
Helyes Gábor 
AZ ÉPÍTÉSZÉT! ÖRÖKLÉTRŐL

I. A  HÁZ

Házat csinálni, tervezni, építeni önmagában véve 
nem magasabb rendű tevékenység, mint bármilyen 
egyéb hétköznapi munka. A  puszta létfenntartás 
egyik megnyilvánulási módja ez, amelyre a szólás
mondás fordítottja érvényes: „Ahány szokás, annyi 
ház”. Tehát maga az a tény, hogy valaki épít négy 
falat és föléjük egy tetőt ácsol, ez csak a lakó 
életviteléhez nélkülözhetetlen előkészület, mely 
jelentőségében az illető egyéb életfunkcióihoz -  
evés, ivás, alvás stb. -  mérhető. Az a mód, ahogyan 
e tevékenységet végzi, tükröződik a ház formájá
ban. Az egész ház tehát addig fontos, míg lakója él. 
Ahol alkalom kínálkozott a harmonikus életre, ott 
ez nemcsak a szép népszokásokban, de természe
tesen a házakban is megnyilatkozott. A  házat nem 
tekintették építészeti alkotásnak. Ahogy elmúlt egy 
kor, vele együtt eltűnt a legtöbb ház is. A  gyakor
latban ez azt jelentette, hogy az emberek elhagy
ták, vagy lerombolták a házakat és újakat építet
tek. Tanulságos megfigyelni, milyen hamar szétesik 
egy elhagyott ház.

Vannak házak, amelyeket mégsem romboltak le 
a változó korok, és lakóik évszázadokon át nem 
hagyták el őket, inkább időnként átépítették. Úgy 
látszik, a szerencse mellett működött itt valami 
visszatartó erő, ami megakadályozta pusztulásu
kat. Az emberek érezték, hogy az előttük álló 
épület többről szól a puszta létfenntartásnál, 
hiszen akkor a helyébe korszerűt építettek volna. 
Amint az ember is vágyik többnek tudni magát 
elemi életműködéseinél, sőt egyedi léte korlátainál.

II. A  HAGYOMÁNY

Házat építeni egy kis ügyességgel bárki tud. A 
házak formája az elmúlt évezredek során lényegét 
tekintve nem változott. Azok a belső törvényszerű
ségek, amik meghatározzák az épületszerkezetek 
egymásra épülését, ma is ugyanazok, mint ötezer

évvel ezelőtt. Ez a tudás, mely látszólag az egymás
ra halmozott tapasztalat összessége, valójában az 
építészet kezdetei óta meglévő dolog. Kitörölhetet
len ősképként él lelkűnkben a ház formája, és ezt 
a képet alkotjuk újra és újra. Nem véletlen egybe
esés tehát, hogy egymástól elszigetelt kultúrák 
lényegében azonos módon építkeztek.

A  történeti építészetben az egyes stílusoknak 
legtöbbször csak annyi közük volt egymáshoz, mint 
fiúnak az apjához. Lehetőleg nem hasonlítani az 
elődhöz -  ez volt a cél. Tehát az egyes stíluskorsza
kok nem egymásból levezethető, láncolatot alkotó 
törzsfejlődési állomások. Mindig a semmiből 
születő originális alkotásokról van szó, melyek az 
ősképből táplálkoznak. Ezt az ősképet nevezhetjük 
a hagyomány szellemének. Ez a szellem jelenti a 
közös nevezőt a különböző korok eltérő színvonalú 
és megjelenésű házai között. Ez a közös nevező 
tette lehetővé a városok szerves fejlődését.

III. A  TÖRTÉNET

Egy színvonalas ház, mely évszázadok óta szol
gálja a generációkat, elveszti születése pillanatát, 
és ezáltal mintegy kilép a lét korlátaiból. A  születé
sénél fontosabbá válnak azok a dolgok, amik 
benne lejátszódtak, és amiknek a lenyomatát 
magán viseli. Ezektől a ház egyre gazdagodik, és 
lassan leolvasható történetté nemesül. Ezért fontos 
a jó  minőségű anyagok alkalmazása, melyek idővel 
egyre szebbek lesznek. Ahol eltűnik a kezdet, ott 
eltűnik a vég is. Ilyen módon a ház alkalmassá 
válik időtálló módon közvetíteni olyan tartalmakat, 
melyek túlmutatnak az egyes életeken. Tehát 
segítségével alkotói is túlléphetnek létük korlátain.- 
A  ház révén lehetőség nyílt az örökkévalóhoz 
kapcsolódni.

