnál, a szél és a víz a szik-

mesterséges alkotásokat - ha lehet egyálta-

hordozó elemek.

kapaszkodásának - nincsen alternatívája.

lánál, a változók az állandónál.

lán mesterségesről beszélni a természet vilá-

Rácsodálkozunk e tárgyakra, megtisztítjuk

„Ha százszor nincsen, akkor is Istenre bízom a

Az épületeket alkotó anyagokat fizikai, ké-

gában…

őket és életünk részévé válnak. Megszelídít-

világot.”13

miai, biológiai károsodások érik, változásokat

Újra saját részévé teszi őket - ha lehet egyál-

jük, kezdünk hozzájuk hasonlítani, ők meg

Nincs más lehetőségünk. Akár állunk, akár

indítva meg szerkezetében, összetételében.

talán a természetben akár csak egy pillanat-

hozzánk

fekszünk, akár zuhanunk, akárha felugrunk is

A környezet megváltozása – kivált, ha hirte-

ra is természeten kívülinek lenni…

koptatjuk őket.

egy pillanatra, mindig a gravitáció törvényét

len változásról van szó - gyorsítja és erősíti a

A pusztulót feldolgozza, elbontja - ha lehet

Végül a tárgyak elhagynak minket. Elveszít-

teljesítjük be. „Mint gyermek, aki bosszút es-

lebomlási folyamatokat. Sok munkával járó

egyáltalán pusztulásról beszélni e folyamatos

jük őket, hogy mások is megtalálhassák.

küdött / és felgyujtotta az apai házat… s

konzerválás, rendszeres felújítás szegülhet

átalakulásban…

Mozgó tárgyak, helyük és szerepük folyton

csak annak mellén, aki ellen lázadt, / tudná

ellen neki, törekedve a tárgyak életének

Az ember tervezte mű megreped, a szabá-

változik. Múltba eresztett hosszú hajszálgyö-

magát kisírni…”14

meghosszabbítására és az idő megállítására,

lyos egyre szabálytalanabbá válik, az össze-

kerek.

a természetes pusztulás árjával szembeúszva.

tartó erő elenged, és ami egy volt, most kü-

Az anyagok időben különböző pályát futnak

lön van, elemeire hull.

idomulnak,

ahogy

érintésünkkel

be, más-más módon, más-más tempóban
öregszenek. Más és más az amortizációs, felújítási vagy csere ciklusuk. Mindig a leggyengébb láncszemnél kezdődik a bomlás.

ráhagyatkozás a természetre

ki az erősebb

vissza a természetbe

átmeneti túlélők
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„Mindenütt, ahol valami él, van valahol egy

Az amortizáció érlelést, nemesedést jelent

Az emberek többsége nem szereti végignéz-

Az amortizáció egy ideig a felületén patináz-

rovás, ahová az idő beírja magát.”16 Tűz a

legősibb, a természetből közvetlenül kiemelt

ni az anyagok, főleg az ’élő’ anyagok öre-

za, utána viszont erodálja a természetből

nap és szárít a szél, dermeszt a fagy és forró-

és minimális formálás-alakítás után beépített

gedését. Munkája pusztulását látja ebben a

nyert, de szerkezetében jelentősen átalakí-

ság aszal, eső áztat és jég repeszt, a termé-

anyagainknál.

mégoly természetes folyamatban és ez saját

tott anyagokat. Ilyenek az égetett, olvasztott

szet és az idő összeszokott kettőse fáradha-

A kő a ’pusztulásig’ szép, egészen addig,

elkerülhetetlen elmúlására is emlékezteti.

anyagok: a különböző fémek és kerámiák,

tatlanul dolgozik. Az épületet alkotó anya-

míg szétmállik és megszűnik kőnek lenni.

Ezért inkább rendszeresen konzerválja a fa

köztük mindennapi építőanyagunk: a tégla.

gok más és más hangon sírnak-énekelnek az

A fa szintén szépen öregszik - ha hagyjuk -

felületét. A mesterséges késleltetéssel azon-

A lényegében sérülésmentes patinázódási

idő rájuk nehezedő súlya alatt.

mint a lengyel fatemplomok fazsindely fedé-

ban – még ha sokáig nem is láthatóan - csak

szakaszban az idő keze alatt az anyagok

Megfigyelhető bizonyos összefüggés a válto-

se. Ehhez persze végig kell nézni az élőfa –

egyre fokozódik a látszat és a valóság közti

szépen összeérnek, míg az erózió további

zás elviselése és az anyagok származása kö-

még a kivágás és beépítés után is hosszan

feszültség.

erősödésével a rozsda, a repedések, a lepat-

zött. Meghatározhatók bizonyos tendenciák

tartó - agóniáját, az idővel való megegyezés

Az öregedés elkerülhetetlenül felbukkanó

togzódások a pusztulást vetítik előre. Ezek az

tudva, hogy a határok nem mindig egyér-

látványos első fázisát, melyben teljesen kiszá-

jelei fokozottan illúziórombolók, magát a

anyagok – szemben a természetből közvet-

telműek, átjárás lehetséges.

