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A Teleki László Alapítvány közép-európai kutatásokkal
foglalkozó munkatársának elôadása az OMvH A mûemlékek a
kulturális örökségben címû, 2000. decemberi mûhely-kollokviu-

mán hangzott el az alapfogalmakat tisztázni törekvõ téma-
csoportban. További megvitatott tárgykörök voltak: mûemlékké

nyilvánítás, a mûemlékjegyzék bõvítési irányai; A társadalmi
részvétel a mûemléki értékek védelmében és A mûemlékvédelem

és az örökség más területeinek kapcsolata. Az alábbi elõadást
azért emeltük ki a közel kéttucatnyi hozzászólás közül, mert a

nagyon összetett kérdéskör valamennyi elõadó által jelzett
bizonytalanságait a legszélesebb összefüggésben veti fel.

A kulturális örökséget könnyebb leírni jelenségként, mint
definiálni a jelszavául szolgáló fogalmat, mivel Nyugat-Euró-
pában a heritage, patrimoine óriási méreteket ölt, már ipar-
nak, mozgalomnak tûnik, elhomályosítva a terminológiai
határokat. A mozgalom a hatvanas években kezdõdik, törté-
neti elõzménye a mûemlékvédelem, de a mûvészettörténeti
vagy történelmi szempontból jelentõs és nagy emlékek
védelmétõl kiindulva, egyre bõvíti a megõrzésre érdemes
objektumok körét; másik elõzménye a természetvédelem,
efelõl érkezik a kultúra szférájába az a gondolat, hogy a még
meglévõ, de az ipari-fogyasztói társadalom hatására lassan
és biztosan fogyatkozó javakat meg kell menteni a pusztulás-
tól. A folyamat az anyagi javaktól a szellemi értékek felé
halad: ennek az átmenetnek tipikus megnyilvánulási formája
az ökomúzeum, mely a népi kultúra életformáját, technikáit
mutatja be az attól már eltávolodott látogatónak. Lassacskán
a teljes kultúrtörténeti hagyomány az örökség fogalma alá
terelhetõ, ezért mosódnak el a terminus határai. Eleve proble-
matikus, hogy az örökség miért is jelent többet vagy mást,
mint a kultúrtörténet, s annak hagyományos elsajátítási mód-
jai. Voltaképpen a meglévõ kulturális hagyomány sajátos
birtokba vételét tekinthetjük az örökség-folyamat lényegének
(miközben új feltárási mûveletekkel bõvíti ezt a hagyományt,
önmagát is kiterjesztve). Jól adja vissza ezt a francia szóhasz-
nálatban meglévõ patrimonialisation kifejezés, melyet örök-
ségesítésnek fordíthatnánk. A birtokba vétel aktusa és gesztu-
sa az identitás képzésének jegyében történik. Az örökség
ebben rokon az emlékezettel, mely szintén valóságos gépe-
zetet mûködtet; még az is hasonló bennük, hogy egy-egy
társadalmi csoport sajátos azonosságtudatának erõsödését
ösztönzik, ám az örökségben kevésbé hangsúlyos az emlé-
kezés szubjektív, mentális, pszichológiai oldala, inkább az
örökös és az örökhagyó viszonyát hangsúlyozza az eredetét
adó római jogi modell szerint.

Az identitás alakításának lépten-nyomon emlegetett
célja, hogy felvértezze a lakosságot a mai civilizáció kihívá-
saival szemben, oly módon, hogy megismerteti az elõdök
túlélési technikáival vagy alkotókedvével, ugyanakkor
éppen a modern civilizáció struktúráira épít azzal, hogy piac-
képes iparként, politikai stratégiaként mûködteti az öröksé-