Amit ma tapasztalunk, az ennek homlokegyenest 
az ellenkezője. Az átalakulás egy többévszázados 
folyamat volt, melynek okairól az olyan fogalmak, 
mint „természettudományos gondolkodás”, meg 
„materializmus" stb. túlságosan egyszerűsítő 
jellegű, külsődleges magyarázatokat kínálnak. 
Amit rögzíteni lehet, az a folyamat lejátszódása 
csupán:

A  középkor végéig a ház (templom, várkastély) 
minden eleme materiálisán és szellemi értelemben
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tektonikus volt, és mint ilyenre, az architektúra 
törvényei vonatkoztak. így a ház alkalmas volt az 
örökkévaló megjelenítésére. Nem léteztek az archi
tektúrától független „művészetek". A szobor, a kép. 
a szőttesek, az üvegablakok, a bütorozás. sőt, a 
muzsika (gregorián énekek), tehát végsősoron az 
emberek egy magasabb rend részeiként léteztek. Ez 
volt a királyok kora. Aztán a freskót felváltotta a 
táblakép, a zene elvilágiasodott, a bútorok elmoz
dultak a falak mellől, és az emberek tudatának 
középpontjába az énjük került. A házak már nem 
meséltek történeteket.

IV. AZ IDŐ BESZŰKÜLÉSE

Az az őskép, melyet koronként változó formában 
a ház alakjában realizáltak, és ami lényegében az 
építészet törvényszerűségeit magába foglalta, a 
lélek tudatalatti területén található. Ezt tudatossá 
tenni az alkotási folyamat fordulópontja. Ilyenkor 
kezd az ember belső bizonyosságot érezni. Érzékeli, 
hogy amit alkot, az már akkor is létezett, amikor ő 
még nem, és feladata közvetítő jellegű.

Erre a tudatalatti képre mindig rárakódtak 
tudatos előképek. Bár az alkotási folyamatban 
fontos kérdés az előképek kiszorítása révén teret 
adni a tudatalatti megnyilatkozásainak, a végered
ményben keveredni szokott e kettő.

A  tudatalattiban lévő őskép változatlanságával 
szemben a tudatos előképek a koronként jellem
zően módosultak. A középkori építészet még nem 
hivatkozott előképekre. Eredetit alkottak, amely 
nem számított művészetnek, ugyanis nem létezett 
a művészet fogalma. Ez csak a reneszánszban 
jelent meg, mintegy ellensúlyozandó a materializ
mus kibontakozását. Mivel felbomlott az anyagi és 
a szellemi világ egysége, a művészet feladatának 
tekintette ennek újraalkotását. Ehhez azonban 
definiálni kellett, hogy mi minősül egységnek. A 
középkor szóba se jöhetett, ez durva visszalépést 
jelentett volna egy számukra barbár világba. 
Viszont kitűnő előképpé vált az antikvitás. Ez 
kellően távoli volt ahhoz, hogy rajta túllépve 
megvalósítsák magukat. Lényegében a barokk is az 
ókor nagyszabású vállalkozásaiból merített impul
zusokat. Ezek az előképek néhány tárgyi emlék- 
foszlánytól eltekintve mind szellemi jellegűek
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voltak. Egy elképzelt nagyságot idéztek meg a 
maguk eszközeivel.