rad, felveszi végső alakját és begyűjti repe-

természetes folyamatot negatívnak tüntetve

lenül felhasználtakkal - már nem hordozzák

déseit. „Az agónia nem hazúg, hát látni sze-

fel: „s elrútítják öreg arcukat is, mert a fiatal-

szétesésükben, metszetükben is az eredeti

retem.”17 Hasonló, de gyors végeredményt

ság nyomorúságos roncsát őrizgetik rajta.”18

szépséget.

az öregedés mesterséges késleltetése

kétoldalú amortizáció

hoz a mumifikálás szárítással vagy telítéssel. A
fa a gyökérkezelt foghoz hasonló állapotba
kerül. Élet és fájdalom nélküli hosszú és nyugodt időszak következik, mely egészen a
végső összeomlásig tart.

az idő súlya alatt

pozitív amortizáció
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Az amortizáció lassú, de visszafordíthatatlan,

Az anyagok viselkedésének összehasonlítása

A természetből származó anyagok természe-

„S próbálj úgy gondolni az időre: FOGLALT-

folyamatos érték- és szépségvesztéssel járó

előrevetíti a javítási, felújítási lehetőségeket

tes módon térhetnek vissza a természetbe,

tábla egy üres asztalon.”20 Sosem tudhatjuk,

romlást jelent a természettől idegen emészt-

is.

szemben a természetidegen anyagokkal. „A

kik ülnek majd a foglalt asztalhoz. Kivéve, ha

hetetlen mesterséges (mű)anyagoknál.

A természetből vett anyagok egyrészről a

természetben nincs semmi ízléstelen. Sőt:

mi vagyunk, akik lefoglaltuk.

A szinte naponta megjelenő újabb és újabb

kisebb hibákra esztétikai szempontból szinte

még az emberi ízléstelenséget is helyre-

Az anyagok időbeli viselkedését használható

anyagok esetében nincs valódi tapasztalat

érzéketlenek, másrészről a látszó felület akár

javítja. …vegyél egy ronda csillárt, vidd ki az

távon és pontossággal - tudományos érte-

a romlás módjáról és tempójáról, legfeljebb

nagyobb mélységig – például csiszolással,

erdőbe, ásd el a földbe a gyökerek közé,

lemben bizonyosan - előre lehet jelezni, akár

számításokat és összehasonlításokat alapul

marással - szépen javítható, a hibás rész saját

menj érte néhány hónap múlva és meglá-

a legfrissebb műholdfelvételek és évszáza-

vevő előrejelzés.

anyagú pótlásának kizárólag állékonysági

tod, hogy a természet megszépíti, amennyire

dos statisztikák kombinációjával az időjárást.

Bár az egyre fejlettebb technológiák a rom-

szempontok szabhatnak határt.

csak

lási folyamatot egyre inkább lassítani igye-

A természetből vett, de szerkezetében átala-

A frissen elkészült és az örökkévalóságnak

jövője is tapasztalati és logikai úton nyilván

keznek, lényegi változást nem tudnak elérni -

kított anyagoknál a patinázódási szakaszban

sterilen megörökített épületeken kezdenek

prognosztizálható.

ahogyan a Zénón-féle paradoxon atlétája is

már egy kis sérülés is esztétikailag igen zava-

megjelenni az élet első apró jelei. A rikító szí-

Az emberi, főleg a helyszíni munka minősége

csak közelíteni tud a teknősbékához.

ró. Helyszíni javítás csak a sérült elem cseré-

neket a nap kiszívja. A kopás, a szennyező-

persze jelentősen átrendezheti ezt az amorti-

Furcsa, viszolygó érzéseket kelt az emberben

jével lehetséges.

dés és a patina segítségével a különböző

zációs naptárt.

a műanyagok kettős viselkedése: egyfelől az

A természettől idegen műanyagok gyakorla-

anyagok összeérnek. Az erózió lecsiszolja a

elpusztíthatatlanság, a törvényen és termé-

tilag javíthatatlanok, felújítás helyett teljes

feleslegesnek bizonyult díszítéseket. Az élet

szeten kívüliség, másfelől a látható, de meg-

csere szükséges.

korrigálja a tervezés hiányosságait vagy hi-

akadályozhatatlan lassú kopás.

negatív amortizáció

lehet.”19

Az anyagok együttese, az épületszerkezetek

báit.

felújítási lehetőségek

a romlás virágai

amortizációs naptár
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Ma is része a tervezésnek a romlást számba

Miért tapasztaljuk azt, hogy az egyiptomi

A differenciálódás rövidtávon egyre több és

Kell a fölösleg az anyagban. Tartalék az eró-

vevő jövőkép, de ez inkább a várható felújí-

vagy görög monolitikus építészet jobban áll-

több irányból nyújt tökéletes védelmet az

zió támadása ellen. Tartalék a nem várt erők

tási ciklust próbálja megjósolni a tulajdonos

ja az idő próbáját, mint a mai hierarchikus?

