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Székesfõváros, pénzügyi központ, közigazgatási centrum,
ökorendszer, gép, élõlény, szakrális város, vagy értelmezendõ
szöveg a környezeti antropológus számára? Ha a terep maga is
szöveg, akkor akár az utóbbi is igaz lehet, mert a város is her-
meneutikai kihívást rejt. De a hermeneutika szófejtése Moebius
szalaggá csavarja városértelmezési kísérletünk síkját. Mert bár a
város más és más szöveg a városökológus vagy a város jelképi
antropológiájával foglalkozó számára, ahogy azt a Chicagói Iskola
szociológusai, Park és Burgess, vagy a Djakarta köztéri jelképi
vátozásaival foglalkozó leydeni Nas mûveivel példázzák, a her-
meneutika szóeredeztetésével akár mítikus mélységek felé is
jegyet válthatunk. Budapest történetével, szociológiai, gazdasági
és kulturális tagoltságával, belsõ ökológiai átrendezõdéseivel
bõséges példatár a városökológusok számára,  és a történelmi
korszakváltások  a város jelképi világát is újra és újrarajzolták.
Maga a hermeneutika fogalomtörténete azonban továbbmélyíti
a városértés idõi értelmezési tartományát.

Mert a városokban, a településeken ott állt egy idõben a jel,
az Elrejtett, a Jóthozó jele, nemcsak a templomokban, hanem
az utcákon, a tereken,  a házak elõtt is, mint határkõ, és mezsgye.
Ez a misztikus jelkép az egyiptomiaktól került át a görögökhöz,
õrzik e jel örökségét a Hermész-oszlopok, a hermák, határkö-
vek, útjelzõk. Útjelzõk szakrális értelemben, és határkövek
szellemi értelmezésben is. Bizony a város hermenutája egyszer-
re szembe találja magát a várossal, mint a lét útvesztõjével,
labirintussal, létjelképpel, melybõl eltûntek a hermák, el a kö-
zéppont, az omphalosz, eltûntek az iránymutatások, a szakrális
várost benõtte a reklám õserdõ, és a rejtett jeleket elfedik a
mindennapi vízszintes iránymutatások és eltérítések.

Csak a szellem, utazás, kommunikáció, kereskedelem higa-
nyos alkatú planétája Merkúr-Hermész a megmondhatója, hogy
a rejtélyes, és a szent helyeknek, városoknak és utaknak irányt
jelölõ jelenségre mikor lett figyelmes az emberiség és mikor
tette azt szakrális tájékozódása alapjává, hogy aztán ez az érzé-
kenység és tudás idõvel elrejtezzen. De valószínûleg az Ikrek
aiónjának megalit templomaiban még a szellemi tájékozódás-
ban is segíthettek a táj e rejtett erõvonalai.

Talán maga a tudás szó is õriz valamit a hermetikus örökség-
bõl. Ha nem félünk a délibábok varázsától, gondolatmenetünket
nem oltalmazzuk a szkepszis szögesdrótjával, akkor felötlik a
sejtés, mintha a nyelvi tájnak is lennének dolmenjei, menhírei,
amelyeket természeteseknek veszünk, pedig bennük a misz-
térium sûrûsödik. Ilyen lehet a tudás, tudós, tátos, táltos és persze
finn rokonaink gyógyító embere, a „tietäjä” (tudós) és Tot kö-
zötti kapcsolat, csakúgy ahogy a gnózis, a nousz (gondolaterõ)
jelenik meg „know” igében. Tot nevében még egy nyelvünk-
ben õrzött emlékeztetõ szerepel: a nagy, a magas, magasztos,
hiszen Tot a hellenisztikus idõk  háromszornagy  Hermésze,
Hermész Triszmegisztosz. De ugyanezen a nyomon haladva
el kell gondolkodnunk azon is, hogy mi köze lehet a Bíbor-
banszületett Konstantin által szavartü aszfalü-nek nevezett

 rendíthetetlen szabíroknak, vagy szavárd magyaroknak (lásd
még: Savaria, Zabar, Szabar helységnevek Magyarországon;
szabír, szavír, szavárd népnevek, Szibéria, Sapeiros stb) ahhoz a
szabírnak nevezett félkeresztény szektához, amely Szíriában
vallását õrizve a planéta-szellemeknek áldozott, és rendre el-
zarándokolt Hermész Triszmegisztos Hebronban tudott sírjához.
Nem sejtet ez többet a közvetett vagy közvetlen érintkezés
tényénél, de kevesebbet sem.

Tot- Hermész így egyszerre kapcsolódik mint lélekvezetõ
az úthoz és a tudáshoz. De hogyan kapcsolódik tárgyunkhoz, a
városhoz körülöttünk, alattunk és felettünk?

Lehet hogy a hermészi utak máig ott rejlenek a város  által
el- és felfedett terekben. Mert lehet hogy – ahogy azt egy helyütt
Gerle János és Szegõ György írja – a racionalitás álarca mögé
búvó szeretetlenség és a logisztika szövetsége, a csak az anya-
gi szférát érzékelõ, gazdasági érdekek által vezérelt gazdaság-
politika a városok egykori belsõ rendjét, környezetével fennálló
egyensúlyát meggyötri, összetöri, de a város „hermészi” terét
csak elfelejtetheti velünk. Mert a városban az õt hordozó Föld,
tér és élet is jelen van a maga erõterével. Ennek az erõtérnek
anatómusa Marko Pogacnik, a városokat és tájakat gyógyító
szlovén mûvész, aki apjától még magyar szót is hallhatott, és
aki most már Budapestre is hazatér. Mûvészete a környezet-
antropológus számára is olyan beszélyt (discourse) kínál, ami
egyszerre csábit a hajdanvolt tudás felé e gondolkodásmód
nemritkán párhuzamos ösvényeire.

