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Október közepén a bresti (Franciaország) Institut de Géoarchitecture és a Centre de
Recherche Bretonne et Celtique nemzetközi konferenciát szervezett Kontextus és identitás
– az új század kihívása címmel. Az elõadók a kérdést az építészet területén vizsgálták,
elõbbbeszámolókhangzottakelahuszadik századelejéneknemzeti törekvéseirõl (köztük
Gerle János elõadása), azután a regionalizmus jellemzõ formáiról a huszadik század
folyamán, végül a kortárs építészet identitáskeresésérõl (köztük Csernyus Lõrinc elõadása
amagyarorganikus törekvésekrõl). Ekonferenciakeretébenhangzott el azalábbi elõadás,
amelyet témája,kérdésfeltevései ésmegközelítésemiatt tartottunkközlésreérdemesnek.G. J.

Akutatásokszerintawalesinyelv többezeréves.Awalesinyelvetbeszélõnépekeredetére
számos elmélet született. A történészek szerint a walesi nemzet csupán az elsõ évezred
derekán jött létre, amikor angolszász népcsoportok jelentek meg a szigeteken, a nyugati
hegyvidékre szorítvánazõslakókat. Ez lett akésõbbiWales.Ameghódított területekenaz
angolszászok1536-banmegalapítottákazangol államot.Azévszázadokighúzódóössze-
tûzések után az Acts of Unionértelmében az angol királyság megfosztotta Walest nemzeti
státuszától. (1)

Annak ellenére, hogy Wales elveszítette politikai önrendelkezését, a nemzet ideája
továbbélt. Ehhez,kétségkívül, nemcsakanyelvmegõrzése járult hozzánagymértékben,
hanemazaközösélményanyag is, amelyakülönbözõwalesi közösségeket összefogta.

A legfontosabbilyenösszekovácsolóerõaz iparosodásvolt.Amennyibenegyországot
akkor tekintünkipariországnak,haadolgozóktöbbségétaz ipar foglalkoztatja,akkorWales
lett a világ elsõ ipari társadalma a XVIII. század végén. Az ország jellegét meghatározó
iparosodásXX.századihanyatlásahasonlómódonazegésznemzetetérintette:amennyiben
aztnevezzükposztidusztriális társadalomnak, amelybenadolgozók többségét valamikor
az ipar láttaelmunkával,demosta többségüknemaz iparbandolgozik, akkorWales lett a
világelsõposztindusztriális társadalma. (7, 8, 15)

A demokratikus úton választott angol Parlament történetében a walesiek soha sem
szavaztakkonzervatívkormányra.Talánezamagyarázataannak,hogyaz1979-97között
hatalmon lévõkonzervatívvezetésa szakszervezet eltörlésével, amodernizációésameg-
újhodás ösztönzésével miért aprózta fel szisztematikusan a walesi társadalom gazdasági
alapjait.

A megújulást szolgáló befektetéseket Londonból irányították, és úgy tûnt, ezek
elsõdlegescéljaaz iparimúltkitörlése.Az1980-asévekvezetõségepolitikaihasznothúzott
az ipari közösségekésa fennmaradt iparágak felszámolásából.Azátalakulásalatt awalesi
városokés falvak jellegzetesépítészeti formáieltûntek,helyükönüzletközpontok,alacsony
színvonalúlakóházakjelentekmeg,pusztaûrthagyvaazegykorvirágzóközösségekhelyén.