épületnek, akár a páncél a lovagnak. De

elviselésére, a nem várt igénybevételekre.

számára. A professzionális üzleti tervezés ré-

Ez annak ellenére nyilvánvaló, hogy az

mindig van egy Achilleus-sarok, amit ha

Kell a fölösleg a funkcióban. Ne legyen a tér

sze lehet a fontosabb anyagok és szerkeze-

utóbbiak esetében csak évtizedek tapaszta-

megtalál az ellenfél, nincsen többé védeke-

az utolsó centiig kihasználva. Ne csak egy

tek felújítási ciklusának összehangolása, amit

latáról beszélhetünk az előbbiek évezredei-

zés. A rúddal nyergéből kibillentett lovagnak

adott feladat egy-és-csak-egy megfejtése-

az ipari termelés már jó ideje tudatosan al-

vel szemben.

magatehetetlenül a földön fekve már nem

ként feszengjen. Ne csak a ma megoldása,

kalmaz. Garanciális időnek nevezték el azt

A fejlődés mindig a differenciálódás irányá-

volt kegyelem, akár a toronynak, amikor ne-

hanem a holnap lehetősége is legyen. A la-

az időtartamot, amely az első nagy össze-

ban halad, tehát különböző feladatok ellá-

kirepült a gépmadár.

kótelepi lakás - mint letakart szemű, fix útvo-

hangolt felújítási ciklus szükségessé válása

tására és különböző hatások ellen különböző

Tárgyilagosság, racionalitás, gazdaságosság.

nalra idomított bányaló - többé semmi más-

előtt bizonyosan lejár.

– a kutatások alapján éppen a legalkalma-

Korunk szent tehenei. A lét ennyiből is megél,

ra nem igazán alkalmas, szemben a szabad

Ezzel szemben a hosszú távú gondolkodás

sabbnak vélt - szerkezeteket és anyagokat

az élethez ennél azonban több kell. Hitvány

régi polgári lakással, ami azóta is szinte bár-

fontosságára figyelmeztet az a tízezer évre

használunk fel. A technika tökéletesedése

ház, hol semmi fölösleg nincs.

mire. (Ámbár: „Isten tudja, hogy találnak-e

tervezett hatalmas Óra, mely „évente ke-

látszólag éppen a készültséget fokozza, az

helyet azok a lányok, akik mindenesként

tyeg egyet, évszázadonként üt egyet és

ellenállóságot erősíti.

akarnak elszegődni, vagy ha ilyen nincs, ak-

csak ezerévente ugrik elő belőle a kakukk.

A fejlődés másik jellemzője azonban a racio-

kor bárminek.”22)

Az Órát az odalátogató emberek működtet-

nalizálódás. Ez pedig a józan ész nevében

nék. Ha megfeledkeznek létéről, akkor meg-

elveszi az anyagból, a struktúrából azt az ir-

áll.

”21

racionálisnak tartott fölösleget, amely a monolitikus építészetnek – elefánthoz vagy bálnához hasonló – erőt, tartalékot és ezáltal a
lényegét-magját illető sérthetetlenséget biztosított.

a romlás tervezése

monolitikus és hierarchikus építkezés

a gazdaságosság veszélyei

kell a fölösleg
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Kell a fölösleg az emberi munkában. Ami

Kell a fölösleg. Az idő és a természet örvé-

Az idő múlásával mi is folyamatosan válto-

„Önmagának mindenki a teljesség, mert ha

egykor piramisokat emelő, halálig tartó áldo-

nyében kavarogva el-elsüllyednek, majd vá-

zunk. „Ha egy út folytathatatlannak látszik,

meghal, számára a minden hal meg.”24 Az

zat volt, ma mindössze mindennapi megél-

ratlanul ismét felszínre buknak a dolgok,

vagy talán az is, mi magunk változunk meg,

ember ösztönösen minden erejével megpró-

továbbléphessünk.”23

hetésünk forrása, fizetésünk ára.

hogy nemsokára újra eltűnjenek. Minden fel-

hogy

Változnak igé-

bál ellenszegülni az elmúlásnak. Nem kímél-

Kell a fölösleg az anyagi javak ráfordításá-

bukkanáskor más és más oldaluk kerül egy

nyeink, lehetőségeink, gondolataink. Sejtről

ve magát tervez, alkot, épít, javít, felújít, át-

ban. Ami egykor közösségeket összetartó

időre ismét szemünk elé, majd az örvénylő

sejtre, pillanatról pillanatra, hol észrevétlenül,

alakít, lebont, továbbépít, megállás nélkül

cselekedet volt, ma csak cégek üzleti célú

sodrásban újabb és újabb részek morzsolód-

hol nagyon is láthatóan. Változik a társada-

dolgozik, akár egy bolygónyi hangya, egy

befektetése.

