
síkból származik. A kettősség az első pillanatban Cardinal 
legfőbb gyengeségének tűnik, de tüzetesebb vizsgálódás 
után a legnagyobb erősségének bizonyul -  látomása, a 
metis társadalom nem a múlt eseménye, hanem a jövő cse
lekedete.

Eszméje nem kevesebb, mint az őslakos manifesztá- 
ciója egy bevándorlók-uralta kontinensen. Csak nyelvünk 
alapjaihoz visszatérve találunk utalásokat e mélyen gyöke
rező jelentésekre. Ez őseink hangja, még ha kívül is esik 
vallási, társadalmi és nemzeti tapasztalataink körén. Az an i
m us visszatérése. Ha odafigyelünk, mindannyian hallhat
juk. E hang visszavisz bennünket a kezdetekhez; őseredeti 
lényünk gyökereihez, és ha meghalljuk reszketünk.

DOUGLAS CARDINAL
AZ ÂNUSZ-OREENTÂLT TÁRSADALOM 

VÁROSÁBAN
(A szellem ről c. esszékötetből)

Én nem  tu dok sem m it, n ektek kell a z  én h áza im ban  
éln etek. M ondjátok e l a  problém áitokat, m on djátok el, 
hogy ak arto k  éln i; m egpróbálom  m egcsin áln i n ektek a

titeket szolgáló környezetet.

A technológiai civilizáció megkísérli ráerőszakolni szelle
mét, egoját eg ész  környezetére. Ideálja az előre kialakított 
terv-', amely minden problémára megoldást jelent. A tudás 
előlegezése azonban korlátokat is jelent. Szemellenzőt,

A civilizáció piramis-rendszerre épül; a csúcson ott áll 
valaki, és ráerőszakolja akaratát az alatta lévőkre. Ezek 
azok az emberek, akikkel az építész szerződik. Ha például 
egy építész iskolaépületet tervez egy iskolaszék számára, 
két megrendelőt szolgál egyszerre; az iskolaszéket és a 
diákokat-tanárokat, akik használják majd az épületet. Ha 
az iskolaszéknek tervez, valamilyen absztrakt ideához kö
zelít, ha a közösség diákjai számára épít, az eredmény orga
nikus. Az építész nehezen tudja saját egoját elfojtani. Ali
hoz, hogy valóban odafigyeljünk rájuk, és együttműköd
jünk azokkal az emberekkel, akiknek dolgozunk, gyakran 
fel kell adnunk saját elképzelésünket a közösség által kidol
gozott formáért.

A technológiai civilációs rendszerben az embereket 
adott feladatokra tartogatják, s a tömegeket úgy tekintik, 
mint valami szellem és gondolat nélküli entitást, csakhogy 
mi mind a tömeg részei vagyunk. Életünk azért fontos, 
mert egyének vagyunk, s az egészhez mindannyian hozzá
járulhatunk valamivel. Az emberektől maguktól eredő 
megoldásokban sokkal több a lélek és az igazság, mert 
ezek megfelelnek nekik. Az emberek ismerik, mert érz ik  
szükségleteiket; ezeket á külső megfigyelő csupán leírhat
ja. Az építész figyel, megpróbálja megoldásaikat beleol
vasztani a feladatba, a problémába, majd képviseli és vé
delmezi a megismert szükségleteket a tekintély, az anyagi 
és közigazgatási hatalom előtt.

A közös tervezésre jó példa az észak-albertai G ran de 
P rairie In d ián  O ktatási K özpont esoxe. A munkában min
denki részt vett.. Mindenkinek minden ötletét meghallgat-

A Civilizáció Múzeuma, Hull, Québec, Kanada -  alaprajzok
Alsó szint alaprajza: 1. Földalatti parkoló; 2. Gépészet; 3- Kiállítótermek;
4. Nagy csarnok; 5. Kőközpont; 6. Kávéház: 7. Raktárak; 8. Műhelyek

Emeleti szint alaprajza; 1. Fő előadóterem; 2. Imax/Omnimax (színház); 
3. Alkalmi kiállítótér; 4. Főbejárat; 5. Vendéglő; 6. Raktárak; 7. Irodák.