get, nem elõször fedezve fel a benne rejlõ gazdasági (munka-
lehetõséget teremtõ, turisztikai) potenciált. Politikusok, gaz-
dasági beruházók, az örökség szakértõi, – akik sokszor
valamely érintett szaktudományból lépnek át a kultúra mene-
dzselésének területére – mûködnek közre az üzenetek
megfogalmazásában, de elõregyártott identitást mégsem
közvetíthetnek, hiszen a piacon végsõ soron a fogyasztó
válogat. Sõt, a mechanizmusnak éppen az a sajátossága, hogy
az állam igyekszik átadni a központi kultúrafinanszírozás
terhét a régióknak és helyi közösségeknek, tágabb körben
legfeljebb a kezdeményezés szerepét tartja meg magának,
miközben a hagyományosan nemzeti jelentõségû mûemlé-
kek és gyûjtemények felett továbbra is õrködik. Emögött
természetesen a nyugat-európai állam szerepvállalásának
általános visszaszorulása áll. Az örökség képzõdésének
állami ösztönzése felfogható az állam újfajta legitimációs
kísérleteként, mikor a képviseleti demokrácia hatékonysága
több oldalról is megkérdõjelezõdik. Találja meg minden
közösség a maga örökségét, vallja ez a politika, de a nemzet-
állammal való azonosulás gyengülésére is megoldást kínál,
amikor a nemzet által megörökölt hagyományt olyan kosár-
ként kínálja fel, melybõl mindenki tetszése szerint vehet. A
nemzet maga válik örökséggé, s ez megteremthet egyfajta
társadalmi konszenzust, vagy legalább a látszatát. Végül még-
iscsak valamilyen szuperidentitás mozaikszerû létrejöttében
reménykedik. Az örökségesített kultúra prezentációját, átadá-
sát alacsony nívóra süllyesztheti, ha az oktatási rendszer és
a közmûvelõdés nem gondoskodik befogadókról.

Az örökség helyi, regionális és nemzeti szintjét össze-
kötõ logika értelemszerûen európai szinten is érvényesül:
az Európai Közösség tagállamai egyszerre a kulturális közös-
ségen belüli sokszínûséget pártfogolják, s ennek jegyében
lépnek kapcsolatba a felvételüket kérõ országokkal. Bár a
kultúrpolitika tekintetében az EU-nak nincsenek kötelezõ
érvényû elõírásai, s országonként változik az állami szerep-
vállalás mértéke és formája, az európai ajánlások a csatlako-
zás elõtti országból nézve követésre érdemesnek tûnnek, a
nemzetközi kulturális trendhez való igazodás érdekében.
Igaz, hogy a hagyományokat és az identitást tekintve a közös
Európa a pluralitást élteti, de az örökség mechanizmusának
és diskurzusának terjesztésével egyesít, könnyen lehet, hogy
uniformizál. A mechanizmusnak önmagában nincsen párt-
politikai töltése, ami megkönnyíti az átvételét a csatlakozás
elõtt álló országban.

Ezt jól illusztrálja a magyar példa. Még a szociálliberális
kabinet alatt létrejön az egykori Mûvelõdési és Közoktatási
Minisztériumban a Kulturális Örökség Igazgatósága, meg-
alakul a Világörökség Nemzeti Bizottsága, a Kulturális Örök-
ség Igazgatósága. Már az 1997-es kulturális törvény használta
a fogalmat, de az Orbán-kormány alakítja meg és nevezi el
az új terminussal a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
mát. Az örökség európai diskurzusát a helyi politikai viszo-
nyok alkalmanként át is színezhetik. A magyar politikai élet
értékítéleteit jól szemléltette az a parlamenti vita, mely 1998-
ban a minisztérium neve körül zajlott: az új kormány egyszer-
re az európai modellre és a nemzeti hagyományok védelmé-
re hivatkozott, az ellenzék pedig múltba fordulást emlegetett.
Ha megvizsgáljuk a millenniumi ünnepségsorozattal kapcso-
latos szándéknyilatkozatok és pályázatok szövegét, könnyen
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felfedezhetõ az állami szerepvállalással és a helyi identitással
kapcsolatos európai állásfoglalás hatása, míg ha tartalmilag
elemezzük az ünnepi eseményeket, a nemzetállami hagyo-
mányok felújításának jeleit is tapasztaljuk. Afelõl sem lehe-
tünk biztosak, hogy a hazai kultúrpolitika elérte volna már
azt a végcélt, hogy lemondjon a centralizációról. A FIDESZ-
MPP programja egyrészt kilátásba helyezte a kultúrát támo-
gató állami eszközök összpontosítását, másrészt például kívá-
natosnak tartotta, hogy létrejöjjenek az integrált mûemlékvé-
delem önfinanszírozásának feltételei.