nak le, már csak egy töredék maradt belőle,

lom - hiszen mi alkotjuk, változik a kultúra -

’hangyabolygó’. Folyton új feladatot keres,

Kell a fölösleg az időráfordításban. Ami egy-

már csak egy porszem, már az sem.

hiszen mi alkotunk, változik az ízlés - hiszen mi

hiszen „a működésben van a nyugalom.”25

kor méretlen volt, az a ma emberének eleve

Fölösleg és mérték – ellentmondásuk csak

alakítjuk, változnak szokásaink - hiszen mi is

Funkcionális, esztétikai és spirituális igényei,

elvesztegetettnek tűnik.

látszólagos. A mérték azt jelenti, hogy képe-

alakulunk.

ha

testi, lelki és szellemi szükségletei szerint. Saját

Kell a fölösleg az erőbedobásban. A bokszo-

sek vagyunk különbséget tenni fontos és lé-

hagyja és formálódunk környezetünk által,

tapasztalatán okulva egyre inkább figyel a

ló is csak akkor tud megrendítő ütést bevinni,

nyegtelen dolgok között és figyelmünket ez-

ha ellenáll.

tartósságra, de mindez az igyekezet csak az

ha jóval ellenfele feje mögé céloz.

zel arányosan osztjuk meg.

Formáljuk

környezetünket,

emberi élet távlatában értékelhető, az idő
léptékéhez és erejéhez mérve nevetséges
eredménnyel jár.

kell a fölösleg

fölösleg és mérték

mi is változunk

ellenszegülés az időnek

10

Az építéssel az ember kísérletet tesz arra,

Félünk az elmúlástól. „Talán eltűnök hirtelen,

Egy épület rendeltetése szerint szinte minden

Egy festmény, egy szobor nem alakítható át,

hogy megállítsa az időt, kimerevítse a pilla-

akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam

esetben elsősorban használati tárgy, egyes

nem bővíthető az eredeti gondolat sérülése

natot, a ’most’ pillanatát, a ’kész és tökéle-

mindenem, amiről számot kéne

adnom.”26

esetekben ennél több, művészeti alkotás is

nélkül. Nem kötődik hozzá változó használati

tes’ pillanatát, elfeledve egy rövid időre a

Félünk a jelhagyás nélküli eltűnéstől. Pedig

egyben. Az állandó használat a mindennapi

igény. A mű születésénél bábáskodó esztéti-

természet kérlelhetetlen körforgását, saját

„hátrahagyott életművünkkel nem életünket,

igények szolgálatát feltételezi. A ’használat’

kai, spirituális, esetleg filozófiai közeg megvál-

meg.”27

elmúlását.

csak halálunkat hosszabbítjuk

Hi-

és az ’igény’ fogalmakat tágan értelmezve,

tozása a mű elfeledését, kritikáját vagy ép-

Ehhez a reménytelennek tűnő küzdelemhez

szünk az emberi alkotásban, a teremtés földi

a funkcionálistól az esztétikain át egészen a

pen múzeumba kerülését eredményezheti.

az erőt két forrásból meríti. Félelemből és hit-

– természetszerűleg tökéletlen - másában, a

spirituális vonatkozásokig.

A mű eredeti megjelenését, a művész erede-

ből. Ugyanannak a bolygónak a két oldalá-

létrehozás örömében. Istenünkre hagyatko-

Velünk együtt változnak igényeink és ez ál-

ti szándékát legjobban megközelítő alázatos,

ról van szó, ahogy a Föld egyik felén éjszaka

zunk és elfogadjuk a természet körforgását.

landó változást jelent a használat módjában

már-már szolgai restaurálás a hozzányúlás

van, míg a másikon nappal. Istenben ’hinni’

Az ember tehát megállás nélkül dolgozik és

is. Általában hosszú időn keresztül a minket

jelenleg szinte egyetlen elfogadott módja.

és Istent ’félni’ is majdnem ugyanazt jelenti, a

közben az idő fáradhatatlanul teszteli az

körülvevő világon csak részleteiben változta-

Az épületek túlnyomó többsége – beleértve

különbség csak árnyalatnyi.

ember művét. Az ember pedig újra meg újra

tunk, ami kisebb belső átrendezéssel, kiegé-

a magas művészeti értéket képviselő épüle-

megkísérli az élesben tesztelőt megtéveszteni

szítéssel, szelektálással megoldható. Időről

teket is - nem értelmezhető művészeti alko-

és az egyenlőtlen küzdelem minduntalan

időre azonban új helyzet áll elő és ez a meg-

tásként abban az értelemben, hogy érinthe-

tovább folytatódik.

változott helyzet egészen más környezetet

tetlenné válik a jövendő korok számára.

