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Összegzés

Értekezésemben az ökologikus építészet lehetőségeit vizsgáltam. Ehhez mindenekelőtt meg kellett bizonyosodnom afelől, hogy az ökológiai krízis nem
csupán felületi, „környezeti” tünet, hanem civilizációnk mélyebb szerkezetében rejlő, ennélfogva társadalmi válság: a modernitás válsága, eltávolodása az „oikosz”
eszményétől, ökoszféra és ember, természetes és emberalkotta harmonikus egységétől. Az ökológia feltárta, hogy az ökoszféra autopoiétikus, önszabályozó,
dinamikus, anyagi értelemben véges, energetikailag nyitott rendszer. Az ember növekvő ökológiai hatásai mára bolygónk jelenlegi egyensúlyi állapotából való
kibillenéssel fenyegetnek, miközben rendszereinek regenerációs potenciálját és eltartóképességét is drámai mértékben erodálják. E folyamatot a nyugati
kereszténységből kinövő, globálissá váló modern civilizáció katalizálja. A modernitás „gépezete” nemcsak ökológiailag fenntarthatatlan, hanem mértéktelen
gazdaságával és méltánytalan társadalmával racionálisan és etikailag is igazolhatatlan. A fenntarthatósághoz való irányított visszatérés, „átzsilipelés” elemi
önérdekünk, s nem „technikai”, hanem tudati-szemléleti fejlődést feltételez. Az ökológiai válságra adott globális válaszkísérletek diplomáciai-politikai hegyei
rendre egeret vajúdnak, a lokális, kreatív, sokszínű, friss, gyakorlatias kezdeményezések viszont a „kritikus tömeg” elérésével, az uralkodó szemlélet átbillentésével
kecsegtetnek.
Az építészet természetéből fakadóan több síkon is kapcsolódik az ökológiai problematikához: az építészetelmélet a korszellem filozófiai-tudományosművészeti diskurzusainak résztvevője, az építés és épülethasználat az ember ökoszférára kifejtett fizikai hatásainak egyik legsúlyosabb hordozója, és az épített
környezet mint téri keret az emberi viszonyok és szemléletek alakítója. Ez az összefüggésrendszer az építészetet egyfelől – mint az uralkodó társadalmi korszellem
tükrözőjét – önmagában eszköztelennek mutatja, másfelől viszont – mint a jelen és a jövő szemléletét formáló médiumot – az ökológiai krízis meghaladása
irányába mutató lehetőségekkel és ezzel járó felelősséggel ruházza fel. Dolgozatom második részében röviden áttekintem az építészet ökológiai indíttatású, sok
tekintetben a modern építészettel szemben megfogalmazott (ön)kritikáit, teóriáit, dilemmáit, stratégiáit és megvalósítási kísérleteit.
Értekezésem harmadik részében az ökológiai válság értelmezéséből nyert alapvetések és az építészet területéről összegyűjtött eredmények alapján az ökologikus
építészet mibenlétére vonatkozó – saját gondolkodásomon és alkotói egyéniségemen átszűrt – válaszokat fogalmazok meg. Az építés olyan beavatkozás, amelynek
végzése mindenekelőtt etikai megfontolást igényel: az ökologikus építészet nem árthat. Az építészet ökológiai hatásainak mérséklése és érzékelhetősége
érdekében eszközeiben „szelíd”, minél közvetlenebb visszacsatolásra, autonómiára törekszik. Az ökologikus építészet egyszerre gyökerezik az adott helyben és a
mindenkori jelen időben, azaz „helyén-való”, „jelen-lévő”, érzékletében „lassú”. Az ökologikus építészet az élővilág és a vernakuláris építészet struktúráihoz
hasonlóan organikusan integrált és hierarchikus, „sűrű” és „mély”, ahol a részek az egész által nyerik el értelmüket. Végezetül, az ökologikus építészet olyan
teremtő aktus, amely természet és ember kozmikus harmóniájának újraalkotására törekszik – s ez nem emberi igényeink korlátozását követeli, hanem éppen
kiteljesítését szolgálja. Téziseim az „oikosz” eredeti értelméhez való visszatérés egyes aspektusainak is tekinthetőek.

