
L U C IE N  K R O L L

ANIMALIS VAROSRENDEZES 
ÉS HOMEOPATA ÉPÍTÉSZET

Az alkotó

Először is tisztáznunk kell, ki az alkotó ? Majd pedig azt, 
hogy kinek a számára alkot? A kreativitás nem olyan sze
mélyek előjoga, akiket ezért fizetnek és akik megfosztják 
ettől a lehetőségtől a többieket. Ugyanis, ha nem tudnak 
kilépni elszigeteltségükből, terveik egyszeriben narciszti- 
kussá. öncélúvá válnak. Vajon nem az em berek  névre hall
gató csoport a legfontosabb? Az interdiszciplinaritás ve
lük kezdődik: sokkal inkább hozzáállás ez, mint kutatási 
módszer. Alkotni és növekedni egyet jelent.

Ma egy szakénő a sajátjának érez egy ügyet, valamely 
befejezett objektum lesz a végeredmény, ha az emberek 
teszik ugyanezt (még ha szakértő segítségével is), egy’ 
folyamatot indítanak meg. A nim ális városrendezésről be
szélek, mivel ebből a nézőpontból a város szerkezete ha
talmas, metaforikus élőlénnyé változik, amely beborítja 
a várost; ösztönös, irracionális kapcsolatok lényszerű 
rendszerévé, amely egy test révén materializálódik, ezt a 
testet pedig a város tárgyai alkotják: a folyók, a mozgások, 
minden ami látszik, hallatszik és amiről álmodnak vala
hol... Az utcák állatias, ösztönös, spontán, közösségi ös
vények. Ha a város nem ilyen élőlény, akkor mennyiben 
több egy szerkezeti hálónál, egy élettelen mechanizmus
nál?

Létezik olyan városszerkezet, amely nem puszta szá
mításokra korlátozódik, hanem magáévá teszi a különbö
ző alkotóelemek végtelen sorát: fajokat, keverékeket, idő
ket, korokat, fejlődést, múltat... Vannak klausztrofőbiá- 
ban és vannak tériszonyban szenvedő városok, olyanok, 
amelyek magukba zárnak és olyanok, amelyekben felléle
gezhetünk. Mivel a városrendezés eszköze a cselekvés
nek, a kitágulásnak és az elfojtásnak.

Nincs jogunk ahhoz, hogy valamiféle intellektuális 
tabu la  rasa-ból kiindulva olyan absztrakt rendszert agyal

junk ki, aminek alapján az embereket párhuzamos töm
bökbe sorakoztatjuk, olyan ötös kötésben álló toronyhá
zakba, amelyek üres terében eltévedünk, és amelyek sem
minemű ösztönös formának nem felelnek meg. A városi 
alakzatok utópiáinak szülője az absztrakció utáni nosztal
gia: ezek az elképzelések a mögöttünk álló századból, a 
huszadikból és ennél is korábbról datálódnak. Sürgősen 
meg kell vizsgálnunk az ember letelepedésének termé
szetét a kultúrantropológus szemével (és ceruzájával).

Egy nézőpontú városrendezés

A legtöbb, városrendezést oktató iskola minden tőle telhe
tőt megtesz azért, hogy a leendő alkotó, városrendező, 
vagy építész semminemű kontaktusba ne kerülhessen a 
primordiális település alvó képeivel. És főleg nehogy 
összejátsszon azokkal a zavaró diszciplínákkal, amelyek 
kijelölnék, feltárnák, és újraszerveznék a számára azokat 
a még ösztönös, kulturális emlékképeket, amelyek nem 
azonosak azokkal, amiket az iskolában tanítottak neki. 
És nehogy engedje magát eltéríteni tulajdon alkotói és 
korporatív egocentrizmusától! Mert attól tartanak, hogy 
mindez érzelmi közhelyekbe torkollik. D e... mi van ak
kor, ha mégis éppen ez korunk valódi, működőképes 
etnológiája ?