A  változás a felvilágosodás korában következett 
be. A  materialista szemlélet előretörésével a szelle
mi előképeket konkrét, anyagi előképek váltották 
fel. Továbbra is az örökkévalóságot keresték, de 
már materiális módon. Ez az általuk öröknek 
elismert értékek konkrét formai újraalkotását 
jelentette. Ennek érdekében még a régészetnek 
nevezett hullagyalázástól sem riadtak vissza. Mivel 
a matéria formákhoz kötődik, így a historizmusban 
csak a fellelt formák reprodukálása volt lehetséges. 
Ez a kor abban tudott eredetit alkotni, amiben 
semmilyen materiális előképpel sem rendelkezett: 
az újonnan megszületett intézmények téralkotásá
ban. Az eklektikában azonban már ez a téralkotás 
is egyfajta előképül szolgált. Végül a szecesszió 
számára már nem maradt az építészet keretein 
belül érintetlen terület. A  materialista szemlélet 
mindent elmerevített. Egy absztrakt világ nyújtott 
átmeneti menedéket, a geometria és az omamens. 
Ám a materialista szellem csakhamar ide is beha
tolt. Az ornamenst kiirtotta, a geometriát magának 
bitorolta. Megszületett a modern építészet.

V. A MODERN ÉPÍTÉSZET

A  modern építészet nem véletlenül szakított 
mindenfajta előképpel. Ezek ugyanis valamilyen 
módon mégiscsak az örökkévalóság eszméjére 
utaltak. Márpedig a materializmus alapeszméje, a 
szellem hozzárendelése a térhez és az időhöz, nem 
képes feldolgozni az örökkévalót. Ettől a ponttól 
kezdve nem minősült feladatnak szellemi célokat 
elérni az építészetben. Csak materiális célok 
léteztek ezután. A funkcionalizmusban ezek minél 
lényegretörőbb kielégítése jelentette a feladatot. 
Egy színvonalas modem alkotás úgy jó, ahogy van. 
Ahogy megszületett. Ezek a házak idővel nem 
beérnek, hanem lerohadnak. Ráadásul annak 
ellenére, hogy a modernizmus egyik fő vívmányá
nak a „flexibilitást” tartották, ezek a házak nem 
viselik el az utólagos beavatkozásokat az építészeti 
színvonal leromlása nélkül. Egész történetük 
egyetlen szó -  a kezdet üzenete. Aminek kezdete 
van, annak vége is van. A  hatvanas évekre a 
modern építészet meghalt.
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VI. A  KÉPHÁZ

A  materializmusban az örökkévalóság eszméje 
eltűnt, de megmaradt egy vágy. Ez a vágy a kezdet, 
a pillanat megismételhetőségét áhította, így kíván
va győzedelmeskedni az elmúláson. És valóban, a 
CD játszó, a nagyfelbontású TV, a digitális sampler 
illúziókeltően kezd hasonlítani a valóságra. Ebben 
a folyamatban az a sajátos, hogy mindig a dolgok 
képével találkozunk, és nem magukkal a dolgok
kal. Az képek özöne az emberi önzésen keresztül 
teljesen kitölti a tudatot, és kiiktatja a gondolko
dást. Az ember a képek fogságába kerül.

Mi mást tudna egy képekkel telezsúfolt tudat 
létrehozni, mint újabb képeket. Tehát így egy újabb 
ház már nem valóságos ház, hanem egy megépült 
kép. Egy képház.

Egy képház alacsonyabb helyen áll a hierarchiá
ban, mint a kép, amely alapján megépült. A  com
puterrajz mindig tökéletesebb, mint a valóság. A  
kép érdekesebb, mint a képház, és egy folyóirat 
után már nincs értelme felkeresni a házat „élőben". 
Napjaink építészete ilymódon a médiákban létezik, 
A  médiákhoz láncolt építészetben nem a műfaj 
belső szabályai szerint formálódnak a dolgok, 
hanem a médiák törvényei alapján. A  médiákban 
a puszta megjelenés egyet jelent az igazság, az 
érték fogalmával. A  kép közlésével vagy' nem 
közlésével életrehívhatnak vagy eltüntethetnek 
dolgokat. Egész régiók kultúráját lehet így nemléte
zőnek feltüntetni. Egy irányzat nem azért terjed el
-  képházak formájában -, mert valami fontosat 
tesz hozzá a kultúrához, hanem mert a médiák 
hírértékűnek minősítik, ezért népszerűsítik.

A  médiakép legtisztább, legőszintébb megjelenési 
formája a televíziós kép. Itt a kép meg van fosztva 
saját objektív tárgyi létezésétől, és csak addig 
fontos, amíg látható. Ez a fonna csak a jelenben 
képes létezni. A  reprodukáláskor ismét jelenidejűvé 
válik.