Tetőszint alaprajza: 1. Fő előadóterem; 2. Imax/Omnimax (színház); 
3. Történelmi csarnok; 4. Raktárak; 5- Irodák.

tűk és figyelembe vettük. Természetes, hogy a dolog rette- 
nesen sok időbe telt, és s emberek százait kellett összehan
golni. Ahelyett, hogy egy  Medicivel, cárral vagy fáraóval 
beszéltük volna meg a dolgokat, a nép tevékenységét han
goltuk és rendeztük össze.

xMagam építészként voltam érintett a munkában, s las
san észrevettem, hogy az emberek rögtön kritikussá vál
nak, ha nem veszik figyelembe szempontjaikat. Gondol
kodni kezdtem; milyen jó lenne, ha átvennénk néhány
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Helyszínrajz: 1 Kiszolgálót crû let ; 2. G leccser-szárny (nyilvános te
rület); 3. Fogadóterület; 4. Burkolt tér; 5. Főbejárat; 6. Külső kiállí
tóterület; 7. K a n a d a i pajzs-szárny  (üzemi terület); 8-9. Kiállítási ki
szolgáló üt; 10. Ottawa folyó; 11. Régészeti bemutató

Metszet 3 kiállító tereken át: 1. Történelmi csarnok; 2. Alkalmi kiállítások; 
3. Állandó kiállítás; 4. Nagy csarnok.

Üzemi szárny metszete: 1. Irodák; 2. Raktárak; 3. Műhelyek.

Nagy csarnok hosszmetszete: 1. A nyugati partvidék indián kultúrája, 
állandó kiállítás; 2. Főbejárat; 3- Csoportok fogadótere; 4. Földalatti 
parkoló.

ötletüket és megoldásukat., s így sokkal jobb épületet hoz
hatnánk létre. És azt kellett látnom, hogy ha terveimet egy 
fajta tűzkeresztségben eléjük tárom, igen sok ötletem és 
részmegoldásom egyszerűen nem állja meg a helyét. így 
hát arra gondoltam: finoman kell a dolgokat megközelíte
ni. és gondosan, szeretettel bánni velük, mert ezek egy 
eszme magvai, egy eszméé, amely valós igényekből, szük
ségletekből született. Nekem csupán annyit kell tennem, 
hogy ápolom, és figyelem, ahogy a megfelelő input hatásá
ra fokozatosan kristályosodik a dolog, és mindenki láthatja 
a belőle kiinduló evolúciós folyamatot. A falakra kirajzszö- 
geztük a tervrajzokat, aztán bejöttek a diákok, a tanárok 
és az iskolaszék tagjai, és mindenki leírta egy papírra, hogy 
mi nem tetszik neki. Mindebből pedig egy lényegesen jobb 
megoldás született. Csakis ezen a módon lehet lerombolni 
a piramist, és kikezdeni az emberekre kívülről erőszakolt 
szabványokat.

A „konyhakész”, előre kitalált terveket, mint m egol
dást említette Alberta állam oktatási minisztere, amikor 
azt javasolta, hogy Északon a bárhová telepíthető és áttele
píthető családi házakhoz hasonlóan gyárilag előállított, 
kész osztálytermeket kellene építeni. Ez pedig azt jelen
tené, hogy valahol megterveznék ezeket a dobozokat, 
amelyeken nem jelenne meg semmi azoknak a vidékeknek 
az egyéniségéből, jellegéből, amelyeket szolgálniuk kell.

A mobil osztályterem egy modul; egy láda, amely her
metikusan elszigeteli környezetüktől a gyermekeket. Mifé
le, az emberekkel való törődést, rájuk figyelést fejez ki ez 
a doboz? Azok, akik ezt a „megoldási” javasolják, elfelejtik, 
hogy az emberek érzékenyek arra, ami fontos, A mestersé
ges környezet felfogásával és érzékelésével valamint fel
dolgozásával foglalkozó vizsgálatok kimutatták, ezek a kör
nyezetek oly mértékben nyomasztják az embereket, hogy 
idővel természetes körülményekre lesz szüksége a lelki 
felépüléshez. Az előregyártón osztályterem négy fala és 
az ember valódi, természetes környezete közötti különbség 
megfogalmazh a táti anul hatal más.