Az iparosodást követõ megújhodási kísérletek során kialakult építészet a tervezés
silánysága miatt csak megerõsítette az angol kritikusok régi elõítéletét, amely szerint az
EgyesültKirályságonbelülawalesiépítészeta legrosszabb.Azangolmédiaszámáramindig
kényelmes volt Walest emlegetni a legalacsonyabb színvonal példájaként, így Angliának
egyetlen régióját sem érte diszkrimináció. Walesnek valamennyi befektetõt be kellett
fogadnia, fõként a kereskedelem és az építészet terén. Sajnálatos módon olyan hátrányos
helyzetûkéntkezeltekbennünket,hogyabefektetésekhatásátmegsemkérdõjelezhettük.
Ahelyiön-kormányzatokazon fáradoztak,hogy rövid távonagazdasági aktivitás látszatát
keltsék, mit sem törõdve a hely szövetén okozott hosszú távú károkkal. Versengtek az
angliaibefektetõkért,akiknekfelajánlottákazöldterületeklegjavátésavárosoklegfontosabb
pontjait. Ezeket a helyszíneket alacsony színvonalú házakkal csúfították el, és az építke-
zésekbõlszármazóhaszonvisszavándoroltAngliába.Afejlesztéssorána történelmi tájakés
városképeklepusztultak,ugyanakkoravolt ipari szeméttelepekmegmaradtak.Ezahelyzet
a mai napig fennáll, de a változásnak is vannak jelei. (14, 21, 23, 25)

1997-ben legalább Londonban munkáspárti vezetést választottak. A régiók politikai
jogkörének tágítása jegyében a walesiek néhány hónap leforgása alatt megszavazták a
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Walesi Nemzetgyûlés felállítását. Törvényhozó ereje ugyan nincs, és az adórendszerbe
sincsbeleszólása,deaNemzetgyûlés500évutánelõször jelentbizonyos fokúönállóságot
Walesnek.

A Nemzetgyûlés megválasztásakor a walesi GDP az angliainak csupán a 77 %-át érte
el. 1999-ben az Európai Bizottság megállapítása szerint a walesi lakosság többsége olyan
alacsonyéletszínvonalonélt, hogy jelentkezhetett volnaa régiós segélyprogramra.Ugyan
a segélyeket örömmel hasznosították, a walesi gazdasági helyzet több volt mint aggasztó.
A Nemzetgyûlés ötéves mûködése alatt a walesi GDP tovább romlott. A gazdagok és a
szegények közötti hatalmas szakadék megszûntetését célzó törekvések folytán hatalmas
összegeket fordítanakazoktatásra, szakképesítésre, a tehetségesemberekországonbelül
tartására, a vállalkozói rendszer fejlesztésére és egy tudásra épülõ gazdaság kiépítésére.

ANemzetgyûléscsupánalegutóbbiévreelérteel,hogyintézkedéseivalóbanawalesiek
érdekeit képviseljék – és ne az Egyesült Királyságot. Felcsillant a remény, hogy Wales a
magasabb fejlõdés útjára lép. A még szinte láthatatlan változások egyik fontos pontja az a
felismerés,hogyennekmegújulásnaka lehetõségétmagaawalesikultúrahordozza,amia
múlt ügyetlen visszhangoztatásánál sokkal több. Mindebbõl következõen egyre többen
megértik, hogy egy összetartó közösség építésében és a polgári értékek fejlesztésekor
alapvetõ tényezõ az épített környezet minõsége.

Minél lepusztultabb egy terület, annál szemfülesebbeknek kell lennünk a megújítási
tervek minõségével kapcsolatban. A rossz tervezés elfojtja a megújulás lehetõségét. Amíg
a múltban talán elfogadható volt, hogy a gazdasági hanyatlás révén a walesi design igen
szegényesvolt,ma többolyanesetrõl tudunkEurópábanésazontúl, aholamagasan tartott
tervezési színvonal gazdaságinövekedést indított be.

Hozzászokhattunk, hogy a befektetõk a harmadik világhoz vagy a fejlõdésben lévõ
országokhozhasonlóanWaleströvidtávonsajátkényükrekihasználhatónaktekintik.Jelenleg
azon fáradozunk,hogyabefektetõknekmegmutassuk, awalesi egy fejlett ésérett európai
társadalom,amelyikképesönállóanmeghatározni,hogymilyen iránybafejlõdjék.Awalesi
építészet eljövendõ formáinakkialakítását ennek tükrébenkell értelmezni.Walesegyalig
létezõ nemzet, amelynek kevés nemzeti sajátosságára kell támaszkodnia ahhoz, hogy a
nemzetközi viszonylatbanönállóértéketképviseljen.