Autisztikus -  aiTisztikus

Ami az építészetet illeti, ugyanez játszódik le, csak alacso
nyabb szinten: az egyik oldalon az intézményesült alkotók 
állnak, a szakma szűk falai közé zárkózva, a másik oldalon 
pedig az em berek. Ennek következménye azon nyomban 
megmutatkozik: amíg az építész szakmai berkekbe zárkó-
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Berlin, Hellersdurf lakótelep; építészek közreműködésével végzett spontán átépítés folyamatának modellje négy fázisban: jelenlegi állapot — 1994;

zik, amíg műveit nem méri fel valamely szociális, vagy' 
etnológiai közeg viszonylatában, addig autonómnak érzi 
magát, és személyes, olykor zseniális művet alkot, amely 
igazolását önmagából meríti, az összefüggésekkel pedig 
csak annyiban foglalkozik, amennyiben azok a hasznára 
lehetnek. E művek útja egyenesen a kiállítótermekbe, a 
biennálék és az építészeti folyóiratok felé vezet, amelyek 
mohón habzsolják őket.

Ezek a művek azért születnek, hogy/ fényképek ké
szüljenek róluk (olykor csupán egyetlen, mutatós néző
pontra vannak tervezve). A fénykép mindig abban a pilla
natban keletkezik, amikor a mű elkészült. Néhány nappal 
később már észrevehetőek volnának azok a közönséges 
nyomok, amit a lakók hagynak maguk után, mivel ezek 
nagyon gyorsan megpróbálják lakályossá tenni a helyeket. 
Vagy ami még visszataszítóbb, netán még maguk a lakók 
is látszódnának! Az építészek által készített modern fény
képeken egy lelket sem látunk. Ugyanakkor azokon a 
távlati képeken, amelyek arra szolgálnak, hogy a terv elad
ható legyen, nagyon is sok van belőlük. Különös módon 
a két kép nem egyezik. A távlati képen szereplő létesít
mény magában áll, környezete soha nem látható, mert a 
szomszédos épületeket ollóval gondosan kivágják a kép
ből. Nagyon is szembetűnő ez az elszigeteltség, amely 
elválasztja azt, ami szervesen a környezetbe illeszkedik, 
attól, ami öncélú: két olyan univerzum között húzza meg 
a határt, amelyek ritkán találkoznak. A berlini IBA (az In
ternationale Bauausstellung lakóházai) ennek következ
tében két, egymástól elszigetelt kategóriára bomlott: a ba
bérokat az aratta le, amelyik haszontalan csecsebecséket 
kreált (Kleihues), a másik kategória a városi struktúrák 
megrögzött reformereié volt (STERN).

Tartam

Soha ne látogassunk meg egy valamirevaló épületet, amíg 
nem lesz tíz esztendős: ennél korábban a legjobb épületek 
közönségesek, nyikorognak, mint a vadonatúj cipő. Né
mely épület arra teremtetett, hogy aggasztóan új maradjon: 
az idő csak kán tesz benne, nem ad hozzá semmit. Amint 
elveszíti friss ragyogását, hamar nyomorúságossá lesz. Más 
épületek csak akkor telnek meg tartalommal, ha már kissé

megöregedtek. A környezethez kapcsolódó empátiáról 
van szó, a bizalomban, a kölcsönösségben való megmerít- 
kezésről. Ennek ellentéte maga a skizofrénia.

Az ismétlés bűn

Miért építsük fel kétszer ugyanazt az épületet, két külön
böző család számára? Újfent menekülés ez a diszciplináris 
geometriába, a m i m ajd  ren d et tesz a  városban . Miféle 
önkényes rendet és milyen hatalom nevében?

A munkahelyekről, stb.

Mert ha az építészek a gyarmati munkastílusra specializált 
miliő tervezése helyett valódi pihenésre és munkára irá
nyuló helyeket gondoltak volna ki, vagyis egyfajta várost, 
nem pedig egy önmagára irányuló tárgy vázlatát, amit úgy 
szerveztek meg, hogy a gyártandó termék érdekét szolgál
ja és sohasem a dolgozók csoportjaiét, tehát ebben az 
esetben lehetséges, hogy az említett helyek még ma is 
lakhatőak volnának? Történelmi városközpontjaink némi 
helyreállítás után még manapság is kiválóan megfelelnek 
nekünk! Ez azonban már a városi ökológia lett volna és 
bosszantó módon ezeknek az időknek a szellemiségét 
olyanok határozták meg, akiknek az elvárásai éppen ezzel 
ellentétesek voltak. Vajon ma még meg lehetne próbálni 
ezt az utat? Manapság az embernek az az érzése, hogy a 
kételkedés halott, hogy az építészek elfogadták korunk 
gazdasági taposómalmát, a Eiiorális kényelmességet, az 
intézmé nyességet.