A technológiai társadalom lélek nélküli dolgokat állít 
elő, meri a benne élő emberek nem élnek át egy elenged
hetetlenül fontos tapasztalatot. Amíg távoli szemlélők mara
dunk és nem merülünk lélekkel bele a dolgokba, objek- 
tívek. de tárgyak  vagyaink. Abban a pillanatban azonban, 
amikor ezt megtesszünk szubjektivekké válunk. Ez a lélek 
területe, és ha az építész ezt. a lelket kifejezi, az épület 
mindenki háza lesz, mert a lélek univerzális.

Mechanikus, városi környezetünkben egyenesekkel és 
síkokkal jellemezhető, kockaszerű fogalmakban gondolko
dunk, és az észak-amerikai városok a bennük élő emberek 
kizsákmányolására épültek. A nagyobb népességű lakó-
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Látogatók a nagy csarnokban a nyugati part indián törzsi kultúráit bemu
tató állandó kiállításon. Az egyes törzsek kultikus építményeit az építész 
a hagyományokat ismerő indiánok közül választott mesterekkel készíttet
te el. A lap alján balról jobbra (az angol írásmódot használva): tsimshian, 
Iraida, nuuchalmulth/nuxatk, a középső partvidék! és a parti sbalish 
ház látható. Az egyes homlokzatúk mögött külön termek mutatják be 
гг ahhoz a törzsi kultúrához tartozó néprajzi anyagot. Az előző oldalakon 
a Múzeum főbejárata, mellette balra az irodai szárny, illeme a nagy csar
nok látható. (Fotó: Maiak)

számítógép is képes létrehozni. A környezet automatákká 
programoz bennünket. A komputer-gondolkodás egy egy
szerű áramkör. Nekünk azonban olyan környezetre van 
szükségünk, amelyik lelket és életet tartalmaz, nem csupán 
ember-előállítottá berendezéseket. Л lélekkel teli környe
zet új gondolkodást fog indukálni, s benne olyan tapaszta
latokat szerezhetünk, amelyek jobban hasonlítanak arra, 
amit az ember ezelőtt a civilizációnak nevezett dolog előtt 
megtanult.

Városainkat lakóinak ánusza köré tervezték. Szemét
halmok ezek; tele a vállalkozók, mérnökök és technoló
gusok értékeivel. A társadalom elfogadja ezeket a modern 
kalózokat, akik a profitot minden emberi élték fölébe he
lyezik. A hivatásos építész csupán lakája e vállalkozók
nak; voltaképpen ők a környezet valódi építészei.

A város e g é s z s é g te le n  környezet, telezsúfolva házak 
gyanánt épített ketrecekkel. Az élettelen, durva és egymás
tól elszigetelt cellák hálózata megmérgezi a Földet és 
lerombolja az életet. Ez a szemét öröksége. Magunk-alkotta 
őrült és őrjítő környezet, amely tönkretesz minket és a 
világot is, s az é le tte l szemben könyörtelen.

Városi környezetünk szülötteit a bölcsőtől a sírig ket
recbe zárjuk, a gyermekeket az iskolákban elszigeteljük, 
megfosztjuk őket a családdal való kapcsolattól és nem 
tesszük lehetővé, hogy használják a szabad, természetes 
környezetben működőképes készségeiket, mintha bizony 
nem is e Föld szülöttei lennének. így bánunk saját magunk
kal gyermekként, felnőttként és időskorban is.

Sokemeletes automatákká programozzuk magunkat, 
akik értelem nélkül bámulják az órát, növekszenek és fej
lődnek, mint valami zöldségvetemény, s amikor elhaszná
lódunk, intézményes men hely-ketrecekbe zárjuk magun
kat. amely etet, itat, lélegeztet és védelmez a társadalom 
által erősre és biztosra épített rácsok mögött.

Sokféle ketrecünkben mindannyian jól megvagyunk. 
Én. mint építész, jutalmat kapok, amiért megtervezem és 
megépítem a közösség ketreceit, a jobb és nagyobb intéz
ményeket. .Alihoz, hogy az egyént többre becsüljük az

központoknak sokkal inkább kulturális, művelődési és 
pihenési övezeteknek kellene lenniük, mint az ipar és az 
üzleti tevékenység gócainak. A képzés, művelődés és tanu
lás színhelyeinek pedig különösen ki kellene fejezniük a 
közös lelkületet. és nyitot
taknak kellene lenniük az 
egész közösség előtt.