A csatlakozás elõtt álló országokban különös para-
doxont eredményez, hogy a posztszocialista nemzetépítés
szakaszában próbálják átvenni azt a kulturális diskurzust,
amely fellazultabb nemzetfogalommal rendelkezõ orszá-
gokban alakult ki. Ha a 60-as években Nyugaton a modern
ipari társadalom kapitalista változatával szemben próbálták
menteni a menthetõt, itt a szocialista verzió tûnik olyan határ-
nak, melynek visszamenõleges átlépésével indulnak el a
korábbi kultúra nyomában, miközben a nyugati gazdasági
modell felé is nagy léptekkel próbálnak haladni. Az átvétel
kísérletének pillanatában a nyugati örökség-gépezet lassan
eléri teljesítõképességének azt a maximumát, mikor a fo-
gyasztókban, vagy legalább a szkeptikus megfigyelõben
csömört kelt, hogy szinte minden örökséggé válik. Már az
UNESCO-nál is válságot okoz a világörökségi hellyé nyilvá-
nítás körüli versengés, a helyek számának országonkénti
aránytalansága; így koncepciójának újragondolására kény-
szerül. A problémakör francia kutatója, F. Hartog találóan a
jelenközpontúság, a prezentizmus válságának tekinti az
örökség hatalmas növekedését: úgy véli, hogy az európai
ember már nem is a múltnak, hanem a jelennek, önmagá-
nak próbál emléket állítani, mikor mindennapi világát a jövõ
nemzedék örökségévé, mindent magában foglaló múzeum-
má változtatja; úgy hessegeti el magától az idõ múlását, ahogy
a halállal sem tud szembenézni.1  Nem csoda, ha az örökség-
fogalom kontúrjai egyre bizonytalanabbak; úgy tûnik, a
mozgalom ebben ellenérdekelt.

A magyarországi adaptációnak azonban kimondottan
kedvezne, ha a példa láttán eleve számolna az örökség elbur-
jánzásával, a túl sokat magába sûrítõ fogalom kiüresedésével,
és még jó idõben definiálni próbálná azt. A törvények, rende-
letek szövegelemzése során arra a negatív eredményre jutot-
tam, hogy politikai szinten várat magára az örökség konzisz-
tens elméleti definiálása; közben a fogalom használatban
van, tehát a politikai és társadalmi gyakorlat definiálja. Lehet-
séges, hogy az új örökségvédelmi törvénytõl várható
valamiféle meghatározás.

Vajon érdekeltek-e a definícióban az érintett szaktudo-
mányok? A mûemlékek, gyûjtemények (könyvtárak, levél-
tárak) felelõsei nem most elõször szembesülnek azzal a kér-
déssel, hogyan határozzák meg tárgyukat, hol vonják meg
a határokat, míg egy olyan tudományág mûvelõje, amelynek
nem közvetlen feladata a tárgyi emlékek megóvása, nagy
csábítást érezhet arra, hogy az örökség szempontjából még
feltáratlan területnek keresztelje át a sajátját. A kutatás eddig
is magától értetõdõ módon tárt fel ismeretlen területeket – a
feltárás egyébként az örökség-diskurzus lappangást, befe-
jezetlenséget sugalló kulcsszava –, s vajon jobban ösztönzi-
e ezt a az új terminus és a vele járó szakmai és anyagi elõnyök?

Az örökség szerteágazó jellege interdiszciplináris együttmû-
ködésre biztathat; nem elõször a tudományos életben. Úgy
látszik, az identitás alakításán fáradozó örökség-mozgalom
a tudományos szakmák azonosságtudatát is próbára teszi,
de miért ne tehetnék a szakmák is mérlegre a mozgalmat?
Érdemes lenne szakmánként az elméleti és gyakorlati tudás-
sal konfrontálni az új fogalmat, így kiderülne, hogy értelmez-
hetõ-e az adott keretek között, vagy esetleg lehet-e tágítani
e kereteket. Természetesen a pozitív és a negatív eredmény
egyaránt jelentõségteljes, hiszen kreatív vitára ösztönöz.