A  képnek ezek a sajátosságai döntő módon 
meghatározzák a képház tulajdonságait. A  képház 
is csak a jelenben képes létezni. Az idő múlásával 
a képház egyszerűen megsemmisül. A  képházak 
természetesen ott jelentek meg először, ahol a 
médiahálózat a legfejlettebb volt, Amerikában és 
Japánban. Főleg az utóbbi sűrűnlakott városaiban

sok ház csak néhány évig áll, aztán elbontják őket, 
és a napi érdekeknek megfelelőt húznak a helyére. 
A képház nem hordozhat semmit az örökkévalóból, 
így semmi sincs, ami feltartóztatná pusztulását. A  
képházból a kép a fontos, és a tudat mindig új 
képekre vágyik. Innen ered az az általános ameri
kai szokás, hogy pár évente a régitől minél távo
labb eső új otthonba költöznek.

VII. A  BELSŐ SZÉPSÉG

Amikor egy ház felépül, és az emberek körében 
tetszést arat, ez annak a jele, hogy a ház az ó 
fogalmaik szerint szép. Ezt az ítéletet a ház külsőd
leges megjelenése alapján hozzák, ezért az ilyen 
szépséget a ház külső szépségének nevezhetjük. A  
külső szépség tehát egy adott kor értékítéletének a 
függvénye, és mint ilyen, az idő múlásával megko
pik, elavul. Egyes házakat azonban a későbbi 
korok is szépnek találnak, noha a külső szépség 
megítélése koronként változik. Ilyenkor szokták 
„időtállónak’' nevezni a házakat. Ezek szerint az 
ilyen házakban létezik valami tartalom, amin nem 
fog az idő, amire nem érvényesek az anyagi világ 
törvényyei. Mivel az anyagi világban minden a 
keletkezés és elmúlás törvényeinek van alávetve, 
így ezt az időtálló tartalmat azon kívül, a szellemi 
világban kereshetjük. Ezt, a mindenkori észlelő 
által külsődleges formákban megnyilatkozó szépsé
get nevezhetjük a ház belső szépségének.

Ez a szépség a ház története során egyre gazda
godik, és lelkűnknek azzal a felével tart kapcsola
tot. amely nincs alárendelve az anyagi világnak.

A  képház belseje üres, szellemileg sötét, és 
szépsége csak külsődleges. Ez a szépség nem egy 
élő szellemi tartalomra utal, hanem egy halott 
formára, a képre.

Belső szépséget csak valóságos ház képes magá- 
bazárni. Ez a szépség akkor is megmarad, ha a ház 
fizikai mivoltában megsemmisül. Nyomot hagy a 
szellemvilágban.

Ha meg kívánjuk közelíteni a belső szépség 
fogalmát, úgy ezt a saját belső indíttatásainkban 
figyelhetjük meg. A  belső szépség sohasem telepe
dik rá erőszakosan a tudatra. Az első elfogulatlan 
lépést a tudatnak kell megtennie az átérzésből az 
átélés felé. Amit átél, arra évtizedekkel később is
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emlékezni fog. Úgy látszik, az átélés pillanatain 
nem fog az idő. Ilyenkor a tudat elfeledkezik 
önmagáról, és az átélés tárgya tölti ki. De mind
eközben a tudat nem alszik, hanem maximálisan 
éber. Az így átélt tartalom az időtől függetlenül fog 
tovább létezni, és kellő érzékenységgel egy későbbi 
korban is újra átélhető lesz. A  belső szépség az 
Örökkévaló lenyomataként üzen nekünk.

VIII. AZ IDÓSZAKADÉK

A  ház elsődleges funkciója az ember védelme. Ezt 
a védelmet tévesen a fizikai hatások élleni véde
lemre szokták leszűkíteni. Valójában a fizikai 
hatások képében olyan erők támadják az embert, 
amik emberi mivoltától akarják őt eltéríteni. Ha 
pusztán a fizikai hatásokról lenne szó, akkor 
egyenlőséget kellene tennük egyes állatok búvóhe
lye és egy ház alapeszméje között. Innen származik 
az a jellegzetes tévhit, hogy az első házak az „ős
ember barlangai” voltak. Ha ez így lett volna, akkor 
még ma is barlangokban laknánk, mint egyes 
állatok. Az ilyen materialista nézetek képtelenek a 
maga valóságában szemlélni az embert és megkü
lönböztetni őt az állattól.