Ugyan ironikusan hangzik, de ahhoz, hogy egy nemzet a világ gazdagodásához
hozzájárulhasson,olyanépületeketkell létrehoznia, amelyekben–aglobalizáció tenden-
ciáival szemben – a nemzeti karakter megjelenik. Ebben az értelemben a nemzettudat
sokban hasonlít egy védjegy ismérveihez. A walesiek számára ez a védjegy szó szerint és
átvitt értelemben is maga Wales.

Azépített környezetminõségeés sajátosságai és a társadalompolgári értékei, illetvea
befektetéskötelezettségeiésminõségeközöttközvetlenkapcsolatáll fenn,és ilyenmódon
közvetlenülhata jólét alakulására.

AkülönbözõrégiókvagyaWaleshezhasonlókisebbországoknemzeti sajátosságainak
megjelenése szorosan összefügg a polgári összetartás, a kollektív bizalom, a szaktudás és
tehetség megtartásának kérdésével és a gazdaság növekedésével.

A világ népességének nagy része nincs is annak tudatában, hogy Wales létezik. Azok
közül, akik tudják, hogy van egy hely, amelyet Walesnek hívnak, sokan abban a hitben
élnek, hogy Anglia egyik olyan részérõl van szó, mint Yorkshire vagy Cornwall. Skócia és
Írország példájából látjuk mit kell tennünk. Ugyan mindkét országot hasonló kapcsolat
fûzte Angliához, de az az egyiket sem taszította olyan hátrányos helyzetbe, mint Walest.

Ahhoz, hogy Wales újra megerõsödve jelenjen meg a nemzetköziporondon, elõször
különkellválniaAngliától.Ezta legfontosabbterületen,a turizmusbankellelkezdenünk.Az
utóbbiévekbenmegindult továbbképzésiprogramokcélja,hogyazelsõosztályúbefektetõk
számára is vonzó feltételeket teremtsünk. Egyre inkább élvezzük annak az elõnyeit is,
hogykulturáliskezdeményezéseinkkülönválnakAngliáétól.Azépítészetésakörnyezetter-
vezés terén is olyan irányokat igyekszünk követni, amelyek az angol környezettõl filozó-
fiájukban és egyedi megjelenésükben eltérnek. Ez természetesen nem könnyû feladat.

Nehézségetokoza történelmilegmegszokott szerep, amely szerintAngliakihasználja
Walesforrásait:azújwalesiépületekformáitamainapigAngliábanmûködõangolépítészek
diktálják, hiszen megrendelõik is angolok, és a legkiválóbb walesi építészek a mai napig
Londonbankötnekki és tehetségüketAnglia és azangolprojektek szolgálatábaállítják.A
tervezõkközöttvalódi tehetséget tehát igennehezentalálunkWalesben.Pedig tervezõinket
saját magunknak kellene irányítanunk, és csak ezután mozoghatunk valóban szabadon.
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Legkiválóbb tervezõinket tehátWalesbenkell tartanunk, illetvemindentelkellkövetnünk,
hogy visszacsábítsuk azokat, akik már elmentek. A fent említett, történelmileg kialakult
minta megváltoztatása évtizedekbe telhet. További nehézséget jelent, hogy a brit építõ-
ipar ma elsõsorban mesterséges építõanyagokat alkalmaz, és az építõket nagyon nehéz
meggyõzni,hogyegyszerû természetesanyagokathasználjanak.Nembeszélvearról,hogy
amesterségesépítõanyagokzömétAngliábólkell beszereznünkésazépítési vállalkozók
szintekivétel nélkülAngliából érkeznek.