Adorno mondta: hogyan írjunk verset Auschwitz 
után? És hogyan építkezzünk Kigali után? Vagy Bukarest 
és Szarajevó után? És mit mondjunk azokról, akik minden
nek a kóros áruba bocsátását, a nyugati egocentrizmust 
szorgalmazzák, a leplezetlen újragyarmatosítást, amit a 
világot pástra hívó nagyvállalatok irányítanak?

A városrendezés sterilitása

A lakónegyedek mesterséges kezeléséért felelős némely 
személyek valódi vakságban szenvednek, amikor a város 
termékeny mivoltával szembesülnek: azzal a termékeny
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és a folyamat feltételezett stációi 2000-ben, 2006-ban és 2011 -ben. (Munkatársak: Dag Boutsen, Rob Hendriks, Guan Ursi és  Alexandre Desbulleux)

séggel, amit a lakók képesek produkálni a maguk termé
szetes módján, amikor normális, aktív embereknek tekin
tik őket, Ezt a lehetőséget elrejtik és pszichológiai úton- 
módon elmaszkírozzák azok a merev, intézményesített 
kapcsolatrendszerek, jellegzetes viszonyulások, amelyek
ben a nagy organizmusok túlélési és terjeszkedő ösztönei 
fejeződnek ki. mini amikor a tyúkanyó szárnyai alatt akarja 
tartani valamennyi csibéjét. Az egyik oldalon a tizenkilen
cedik századi típusú anyai nagyvonalúság a szegény bér
lők felé, a másik oldalon pedig egyfajta behódolás a 
kedvezményezettek részéről..,

Az aggodalom e felelősök közül némelyeket olykor 
rosszindulatúvá tesz a lehetséges együttműködés, a fele
lősség, vagy a hatalom megosztásának viszonylatában. 
Fájó gondolat számukra, hogy a bérlőknek, akiket valójá
ban nem erre találtak ki, önálló gondolataik lehetnek a 
dolgokról, vagy ami még rosszabb, önállóan cselekedhet
nek. Amig csak terheik emelkedése, vagy a bérlemény 
rossz minősége miatt tiltakoznak, az intézmény könnyű
szerrel védekezik. Viszonylag egészséges konfrontáció 
is létrejön, de amint a szerepekben kezdődik keveredés, 
ott már kemény az ellenállás...

A bérlő cselekvési feltételei előre meghatározottak. 
Utópikus, absztrakt, sivatagi, lázálombéli, teoretikus és 
elgépiesült világ születik meg és alakul ki. amelybe be
költöznek az alvajáró lakók, és hozzálátnak a túléléshez, 
idővel megpróbálnak kalózkodni és szeretetreméltóvá 
tenni ezt a világot, de túl későn. És mindeközben? Valakik 
mindent jó előre eldöntötték már. attól való féltükben, 
hogy egy napon észszerű javaslatokat kell majd hallgatni
uk olyan beszélgetőpartnerektől, akik nincsenek benne 
a rendszerben, ártatlanok, naivak, tehát veszélyesek. 
Ezeknek azonnal tudniuk kell azt mondani: tú l késő, m ár 
m in den  készen  á ll... nehogy zavar támadjon a képben.

Senki semmit nem tett azért, hogy ez az érdektelen, 
művi kép összetettebbé válhasson. Semmit nem hagytak 
a véletlenre, hogy a városi élet lényeiből kiindulva valami 
lassan, élő logika szerint jöjjön létre, a történések saját 
ütemében, nem pedig az elmélet, az absztrakció síkján.

El kell tüntetni a lakótelepeket

Nem an'ól van persze szó, hogy semmisítsük meg őket, 
hanem hogy hagyjuk átalakulni kreatív városi struktúrává, 
engedjük őket belefúlni a termékeny kapcsolatok hálójá
ba: hagyjuk, hogy azzá váljanak, aminek lenniük kellett 
volna. Ehhez már kezdettől fogva lakókra van szükség, 
ám ezek már oly régóta hallgatnak, hogy kezdetben he
lyettük is beszélnünk kell. hogy megmutassuk nekik, 
hogy újra iehet beszélni, és hogy azok a félelmetes admi
nisztratív és technikai szervezetek végső soron csak azért 
vannak, hogy őket meghallgassák. Ezzel egyidőben sza
bályok egész arzenálját kell elkészíteni (mintha álmod
nánk!), ami majd oldja a tulajdonosoknak vagyonuk h o
m ogen eitásával kapcsolatos szorongását., és előkészíti a 
nagy formák kis formákra történő felosztását, feldarabo
lását. Ezeket könnyebben alakíthatják majd a kisebb lakó- 
közösségek, és révükön lépcsőzetes együttműködés ala- 
kulhai ki a városban. Ez még a jövő zenéje...

