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Bevezetõ
Földünk, az emberiség bölcsõje és otthona szenved a
folyamatos környezetszennyezéstõl, annak ellenére, hogy
már jól ismerjük a veszélyt és a rombolás eredményeit. Ha
jól meggondoljuk, a profitért és az egyéni jólétért folyó
verseny éppen olyan hiábavaló, mint a fejlõdés feltételezett
visszafordításáról beszélni. Lehetséges-e mégis az épített
környezetünket természetessé és emberivé tenni?
Korunk szûklátókörûsége és az építészetnek a beruházások és spekulációs gazdaság világának való alávetettsége
egyenes úton vezettek oda, hogy a természetes formák
elvesztették jelentésüket. Ma már el sem tudjuk képzelni,
hogy a piramisok vagy a katedrálisok építésének idején a
természet milyen hatalmas szerepet játszott az építkezéseknél. Mi az épített környezet hatását csak negatív hatásaiban
kezdjük észlelni, amikor nyomasztóvá vagy szennyezõvé,
a társadalmi összetartó erõt és emberi érzéseket romboló
tényezõvé válik.
Mindezeket a hatások észlelve megállapíthatjuk, hogy
szétromboltuk múltbeli örökségünket és a fejlõdés nevében sivataggá tettük városainkat, elszennyeztük a vidéket.
A kulcsra kész építészet, a modern ipari technológia a legrosszabbra képes. Szakadék képzõdött az ember által létrehozott formák nyelve és a környezetet formáló erõk nyelve
között. Az építészet egyre inkább a természet ellenségévé
vált, mint a mai kultúra többi kimódolt és legyártott tárgya.
A Szépségnek elkötelezett ember számára ez a helyzet elfogadhatatlan, mégsincs semmilyen megoldás, ami ezt az
egész bolygóra kiterjedõ katasztrófafolyamatot megállíthatná.
Úgy tûnik, hogy a feledés homályába veszett a képesség jelenlenni, létezni a térben.
Hogy életet leheljünk a térbe, tudatos, mágikus és bátor
cselekedetekre van szükség a Földön történõ építés során
a fizikai formák átalakításakor. Vajon lehetséges-e, hogy
mindenki, aki tervet készít, tudatában legyen a környezet
érdekeinek? Csak így kerülhetnének újra összhangba az
emberi lelkiismerettel az általunk létrehozott terek.
Távolról sincs szó egy új stílusról vagy egy új módszerrõl a természet és az építészet közötti problémák megoldásában. Írásom célja, hogy rendszerbe szendjem mindazokat
a kérdéseket, amelyeket az építészeknek, mint a tervekért
felelõs mestereknek éppen úgy fel kell tenniük, mint az
építtetõknek a magánjellegû vagy közcélú épületek létesítése során. Ez az utak szövevényeiben tájékozódást keresõ
kérdezés azzal a felelõsségtudattal történik, hogy minden
új alkotás egyúttal az Univerzum része.
A kérdések persze nem adnak választ minden problémára. Nem is egyszer kell feltenni õket, egy állandó és