HERMETIKUS KERÜLÕ REJTETT EGYENESEKEN

Jelen írás csak utalhat e gondolkodásmód alappilléreire és aligha
helyettesítheti az irodalmi forráskutatás erõfeszítéseit és e
földgyógyító gyakorlatok közös meditációs élményeit. … Nem
több, mint egy antropológiai gyorsfotó fölötti szabad elmélkedés
vagy szövegértelmezési kísérlet. És ha a résztvevõ-megfigyelõ
számára az antropológiai terep maga is szövegnek tekinthetõ,
akkor a feladat kettõs, mert a geomantia hagyományában maga
a táj is szent szöveggé válik és a tündérösvények, sárkány vona-
lak, szellem-ösvények, szent vonalak, csillagutak, Ley-vonalak
kutatója is a táj hermeneutájává, szövegértelmezõjévé.

Hermész egyszerre képviseli a hajdani tudás titkát, és meg-
személyesíti az utazót segítõ szellemet. Ez az örökség nem
némul el a keresztény világban sem teljesen, Watkins szerint a
remeték nevében a remete – hermita megfeleltetés alapján a
hermészi örökség rejlik. A sûrû erdõk lakója, a magányos remete
Hermész szolgájaként a zarándokok és  utazók vezetõje lehetett,
aki menedéket nyújtott a rengetegben és vezetett az ösvénye-
ken. Vajon Remete Szent Pál követõi, a magyar pálos rend papjai
rendelkezhettek-e még e tudással? Persze az utak és kõpillérek
mercuriusi istene, Hermész a keresztény hagyományban átadta
helyét a magas hegyeken átvezetõ szellemi ösvények õrzõjé-
nek, Szent Mihálynak, pedig ezeket az ösvényeket a közemléke-
zetben addigra letûnt világkorszakok pora fedte. Ezeken a
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megszentelt, egyenes vonalakon megalitikus építmények, ke-
resztény templomok és kápolnák állnak ma valódi szinkretiz-
musban. A vonalrendszer egyetemes voltáról való tudásunk
sem új.  William Henry Black, a Brit Archeológiai Társaság tagja
1870-ben teszi közzé, hogy az általunk ismert monumentális
építmények nagy, összefüggõ vonalhálózatot alkotnak, olyan
vonalakat, amelyek Nyugat-Európa területérõl egészen a brit
szigetekig és Írországig, a Hebridákon, a Shetland és Orkney-
szigeteken át egészen az Északi-sarkig húzódnak. A vonalak
megtalálhatók Indiában, Kínában és az összes keleti ország-
ban, ahol ugyanezt a mintát követik.

Ha e szakrális vonalrendszer kifejlõdését és a hermészinek
nevezett tudást asztrálmitológiai logikával akarjuk összekap-
csolni az idõben, akkor e tudás zenitje sejtésünk szerint a Halak,
a Kos és a Bika aionja elé, az Ikrek aionjában mutathat vissza, a
Merkur uralta világkorszakba, hatezer évvel ezelõttre. Kercadó
dolmenjeinek karbon izotópméréssel végzett kormeghatáro-
zása 5830 évet mutat, Málta 30 megalitkori temploma közül a
Haqar Qim maradványainak karbon elemzése ugyancsak hat -
ezer évet, s talán Szentbékkála tájtemploma is úgy hatezer évvel
ezelõtt, a Bika aionba való átlépés idején rombolódhatott le.

Ez a sokak által atlantiszi örökségnek tulajdonított tudás
nyer teret és (térkép)vázat a szent helyeket összekötõ, és kõkö-
rökkel, dolmenekkel, menhírekkel, kromlechekkel, kunhal-
mokkal, ingókövekkel jelölt vonalakban, ördögárkokban, egye-
nes ösvényekben. … Mindez már Platón idejében is többezer
éves hagyomány, ahogy azt a Timaiosz utalása mutatja. De  ez
a vonalrendszer nem csak távoli földrészek vagy Európa kelta
peremének vonásait rajzolja tele. A Richard Fester által Német-
országban feltérképezett terület észak-déli és kelet-nyugati
vonalain gyöngyfüzérszerûen szerepelnek hasonló nevû tele -
pülések, és a vonalak többezer templom, kultuszhely, kápolna
helyén húzódnak át. (…) A geomantiailag jól tájolt templom
oltárán gyakran két Ley-vonal metszi egymást. A Ley-vonalak
világán túl ismertek magasabbrendû szakrális földsugárzást
közvetítõ vonalrendszerek is, mint a Szent György-vonalak
vagy a Notre Dame-vonalak. Ahogy a földmisztériumok értel-
mezõje John Michell írja: Az eredendõ szentség helyeit gerincek-
kel, földépítményekkel, kövek sorozatával kötötték össze,
természetes csatornákat hozva létre a vidék szellemi öntözé-
sére. Ezek az egyenesek mára az emlékezetét vesztett útkere-
sõt zavarba hozó irányt jelölve szövik át e Föld felszínét.

VÁROS EGY TÁJTEMPLOMBAN

Ha egy pesti magaslatról tekint a városra a szemlélõ, a királyi
várat egy szelíden befoglaló hegykaréj völgyében látja meg,
mintha az egyenesen Isten tenyerében pihenne… De ha a
várost Földdel szimbiózisban élõ lény-ként akarja valaki az ana-
lógiák megvilágító fényében megpillantani, akkor Marko Pogac-
nik bátorságára van szükség. Ebben a megigézõ és megidézõ
mûveletben ott rejlik a mikrokozmosz és makrokozmosz között
félúton egy mezokozmosz megélésnek az igénye is. A város
lényét reprezentáló mag egy gyûrûn belül helyezkedik el, ame-
lyet egy erõteljes tengely felez el. „A geomantikában a táj ilyen
természetû egységét holonnak nevezzük. Budapest holonja a
Gellérthegy déli lábától a Margitsziget déli csúcsáig terjed, magá-
ba foglalva a pesti városfal nyomvonalának déli részét és a budai
vár falának legészakibb pontját. Közepén a tengely halad délrõl
észak felé a Duna mentén a folyó mindkét partját érintve. Ez a

tengely a város gerince. A gerinc egybeesik a városon keresztül-
haladó erõvonallal vagy Ley-vonallal.”