kíván. A használat módjának különféle változása az épület újragondolását, átalakítását,
bővítését, szélső esetben lebontását vonja
maga után.

megállítani az időt

az elmúlástól való félelem

az épület használati tárgy

érinthető művek
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A ritka kivételek közé tartoznak egyes ’erek-

Az épület tehát elsősorban használati tárgy,

Eredeti steril szépségében szebb-e egy alko-

Szabadságot és felelősséget jelent az a ta-

lyeszerű’ alkotások, melyeknél a racionális

így el kell hogy viselje a használat változásá-

tás vagy az idő nyomával ékesítetten?

pasztalat, hogy a remekmű önálló életre kel,

szempontok semmivé válnak zsenialitásuk,

ból fakadó következményeket. Sőt, nem

Az eredeti halvány rózsaszínből az idők során

míg a fércmű alkotója nyakán marad. Az

elemi erejük, kiemelkedő építészet-történeti

csak tűrnie, hanem tolerálnia is kell. Ez a nyi-

mély bíborrá értek a Rubensek, Rembrand-

egyszeri, folytathatatlan – testtel rendelkező -

vagy

mellett.

tottság teszi lehetővé - a használat szem-

tok. Hozzátartozik-e a patina a műhöz,

műalkotásokra mindez másképpen vonatko-

„Végelemzésben minden mestermű külön

pontjából – az élet rendjéhez való alkalmaz-

ahogy ráncaink arcunkhoz? Ha a műveket

zik, mint a filmen, színházban és zenében to-

világ, tökéletes formába öntése egy géniusz

kodást, tágabb értelemben a természet kör-

örökéletűeknek szeretnénk tudni, akkor nyil-

vábbélő testetlen irodalomra. Míg a formál-

minden életérzésének és világszemléletének,

forgásába való bekapcsolódást. Az, hogy

ván nem. De vajon lehetnek-e örökéletűek?

ható testetlen művek alapanyagként is önál-

mintaképe a befejezettségnek, amely nem

egy épület illetve a környező épületegyüttes

Nem elég-e, ha halhatatlanok?

ló életre kelhetnek, a testtel rendelkező mű-

enged meg hozzátételt vagy elvételt lénye-

az átalakítás során milyenné alakul, sok té-

Növeli-e vagy éppen csökkenti a mű hiteles-

vek elsősorban hatásukban élnek tovább,

gének csorbítása nélkül.”28 Minden alkotás

nyezőtől függ.

ségét az, ha az idő nyomait magán viseli? Az

illetve bizonyos távon fizikai létükben is,

alapanyaga a tehetség, a munka és a sze-

Építészeti szempontból az igazi kérdés az

életkor önmagában nem minősít, de a túlélt

amennyiben a későbbi korok megtartandó

rencse, de ha mesterművé válik, az „szinte

eredeti és az új gondolat közötti viszony. Az

idő egyfajta életképességet mindenesetre

vagy tovább vivendő értéket találnak ben-

ellenünkre, vagy legalábbis részvételünk nél-

eredeti építészeti alkotást lehet harmoniku-

jelez.

ne. Úgy tűnik tehát, hogy a mű további sorsa

kül születik meg bennünk, mint minden, ami

san vagy feszültséggel tele folytatni, a növe-

Módosítja-e a patina a mű jelentését, értel-

elsősorban műfaja rugalmasságán múlik.

ihletett.”29

kedésre vagy a kontrasztra építve. A megőr-

mezését? Mindenképpen. Az ember önma-

Egy új fordítás mindig közelebb hozza ko-

zés mértékét és módját, a folytatás hangvé-

ga marad születésétől haláláig, mégis kívül-

runkhoz az archaikus szövegeket, a gondola-

telét és mozgásterét nagyban meghatároz-

belül folyamatosan változik. Változatlansá-

tot a nyelv porától megtisztítva. Bár régen

za az eredeti építészet ereje vagy éppen

gunk és változásunk ikertestvérek, a változás

szétfoszlott az anyag, amire írta őket és az a

’gyengesége’, aktív vagy passzív jellege.

módjában legbelsőbb lényegünk nyilvánul

nyelv is mély álomba merült, Horatius szelle-

meg.

me „állja az évek hosszú sorát s a rohanó

építészet-filozófiai

értékük

időt.”30

érinthetetlen művek

épületek továbbgondolása

patina és mű

művek további élete
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Az építés viszonylag lassú és sok figyelmet

Mikor válik alkotó- és mikor rombolótárssá az

Az idő akkor tud alkotótárssá válni, ha a rá-

Miből élünk? Testünket kenyérrel, lelkünket

igénylő

elemhalmaz

idő? Maga az idő múlása a pusztuláson túl

rakódások, a felszíni rétegek lebontásával az

szeretettel, szellemünket gondolattal táplál-

szisztematikus összeállítása egy addig nem

létrehoz-e új értékeket? Melyek lennének a

épület lényegét legtisztább formájában kife-

juk. Talán az építészetnek is többfajta muní-

létező bonyolult rendszerré.