Más szakmák képviselõinek a nevében nem nyilatkoz-
hatom, így csak történészként nevezhetem meg azt a két
kutatási irányt, mely számomra az új fogalomból adódik. Az
egyik az örökhagyók kilétének kutatása: vajon egy hagyo-
mány kialakulásában mennyire játszott szerepet a szándékos
örökhagyás? Ezzel kontrollálható lenne, hogy amit kézhez
kapunk, valójában mennyire örökség. Így hûek maradnánk
a fogalom eredeti, jogi értelméhez is. Kimutathatók-e az
örökítés láncszemei a múltban, vagy inkább a szakadások
jellemzõek? Ne feledjük, hogy az örökség diskurzusának
létrejöttében is a múlt eltávolodása játszott közre. A másik
téma nem más, mint a kulturális örökség mai jelenségének,
folyamatának kutatása. A kultúra a maga teljességében átte-
kinthetetlen, most a nyugati társadalmak mégis arra tesznek
kísérletet, hogy önmagukat és környezetüket reprezentatív
mintavétellel leképezzék, s a mintát múzeumban õrizzék.
Úgy tanulmányozhatjuk a társadalom önképét, mint a portré-
kat: azt tudjuk meg belõlük, milyennek szeretné látni magát
a pingált személy.

Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a patri-
monium mellett még számos metafora, modell írja le és értel-
mezi a kultúrát, más-más aspektusát emelve ki. Hiba lenne
tehát azt képzelni, hogy egyetlen fogalom, univerzális igé-
nyei és törekvései ellenére is, teljes panorámát adhat. Lehet,
hogy az állami-hatósági invitálás mögött, mely a társadalmat
kulturális tevékenységre szólítja, mégiscsak egyfajta megren-
delõi akarat ölt testet, ugyanakkor vannak olyan kulturális
irányzatok és produktumok, amelyek az örökség témáján
kívül maradnak.

Ha korunk ezt a fogalmat adta nekünk, úgy vélem, érde-
mes a kulturális hagyomány újragondolásának, a moderni-
tással való összevetésének, a szintézisnek esélyét is keresni
benne, mely nélkül az örökség pusztán a meglévõ korszerû
címkézése, csomagolása lenne. Az örökség kapcsán egy tör-
téneti folyamatban elfoglalt pozíciónkat vehetjük szemügyre.
Fel kell vetnünk a kérdést: az európai egységfolyamat kísérõ-
jelensége ez, mely elmúlik, ha megszilárdulnak Európa új
körvonalai, esetleg más okból adja át helyét a fogalom egy
újabbnak, mely ismét átrendezi a kulturális életet, s az örök-
ség mozgalmára legfeljebb múltbeli tapasztalatként tekint,
vagy tartósabb-e ennél?

1 Örökség és történelem: az örökség ideje c. tanulmánya a
Regio 2000. 4. számában olvasható Sonkoly Gábor munká-
jával együtt, illetve a magaméval, melyben bõvebben kifej-
tem ezeket a gondolatokat.
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– elhangzott a Velencei Építészeti Kiállítás magyar
pavilonjának anyagát bemutató kiállításon, az Ernst

Múzeumban 2000. dec. 15-én –

Hölgyeim és Uraim!
Gondolkodtam persze, mit is mondjak ennek a rendkívül
érdekes kiállításnak a megnyitásául, és mindjárt láttam, csak
egyvalamit tudok mondani. Mindenrõl ez jut eszembe
mostanában, a kezdeti ember képe, ahogy Jacob Böhme és
Franz von Baader leírták, nyilván a Kabbala és a Biblia
alapján. Isten azért hozta létre az embert, hogy a Föld sebeit
gyógyítsa. Nem olyan volt az az ember, mint én, akit itt látnak,
egy ilyen állatember; hanem se keze, se lába, egy szféra
volt, Amely vagy Aki körülveszi a Földet, és azért van, hogy
a luciferi katasztrófa következményeit helyrehozza. Baader
leírása szerint fölbonthatatlan és szakramentális jellegû kap-
csolatba lépett az ember a Földdel. Nem az olyan megszám-
lálható ember, mint most mi itt, nem volt egy vagy kettõ, az
androgin volt, de még csak nem is olyan androgin, mint a
hermafroditák, hanem egy Valami, ugye.