Ma a lechológia uralja 
az életet, és egyenes vo
nalú gondolkodási mintá
zatot hoz létre, ami maga 
is technológia. Bármit, 
amit az ember ilyen típusú 
gondolkodással k italál,

ánusz-orientait város elemberteleriítő környezeténél, tisz
telnünk kell az életet, a lelket, amiket a mai városokban 
elvesztettünk. A modern város az elerabertelenítés eszkö
ze, mert elválasztja a természettől az embert. Az emberi 
szellem nem képes magára találni ebben a társadalomban, 

amely eltűri és megbocsátja azt, hogy a vállalkozók 
kizsákmányolják az embereket. Ennek az állatkertnek 
a fenntartói nem fogják ezeket a problémákat meg
oldani. Nem érdekük. A ketrecben élő embereknek 
kell kinyitniuk a rácsok ajtaját, és kiözönleniük 
a valódi világ felé.
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DOUGLAS CARDINAL
A VILÁGEGYETEM GYERMEKEI VAGYUNK

H elyezzük a z  em beriséget a  ren dszerek, 
a  term észetet a  m i rendszerünk, 

a  F öldet m agunk elé.

A Világegyetem gyermekei vagyunk, s itt születtünk, ezen 
a Földön. Mi magunk vagyunk a levegő, amit belélegzünk, 
a víz, amit megiszunk. Mi vagyunk az állatok, a növények, 
s minden élőlény. Azért születhettünk meg, azért marad
hattunk fenn és azért fejlődhettünk, mert életünk harmóniá
ban volt a Föld minden létezőjével. Tiszteltük minden lény
ben az életet. Hogy önmagunkkal egyek lehessünk, har
móniában kellett élnünk minden élő teremtménnyel, Föld
anyánk minden gyermekével. Amikor még miénk volt ez 
a harmónia, tudomásunk volt önmagunkról, fajunkról, a 
Föld minden élőlényéről és a Mindenségről, s е л  a tudást 
a természetes környezettel való harmónia és egyensúly 
által szereztük.

Vallásunk azért jött létre, mert ki akartuk fejezni tisz
teletünket a születésünket, szaporodásunkat és fejlődésün
ket lehetővé tevő természeti erők iránt. Az élő lényekben 
munkáló életerő mindent, áthatott, és mi mélységesen tisz
teltük az erőt, amely életet adott és fenntartotta azt; a Napot, 
a Holdat és a Földet. A természet csupán annyit követelt, 
hogy valamikor meg kell halnunk, s hogy élhessünk, meg 
kell őriznünk a környezetünk s önmagunk közötti harmó
niát.

Voltak emberek, akik úgy gondolták, hogy a fejlődé
sünk során megszerzett tudással és hatalommal átalakíthat
juk környezetünket, s így könnyebbé tehetjük az életet. 
Az ő tudásuk és életük azon alapszik, hogy a természettel 
szemben ellenségesek, s szüntelen összeütközésben élnek 
környezetükkel. Csakis önmagukat tisztelik, s e bolygó ter
mészeti erőit bizonyosan nem. Azt várják, hogy minden 
élőlény vesse alá magát fajunk akaratának. Az elmúlt tizen
ötezer évben egész sor kultúra alakult ki, amely isteni te
remtménynek tekintette az embert, akinek meg kell hódí
tania a természetet, s minden, vele harmóniában élő lényt 
-  köztük az embereket. F. kultúráknak az volt a céljuk, 
hogy s természet erőit kiszorítsák a környezetből és ön
magukból is. Hatalmas, erős, piramishoz hasonló 
rendszerekké fejlődtek, s minden bennük élő em
bernek alá kellett rendelnie magát elvárása
iknak. Az embernek meg kellett tagadnia ön

nön lényét, embertársait 
s a mindannyiunkat 

tápláló földet,

s csak a piramis legtetejéről származó, fizikai és szellemi 
téren egyaránt irányt szabó törvényeknek volt szabad 
engedelmeskedniük. Ez az ember-alkotta rendszer a maga 
képére formált környezetet teremtett, s e környezet lerom
bol mindent, ami a természetes állapotú embert táplálja 
és élteti.