Vajon tekinthetjük-e úgy, hogy amikor a külváros for
rong, valójában pozitív akcióról van szó, egy tragikus, 
sürgős üzenetről, amely brutális módon együttműködés
én  kiált ?

Erkölcsi ség és ökológia

Olykor emlékünkbe kell idéznünk a Modern Mozgalom 
Alapító Atyjainak nagylelkűségét, demokratikus szelle
mét, azt a bizonyosságot, amivel föláldozták magukat, 
hogy felépítsenek egy igazabb, egy jobban felosztott vilá
got, ahol álmaik szerint eltörölték volna a társadalmi, sőt, 
a kulturális különbségeket is. Ezt ígérték: levegőt, napot, 
zöldterü letet m in den kin ek, és szomorú kaszárnyák sorát 
építették föl tájnak nem mondható vidékeken! Kritizálóik 
előtt meggyőződéssel arra hivatkoztak, hogy ha engedték 
volna őket eljutni a célig, sikerült volna! Őszintén hittek 
abban, hogy a civilizációt- viszik el a törzsekh ez é s  végleg 
felszabadítják őket.

Az első modernek spártai szektarianizmusról tanús
kodtak: durva beion, közönséges anyagok, a fényűzéstől 
való irtózás, semmi díszítés, se kellem, kezdetleges színek, 
konstruktív verizmus, minimális térfelhasználás, átmeneti.
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használat után eldobandó konstrukciók, takarékosság az 
építőanyaggal, stb. Ma már tudjuk, milyen anti-tájakat hoz
lak létre ezek a racionalista szándékok, A posztmodernek 
éppen az ellenkezőjét tették: díszíteni kezdtek, színezni, 
érzéki színekkel játszani, engedtek pillanatnyi szeszélyeik
nek, pazaroltak, s bármilyen technikával megalkottak bár
milyen formát.

A szociális ökológia újfajta erkölcsiséget kínál: tisztel
jük az etnikai különbözőségeket, mérjük fel az építkezés 
eszközeinek társadalmi és kultúrális velejáróit, semmi 
olyat ne fogyasszunk, ami nem megújítható, válasszunk 
olyan technikákat, amelyek eredete tiszta, és az eredmény, 
amit nyújtanak, hosszú távra szól (az örökség!). A helyi 
technikák kevesebb társadalmi és gazdasági egyenlőtlen
séget okoznak. A környezetbarát anyagok sem használa
tuk, sem pedig elbomlásuk idején nem szennyezik a vidé
ket. Egy kulturáltabb kép vonzó lesz és ily módon tartó- 
sabb, mini az, ami egyszeri használatra szól, stb.

Meglehet, ezek a szabályok régiek, motivációjuk és 
összetételük azonban teljesen új. Arra volna szükség, hogy 
mélyrehatóan befolyásolják a holnap városépítészetének 
formavilágát. Ha meg kell újulni, hát ebben az irányban 
kell kutatni és alkotni, ez a fehér folt a térképen Annál 
meglepőbb, amikor a hajdani moráljuknál megrekedt 
modernisták s a nárcisztikus posztmodernek érdektelen
ségébe ütközünk!