Láttam is aztán ezt magam elõtt, ezt a ragyogó szférát,
aztán ez színesebb lett; és ahogy ezen tûnõdtem, megfáztam,
és álmomban ezzel a képzettel tusakodtam, ismerjük az
ilyesmit álmainkból; folyton belezavart valami. Jött valami
sötét, kegyetlen, kemény dolog, ezek az álombeli gondola-
tok nem megfoghatók, jött valami, ami elõtte van vagy utána
ennek a szférának, órákig nem tudtam ellökdösni onnan
azt a feketeséget. Aztán kicsit meggyógyultam és reggel föl-
ébredtem, és akkor már láttam elég világosan, hogy ez a
szféra nagyon szép színes, sárga és kék; ha pasztellel vagy
akvarellel kéne megfestenünk, sárga és kék vonalakat kelle-
ne húzogatnunk, a Teremtõ és a Befogadó, kien és kun
színeit, a kien kék, a kun sárga: hatalmas ragyogás.

Tudjuk, itt bajok történtek, az egyik baj az, hogy az em-
ber, ez a Valami – lehet, hogy ez a kép egy imagináció, de
nagyon kifejezõ, – ez a Valami valahogy lecsúszott, valahogy
elbukott, beszívódott, állattá vált; és soha nem tudott igazán
állattá válni sem és nem tudott az eredetében megmaradni;
és elkezdõdött egy tragikus folyamat annak a Valaminek a
sorsában, Aki vagy Ami azért lenne, hogy meggyógyítsa a
Föld sebeit.

Tudjuk azt is, most hova jutottunk ebben a folyamatban;
nem hogy nem gyógyítjuk meg, hanem bizonyos értelemben
átkává váltunk a Földnek. Egy irtózatos bukás leírásával van
dolgunk, és nagyon mulatságos, ha valaki a bûnbeesést két-
ségbe akarja vonni ennek a folyamatnak a láttán, amely na-
gyon jól beleillik az archaikus leírásokba.

Van még egy dolog elõtte, tényleg elõtte az én sárga-
kék szférámnak, amirõl eddig beszéltem, a Bukás, az van
utána, elõtte az van, hogy nem azért teremtette az Isten ezt
az egész dolgot, bennünket, így, szövetségeséül a Földnek,

mert éppen eszébe jutott, erre szottyant volna kedve; hanem
van az említett kezdeti katasztrófa, amelybe most nem
mehetek bele, Lucifer hübrisze, a fölfelé bukás, amellyel
megragadja az univerzumot; a teremtés külsõ robbanásában,
az elsõ pillanatban õ akar lenni az Isten, és ekkor eltûnik
elõle az Isten Szíve és létrejön egy sötét és iszonyú tér. Magá-
nak Istennek is ebbe kell beleteremtenie a Földet és a Létet,
hogy megmentse ezt az egész dolgot, a teremtés folyamatát.
Azt kell mondanom, hogy ez elég jól sikerült az Istennek.
Alulról és szelíden és együgyûen és teremtõ módon ezt
elkezdte. És ezért lett az a Valami is, ez az emberlény; a mûvé-
szet csudálatos leírása ez, és én csak azért idéztem föl ezt a
képet, tényleg nem tudok tõle szabadulni, mert tulajdonkép-
pen ezért van a mûvészet; mert ez a kezdeti Valaki, Valami,
ez az aura, ez lett volna a Föld mûvészete maga, Valaki, Vala-
mi, aki nézi a földet, ezt a sok érdekes siklót meg tigrist meg
paradicsommadarat meg tölgyfát, amik itt vannak, és ezekre,
hát úgymond, vigyáz.