Abstract

In my thesis I have studied the potentials of ecological architecture. For this, first of all I had to make sure of ecological crisis being not just a superficial,
'environmental' syndrome but it lies in the deeper structure of our civilization, therefore presents a social crisis: the crisis of modernity, moving away from the
ideals of 'oikos', from the harmonious unity of ecosphere and human, of natural and man-made. Ecology revealed that ecosphere was an autopoietic, selfregulating, dynamic, materially finite and energetically open system. By now, the growing ecological impacts of human are threatening with the upset of our
planet's current equilibrium, while they dramatically erode its systems' regenerative potential and carrying capacity too. This process is catalyzed by the globalizing
modern civilization which grown out from Western Christianity. The 'machinery' of modernity is not only unsustainable ecologically but it is also rationally and
ethically indefensible for its immoderate economy and unfair society. The guided return to sustainability is our elementary self-interest, which does not assume a
'technical' but a mental-conceptual development. The diplomatic and political mountains of global experiments that tried to give answer for the ecological crisis
usually gave birth to a mouse; while local (grass-roots), creative, diverse, fresh, practical initiatives hold out a promise to reach the 'critical mass' and to change the
prevailing attitude.
Architecture is inherently linked to ecological issues on several levels: architectural theory participates in the philosophical, scientific, artistic discourses of
the zeitgeist, construction and building use are two of the most serious carriers of physical effects on ecosphere implied by human, and built environment as a
spatial frame forms human relations and approaches. On one hand, this context shows architecture – being the reflection of the dominant social spirit of the age –
to be without means, however, on the other hand – being a media that shapes present and future approaches – it endows architecture with potentials that may
overcome the ecological crisis and responsibilities associated. In the second part of my thesis I give a brief overview of architecture's ecologically motivated (self)
criticism – formulated against modern architecture in many respects -, theories, dilemmas, strategies and implementation experiments.
In the third part of my dissertation I formulate answers regarding the nature of ecological architecture – filtered through my own way of thinking and
creative individuality – on basis of the main conclusions drawn from interpreting the ecological crisis and of the results collected from the field of architecture.
Construction is such an intervention, the perform of which requires first of all ethical considerations: ecological architecture should do no harm. For the sake of
mitigating and making apparent architecture's environmental impacts, ecological architecture use 'gentle' tools, it aspires to as immediate return as possible and
to autonomy. Ecological architecture is rooted in the given location and in the prevailing present time, which means it is 'in the right place' and 'at present' and it is
'slow' in its sensation. Ecological architecture, similarly to the structures of wildlife and vernacular architecture, is organically integrated and hierarchical, it is
'dense' and 'deep', where parts can gain their own meaning only by the whole. Finally, ecological architecture is a creative act, which aims at recreating the cosmic
harmony between man and nature – and this does not require restrictions on human needs, but on the contrary, serves their completion. The points of my thesis
can be considered as some aspects of the return to the original meaning of 'oikos'.

Tézisek / Theses

1. tézis:
Az ökologikus építészet nem árt.
Az építészi hivatás gyakorlásához – hasonlóan az orvosok hippokratészi esküjéhez – a szakmai megfontolásokat megelőzve az építés etikai normáit szükséges
rögzítenünk. Ezen belül is elsőként a nem ártás elvét. Ez az alapelv az ökológiai összefüggések megértéséből, az ökoszféra komplexitásának tiszteletéből és
tudásunk korlátozottságának elismeréséből adódó felelősségvállalást, emberi és szakmai alázatot jelent.
Mielőtt építeni kezdünk, mérlegelnünk kell, szükség van-e egyáltalán az építésre, majd azt, hogyan tehetjük ezt a legökonomikusabb módon. Az örökérvényű
ökonómiát ma ki kell egészítenünk – és esetleg felül kell írnunk – az ökológiai értelemben vett fenntarthatósággal. Az ökologikus építészet mértéke az egyetemes
ökológiai hatás, nem pedig a „befektetői”, pénzügyi gazdaságosság. Az ökologikus építészet nem szolgálhatja a mértéktelen növekedést, sem méltánytalan célokat.
Thesis 1:
Ecological architecture does no harm.
For practicing architectural profession, we should define the ethical standards of construction – similarly to the Hippocratic oath of doctors – prior to professional
considerations. And among them, first the principle of doing no harm. This principle means responsibility, human and professional humility that arise from
understanding the ecological relationships, from respecting the ecosphere's complexity and from recognizing the limitations of our knowledge.
Before starting a construction, one should consider whether there is a need for the building at all, then how it can be built in the most economical way. Today
eternal economy has to be completed – or perhaps overwritten – by sustainability in terms of ecology. The measure of ecological architecture is the universal
ecological impact, rather than the 'investor-side', financial economics. Ecological architecture can not contribute to excessive growth or unfairly targets.