További problémát jelent egyes angol építészek és építészet-kritikusok Wales-szel
szembenimagatartása.Máremlítettem,miérthasznosazangolmédia számára,haawalesi
designszínvonaláttünteti felalegalacsonyabbnak.Úgytûnik,azõszempontjukbólhátrányos,
ahogy mi ezen az elõítéleten változtatni szeretnénk. Széles körben elterjedt az a nézet,
hogyWalescsakazangolmintakövetésével szerezhetivissza jóhírét. Sokanazon iscsodál-
koznak,hogyWalesbenvannakolyanok,akikenergiát fordítanakarra,hogyegysajátosan
walesi tervezés- és építésmódot kialakítsanak. Ez a nézet részben a London-központú
építészeti média félreértésbõl fakad, amely szerint az angol építészet és várostervezés
nemzetközi érvényû. Nincsenek tudatában annak, hogy a világ bármely pontján milyen
könnyen felismerhetõazangolépítészeti formanyelv, éshogymilyenellenségesenhathat
olyankörnyezetben, amelynemkeltiAnglia illúzióját.

Ennekazillúziónakalakásépítésalegjobbpéldája.Ezeketazúj lakótelepeketmindenütt
megtalálni Angliában és Wales déli részén. Ez a stílus a dél-kelet-angliai vidéki életmód
ideája alapján született, kevés köze van Waleshez. Ezek az angol kulturális gyarmatosítás
különösen alattomos megnyilvánulásai, és az értük felelõs angol lakóházépítõ cégek az
építõipar legbefolyásosabbvállalkozásaiközétartoznak.AzáltaluképítettházakbaWalesben
a legtöbbesetbenangolcsaládokköltöznek. Jelenlegszinteelképzelhetetlen,hogysikerül
valaha ezeket a cégeket meggyõzni arról, hogy módszereiken változtassanak.

Úgy vélem új, jellegzetes környezetet kétféleképpen alakíthatunk ki Walesben. Na-
gyobb beleszólásunk kell hogy legyen abba, hogy mit engedünk építeni. Közel egy
évszázadonkeresztülahelyiönkormányzatoképítészetiosztályainak tanácsadójaaKirályi
KépzõmûvészetiBizottság(RoyalFineArtsCommission)nevûszervezetvolt.Ezabizottság
írásban értékelte a benyújtott terveket és modelleket, melyben megindokolta, hogy miért
fogadjaelvagyutasítjavisszaazokat.Aprojektekelenyészõszázaléka,csaka legkényesebb
helyszínekrevonatkozótervekkerültekbeebbeafolyamatba.Alondoniszékhelyûbizottság
elsõsorbanalondoniberuházásokkal foglalkozott,bárelméletilegawalesiépítési színvonal
emeléséért is felelõs volt. A gyakorlatban a bizottságot Wales egyáltalán nem érdekelte.

Skócia már 1920-ban létrehozta a maga önálló mûvészeti bizottságát. A munkáspárti
kormány1998-banmegszüntetteaKirályiKépzõmûvészetiBizottságot,ésegyúj testületet,
azÉpítészetésazÉpítettKörnyezetBizottságát (Commission forArchitectureand theBuilt
Environment – CABE) nevezte ki a helyére. Mivel a környezeti témákért való felelõsséget
az új walesi Közgyûlésre ruházták át, a CABE-nek nem volt többé beleszólása a walesi
ügyekbe.Elõszörnyílt ráWalesnekalkalma,hogysajátbizottságotállítson fel.Kétévbe telt,
amíg a Nemzetgyûlést meggyõzték arról, hogy megalakítsa a Walesi Tervezõ Bizottságot,
amelykörülbelülegyévelátottmunkához,ésezalattazidõalattazalkalmazottaktoborzásával
és saját feladatainakmeghatározásával volt elfoglalva.