Tegyünk egy újabb és Pogacnik modelljével párhuzamos,
(vagy kis szöget bezáró) rövid kitérõt a védikus hagyomány
térszemlélete körül. Mert az említett várostengely egy másik
térmítosz, vagy inkább térmetafizikai képletre is rímel, ez a
képlet a vaszati tájolás-tudomány  vasztupurasa-mandalája.
Ebben a térfilozófiában a tér és a tudat között szoros kapcsolat
van, mert a tér visszatükrözi az ember tudatát, s leképezi a
kozmikus energiákat összekapcsolva a szellemet és a kozmoszt.

Ugyan ebben a térmegjelenítésben nem körrel találkozunk,
hanem a tér alapvetülete és alapegysége egy négyzet: a bindu,
melyben a teremtõ erõk tökéletes egyensúlyban vannak. Ezen
gondolkodásmód szerint a telken, házon vagy a városon felépülõ
energiamezõ tudatos tér – a védikus  gondolkodásmód szerint
valamiféle félisten – a vasztu.

Ebben a négyzetmandalában a Budapest Pogacnik által
megjelölt várostengelye némi szögeltéréssel fedi az Észak-kelet
– dél-nyugat tájolású vonalat, e vonalátló mentén helyezkednek
el eme „tudatos tér” legfontosabb energiaközpontjai, csakrái.

Visszatérve Pogacnik gondolatmenetéhez: „A tapasztalata-
im szerint a tájakat keresztülszelõ Ley-vonalak megfeleltethetõk
az emberi testet behálózó akupunktúrás meridiánokkal. Ahogy
a meridiánok, a Ley-vonalak is csatornák, amelyek az életerõt
továbbítják. A tájban úgy érzékelem õket, mint 6-8 méter széles
éterikus folyosókat, amelyeknek nagy hatásuk van a táj vitalitá-
sára. A Ley vonal a Gellérthegy déli lejtõjén éri el a holont. A
tengely talpa egy olyan helyen nyugszik, amit én a város archeti-
pikus övezetének érzékelek.

A tengely mentén továbbhaladva észak felé a következõ
fontos hely a Tabán, amely a Duna és a Szent Pál folyó (a mai
Ördögárok legrégibb ismert neve) találkozása körül épült.

A folyó mára eltûnt a felszínrõl, és a föld alá kényszerített
szennyvízcsatornaként torkollik a Dunába. Maga a városrész is
eltûnt és egykori magja helyén egy hatalmas útkeresztezõdés
található. A Tabán tragikus helyzete a hely különleges rendelte-
tésével van összefüggésben, amit a holonon belül betölt. Ismét
az emberi test példáján: ez a város szexuális zónája, az a hely,
ahol a föld mélyébõl a felszínre törnek a természetet, az állatokat
és a természet részét alkotó emberi lényeket tápláló erõk… Ha
a Tabán ereje nem érvényesül, akkor Budapest holonja nem
kapcsolódik a szükséges mértékben a földhöz és gyengévé
válik. A Tabánt kiegészítõ szerepet a Duna túlpartján álló Ország-
ház játssza. A testtel történõ összehasonlításban a Parlament a
fej területét képviseli. A Parlament természetesen a tudatos
döntések színhelye, ahonnan az egész országot teljes tudatos-
sággal irányítják. Az élet azonban arra tanít, hogy nem lehetséges
tisztán gondolkodni, ha a másik póluson az érzelmek, a termé-
szetes ösztönök és az intuíciók nem mûködnek. A Parlament
magasra emelt helye és a Tabán elnyomott erõi egymásnak
nélkülözhetetlen kiegészítõi. A két pólus között van egy egyen-
súlyi pont is, ami a Duna fölé esik, de pont azon a helyen, ahol
a Lánchíd áthalad rajta.

Budapest holonján belül a Lánchíd képviseli a köldököt.
A görögök a köldököt, mint a középpont helyét omphalos-nak
nevezték. A Lánchíd tehát a holon középpontján halad át, az
egyensúlyt, az omphalost képviseli.”

Milyen furcsa érzés ezt olvasnunk, ha a jelképpé vált Lánc-
hídra gondolunk. Mintha Széchenyi érezte volna e tér jelentõ-
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ségét, ideálmodta az Akadémiát és ide a hidat. Mintha csak az
elemek találkoznának ebben a középpont kijelölésben, a víz
fölött a tûz ereje által  a levegõben kapcsolatot teremteni a két
Föld, kelet és nyugat között, nem messze Európa tényleges
geometriai közepétõl. A magyar történelem alkatára utal, hogy
a hídat nem Széchenyi, hanem Haynau avatta fel.

De térjünk vissza Pogacnik városképéhez. „A gerinc legma-
gasabban elhelyezkedõ pontját a Margitsziget testesíti meg. A
hatalmas folyó közepén a Margitszigetet szent szigetnek tekint -
jük a középkortól ott állt kolostorok miatt. Az emberi testen a
Margitszigetnek a fej tetején lévõ korona felel meg. Ha a fej az
emberi intelligencia székhelye, a korona annak a felsõbbrendû
szellemi rendszernek a kifejezõdése, amely a városba áramló
kozmikus impulzusok közvetítéséért felel.”

Marko Pogacnik Budapestrõl kínál mesés-rejtelmes beszélyt
és általa a város kereskedelmi, közlekedési, közigazgatási gé-
pezetpáncéljából kibontakozva természeti és szellemi lényként
mutatja meg magát. Lám, a lüktetõ átmenetiségbõl, zajból és a
városra boruló vörhenyes szmogkupolából egy tájtemplom
bukkan elõ.

Miért fájdalmas tudás számunkra mindez? Mert a városgé-
pezet, a városorganizmus, a társadalmi ökologikum és a város-
templom minõségek együttélése korántsem harmonikus, in-
kább feszültségekkel terhes.

Persze – mondhatnánk – ahány tudás, értelmezési keret,
megélés, annyi narratíva, beszély, széptan és törvény. Más fontos
a kereskedelmi logisztika számára, más fontos a környezetvé-
dõnek, más a befektetõnek és más a kiköltõzõnek.

Pogacnik világát egyébként a magyar organikus építészet
hagyományával épp a spirituális kötelék, a steineri hagyomány
értelmezõ ismerete kapcsolja össze. Az organikus építészet
steineri, vagy ha tetszik „atlantiszi érzékenysége a kezdetektõl
nyilvánvaló, Buda-pest tájtemplomában mégis hiába keresnénk
jelenlétét. Bár a századforduló, az 1900-as évek századkezdõ
szecessziós építészete Pest egyik arculatteremtõ öröksége, sõt
maga is az organikus építészet egyik forrása, a rá rímelõ organikus
építészetnek nyomait sem találjuk a fõvárosban.

