
találkoztam vele a levéltárban. Nem tudtam felfogni, mi
ként juthatott el egészen Kanadáig. Fogalmam sem volt 
róla, hogy vannak gyerekei. Hogyan érezhette magát uta
zás közben? Miként szánta rá magát az utazásra? Miért 
nem jöttek el a gyerekei legalább Magyarországra, hogy 
ott találkozzanak? A felesége miért nem utazott el vele? 
Beteg volt-e előtte? Mennyire rázhatta meg a gyerekeivel 
való találkozás? Miként sikerült ennyire elrejtenie a ma
gánéletét? Az érzéseit? Egyszeriben egy másik Laci tűnt 
föl előttem, akit nem ismertem, és olyan kérdések, ame
lyekre többé nem fogok tudni választ találni. Mindössze 
annyit tehettem, hogy elképzeltem, amit nem tudtam róla.

H Í R E K

AZ ÖKOTÁJ 3 999 őszén megjelent különszáma a Ná- 
dasdy Akadémia júniusi nádasdladányi ökológiai konfe
renciáján elhangzott előadások anyagát tartalmazza.

A FALUFEJLESZTESI TÁRSASÁG építész tagozata 
január 21 -22-én Nagykovácsiban tartotta III. orzságos ván
dorgyűlését, amelynek témája a földanyagú építészet volt. 
A találkozón elhangzott előadások anyaga a Falufejlesztési 
Társasággal közös kiadású mellékletünkben fog megje
lenni.

ELŐZŐ SZÁMUNKBAN kiegészíteni véltük Kovács 
József szélmalmokról közölt összegző írását. Figyelmün
ket elkerülte, hogy az ő tanulmánya hangsúlyozottan az 
alföldi emlékekről szólt és az eltérő felépítésű, vitorlázatú, 
gépészeti! hegyvidéki szélmalmok. így a tésiek, tudatosan 
nem szerepeltek felsorolásában. Az Alföldön kívül más 
célra hasznosíiott, illetve jó állapotban megőrzött szélmal
mok vannak Sopron környékén is.

Megjelent ARTHUR KOESTLER -  SZELLEM A 
GÉPBEN című könyve. Teljes egészében olvasható tehát 
magyarul is a szerző tudományos-rendszerelméleti triló
giája, melynek előző két kötete az A lvajárók és  A terem tés. 
(Európa Könyvkiadó, fordította Makovecz Benjámin.)

AZ EDITIO PLURUJNGUA -  epl (P.O. BOX 1714 
B p ., 1465) 1999 óta folyam atosan je len teti meg 
többnyelvű kiadványait, melyek kedvezményes áron, 200
-  azaz kettőszáz -  forintért kaphatók a kiadónál. Válogatás 
az eddig megjelent kötetekből: I léctor Elias Múnoz Gó- 
mez -  San!erűt (magyar-spanyol); Wilhelm Busch -  M ax 
és M óric (magyar-német); Gyurkovics Tibor -  C hefvisite
-  D ér A lté (német); Kölcsey Ferenc -  H im nusz (magyar
angol); Malgot István -  B ara n g o lá so k  C am b od iáb an  
(magyar-khmer); Goldziher Ignác -  A buddhizm us h atása  
a z  isz lám ra  (magyar-német); Remenyik Zsigmond -  
A guida, m on  íimowr(francia); Kabdebó Tamás -  Érettségi 
(magyar-angol); Oscar Wilde -  S alam é (francia-angol).

Nézem a fénymásolt papírlapot, az egyetlen emléket, 
ami Lacitól rám maradt. Néhány mondat magyarul, de 
hogy a dolog rosszabb legyen, nem is értem őket. A rövid 
tartalma egy szignó vagy bármilyen jelzet nélküli szöveg
nek, hogy hol találhatom meg a levéltárban azt az ok
mányt, amely a szabadkaiak Haburának nyújtott segítsé
géről szól. Hol kötött ki végül a segély? Talán egy másik 
falut építettek föl belőle. És miért éppen Habura? Valahol 
kellett, hogy nyoma maradjon. Fogom hát a magyar-szerb 
szótárt, és elindulok a levéltárba.