2. tézis:
Az ökologikus építészet eszközeiben „szelíd”, közvetlen visszacsatolásra, autonómiára törekszik.
Az ökologikus építészet „szelíd” technológiákat használ „high-tech” rendszerek helyett. Anyagai és szerkezetei feldolgozottságának mértéke kisebb, beláthatóbb,
építési folyamatai kevésbé anyag- és energiaintenzívek, s negatív externáliái, kockázatai csekélyek.
E kritériumnak megfelelő építést leginkább az autonómia elvét alkalmazva lehet megközelíteni. Az autonóm koncepció ökológiai lábnyoma nem lépheti túl az adott
ökológiai tér (a telek, a régió) határait. Ez a közvetlen visszacsatolás teszi követendő céllá a takarékosságot, azaz adja vissza az ökonómia eredeti értelmét. Ezért az
ökologikus építészet mindig a helyi megoldásokat részesíti előnyben. Az ökologikus építészet termék helyett életciklusban gondolkodik, fogyasztói helyett
gazdálkodói szemléletű.
Thesis 2:
Ecological architecture uses 'gentle' tools, it aspires to immediate return and to autonomy.
Ecological architecture uses 'gentle' technologies instead of 'high-tech' systems. The level of processing of its materials and structures is lower and more
foreseeable, its construction processes are less intense in material and energy, and its negative externalities, risks are rather low.
An architecture that meets the above criteria can be realized the best by using the principle of autonomy. The ecological footprint of the autonomous concept
cannot exceed the boundaries of the certain ecological space (the site, the region). This immediate return makes sparing a goal to be followed, which means it
returns to the original meaning of economy. Therefore, ecological architecture always prefers local solutions. Ecological architecture is thinking about life cycle
instead of product, its approach is economic instead of consumer-oriented.

3. tézis:
Az ökologikus építészet „helyén-való”, „jelen-lévő”, „lassú”.
Az ökologikus építészet egyszerre gyökerezik a táji és kulturális információt magába sűrítő helyben és a megélt időben, a mindenkori jelenben. A térben és időben
való lehorgonyzottság, az „itt és most” intenzív, dinamikus vitalitást hordozó jelensége egylényegű, és (magyarul) egy szóban összefoglalható: jelenlét.
Az ökologikus építészet „pszeudo-helyeket” teremtő „eldobható építészet” (junk architecture) helyett valódi közösség számára valódi helyeket hoz létre, ilyen
értelemben „lassú”. Az ökologikus építészet arra törekszik, hogy – miközben megfelel a mai igényeknek – olyan épületeket hozzon létre, amelyek mind
anyagukban, mind szellemiségükben tartósak, hosszú ideig megállják a helyüket. A „lassúság” így nemcsak mint módszer (nem ártás, elővigyázatosság), mint aktus
(„szelíd” technológiák az építésben), hanem mint eredmény is megjelenik az építészetben.
Thesis 3:
Ecological architecture is 'in the right place', 'at present' and 'slow'.
Ecological architecture roots in the location condensing environmental and cultural information and at the same in experienced time, in the actual present. Being
anchored in space and time, the phenomena which carries intense, dynamic vitality of 'here and now' is a consubstantial concept that can be summed up in one
word (in Hungarian=jelenlét): being at present.
Ecological architecture creates real places for real communities instead of 'junk architecture' developing 'pseudo-places'; and in this sense it is 'slow'. Ecological
architecture – while meeting present needs – tries to create buildings that are lasting both in their materials and in their intellectuality, and which remain sound
and appropriate for a long time. In this way 'slowness' appears in architecture not only as a method (doing no harm, alertness) or an act ('gentle' technologies used
in construction) but also as a result.