Ha valaki Kaposvár, Csenger vagy Kecskemét városképé-
nek emléknyomaival néz körül Budapesten, már-már fáj a hiány.
Az elveszett idõt fájlalja a lélek. Ezek a városok épp az épített
történeti örökség helyrehozatalával és az organikus építészet
„gyógyító” jelenlétével nyerték vissza arculatukat. Talán az
organikus jelzõ épp arról üzen, hogy a város-organizmusba
szervesen illeszkedõ épületrõl van szó. Szervesen – ahol rész
és egész viszonya élõ, és nem mechanikus.

A MEGSZÓLALÓ ATLANTISZ

Atlantisz kultusza nem új, inkább állandó megkísértõ tárgya az
európai önmeghatározásnak. Platontól az antropozófiáig, vagy
Maróti Géza Atlantisz-képéig és persze a vízöntõ kori új mitoló-
giákig Atlantisz megszólítja a rejtett világ iránt érdeklõdõt, a
feledés feledésére rádöbbenõt, csakúgy mint a régészt, a föld-
rajztudóst vagy a filológust.

Bár a racionalizmus egyik kultúrhérosza, Francis Bacon is
Atlantiszt választotta alapmûve ihletõjéül, Atlantisz nem a racio-
nalizmus és a tudomány, a filozófusok irányította észszerû társa-
dalom mitológikus elõképe lett, Atlantiszt inkább annak mágikus
hübriszével, bukásával azonosítjuk. Atlantisz lakóiban a borzon-
gató mágikus önkényt, a kristályok és ismeretlen energiák ön-

kényes mestereit gyanítjuk, holott az egyetlen írott forrás szer-
zõje, Platón szerint az atlantiszi létet a neki rendelt idõ nagyobb
részében szeretetteljes és erényes bölcsesség jellemezte…
Ahogy a Kritiászban írja, az atlantisziak mindaddig békességben
és megelégedettségben éltek, míg bennük az isteni rész jelen
volt. Az isteni rész elvesztésével az igazságtalan kapzsiság és
hatalomvágy útjára tért az atlantida világ. A Timaioszban Platon
segítséget ad nekünk az isteni rész értelmezési kísérletéhez is.
Ahogy írja, az ember három részbõl teremtetett, az Azonosból,
a Másból és a Létbõl. Ha az elveszett isteni tartalom a Léttel
volna azonos, vajon mi marad a helyén, a létezés, vagy a létfe-
ledés? Ha a Más lett volna az elvesztett isteni, ha az Isten a Más
és távoli Isten, akkor marad az Azonos és a Lét, marad a huma-
nizmus transzcendencia nélkül. Ez az, amit az Atlantisz utáni
emberiség is kipróbált fájdalmas eredménnyel. A gyûlölet, az
etnocentrizmus, a xenofóbia önmagában is cáfolja az ember
nembeliségében az Azonos szubsztancialitását, hiszen ha az
emberiben a  Te is Én vagyok eszméje mûködne, akkor a bestia-
litás nem nyerhetne teret oly végzetes módon, mint annyiszor
a történelemben. Ha az elveszített isteni rész az Azonos, az
Isten nélkül maradt ember a Másban reked, és Léte az Istentõl
távol zajlik. Atlantisz tanulsága idõszerû: az elvesztett Isteni rész,
a szeretet nélkül a mágikus technológia pusztító és végzetes.

 De Atlantisz sorsa, úgy tetszik, az Atlantisz reneszánszok
füzére. Ahogy a tizenkilencedik század ezoterikus érdeklõdése
Atlantiszt fölértékelte, úgy Atlantisz az ezredvégi, vízöntõkori
fantáziák középpontjában is életre kelt. A  század derekán a
honi szellemi élet olyan méltósága is, mint Várkonyi Nándor,
bõséges forráskutatást végez Atlantisz tekintetében. A látnok
Cayce jövendölése az elsüllyedt sziget kiemelkedésérõl kis mó-
dosítással beigazolódott: Atlantisz a felejtés és az érdektelenség
óceánjából emelkedik ki, ha az Interneten böngészünk, a vonat -
kozó irodalomra, és az olyan szellemiségû alkotók tevékenysé -
gére tekintünk, mint amilyen Marko Pogacnik is.

Az elmúlt évtizedekben kétszer adott magáról életjelt az
organikus építészet Velencében. Az elsõ az élõ építészet bemu-
tatkozása osztatlan sikerrel valódi összefogaló a kortárs egyete-
mes építészet vonatkozó fejezetébõl, míg a második kiállítás,
mint az organikus alkotás értelmezési kísérlete Maróti Géza
Atlantisz-gondolata és rekonstrukciója köré szervezõdött.

A kiállítás honi fogadtatását a szokott csend kísérte. Ezt a
csendet egy sajátosan zanzásított történelmi (kurzus)tablókép
keretében két és fél év múltán egy szellemi bajvívásra mindig
kész szerkesztõnõ törte meg, õ készített hermeneutikai irány -
mutatást arra az esetre, ha Atlantisz valóban felmerül a habokból.
Mintha csak az értelmezés lépés-elõnyéért áldozta volna föl a
bele- és együttérzõ átgondolás esélyét, úgy sietett az elmarasz-
taló szavakkal. Gerle János és Szegõ György velencei pavilonja
ugyanis asszociációs terével, az ökológiai érzékenység, táj- és
városgyógyító felelõsségérzet, a szakralitás, geomantia, és az
õsi hermetikus hagyomány jegyében egyszerre szólt a mához
és a holnapután világához. Vajon mi indít arra, hogy a metafizikus
stabilitás keresésének gesztusában, a középpont helyreállítá-
sának kísérletében önkényuralmi törekvéseket gyanítson a kri-
tikus elme. Ahogy olvashatjuk: a törzsökös (?) térszervezés a
Santo Stefano Rotondótól a Stonehenge-jellegû varázsüzenetû
építményeken, a pilisi tájtemplomon keresztül a gyógyító épí-
tészetig olyan dolog, aminek középpontjában a korona
metaértelmezése áll,  és – ahogy a hasítás és a projekció lélektani
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logikája diktálja tovább – e koronakultusz koncentrikus, hier-
archikus és hieratikus társadalom vágyképére, az „egy ember
– egy nép” víziójára és illúziójára épül. Az áthallások bántóak,
de távol Istentõl a korona jelentése valóban értelmezhetetlen.
A csapda azonban az igazsággal való szembesítés helyett a
nézetek szembeállításában rejlik, ami akár ellenséges érzületet
is támaszthat a szembeállított szellemi irányzatok között. No
persze, ha az igazságot szemlélõk  nézõpontjai egymással átel-
lenben vannak, a  nézet hamar farkasszem-nézetté válik.