Vigyáz, mert a kezdeti katasztrófa következtében ezek
is súlyosan meg vannak sebesülve. Miután ilyen szerencsé-
sen állatemberekké váltunk, ez megmaradt bennünk azért,
és aki építész vagy festõ vagy szobrász vagy zeneszerzõ, az
örökké az emberi lénynek ezt a kezdeti szerepét éli. Engem
azért is elgyönyörködtetett itt ez a szféra, pláne, amikor a
náthámból elõjöttem és láttam, hogy milyen szép sárga meg
kék villódzás van benne, mert benne a festészet meg a szob-
rászat meg az építészet meg az ember még teljesen egy vala-
mi, nincs külön szobrász, meg festõ és a többi, ez egy szféra,
színes; és én vagyok, volnék az, meg Önök, mindahányan,
együtt vagyunk egy ilyen mennyei aura.

Na most, ugye, tudjuk, ezt elvesztettük, de nem vesztet-
tük el teljesen, és így jön létre állandóan a szituáció maga
váltakozva, amelynek most egy nyilvánvaló mélypontján va-
gyunk, magában a katasztrófapontban, ahonnan ki kell
másznunk, mert a bûnbeesés fokozatos folyamat, fázisokban
zajlik, és egészen a végsõ és iszonyú pillanatig még mindig
vissza lehet térni, csak mindig nehezebb. Most már nagyon
nehéz. Nehéz lett. Nehéz volna, ugye, itt már hitetlen bármi-
lyen szó, de éppen ez az építészet rendkívül bonyolult felada-
ta, hogy az ember a Földre vonatkoztatva van, de maga még-
sem egyszerû földi lény. De õrzi a titkot, mire lett volna õ.

Karátson Gábor
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Most már se pénz, se posztó, se megbízás. Nagyon soká-
ig volt. Most ezt már nem is akarják támogatni, senki, mert
nem is hisznek az egészben, csak a bukásban hisznek, ez
nagyon sajnálatos. De nagyon sokáig voltak még nagy tudá-
sok, a geomantia, itt a kiállításon ennek sok példáját láthatjuk,
meg a kínai feng-sui, és ez mind olyan volt, hogy egyrészt
harmóniát fejez ki, másrészt meg valami védekezést. Kuo
Sze, egy Kuo Hszi nevû nagyszerû festõ kisfia, aki elkísérte
az édesapját a vándorlásaira, azt írja, apám úgy festette a
képeit, mintha hatalmas ellenség ellen kellene megvédenie.
Elég érdekes egy tájképfestõnél, hogy a festményt hatalmas
ellenség ellen kell megvédenie, de ez az igazság. Az építé-
szetben pontosan ugyanez a helyzet; van a hatalmas ellen-
ség, aki nem nevezhetõ meg olyan precízen. Van sokféle
neve, amiket el lehetne mondani, de azért nem egészen pon-
tosan tudjuk, ki az, mi az; itt van és tevékenykedik.

A védekezésre különbözõ módszerek voltak, anekdoti-
kusan el lehet mondani ilyeneket, ráismerni véltem a kiállí-
táson is ilyen ötletekre. Volt egy kínai város egy folyó mentén,
és annak a városnak ponty alaprajza volt. Kicsit alább feküdt
egy másik város háló alaprajzzal. A háló alaprajzú város lakói
gyakran kifosztották a ponty alakú várost. És akkor egy feng-
sui szakember azt mondta, hogy a ponty háló felõli végébe
kell építeni egy hegyes kis pagodát, és amikor majd rádobják
a hálót, akkor az kiszakad és többé nem tudják kifosztani a
várost. Ugye, ez nagyon furcsa dolognak látszik, az is, egy
ilyen anekdotikus elem beemelése a tájba meg az építészet-
be, csak az a furcsa, hogy ezek az öreg kínaiak ilyen elvek
alapján az ember és a táj legtökéletesebb harmóniáját tudták
létrehozni.