4. tézis:
Az ökologikus építészet organikusan integrált, „sűrű”.
Az ökologikus építészet törekvése (szerkesztésmódjában, struktúrájában) az organikus integráció. Az ökologikus építészetben minden rész csak az egész által
nyerheti el értelmét.
Az élővilág részeinek együttese – egy géptől különbözően – maga is egy új, önszervező, önszabályozó egységet alkot. A szintén organikusan fejlődő vernakuláris
építészet arányos, ökonomikus strukturáltsága is egy hasonlóan „sűrű” szövetet alkot. Egyes alkotók, például U. Nagy Gábor építészete azt mutatja, hogy
lehetséges a helyi kulturális tradíciók szerves vonalába szelíden, értő tudatossággal és érzékeny intuícióval, alkotó módon egy mai építészetet beoltani. Az ilyen
építészet egyszerre hagyományos, mai és egyéni, miközben felmutatja mind a vernakuláris, mind a műépítészet erényeit, és a „sűrítés” módszerével dolgozik.
Thesis 4:
Ecological architecture is organically integrated and 'dense'.
Ecological architecture (in its design method and structure) aims at organic integration. In ecological architecture all parts can gain their own meaning only by the
whole.
Combining the different elements of wildlife – unlike a machine – itself creates a new, self-organizing, self-regulating unity. The well-proportioned, economical
structure of vernacular architecture, which also develops organically, creates a similarly 'dense' texture. The architectural examples of some masters, for example
Gábor U. Nagy, present well that in a gentle way, by understanding awareness and sensitive intuition, in a creative way actually it is possible to integrate
contemporary architecture into the organic line of local cultural traditions. This kind of architecture is traditional, contemporary and individual at the same time,
while it presents the virtues of both vernacular architecture and architecture as art and works with the method of 'condensation'.

5. tézis:
Az ökologikus építészet természet és ember kozmikus harmóniájának újraalkotására törekszik.
A harmóniára törekvés egyetemes (pszichológiai, szellemi és spirituális) emberi igényeket elégít ki, tehát nem igényeink korlátozását követeli, hanem éppen
kiteljesítését szolgálja. Az ökologikus építészet az emberi igények teljes spektrumának (biológiai, fizikai, pszichológiai, szociológiai, kulturális, szellemi és
transzcendens igényeknek) megfelel: teljességre törekszik.
Az építészet eredendő céljai között szerepel az égi harmónia tükrözése, földi másának megteremtése. A modern kor építészetének eszményévé azonban a funkció
és a gyorsan változó igények kielégítése, s a természet feletti uralmat gyakorló ember anyagias szellemének tükrözése vált, így csak szükségleteink és érzékeink
leszűkített (mérhető) spektrumát vette figyelembe. Nemcsak a modern társadalom, hanem annak építészete is diszharmonikussá vált. Az ökologikus építészet célja
az ökoszférával és a társadalommal való anyagi és szellemi harmónia újrateremtése. Az építészet ugyan az uralkodó társadalmi korszellem tükrözőjeként
önmagában eszköztelennek tűnhet, de a téri kereteket meghatározó, szemléletformáló médiumként az ökológiai krízis meghaladása irányába mutató
lehetőségekkel és ezzel járó felelősséggel is rendelkezik.
Thesis 5:
Ecological architecture aims at recreating the cosmic harmony between man and nature.
Aspiring for harmony fulfills universal (psychological, mental and spiritual) human needs, therefore it requires no restrictions on our needs, but on the contrary,
serves their completion. Ecological architecture fits the full spectrum of human needs (biological, physical, psychological, sociological, cultural, spiritual and
transcendent demands): it strives for entirety.
Reflecting celestial harmony and creating its replica on Earth belong to the original goals of architecture. However, the ideals of modern architecture became the
function, meeting the rapidly changing needs and reflecting on the materialistic attitude of human who exercise dominion over nature; so it took into consideration
merely the reduced (measurable) spectrum of our needs and senses. Not only modern society, but also its architecture became inharmonious. The goal of
ecological architecture is to recreate the material and spiritual harmony with ecosphere and society. Architecture – being the reflection of the dominant social
spirit of the age – seems to be without means, however, as it is a media determining the spatial frames and rising awareness, it has the potentials that may
overcome the ecological crisis and the associated responsibilities as well.
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