Pedig Maróti Géza Atlantisz látomása nemcsak egy hajdani
teokrácia idézése volt egy elistentelenedett, tömeggyilkos világ-
ban, mely épp a (faj- és osztály)gyûlölködõ Másban-rekedtség
tettesévé, túszává, cinkosává és áldozatává lett, hanem valódi
ajánlat az Azonosra, amit talán leginkább a szeretet szó fejez ki.
Talán igazságtalanok vagyunk az Atlantisz hajdani lakóival, ha
mindig csak végzetes mágikus képességeiket idézzük. Pedig
lényegük – lehet –, másütt keresendõ. Az atlantákat Herodotosz
az agressziót kerülõ túlfinomult lényeknek írja le, akik vegetariá-
nusok az élet tisztelete miatt, és akik az Amazonokkal fel sem
veszik a küzdelmet. Lehet hogy a vízözönt túlélõ Utnapistim
tanácsa: „tégy jót ellenségeddel” is emlékeztetõ a lélek atlantiszi
aranykorára. A bennünk lakozó Azonos méltóságára, mely által
nemességet nyer a Más és a Lét.

A földmisztériumokkal kapcsolatos vélelem, ha egy táj-
templom szívében található magas szakralitású helyet fel akarjuk
tölteni, ragyogtatni, akkor azon az azt környezõ kitüntetett
helyeken végzett közös imádság, fohász vagy ének segíthet.
De vajon mit tesznek állandó jelenlétükkel maguk az épületek,
mint jelek.

Körbejárva a Pogacnik által kijelölt Budapest-holon körvo-
nalát, vegyük szemügyre milyen új épületeket találunk. Érde -
mes õket számbavenni, vajon milyen üzenetet küldenek ezek
az épületek a város köldöke felé. Induljunk el a hajdani keleti
városfalmaradványtól, a Kálvin tértõl. A holon vonalán fekszik
Z. Halmágyi Judit épülete, mely látszólagos eszköztelensé gé-
ben harsány, már a Gellért-tér felõl is felhívó erõvel idegenedik
el történelmi környezetétõl, üzenve a modern lényegét, „a
régitõl való irtózást”. Furcsa tetõdísze két szarvszerû ékkel fog
közre egy vak háromszöget.

Talán ha a mûanyagszerû transzparenciát a környezetet
tükrözõ felület váltaná fel, az épület a szükséges alázattal megta-
lálná a helyét. Így uralkodása erõ és méltóság nélküli. De már
nem társtalan. Épülõ szomszédja, Virág Csaba munkája is ékként
hatol a Kálvin tér történeti terébe, elrejtve a Nemzeti Múzeumot.
Ék is, és annak megnyíló negatívja, melyben egy lejtõ mutatko-
zik. Tovább haladva a holon körvonalán az Oktogontól a Terror
Házára látunk. Már az elsõ pillantás villámcsapásként hat, az
Andrássy út történelmi terébõl eluralkodva szakad ki az épület,
és ávóskabát színével, a pengefalak történelmi idézõjelével,
diabolikus ikonjaival valódi fekete mágiát ûzve idézi meg az
épületen az épületben történteket. Ez a ház még távolról is
képes fizikai rosszullétet okozni. Valószínûleg ez a dolga, de ne
feledjük, ezt a városholon körvonalán mûveli. Azonban ennek
a háznak történelmi terhe alatt nem egy város tere, de még a
mennyég térideje is elgörbül.

Követve a holon körvonalát a Finta-Plájer-Peska-Szabó
alkotógárda akadémikus posztmodern retrojához érkezünk.
Retro, mert a „szerencsésen semleges“ (Klein–Lampel&Lampel)
építészeti nyelven megszólaló utcányi, vagy inkább befelé fordí-

tott városnyi épület a hatvanas évek szoc-modern klinkertéglás
SZTK építészetére rímel. Bár az óriás együttes arctalannak tûnik,
ha jobban keressük, fölleljük titánarcát. A pláza nyugati kapuját
fedõ fém-üveg traverz legyezõszerûen szétterülõ tartórend-
szere az egykori Orion gyár emblémáját idézõ technodémon
maszkjába fut össze. (Mellesleg régen a hegyek és folyók iste-
nek nevét viselték, a modern kor a szent sarokba vásárolt tele -
víziókészüléknek adta a Kékes, Duna, Balaton, Orion nevet.)

Ez az óriási hajójú shop-Titanic egy másik, Rajk László által
jegyzett dekonstruált kikötõ-, hajó-, híd-, fedélzet  (– AURÓRA-
metafóra) – Lehel piaccal veszi közre a harmadik hajót, a jáki
templom másolataként is méltóságteli épületet. A középsõ hajó
idézetszerûsége ebben a környezetben továbbfokozódik. Míg
a másik két épület forgalma felfokozott, ez a hajó a közlekedés
túsza, hiszen a négysávos közlekedés zaj- és gáz-aurája szigeteli
el a csendességet és magányt keresõt.

A holon határa elhalad a Mamuttal farkasszemet nézõ
Hattyúház és a Fény utcai piac fém-üveg euklideája közelében,
a Mammut hatalmas kockatömege ugyan lekerekített töme-
geivel szelídebb benyomást kelt, mint a Kálvin téri épületoffen-
zíva, de a bejárat fölötti mammut-agyar ívû, marokszerû kapu-
tetõzeten megakad a szem.