romlás virágai? „Érdemes szemlélgetni a nyir-

jező magot megmutathatja. Ha van. Ha

cióra van szüksége. Ahogy a több robbanó-

A rombolás ezzel ellentétben rendkívül gyors

kos, romló falakon alakuló foltokat, repedé-

nincs, akkor csak a rombolótárs szerepe ma-

fejet hordozó bombák a legeredményeseb-

és rendezetlen esemény, mely során a rend-

seket. Szebb rajzok, szebb színcsoportok nin-

rad neki.

bek, időben vagy térben elnyújtva a hatást.

szer egyik pillanatról a másikra megszűnik,

csenek sehol. A foltok tömör, vagy szétkuszá-

A háború-rombolta, idő-rágta görög temp-

A görögöknél az idő mindig térhez kötött.

darabokra hull.

lódó formái, a repedések vaskos, vagy ezer-

lomok lenyűgöznek, míg precízen megmun-

Megfordítva: a tér is kötődik az időhöz. Az

Az idő ilyen értelemben nem rombol, a ter-

szálkájú vonalai oly teljes harmóniájúak, amit

kált makettjeik - az eredeti festést és díszítést

építészet különböző rétegei különböző ko-

mészetes átalakulási folyamat inkább afféle

az emberi művészet csak legtisztább korsza-

hűen felidézve - furcsán kisszerűnek hatnak.

rokhoz szólnak, az idő fogja kicsomagolni

negatív építés, mely magánál az építésnél is

kaiban ér utól.”31

Nem valószínű, hogy pusztán a léptékbeli

őket, amikor odaér. A jelenhez szóló réteg

nagyságrendekkel több időt igényel és saját

Miben rejlik az öregség szenvedések alatt

különbség okozza a hatásbeli különbséget.

jövőre talán már levethetővé válik, hogy

szempontjai szerint tökéletes munkát végez.

megbújó szépsége, ha építészetről beszé-

Az idő próbáját nem minden állja ki. És itt

előbújhasson egy addig rejtőző.

lünk? A díszek levetésében és a lényeg meg-

nem csak az amortizáció próbájáról van szó.

ragadásában. Gondoljunk a vakolattal elta-

Ahogy Pilinszky a háborúba rohanó vonatból

kart kőfal kitakarózására, a színes freskóit le-

egymás után dobta ki az érvényét vesztett

vetett kőtemplom elemi erejére. A rejtőző

könyveket,

csontváz végső győzelmet arat az önhitt hú-

egyedül a Bibliát tartsa meg.

folyamat,

hatalmas

utoljára

Dosztojevszkijt,

hogy

son. Az etika túllép az esztétikán. „Az idő
igaz, s eldönti, ami nem az.”32

negatív építés

alkotó- vagy rombolótárs az idő?

az idő próbája

a jövőnek szóló rétegek
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Az idő vasfoga folyamatosan tisztította meg

Amikor az öregedés egy építmény létét ve-

A műemlék-felújítás még mindig a hitelesség

Talán azért is olyan nehéz ezekre a kérdések-

a görög építészetet a rárakódásoktól. A fe-

szélyezteti,

hasonló

és szemléltetés ellentmondásán rágódik: a

re válaszolni – már évtizedek óta nem bírunk

leslegtől, a divat feleslegétől, a kor feleslegé-

anyagból pótlással vagy cserével az épít-

hitelesen bemutatható, de önmagában sok-

- mert eleve zsákutcába visz a kérdésfelve-

től, hogy csak a tiszta arhitektúra, a mag ma-

mény lényegében változatlan megjelenéssel

szor élvezhetetlen rész vagy a kétségek közt

tés. Ilyen kérdésekre nem létezik objektív fe-

radjon meg, mint Pilinszky kezében a Köny-

megőrizhető. Így történik ez az északi fa-

visszaállított,

átélhető

lelet, mindenki csak a saját szemével lát,

vek Könyve.

templomoknál, ahol az éppen tönkrement

egész között ingadozik. Járjunk-e térdig a

csak a saját eszével gondolkodik, csak a sa-

A pusztulással járó folyamat során csodálatos

gerendát mindig újjal váltják fel. A hagyo-

római romokban vagy olyanra csodálkoz-

ját érzéseire hallgat. Pontosan ebben rejlik a

módon – éppen a felesleges rétegek lebon-

mányos japán fatemplomokat megszabott

zunk rá, amilyen pontosan talán sohasem

megoldás lehetősége. Egyéni

tásával - tudta megvalósítani azt a célját,

időközönként szétszedik, felújítják, és újra ösz-

volt… Az eredeti anyaghoz és díszítéshez ra-

lenne szükség, akár minden egyes esetben

hogy az ember az örökkévalóság közelében

szerakják. Az Isze-templomot több mint ezer

gaszkodjunk vagy az eredeti teret láttassuk…

különbözőre. Elmúlt korok építészeinek alko-

érezze magát. Katartikus hatású még akkor

esztendőn át minden húsz évben újra felépí-

A képzelet képes folytatni az elkezdett vona-

tásait mai építészek kell, hogy továbbgon-

is, ha ebbe az örök és mozdulatlanná mere-

tik, 1993-ban hatvanegyedszer állítva tökéle-

lat, továbbfaragni a szobortöredéket, to-

dolják, a régieknek erre már nincsen lehető-

vedett szépségbe belefagy az élet.