Túri G ábor fo rd ítá sa

C. PARENT ELŐADÁSA

A Műcsarnok V ilágépítészet című kiállításának meg
nyitóját kísérte Claude Parent építész előadása a Francia 
Intézetben 1999- december ló-án. Ennek a nagyszerű 
(szinkrontolmácsolás közvetítésével követett) előadásnak 
a vázlatos felidézésével szeretnénk emléket állítani a 77 
éves, korunk építészetére jelentős befolyással bíró mester 
budapesti látogatásának.

Amikor még nem voltak építészek, az emberek kétféle 
módon oldották meg a lakásgondjukat, vagy fára másztak, 
vagy barlangba bújtak. Ez lényeges ellentétet hozott létre. 
Az előbbiek benne voltak a természetben, a tájban, széles 
volt a horizontjuk, magasról nézve mint a madaraknak, 
övék volt az egész környezet. A barlanglakoknak saját, 
személyes terük volt, de elkülönültek az univerzumtól, 
önzőkké váltak. Kialakultak fán lakó társadalmak, amilyen 
például az amarikai indiánoké, ilyenek voltak a kelták is, 
akik nem különítették el magukat a környezetüktől. Gya
koribb a másik fajta a társadalmon), a zárt tér lakóinak 
zárt rendszere, akik között a magántulajdon uralkodik a 
világ közös tulajdona helyett, akik háborúkat indítanak a 
gyarapodásukért. Az építészet kifejezi ezt a kétfajta menta
litást, egész története e két szélsőség között zajlik.

A fal az építészet egyik legjelentősebb és legáltaláno
sabb eleme. Létrejött mindenütt a világon, hogy egymástól 
tereket válasszon el. A földművelés megindulásával, a föld 
birtokbavételével elkezdődön a falak építése is, ez az épí
tészet kiindulópontja. Pontosabban az a felfedezés, hogy 
a kilométeres falak helyett körbe is lehet építeni egy teret. 
A kezdet tehát a bezártság megteremtése, a saját földem 
körbefalazása, a magántulajdon elkerítése. Az elkülönülés 
a világtól a hatalomgyakorlás feltétele. A négy fal (ha négy
szögletes az építmény), megszünteti a környezettel való 
folyamatos kapcsolataot, helyette kialakul a zártság folya
matossága, ez azonban lehetetlenné leszi a demokráciát, 
az akadálytalan közlekedést. Korzikán a magánterület ha
tárát jelző alacsony falon átlépőt a birtokos lelőhette a 
szokás szerint.

A falak beborították a földet és ez a folyamatos rossz, 
az akadályok állandó megtapasztalása vezetett el az önsza
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bályozásig, a hatalom és a magántulajdon megosztásáig, a 
demokrácia feltételeiig. A szabadsághoz fontos volt kita
lálni az autót, az autóhoz az utakat, amelyeken falak nél
kül lehet haladni, a szabadság az utakra terelődött és eb
ben a globális játékban minden tényező domesztikálva van.

Kialakullak a városok, a városokat összekötő utak és 
ezzel minden szabadság véget is ért, visszaérkeztünk 
ugyanahhoz a rendszerhez, amiből kiindultunk

A fal (az egyenes vonal) mindig rejt valamit. Ami a túl
oldalán van. 1789-ben mi ellen támadt fel a nép? A falak 
ellen, a forradalom szimbóluma a falak lerombolása. A fal 
lerombolása egyenlő a hatalom, a bezártság, az elkülönülés 
lerombolásával. A XIX. században a falak zártak maradtak, 
a XX. század lehetővé tette, hogy a falak átlátszókká válja
nak. A városfalakat lebontották, de megmaradt a magántu
lajdon, megmaradtak a rácsok, legalább látjuk, hogy' mi 
rejlik azok mögött. A fal még mindig a győztes, hiába feszíti 
egyre jobban a falakat a szabadság vágya, a szabad közleke
dés kényszere. Ki fog győzni végül?