A holon megközelíti azt a megszentelt helyet, ahol Buda
várába elõször behatoltak a magyar csapatok. Ez ma azonosítatlan
szerepû, hangsúlyosan rangvesztett és ápolatlan terület, mely
– ahogy azt Pogacnik városgyógyító szertartása során észlelni
lehetett, geomantiailag érzékeny, „akupunktúrás” hely.

Végül a holon eléri az Alkotás utat, ahol a hajdani MOM
épület utóda tekint a magaslaton hármas sárkányfogként a térbe
harapó épületegyüttesre. A hajdani optikai mûvek a magyar
ipar érthetetlen vesztesége, hiszen nehéz elhinni, hogy a finom-
mûvû optikai lencséknek (célzóberendezéseknek, csillagászati
tükröknek, szemüvegeknek, diagnosztikai eszközöknek) nin-
csen piaca, és azon a versenyen a MOM-nak rossz esélyei lettek
volna. Az örömöt az ürömben pusztán a MOM épületek ember-
idegen, nyers modernista unalmának felszámolása kínálta. Ez a
– keleten és nyugaton is azonos – ipari lelketlenség eltûnt,
majd feltámadt. Ez a BAUHAUS retro hangulat jelenik meg a
MOM logóján is. Ez az új épület egyszerre képviseli a húszas-
harmincas évek német titáni technopuritanizmusát és a hatvanas
évek magyar szocmodern unalmát, de legfõbb jellemzõje a
kezelhetetlen sterilitás, amit nem szabad összetéveszteni a tiszta-
sággal. Vele szemben egy háromhajós irodakatedrális markol a
levegõbe, benne is inkább a nemzetközi stílus német, vagy
inkább berlini iránya mutatja meg magát. A hármas hajó elõ-
képére a német új építészet több épületében is rálelhetünk,
Lucia Beringer müncheni épülete, a Trias, és a berlini Sony Cen-
ter üveg-acél pengefala találkozik Cságoly Ferenc épületén.
Az üres térbe hasító pengeépület persze nem nemzeti copy-
right, Kolozsváron is találunk ilyen banképületet, a Malomárok-
tól nem messze, de az éles szögek, hegyek, hasító, szemet
megsebzõ idomok a kilencvenes évek berlini építészetében,
fõként a Murphy&Jahn iroda jegyezte épületekben valóban
meghatározóvá váltak. A Potsdamer Platz épületei mellett talá-
lunk még hasonló hajóidomot Berlinben, azt az üveg-fém „jégtö-
rõvel” ellátott épületet a düsseldorfi Petzinka&Pink iroda fémjel-
zi. Mintha különös kapcsolat lenne ezek és a Pogacnik által
megnevezett tabáni centrumban menhirként elhelyezett berlini
fal-maradvány között.
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Az említett épületek a kört szinte maguk is „négyszögesí-
tik”. Alkotóik szuverén, nagytehetségû mûvészek sokszínû
életmûvel és vélhetõen ideológiai, politikai szempontból sem
sorolhatók szorosabb közösségbe. Amit korszerû mûvészként
megidéznek, az maga a jelen. Persze értelmezésünk elkerülhe -
tetlenül szubjektív, gyakran a projekció csapdáitól sem mente-
sen, ahogy nemritkán ezek a rejtelmes sugárvonalak is más és
más helyen érzékelhetõk különbözõ mérõk számára. Ugyan-
akkor a vaszati, a feng shui és a geomantia épp elég változatos
utat kínál a környezet és embertársaink iránti építészeti alázathoz,
hogy ne ke lljen azt szûkösnek éreznünk.

Az élõ építészet rendíthetetlen kritikusa, Bojár Iván András
a gondolatmenetünkben szinte emblematikus helyiértékkel
jelenlévõ Cságoly-Keller-Hõnich épületet Buda egyik déli vá-
roskapujaként nevezi meg,  de ez a városkapu egyben a Le
Corbusier-i lakógép, pontosabban  „dolgozógép” melynek „ka-
rosszériája nemcsak funkcionális, hanem piaci, városképi és
szociális szempontból is pontosan, az elvárásoknak megfelelõen
pozicionálja a házat”. És különös cyborg antropológia szólal meg
a ház (és bennfogaltan a város) új meghatározásában: „Most, ha
egy ezüstmetál acél burkolatú autó parkol az ezüstmetál fém
burkolatú ház elé, világossá válik, az épület is egy emberi funkció
köré létrehozandó karosszéria csupán.”

Mi a közös ezekben az új épületekben? A pengefalak, az
éles toldalékok, az új monumentalitás, vagy a környezetidegen
„semlegesség” vagy éppen a építészeti mindenhatóság önké -
nye-kedve, játékossága, vagy funkcionális unalma. Látszólag
semmi, és mégis…

A környezeti antropológiával foglalkozó számára leginkább
a feng shui kínálhat magyarázatot az épületek láttán megélt
zavarra. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a hagyomány az embe-
riség mintegy negyede számára élõ, és a nyugati mérnöki gon-
dolkodás orra alá már sok borsot törõ hagyomány. A tizenkilen-
cedik században Sanghai környékén épített, a táj vonulatait sértõ
nyomvonalú vasútszakaszt a helybeliek évtizedekig bojkottál-
ták.  A feng shui szakértõi szerint a K ínai Nemzeti Bank épülete
azért nem szerencsés, mert „a falak alkotta éles kiszögellések
mérgezõ nyílként zúdítják környezetükre  – s helyenként magá-
ra az épületre – a pusztító energiát.” (Richard Webster)

A feng shui a hegyes, éles idomok negatív „sugárzására”
figyelmeztet. De lehet, hogy elméletre sincs szükség és vállalha-
tók az elsõ benyomások keltette érzések. Az éles, hegyes,
szúrós, monoton, monumentális formák jelentéstana – Saint-
Exupéry kis hercegével szólva – az ember szívével jobban látha-
tó, mint az építészeti iskolázottság értõ figyelmével. De a hõsök
általános ezredvégi alakváltásai is jellemzõek. Gondoljunk csak
bele – Wenders Angyala még Berlin fölött hosszú kabátszárnyak-
kal, szomorú értemiségi együttérzéssel figyel a lelkekre, a másik
pillanatban rendezõ (kor)társa egy másik megmentõ angyalt
archetípusával ellentétes fekete mûanyagmezben, hegyes de -
nevérszárnyakkal zuhantat alá a magasból. A lágyan ívelt vonal
jelentése megtört egyenesbe fordítva elõjelet vált.