tes másolatot az előző mellé, a szétszedett

vábbépíteni a romokat, továbbgondolni a

sége. Különböző helyzetekre különböző em-

Az idő segítségével - annak nyomát elkerül-

faanyagot pedig más templomokhoz hasz-

kifakult írást. De csak ha van elég támpon-

berek által adott különböző válaszokból,

hetetlenül magán viselve - válhatott a görög

nálják fel. A porózus helyi homokkőből épí-

tunk elindulni, műveltségünk kiegészíteni, tü-

ebből a szubjektív mozaikból áll össze viszo-

építészet örökkévalónak szánt monumentali-

tett máltai templomokban állag szerinti sor-

relmünk elképzelni.

nyulásunk a múlthoz.

tásában

ezzel

rendben egyenként cserélik le a köveket, a

Miközben senkit sem állítanak olyan helyzet

emberközelibbé is. „Erényeinket gyakorta

mállás fokozott tempója miatt a felújítási cik-

elé, hogy négy megmaradt pata alapján

csak azért kedvelik és dicsérik, mert hibáink

lus körbeér. Egyetlen rész sem eredeti, az

képzeljen el egy lovasszobrot, természetes-e,

mérséklik ragyogásukat. Sőt, az is megesik,

egész mégis hiteles? A válasz talán az ’ere-

hogy térdig érő kövek között kell sétálnunk?

hogy

deti’ és a ’hiteles’ szavak jelentése közti kü-

Egyetlen cseréptöredékben csak az láthatja

lönbségben rejlik.

a vázát, aki már ezret összerakott.

mi az, hogy eredeti?

hitelesség és szemléltetés ellentmondása

is

sebezhetővé,

jobban

hibáinkért, mint

szeretnek

erényeinkért.”33

az építészet megtisztulása

bennünket

a

természetből

vett

de

teljességében

válaszokra

szubjektív mozaik
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Az épületek valóságos ideje lejár, amikor egy

Ugyanakkor van némi ellentmondás abban,

Amíg a jelent teljesnek érezzük, nem gondol-

Az ember beleszületett, megismerte, majd

hivatalos papíron műemléknek nyilvánítják

hogy a hajdan élő tereket kómába ejtjük.

kozunk se múltban, se jövőben. Később már

gyarmatává tette az egész Földet. A techni-

őket. Ettől a pillanattól ketyeg a múzeumi

„Ott ült az istenek gyülekezete: válassz hát,

csak az egykori jelenre, az ’igazi’ időre való

ka lassan már mindenütt jelen van. Fokoza-

idő.

de csak egy dolgot. Azt választom, hogy

emlékezés marad meg.

tosan eltávolodunk természeti környezetünk-

Az építészet már nem mindennapi életünk

mindig velem legyen a nevetés. Egyetlen

A klasszicizmus fordult először a múlt felé. A

től. Ezzel párhuzamosan „a civilizáció, vagyis

része, hanem a múlt reprezentációja. Kon-

isten sem szólt semmit, hanem mindnyájan

XIX. század második felétől kezdik kutatni és

a világ művelésének műszaki része elszakadt

zerv, bebalzsamozott tetem, borostyánkőbe

nevetni kezdtek. Ebből már tudtam, hogy

jegyezni régi korok megmaradt épületeit.

szellemi forrásától és értelmétől, a kultúrá-

fagyott bogár. Időtlenné válik, eredeti vagy

kérésem teljesül. Nem lett volna illő, ha ko-

Először az ókor került a figyelem középpont-

tól."35

az eredetit megközelítő állapotában meg-

moly hangon így válaszolnak: legyen akara-

jába, majd az egyre közelibb korok is érde-

Az elmagányosodó világban elmúlásunkkal

őrizve.

tod

szerint.”34

kessé váltak.

is magunkra maradunk. A halált egyéni éle-

A konzerválás célja, hogy az eredeti állapot

Megszületik ez a furcsa összetett szó: műem-

tünk végének tekintjük. Nagyszüleink még

mesterséges fenntartásával és bemutatásá-

lék. Az Athéni és a Velencei Charta (1931-

nagycsaládban nőttek fel, ahol a halál ter-

val jobban megismerjük elődeink életformá-

ben illetve 1964-ben) szabályozza az építé-

mészetes része volt a nemzedékek váltako-

ját és ezen keresztül világképét is. Egykori pil-

szeti múlttal való foglalatoskodást. Azóta -

zásának és az egyén sorsától függetlenül a

lanatfelvétel, kimerevített filmkocka.