Wales kis ország, és azt reméljük, hogy saját bizottsága néhány éven belül jelentõs
eredményeket fog elérni, ha mással nem, legalább avval, hogy a múltban ránk erõszakolt
építészetimerényletekfolytatásátmegakadályozza.Azészak-walesiCaernarfonfallalkörül-
vettõsivárosánabizottság tevékenységemáris látható.Acsodálatos fekvésûvárosa tenger
ésaSnowdowniahegyláncközött található.Azévelsõ felébenolyanpályatervetnyújtottak
be, amely közvetlenül a tengerpartra tervezett új épületeket. Az angol építésziroda és a
területfejlesztõ egyáltalán nem törõdött a helyszín értékeivel. A múltban számtalan ilyen
esettel találkoztunkWales-szerte.Ám ebbenazesetbenaWalesiTervezõBizottságközbe-
lépett. Nagy a valószínûsége, hogy az elrendelt vizsgálat a terv módosítását eredményezi.
Talán épp ez a közbelépés fogja a dolgok menetét megváltoztatni. (2, 3)

Abizottságnaktermészetesenaktívszerepe isvan.Egyszerûmarketinggel,aTurisztikai
Hivatal, a Walesi Területfejlesztõ Iroda és a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások újfajta
szemléletével párhuzamosan a Tervezõ Bizottság elõkészítheti a talajt a kivánatos tervek
számára. Az olyan walesi és külföldi tervezõk kiválasztásával, akik munkájukban a hely
szellemének kifejezésére érzékenyek, a bizottság a jó környezet kialakításához járulhat
hozzá. Lehet, hogyolyanpéldaértékûprojekteket, talánéppenegyújfajta gyárépítészetet
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fog támogatni, ami ellensúlyozni tudja az angol stílust, az egyetlen számunkra jelenleg
hozzáférhetõalternatívát.

Az új, sajátos környezet kialakításának egyik módja tehát a Walesi Tervezõ Bizottság
nevelési és döntõbírói szerepkörében rejlik. A másik, közvetlenebb lehetõség: egy új,
tipikusanwalesiépítészeti formakincskidolgozása.Awalesinacionalizmusszületésétõl, az
1960-asévektõlkezdvetalálunkolyanwalesiépítészeket,akikawalesi formakincskorszerû
megjelenítésének szentelték munkásságukat. Legtöbbjük az õsi walesi épületek elemeit
kutatta. Ezek az emlékek azonban nem szolgálnak elegendõ jellegzetességgel ahhoz,
hogy egy új formakincs kiindulópontjai legyenek. (4, 19)

Azország legfontosabbhagyományosépülettípusaiaz iparimunkásokvárosiésvidéki
lakóházai, a mára nagyrészt lebontott régi ipari épületek, és természetesen a megszállók
által ránk kényszerített várak és fõúri kastélyok. (10, 16, 17, 18)

Hogyanalakíthatóki ezekbõl egy sajátoswalesi építészet?Azt gondolom, sehogy.Az
effélepróbálkozásoknyománszületettazadekoratívvárosi romantika,amelyaXIX.századi
angol Arts and Crafts stílushoz hasonlítható, ilyen például az 1978-ban épült gwyneddi
önkormányzati irodaház.

Amígegyetlenwalesi építészt semtudnékmegnevezni, akima ilyen romantikusúton
járna,aWalesbendolgozóangolépítészekamainapighajlanakerre.St.David’sõsivárosának
újonnankialakított,angoloktervezteközpontjaaztsugallja,hogyazegyetlen,amiWalesben
érdekes, a misztikus múltja. (22)

A Nemzetgyûlés hatalmas erõfeszítéseket tesz a fenntartható fejlõdésért. Részben
ennekeredményeként, awalesi építészekkörébena fenntarthatókörnyezetkérdése igen
fontossá vált, és ez a kortárs walesi építészet egyik új ágának a filozófiai alapja. A fenntart-
hatóság kérdése a 60-as évek lázadó kultúrájából fejlõdött ki, amikor számos alternatív
közösség telepedett le Walesben. Egyes, indián sátrakból álló falvak több mint 30 éven át
fennmaradtak,ésezenközösségek leszármazottaiközülkésõbbtöbbenközéleti személyi-
ségek lettek. A Machynlleth melletti Alternatív Technikai Központ hasonló gyökerekkel
rendelkezik. Valamennyi épületét önerõbõl és helyi nyersanyagból építették. A központ
egyikprogramjaazújrahasznosított hulladékból ésmezõgazdaságimelléktermékekbõl a
fenntarthatóság szellemében elõállított új építõanyagok kifejlesztése. Az ilyen módon
kialakított épületek tisztán kapcsolódnak a környezetükhöz. (4, 5, 11)