Szemben velünk, akik azt mondjuk, hogy az egyenes
út a legjobb, õk azt tartották és tanították, hogy az egyenes
úton a rossz erõk tudnak száguldozni, óriási sebességre fel-
gyorsulva. Ez egyezik az öreg Cézanne nézetével, aki azt
mondta, hogy száz év múlva minden egyenes lesz, és nem
lesz érdemes élni. Ezen már rég túl vagyunk. Ezért építették
az úgynevezett sárkányfalat a kínai házakba; van elõször a
kertkapu, és a kertkapun belül a sárkányfal. Jön a rossz erõ,
nagy sebességgel közeledik, és nekimegy a sárkányfalnak,
és puff; mert nem tud kanyarodni, viszadobódik, nem tud
bemenni a házba. Ennek alapján a feng-sui szakemberek a

múlt század vége, e század eleje felé azt mondták, irtózatos
baj lesz abból, hogy egyenes utakat és egyenes vasútvonala-
kat építenek Kínában is már, sõt egyenes alagutakat, mert a
kanyarodó alagút végképp nincs föltalálva, akadálytalanul
fog beáramlani a birodalomba a rossz. Kinevették õket, akkor
már folyt a modernizáció Kínában is. Az eredmény látható,
a rossz beáramlott akadálytalanul.

Vannak tehát ezek az erõk, amiket mi nem is egészen
értünk; kell hozzájuk valami mélységes ösztön, amit kivertek
belõlünk, kineveltek belõlünk.

Azt olvastam néhány évtizede, Rudolf Steiner egy elõ-
adásában, hogy azért állították a középkorban a temetõ köze-
pébe a templomokat, ezeket a román és gót templomokat,
mert amikor meghal az ember, akkor ott van, hát hol, a másvi-
lágon, valahol van, ott magához tér, és nem ismeri ki magát
abban a létben. Az neki teljesen érthetetlen és idegen; de
ott vannak ezek a formák, mondjuk egy gótikus kis templo-
méi, és azok ismerõsek és érthetõk. És azok a formák ugyan-
akkor annak a halálban levõ világnak a formái is; és szegény
új vándor ott tapogatva elindul a templom fala mentén és
azt mondja, hogy áhá, most már kezdem érteni, így kell lépe-
getni, így kell rakosgatnom a lábamat, errefelé kell mennem,
és bele tudja élni magát ebbe. Nem tudom, hogy ez hogy
van, mert errõl nincsen semmiféle benyomásom, de hangza-
ni elég jól hangzik, lám, meg is jegyeztem; azt, hogy nekünk
élõknek is van vagy volna vagy lehetne ilyen kitapogatható
világunk, azt teljesen érzem minden dologban. Ezért szoktam
elmenni úgy kéthetente, hogy megnézzem a Lechner Ödön
Postatakarékpénztárát, hogy egy kicsit jó legyen már nekem.
Mert megyek Pesten, és mindig rossz nekem, mintha télika-
bátban kellene járnom, pedig nincs is télikabátom, a télika-
bátot is utálom, bizonyos védekezésben; mert olyan formák
vannak itt Pesten mindenfelé, amik engem kifosztanak,
tönkretesznek, kiuzsoráznak és megölnek és untatnak és
nagyon rosszul kezdek lenni tõlük; vagy föl a lakásba vagy
elmegyek és megnézem a Postatakarékpénztárat. Nem is
tudom, miért annyira jó az a Postatakarékpénztár, ezt nagyon
nehéz volna megindokolni, de érzi az ember, átvezet abba
a létbe, abba a valamibe, ami most történik velünk. Nem
úgy, ahogy naponta elõadják a televízió meg az újságok,
hanem mint ahogy tényleg van, mint amirõl alig esik szó,
mert nem tudják igazából, mi történik velünk, meg akarnak
fosztani tõle.

Ha most építenének ilyen templomokat, nem kell ép-
pen a temetõbe, akárhová, akkor azt szeretném, hogy az
építészek számítsanak a mi iszonyatos kételyeinkre és erre
a teljes megpróbáltatásos dologra is, amiben élünk, nem
lehet már az osztatlan harmóniát sugallni nekünk, mert azt
már elvették; hanem ez a rettenetes beteg állapot, ez a mienk;
de ezzel tudunk valamit kezdeni, és ebbõl lehetne ilyen
kivezetõ utakat kitapogatni.

A római Santo Stefano Rotondo templom modellje (a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház díszletépítôinek munkája), és a Maróti Géza rajzai alapján
készült Atlantisz-modell (Varga Péter munkája) az Ernst Múzeumban.