A környezetével konfliktusban élő ember önmagával 
is konfliktusban éi. Az ember, aki életformául a diszharmó
niát és egyensúly nélküliséget választja, egyensúlyát veszti 
maga is. Mindannyian környezetünk gyermekei vagyunk. 
A nagyvárosainkban megteremtett abnormális viszonyok, 
az ember-alkotta természetellenes környezet, a betonban 
és téglában testet öltő lidércnyomás kultúránk egyensúly- 
vesttésének látható szimbólumai. Életellenes, szennyező- 
déstermelő környezetben csak beteg, torz nép élhet. Nagy
városaink gondolkodásmódunk kézzelfogható manifesztál 
dói; vízszintesen és függőlegesen részekre és további ré
szekre osztott kockák, tartályok osztanak meg és választa
nak el bennünket egymástól. Ezek a tartályok a Föld és  a 
Világegyetem kimeríthetetlen hatásainak és impulzusainak 
szürke, primitív és élettelen pótlékai. Az eredmény a tar
tályokba osztott szellem kultúrája, amely lehatárolt koc
kákba kényszeríti természetes képességeinket, érzéseinket 
és érzékeinket; kockákba, amelyek csupán tartályok a pira
mis egyik szerelőszalagján.

Azéit indultunk erre a természettel szemben ellenséges 
utazásra, hogy megszabaduljunk a természetes környezet, 
okozta kényelmetlenségektől és szenvedésektől. Teremtet
tünk egy mesterséges környezetet, hogy enyhítse a fizikai 
kényelmetlenségeket, de közben tönkretettük házigazdán
kat, ezt a bolygót. Megteremtettük a szenvedés romboló
pusztító környezetét. A Természetes környezetben elviselt 
szenvedések megtanítottak arra, hogyan győzzük le a ter
mészetet és a saját természetünket is. Most szenvedünk 
ettől a képességtől. És minél több szenvedést okoz az uta
zás, annál több tudásra tesz szert az ember, hogy enyhítse 
ezeket, a szenvedéseket. A piramis-rendszerekben gyötrő
dő emberek szenvedéseiből hatalmas birodalmak kelet
keztek, És minél nagyobbak a rendszerek, annál jobban 
rákényszerítik az embereket arra, hogy megtagadják a ter
mészetet és saját természetüket. A birodalmak önnön leala
csonyító mivoltuk termékei. A piramis a gyógyír keresésé

vel növekedik. A megoldás azonban nem azon belül 
van, hanem kívüle.

Az érzékeny embereket az egyensúlyát vesztett 
társadalom intézetekbe zárja, mert nem tudják elviselni 
a romboló környezetet. Az érzéket
lenek, az egyensulytalanok 
nagyszerűen élnek



diszharmóniában, és virágzanak ebben a gyilkos környe
zetben. Ideje elkezdeni önmagunkban keresni az egyen
súlyt és a harmóniát. Ideje megtanulni tisztelni önmagun
kat. fajunkat, vendéglátónkat, a Földet, a levegőt, a vizet 
és minden élőlényt. A saját tennmaradásunk és az ő fenn
maradásuk érdekében meg kell tanulnunk harmóniában 
élni a környezettel. Szakítanunk kell a kockákkal, amelyek 
ketrecbe zárják szellemünket, lelkünket, testünket, és új 
perspektívát kell kialakítanunk, amely lehetővé teszi, hogy 
megváltozzunk, s mesterséges környezetünk összhangba

kerüljön a természettel és saját természetünkkel is, He
lyezzük az emberiségei a rendszerek, a természetet a mi 
rendszerünk, a Földet magunk elé. A Világegyetem nem 
fog megváltozni, hogy szánalmas kis rendszereinket be
fogadja, A domináns kulLúrák. amelyek folyamatossá teszik 
az ember és a természet szenvedését, vissza kell, hogy 
nváljanak térben és időben, és fel kell hogy fedezzék a 
bolygónkkal egyensúlyban és harmóniában élt őseink 
ismereteit. Knélkül nem nézhetünk a jövendő elé.

Feni: a kiállítási épület a fől>cjárat felöl; lent: a nagy csarnok melletti színpad, ahol rendszeres főik lórbem utatokat tartanak (Fotó: Maiak)
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