Ahhoz, hogy a ház védelmi szerepét megértsük, 
az ember helyzetére kell gondolnunk a szellemi 
világban. Szellemi értelemben csak az ember áll 
két világ -  az ösztönök és a magasabb erők -  
határán, az állat ennél lejjebb áll. Az állat tisztán 
természeti lény, és mint ilyen, mindent megkap a 
természettől, hogy fenn tudja tartani magát. Az 
állat az ösztöneitől vezérelve épít magának hajlé
kot. Amikor félállati sorban élő bennszülötteket 
látunk az őserdőben, tudnunk kell: ezek a haj- 
dan-emberek nem kiidulöpontjai az emberi fejlő
désnek, hanem az állati létbe visszacsúszott, az 
ösztönvilágban tengődő lények, akik fokozatosan 
egyre többet felejtenek el emberi mivoltukból.

Az embernek folyamatos erőfeszítésre van szük
sége. hogy emberi létét fenntartsa. Ebben a helyze
tében tehát védelemre szorul azokkal az erőkkel 
szemben, amelyek le akaiják húzni az ösztönvilág
ba. Mivel ezek az erők nem csak a külső természet
ben, hanem az ember belsejében is hatnak, így az 
ember önmagával szemben is védelemre szorul. A 
mai ember számára veszélyes lenne kellő felké

szültség hiányában a szellemi világgal való közvet
len talákozás. A  túlságosan erős impulzust képte
len lenne károsodás nélkül elviselni. Ezért ezektől 
a világoktól is védetten létezhet csak.

Az alap-fal-tető hármasságában a ház képes 
mindezeket a védelmi feladatokat ellátni. Látnunk 
kell azonban, hogy a ház eszméje nem emberi 
találmány. Volt idő. amikor nem voltak házak, és 
léteztek emberek, de nem volt szükségük házakra. 
Nem szorultak védelemre, ugyanis védettek voltak.

Azután eljött egy rettenetes nap, amikor ez a 
védelem megszűnt és az emberek hozzá lettek 
láncolva a természethez, ahol a keletkezés-elmúlás 
nagy törvénye, az Idő uralkodik. Ebben a világban 
kaptuk meg a ház eszméjét. Amennyiben a házat 
pusztán materiális értelemben tekintjük hajléknak, 
mely a természet erői ellen véd, úgy szem elől 
téveszthetjük a ház eredeti okát: védelmezni az 
embert, hogy egyszer majd üjra visszatérhessen 
oda, ahonnan származik. Ez a visszatérés csak 
lehetőség, mely az emberen múlik, és nem biztos, 
hogy tényleg élni tud vele. A  ház tehát eredeténél 
fogva megtartó erő, ami az embert sorsában segíti, 
hogy átkeljen az Idő szakadékán. Éppen ezért az a 
tartalom, amit a belső szépség révén az Örökkévaló 
kifejeződésének nevezhetjük a házban, nem más. 
mint emlékeztető az embernek hajdani önmagára, 
akit újra meg kell teremtsen. Abban a pillanatban, 
amikor ez bekövetkezik, az Építészet betöltötte 
küldetését.

Az illusztrációk J. B. Fischer von Erlach osztrák építész 
„Entwurfeiner hislorischenArchitektur" című, először 1721-ben, 
Bécsben kiadott könyvéből valók. E  képek, melyek az ókor 
néhány csodálatos alkotását ábrázolják, lényegében egy 
szellemi erőfeszítés útjelzői. Szerzőjük ráébredhetett arra, hogy 
a múltat -  és így a jövőt is -  nem a külsődleges formák, hanem 
a lélek mélysége hordozza. így e rajzok olyan építészetről 
tudósítanak, ami mindnyájunkban je len  van. (H.G.)
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