A kortárs uralkodó elmélet értékeléslogikája gyakran épp
fordított. A középpont, a kör „törzsökös térszervezés”, vagy
ahogy Klein Rudolf, Lampel Miklós és Éva könyvében olvashat -
juk, a kerekded, élõlényre emlékeztetõ forma valójában az
ortogonális szerkesztés és tektonika elutasítását jelenti. Ezzel
az épület mint az emberi test egy további kivetített külsõ burka
jelenik meg. Azaz az épület él, és benne a mikrokozmosz és a

makrokozmosz találkozik. Azaz a szerzõket idézve, a Heideg-
geri gondolat szerint az épület mint a lét kerete alapvetõen
szent, méghozzá a das Heilige típusú szent, az õsi , „Isten ,
illetve istenek elõtti” azaz az antropomorf görög isteneket,
illetve a pusztán létezõ ótestamentumi istenkoncepciót meg-
elõzõ szent. Az organikus építészet ezen õsi szent megnyilvá-
nulása lenne. Ezzel szemben az ótestamentumi hagyomány
szerint csak a név (héberül: sem) – Isten kiejthetetlen neve –
a legszentebb, és nem hozható létre semmilyen eszmei-formai
folytonosság közötte és bármi anyagi, jelesül az építészet
között. Minden ilyen, és más hasonló kapcsolat dekonstruá-
lódik, mint a Bábel tornya (Derrida) – az architektura nem
lehet „manifesztáció”–, és az építõmûvészet menthetetlenül
profán diskurzussá válik.

Az elõzõekben foglaltak szerint tehát az épület épp elnémí-
tandó szakralitása miatt itéltetik karosszériasorsra. Azaz nem az
isteni felé emeli az embert, hanem mint az autó, státusjelkép és
embertoldalék az emberlét reménytelen profanitásának lesz
foglalata és emlékmûve. A pénzügyi és kereskedelmi titanizmus
építészete ugyan megcsillant valamit Mammon emberfölötti-
ségébõl, de Istentõl valóban igen távol.

Vajon lehet-e a szavak után Babilont és Nimrudot feledve
még templomot építeni? És vajon lehet-e még az „ortogonali-
tás” parancsolata után Földre, ez eleven organizmusra profán
módon hajlékot emelni. Vagy a gond már a nyelvvel kezdõdik,
mert az a raszter diktálta renddel, a derékszöggel szembeszegül,
hiszen hajlékról beszél? Mert az idézet sorát folytatva, a kritikai
értelmezés kifogásolja, hogy az élõ építészet közösségeket, és
kollektív középpontokat a derékszögû raszter diktálta rendet
elvetve helyezi a középpontba. A kortárs magyar építészeti
kalauz summája maga is metafizikai síkra helyezkedik, amikor
így ír az organikus építészetet illetõen: A fentebb kifejtett filozó-
fia – és mint már erre történt rövid utalás – formai szempont-
ból nemigen jelent mást, mint a nyugati civilizáció, a görög-
római és zsidó-keresztény világ építészeti hagyományának
mellõzését, azaz a derékszögû rendszer, a tektonika helyette-
sítése biomorf és kerekded, gyakran meseszerû formákkal.

Azaz: nincs mese…
Mert az élõ építészet elutasítja a geometriát, a nyugati

civilizáció ismeretelméleti alapját a „föld megmérését”, azaz
a világ racionális fölfogását, fölfoghatóságát-, és visszalép a
sámánisztikus múlt bizsergetõ, titokzatosan hátborzongató
világába. (Klein, Lampel & Lampel)

És mi van akkor a Pantheonnal, a román kori kerektemplo-
mokkal, a Szent Márk székesegyházzal, vagy a bazilikával? És
vajon Bólyai János hova érkezett, amikor elhagyta az euklideszi
határeset-geometria világát?

De lehet, hogy a diskurzust nem is a szakrális és a profán
pólusai közé kell feszíteni. Lehet hogy a mechanikus és az élõ,
a gép és a szerves logikája ütközik a szükséges, sõt nélkülöz-
hetetlen együttmûködés helyett.

Bár Le Corbusier az ipari nagyvárost rákos daganatnak ne-
vezi és az egy kaptafára épülõ, rosszul harmonizáló bérkaszár-
nyák szürkeségét embertelennek tartja, építészeti filozófiájában
mégis a gépkultusz jelenik meg. A gép megjelenése olyan jelen-
tõs esemény az emberiség történetében, hogy voltaképpen
érthetõ, ha irányító szerepet tulajdonítunk neki a szellem
területén… és sajátos széptani gesztussal zárje a laudációt: A
brutális, mert villámgyors ráeszmélés a geometria immár
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érzékszerveinkre konkrétan ható intenzív öröme. És ha az
élek, hegyek, keskeny, hasító idomok maguk is kultikus jelek,
a gép mítoszának és kultuszának ikonografikus elemei. Az ék
és az emelõ, az egyszerû gépek apoteózisa a házgép formahim-
nuszában.

Mit is ír Le Corbusier a görbérõl és az egyenesrõl? A stílus
maga az ember, és jelen esetben az irányzat vagy irányzék. Az
egyenes a város lelkületére is egészségesen hat. Az ívelõ vonal-
vezetés költséges, akadályozó és veszélyes – alapjában bénító.
… A görbe út a szamaraké, az ember útja egyenes. … A
vasbetonból tervezett épület ortogonális jellege a maga tiszta
és egyenes szerkezetével evidenssé vált.

Azaz el kell jutnunk oda, hogy megalkossuk a gyakorlati
és formai megoldásaiban elég vonzó házgépet, vagyis azt a
háztípust, amely szükség esetén könnyedén újra eladható
vagy kibérelhetõ. Chandigar megbukott, betonrepedéseiben a
fû azonban újra zöldell.