intenzív folyamatról van szó, amelynek az egész tervezést
végig kell kisérnie. A kérdezésnek ez az útja mindig létezett
és vannak kortárs építészek is, akik ilyen módszerrel dolgoznak, bár a huszadik század technokrata és pénzorientált
funkcionalizmusa az ilyen szemléletnek útjába áll. Érzésem
szerint mégis az itt felvetett kérdések által kirajzolódó út
fog kiszélesedni, hogy a minket körülvevõ pusztulás ellenére reményt adjon.
Egyes fejezetek rövid, tartalmi összefoglalója:
8. Egy élõ építészeti nyelv felé
(Az adott tér anyagának, színének, textúrájának, fényviszonyainak megváltoztatása megváltoztatja a térélményt,
az ember belsõ, plasztikus világa érzékenyen reagál. A fény
kelti életre az építészeti eszközöket, az arányok teremtenek
egyensúlyt a teli és üres, a tömeg és tér között. A természet
nyelve dinamikus feszültségekkel, ritmussal, mozgással van
tele; az emberi teremtésnek azt kell beleírnia az anyagba,
amire az ember saját természetének megfelelõen ebbõl
rezonál.)
10. A Mindenség és a sokféleség
(Az organikus építészet mindig jelen volt az emberi
történetet alkotó kultúrák részeként. A kultúrák mindig a
saját talajukból nõttek ki, alkotásaik az adott helyhez kötõdnek. Minden kultúra alaptörekvése, hogy a saját maga felfogásának megfelelõen birtokba vegye a teret. Mai környezetünket szemlélve meg kell állapítanunk, hogy elveszett az
embert a saját kultúrájához kötõ szerves kapcsolat és az
ipari civilizáció az egész földre kiterjedõ, érzéketlen uniformizálódással fenyeget. Organikus az, ami összetevõ részeinek sokfélesége ellenére egységes egész. Az organikus
alkotás magvalósulása teljes folyamatában kötõdjék az egységes eszméhez, de minden részletében legyen sokszínû,
álljon autonóm, önálló formára törekvõ elemekbõl. A modernizmusra jellemzõ az egységes, tiszta. átlátható gondolkodás, de a részek érzelmi gazdagsága híján hideg, embertelen. Ellentéte a minden szabályt elutasító építészet, ahol
az alkotó gondolat elvész a formák és anyagok sokféleségében. Az organikus építészet célja, hogy az emberre vonatkozó gondolatból kiindulva olyan formát adjon a tereknek,
amelyek a természet szempontjai szerint épülnek fel és
amelynek formái megadják az emberek és közösségek mindennapi életének ritmusát.)
12. Több emberséget az emberben
(Minden alkotás morális aspektusa: átélni, hogy az
anyagba beleírt aktus évszázadokra szól, a térbe rögzített
tettek az utódaink életét meghatározzák. Az építészet a történelem emléke, amit mi építünk, az a jövõ emlékezete a
emberi történelemrõl. A mi felelõsségünk, hogy ezek között
az emlékek között hogyan élnek majd az új nemzedékek.)
Perczel Anna és Kertész Vera fordítása

59

Liège; lakóházak D. és V. Verdin számára
Az erdõs vidéken, fából épített házak délre néznek, az egyik
nagy teraszával a másik nagy üvegfelülettel néz a déli oldalon lévõ fákra. Belül vályogfalak vannak, a külsõ fal északon téglából gyalulatlan vörösfenyõ zsindelyezéssel, délen
Oregon szerkezettel készült, a falak faburkolata jegenye,
vörösfenyõ és tölgy, az íves tetõszerkezet héjalása álló korcos rézlemezzel történt.
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Court-Saint-Étienne,
a Cahay-Lemoine család lakóháza
Egy háromgyermekes család lakóháza, hozzá csatlakozó
belgyógyászati rendelõvel, betegváróval, ápolónõi szobával. A legnyitottabb közös terektõl a helyiségek minõsége
fokozatosan változik a legzártabb gyerekszobákig. Az
együttes alaprajzát minden szinten egy központi közlekedõ
tér szervezi, ahonnan folyamatosan és ritmikusan nyílnak
az emeleti zártabb helyiségek és a földszinti közös terek.
A maximális benapozást csak az építési telek határára történõ elhelyezéssel lehetett biztosítani, így viszont a telek
délnyugati része teljesen szabadon maradt.
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Aywaille,
a Tejút gazdaság istállója
A gazdaság igényeinek kiszolgálására épült az új istálló, amely széna
és egyéb mezõgazdasági anyagok
tárolására is szolgál. A csarnokszerû
pajta nagyobb részét foglalja el az
istálló, ami részben a terepszint alatt
helyezkedik el. Az emeleten van a
szénapadlás. A földbe süllyesztett
szerkezetek téglafalazattal készültek, a tetõt tartó szerkezet helyi vörösfenyõbõl készült. A falat és a tetõt is vörösfenyõ zsindely borítja.
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Liège, a régi Haacht sörfõzde átalakítása
A Vivegnis vidékén fennmaradt ipari épületegyüttes része
volt. Az építtetõ szándéka és a helyi politikai akarat egybeesett, hogy megtartsák ezen a vidéken a Törökök Háza
Egyesületet integrálva azt az Északi terület kulturális életébe.
Az igen leromlott állapotú épület felújítása a Mise Hors
Eau beruházásában készült és különféle kulturális tevékenységeknek ad otthont.
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