Homeopátia

Homeopatikus építészet, egy kevés akupunktúrával. Meg
határozásánál fogva, a homeopátia a leheő legoldottabb 
formában avatkozik be az élő szervezetbe, és arra ösztön

zi, hogy önmagát gyógyítsa meg. Nem szabad odáig jutni, 
hogy el kelljen ismernünk: az operáció sikerült, a páciens 
meghalt, ahogyan ez szinte egész Európában történi a 
világháborút követő helyreállítás során. Nem szabad a 
természetes cselekvést olyan, erőszakos gyógyszerekkel 
behelyettesíteni, amelyektől a beteg egész életére függő
ségbe kerül. A drasztikus beavatkozás és aközött, hogy 
hagyju k cseleked n i a  jó  öreg  term észetet, ott találjuk az 
empátián alapuló, minimális beavatkozást, amely az alany 
tulajdon fejlődésének irányába mutat, és nem áll szemben 
annak legbensőbb hajlandóságaival. Hz esetben az egyén 
mozgó vonatra száll, amely már századok óta meg nem 
áll, hasznosítja a kezdő lökést, valameddig az ösvényen 
halad, mígnem egy napon kiszáll, vagy kiteszik a nyílt 
pályán: munkája nélküle folytatódik oly módon, amit nem 
látott előre, olykor sokkal jobban és sokkal nagyobb in
tenzitással. Sokkal tartozik azoknak, akik előtte jártak, és 
egy kevéssé ő is befolyásolja a fejlődést, aminek maga is 
a részese volt. Kritikáim nem negatívak, mivel nem az 
embereket célozzák, csupán hozzáállásukat, amikor ide
jétmúltnak tűnnek, vagy nem alkalmazkodnak fejlődő ko- 
ninkhoz. Számomra ezek a kényszerű hála kifejeződései: 
Franciaországban kulturális menekültként befogadtak 
engem, és olyan megbízatásokat kaptam, hogy időről idő
re és a magam módján izgalmasabb műveleteket tanulmá
nyozhattam, mint azt francia honfitársaim tehették.

Kritikáim nem vértelenek, mert áttörik azokat a gáta
kat, amelyek fékezik az ökologikus építészet, a társadalom 
ezen új vonulatának kibomlását, amivel a fiatalság lelkesíti 
azokat, akik .sem a gyarmatosító nagyipar fülsiketítő zsi
vajában, sem az áru meghódításában nem találnak ösztön
zést arra. hogy valamiben részt vegyenek.
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véleményt cseréltünk azon kevés barátunkkal, akik 
megértenek, vagy' előrelátnak bizonyos dolgokat;

megbeszéltük a többiekkel az esőt és a szép időt, stb... 
Láthatólag még mindig van sokminden, amit nem ér

tünk, úgyhogy magyarázok, magyarázok és magyarázok...

Fordította B ökön y i T eodóra

Nyílt és összegző konklúziók

A hetvenes évek óta olyan építészetet gyakoroltunk, 
amely nyitva állt a környezet, a lakók és korunk techniká
ja előtt, építészként összezúztuk nárcisztikus hajlamain
kat;

többé-kevésbé elnyertük azt a kulturális semlegességet, 
amely más formákban látni engedi mások kultúráját;

külső és belső támogatásra alapoztuk a lehetséges vál
toztatásokat, így készítve elő a lakók részvételét és az épít
kezés ökológiáját, amelyek maholnap már elkerülhetetlenek 
lesznek;

sikerült elliinnünk és elhitetnünk hogy a lakók aktívak, 
kreatívak, és ők teremtik a várost, nem pedig a kereskedők;

száműztük az építészetre rátelepedő ipari szellemet és 
megmutattuk, hogy' az ismétlés építészbetegség volt;

száműztük a tab u la  rasaA  és gyakoroltuk a bon tás- 
visszabontás stratégiáját;

a folyamatot helyeztük előtérbe és soha többé a lezárt, 
a végső megoldást;

arra használtuk az informatikai technológiákat és a többi 
metódusokat, hogy humanizáljuk, összetettebbé tegyük a 
folyamatot;

bebizonyítottuk, hogy' lehetséges megőrizni egészsé
günket még ha mesterségünket ennyire komplikáljuk is;

észrevettük és elcsodálkoztunk rajta, hogy némelyek 
olykor megértették ennek az új tájnak az alapmotívumait;

valamint azon hogy a berliniek egyszeriben megköve
telik tőlünk ezt a hozzáállást, és egyeseket foglalkoztat la
kóhelyeik, társadalmi környezetük sorsa;

minden országban előadtuk ezeket a nézeteket külön
böző konferenciákon;

Túloldalt és  fent; a Berlin-Hellersdorfi lakótelepen megindult átépítések 
eddigi eredményei (1998, Köblös Csaba fényképei); lent: a franciaországi 
Mentbelliard-Bethoncouit-i lakótelep rehabilitációjának terve és m eg
valósult részlete (.1990-95)
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