De lehet, hogy a város nem gépezet, hanem élõ organiz-
mus, ahogy Marcel Poéte fogalmaz: „Egy város fiziognómiája
kifejezi karakterét.” Azaz a földrajzi miliõben elhelyezkedõ
város igenis él, él és fejlõdik. Egyre virulóbb organizmus,
amelynek különféle, a város testébe megfelelõen illeszkedõ
szervei pontosan tejesítik funkcióikat. Bár ez a metafóra nyil-
vánvalóan eltér a vaszati, vagy Pogacnik földorganizmus elgon-
dolásától, de mindegyik esetében a gépszerû vagy a (term é-
szeti, szociális és/vagy szellemi szempontból) élõ város modellje
áll versenyben. A megoldás egyszerû: a szembeállítás csapdáját
elkerülve a szimbiózis eszméjével lehet a helyzetet orvosolni.
Találhatunk nemes példát a más-más irányzathoz tartozó építé-
szek közötti ilyen együttmûködésre…

EGY MÁSIK ATLANTISZ

Jó lenne ha a fenti hitvita érveit maguk az épületek hordoznák
e tájtemplom avatott helyein. De ez a vita nem az építészek
között folyik, a polémia felelõsségét a hermeneutáknak kell
vállalniuk. Az építészek között a megbecsülés és szeretet hidat
teremthet. Ilyen bizonyító alkalom volt a ’96-os EXPO világkiállí-
tás közös vállalkozása, amely eltérõ felfogások, iskolák között
teremtett szellemi egységet. Mert Budapestet Atlantiszhoz nem-
csak Ley-vonalak kapcsolják, hanem saját Atlantisza is, a terv -
magzatként elvetélt millecentenáris EXPO-város is. Egy város-
rész, amely a bemutatkozó pavilonvilág közepébe helyezte a
hét törzs emlékezetére a hét magyar országrész és talán a hét
planétaszellem kozmológiáját, és fölé emelte a Nap képmását,
ezt a lézerfényû óriás mellkorongot, hogy ragyogjon Európa
mértani közepe felett. Nem ragyogott…

Az EXPO történetét megtaláljuk egy korábbi Országépítõ
számban. A meghívott világ találkozhatott volna a Budapestre
meghívott Magyarországgal. Az EXPO azonban rejtett üzenettel
is bír, mert ahogy történetét végigkövetjük, mert abban valójá-
ban a lemondások világkiállítását látjuk. A Trianon által megsem-
misített történeti-táji egység nem mutathatta meg újra magát.
Elõbb Bécs hátrált ki, majd Budapest mutatta meg a történetben
önmaga kettõs lényét. Voltak meglepõ fordulatok, mint például
az Antall kormány néhány napos visszakozója, melyet egy pol-
gármesteri meghallgatást megtisztelõ Petõfi-csarnokbeli diákde-
monstráció fordított meg, voltak nálunk régrõl jól ismert jelensé-
gek, mint a Bechtel cég gyarmati felettes Énjével való hadako-
zás, de létrejött mégis a csoda. Magyarország vezetõ építészei

minden irányzatból együtt tudtak dolgozni az Ünnepen. Mert a
világkiállítás és Európa szívébe meghívott hét magyar országrész
fölé a szeretet napkorongját emelte volna a magasba a csapat.

Az EXPO egy lett volna a világkiállítások közül, de szá-
munkra mégis egyetlen.

Aztán le kellett mondani a politikai érzékenységek miatt a
történeti Magyarország elszakadt tájainak meghívásáról, megje-
lenítésérõl. Pedig az együttélõ népek évszázadait gyógyító
egységben mutathatta volna fel ez az építészi megidézés.

(Csak zárójelben: amikor a Kárpát medencének a Szent
Korona és a Boldogasszonynak történt felajánlás által megszen-
telt történeti-ökológiai egységét etnikai alapon és a voks-demo-
krácia számításával racionalizálja a történelmi önkény, akkor azt
nyugodtan tekinthetjük a rosszhiszemû, nacionalista diktátumok
egyik jusztizmord példájának. De Trianon tragédiájában az
áldozathozatal szakrális elemeit is meglátni, új nemzetek fel-
emelését és táplálását a magyar nemzet saját testébõl-tájaiból.)

Le kellett mondani a napkorongról, helyette maradt az üres
közepû fénygyûrû, s végül a kormányváltás után maradt az
EXPO üres helye. Amit az építészálom helyett a nemzetközi
stílus jegyében az akadémiai posztmodern gyakorlatiassága
töltött be.

A Magyar Pavilon épülete lehetett volna az a Noé bárkája,
ami megmentett volna valamit ebbõl az elsüllyesztett látomás-
ból. Turányi Gábor épülete, amely a maga dimenzióival valódi
épületmandala volt, a kollektív tudat és tudattalan lélekidézõ
szent helye és téridõ jelkép jungi értelemben is, lehetett volna
az építészkar épülete az ígéret szerint. Nem lehetett.

A mágikus ünnep elmaradt, ez az atlantiszi sziget elsüllyedt
mielõtt a Cayce-i jóslat szerint kiemelkedhetett volna. Pedig
mit is üzent ez az ünnep, az egyik építész szerint: Sosem élt
bennem a világkiállítás úgy, mint hogy ez miféle nagyszerû
építészetet fog létrehozni, hanem úgy, mint hogyha életemben
elõször kellene ünnepelnem magyar tulajdonságokat, mint
vendéglátó készség, szeretetmegosztás…

Atlantisz népe Platon Kritiászában akkor pusztul el, amikor
az isteni rész eltávozik belõle . És mert az Isten szeretet, és az
Isteni rész is szeretet. Ha így van, a velencei manifesztum megol-
dási kulcsa hermeneutikai segítség is: …az építészek lélekjelen-
léte és felelõsségvállalása nélkülözhetetlen a válságból kivezetõ
út megtalálásához …Minden környezetátalakító tevékenység
hozzájárul a Föld egyensúlyának helyreállításához, ha a Föld
látható és láthatatlan élõlényeivel, élettereivel való szeretetteljes
kommunikációból fakad.

Több esztétikát és még több etikát!
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