Megváltozott a hatalom természete is, nem a teret akarja 
birtokolni, hanem az információt, a sebességet. Ez a folya
mat a Waterloo-i ütközettel kezdődött el, Napoleon a hírvi
vők sebességnek versenyébe bukott bele. Az építészek 
folyton sajnálkoznak a kontinuitás hiánya miatt, újfajta fo
lyamatosságot keresnek, amit a kommunikációban találhat
nak meg. Az építészet meg fog változni, ha illúziók felé fordul 
a tárgy i világ helyett. A mérnöki, problémamegoldó gon
dolkodás helyett összetett, a dinamizmusra irányuló kísérle
tek vezethetnek eredményre, hogy az ember a mozgással 
harmóniába kerüljön. A reakcióinkat megváltoztatta a sebes
ség, a kommunikáció tereiben való közlekedés, ezért az épí
tészetnek is meg kell változnia, csakhogy ennek a változás
nak útjában áll az egész építészeti örökség. Minden korábbi 
civilizációs eredmény teherként nehezedik ránk.

A Notre Dame-ba nem szabad teli hassal, álmosan be
lépni, csak megfelelő érzékenységgel és éberséggel, velem 
egyszer megtörtént ilyen állapotban, hogy a templom beszí
vott magába, az építői bizonyára ismerték a zártság követ

kezményeit, az építészet szabályait, az hatáskeltés eszkö
zeit, megnyílt előttem a vertikalitás szabadsága, az út Isten 
felé A nagyerejű illúziókeltés felszabadít, megéreztet vala
mit az emberrel egy magasabb szféra létezéséből.

Egyszer egy előadásban a tengerről meséltem ameri
kaiaknak. Nem hitték el. hogy a tenger nem mozog. A moz
gása csak illúzió, mert csak a hullám mozog, de a víz maga 
az cg}r helyben marad, hiába látja az ember a mozgást.

Amikor építettem, mindig a mozdulatlan dolgokat 
akartam mozgásba hozni -  ez az új építészet. Mivel lehet
séges elérni az illúziót? Az illuzionista művész a tekintetet 
ragadja meg, utána következik a forma. A kortárs építészet 
a formákat dicsőíti, a formát kell tisztelni, ami új szakadé
kot hoz létre az építészek és a közönség között.

A városban a zárt terek, a falak közé zárt terek satabilitá- 
sa folytonos akadály, a folyamatos mozgás gátja. Ha a tere
ket körülvevő dobozokat megdöntjük, akkor szabaddá vá
lik a közlekedés, de bizonytalan struktúrák jönnek létre, a 
folytonos mozgás illúzióját keltik. Az. új kontinuitás a ma
gántulajdon kárára jön létre, mert a folyamatos közlekedő 
felületek, a magántulajdon ferde felületei köztulajdonban 
vannak. Paul virilioval közösen dolgoztuk ki a ferde terek 
építészetét, ha a tetők közterek, akkor nincs szükség utcák
ra sem. folyamatossá tehető a kommunikáció. Ilyen városi 
struktúrák léteztek például Törökországban a legősibb 
ismert településeken, ahol a közlekedés a tetőkön folyt, 
az emberek a tetőnyílásokon át jutottak be a házaikba, de 
a tetők felülete minden irányban zavartalan mozgást bizto
sított. A lyukakon át távozott a füst az emberek saját barlang
jaiból, amelyek a közös felület alatt voltak. A folyamatos 
térhez le kell rombolni a falakat, de a magánterek megma
radhatnak, ha egy ferde tömegekből álló együttesben gon
dolkozunk. A közös és a magántér egymásbahatol, áthatja 
egymást, ez a mai technikával megoldható. A terek helyett 
a felületek jutnak szerephez, amelyeken a korlátlan vizuális 
kommunikáció lehetővé válik. A felülethez hozzátesszük 
a dinamizmust és egy újfajta élettérhez jutunk, a dinamizált 
felület nem tér többé, hanem az időbeli lét kerete.
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