korszakonként változó szemlélettel és techni-

közösség még sokáig fennmaradt, remény

A megállított idejű épületek megőrzése, kon-

kákkal - balzsamozunk.

szerint folytatva és beteljesítve az egyén aka-

zerválása sok munkát igényel. A legjobb

Ki tudná most megjósolni, mit gondolunk

ratát.

megőrző a használat lenne. A használat kor-

majd újabb évtizedek múltán... Vagy mikor

társsá tesz. Ha igazi életet nem is, a mozgás

lesz újra teljes a jelen.

látszatát meg szokás teremteni, például az
élő kultúra beengedésével. Kortárs kiállítások, koncertek, színházi előadások. Mindez
azonban már csak jól sikerült smink a ravatalon.

múzeumi idő

kóma

műemlék

a civilizáció mellékhatásai
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Építészetünk is elmagányosodott, a megma-

Egy építészeti alkotás élettartama - bárhogy

Aki öröklétre vágyik, el ne felejtsen örök fia-

A kiotói buddhista kolostor hatalmas udva-

radt gyökerek hajszálvékonyak. Huszadik szá-

is viszonyul az emberi dimenziókhoz - néhány

talságot kérni mellé. Különben az idő múlá-

rán tizenhárom kőszikla áll, szabálytalan

zadi történelmünk a gyökerek mániákus el-

év vagy néhány évezred - az idő egészéhez

sával csak egyre vénebb lesz. Nemsokára

rendben, más és más méretűek, formájúak.

vágásának és újraélesztésének sorozata. A

képest pillanat csak. Anyagok egymás mellé

pedig olyan kicsire összeaszik, mint a mitoló-

Az udvart nézőtér veszi körül, de nincs olyan

nálunk szerencsésebb, megszakítatlan törté-

sodródása, összekapcsolódása, majd eltávo-

giai tücsök. Így kell aztán nyomorúságosan

pontja, ahonnan az összes szikla egyszerre

nelemmel és kultúrával bíró népeknél az épí-

lodása és szétszóródása. Különféle anyagok

tengetnie életét az idők végezetéig.

látszana, mindig másképpen takarnak ki

tészeti folytonosság is egyértelműen érzékel-

különféle sorsának rövid közös szakasza.

Az építészet nem áhítozhat öröklétre, hiszen

maguk közül néhányat. Az udvar fölé nyúló

hető. Szakma és közönség között nincsen

Az építészet performance, a világ egy da-

az ehhez szükséges örök fiatalságra végképp

magas kilátóról aztán mégis belátható mind

átugorhatatlan

leküzdhetetlen

rabjának újrafogalmazása, az ember rende-

semmi esélye. Része a természet körforgásá-

a tizenhárom, de eddig ismeretlen arcukat

ízlésbeli távolság. Nem az előítélet bábásko-

zésében. Az előadás az idő léptékében egy-

nak. Porból porrá.

mutatva. „Egy olyan, időben és térben vég-

dik minden új születésénél, régi ideák után

estés, másnap pedig kezdődik újra minden,

Múló életünkben az öröklétre szegezett tekin-

telen létező számára azonban, mint az Isten,

sóhajtozva. Egészséges életszemlélettel fo-

régi-új helyszíneken, mindig változó szerep-

tet sokszor elsiklik a pillanat szépsége mellett.

az idő és a tér minden pontja egy időben és

gadják és ítélik meg az új építészetet pro és

osztással.

Ha nem tudjuk megragadni az ’itt és most’

egyszerre szemlélhető.”40

kontra, értékei alapján. A folytonos építé-

„De ez mind annyi volt mint mikor a sűrű

örökkévalóságát, akkor a holnap tegnappá

szetnek széles és szilárd talaj van a lába alatt,

nyájban / Egy juh nyugtalanul megy, fejét

válik, még mielőtt ma lett volna belőle. Hi-

amiről könnyű szívvel elrugaszkodhat tudva,

felfúrja, béget, / De elnyomják és nem látsz

szen „aki halandó, csak halandót szerethet

hogy bármilyen messze ugrik, mindig ott ér

közöttük különbséget / Ahogy tűnnek mind a

halhatatlanul.”37

földet újra.

nagy porban, alkonyattájban.”36

„Az idő semmit játszik.”38 A halandó építé-

szakadék,

szetnek a halhatatlanságot máshol kell keresnie. „Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában”.39

megszakított történelem

évezrednyi pillanat

öröklét

a vihar kapujában
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(A megfoghatatlan idő. Tanulmányok. Néprajzi Múzeum
Időképek című kiállítása kísérőkötete, 2000)
Stewart Brand: Amíg világ a világ. (Budapest: Vince Kiadó,
2001) Idő és felelősség – a Hosszú Most órája.
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