Az építészek egy további csoportja a fenntarthatóság szempontjait igyekszik a törté-
nelmigyökerekkel rendelkezõépítésmódirántivággyalösszekapcsolni,minthaazújépüle-
teket a régiek elhullott morzsáibõl klónozták volna. David Lea (munkáiról beszámolt az
Országépítõ 1997/3-4. száma) és hozzá hasonló tehetséges építészek keze alatt valóban
gyönyörû, mély jelentést hordozó mûvek születnek anélkül, hogy bármilyen népmesei
asszociációt akarnánakkelteni.Azõsimintáknakezamegközelítéseerõsenutópisztikus.
Politikai felhangja pedig a kiváltságos középosztály igényeit fejezi ki, azokét, akiknek
megvana lehetõségükarra,hogy „alternatív” életmódotválasszanak.Awalesi társadalom
zömének ez a választási lehetõség azonban nem adatik meg. (12, 13)

Ezt azépítészeti szemléletet amodernistadesigndialektikája is áthatja.A tartalomésa
környezetre való hatás mellett számára mégiscsak az építészet a legfontosabb. Az õsi
walesiépítészetnekezamegközelítése,úgygondolom,sokkal jobbanérdekliakárakülföldi
építészeket is, mint a walesi népet. Ezenkívül ezek a munkák többnyire vidéken épülnek
és nyílvánvalóan könnyen illeszkednek a természeti tájba.

De milyen hatékonysággal lehet a puritán, fenntarthatóság-központú szemléletet
átemelni azokba a városokba, amelyekben a walesiek többsége él? Legjobb tudomásom
szerinterremégsenki semvállalkozott. Szerintemazújwalesiépítészetnekbármelywalesi
városban vagy faluban meg kell állnia a helyét. Olyan harmonikusan kell beleillenie a
környezetébe, mint a régi kápolnák vagy közösségi terek (working-men’s hall), és legfõ-
képpen a polgárok érzékenységének kimûvelésére és találkozóhelyek kialakítására kell
törekednie. Azoknak az embereknek az életét kell szolgálnia, akik számára épült. (6)

Mióta 1998-ban visszatértem dolgozni Walesbe, nekem is ez volt a célom. Ugyan
WalesbõlszármazomésawalesiÉpítészeti Iskolábankezdtemtanulmányaimat,aszemléle-
temalondoniArchitecturalAssociationbentöltöttéveksoránalakultki,aholkésõbbmagam
is tanítottam. Itt William Alsop és Peter Cook angol építészek tanítványa voltam, majd 15
évigAlsop irodájábandolgoztam.Diákéveimegyikmeghatározóélményevoltaza feladat,
hogyvennünkkellett egyképeslapotés találomrakiválasztanunkegyújságcikket. Ezután
a cikk tartalma alapján terveznünk kellett egy épületet a képeslap által meghatározott
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környezetbe. Bármilyen tapasztalatot ki lehet fejezni az építészetben. Ahhoz, hogy egy
épület jelentéssel bírjon azok számára, akiknek készült, a közösség egyedi jellemzõit és
közös tapasztalatát is figyelembe kell vennie. Más szóval, ha a tervezés során csupán a
környezetben lévõépületekre történikutalás, legyenekazoktörténelmiekvagymodernek,
nemtudunkvalóbansikeresalkotásokkalhozzájárulni azépített környezethez.

Az is felmerült bennem, hogy a XX. század végével elérkezett a modernista építészet
alkonya.Amodernizmusdogmáivéglegeltûntek.Azépítészekmárnemazt vallják,hogy
egyetlen biztos módja van a tervezésnek és minden ettõl eltérõ irány helytelen. Talán
végremegértjük,hogyezazelméletegypluralista,globális társadalombanmáraktualitását
vesztette. Felismertük,hogyadesignglobalizációja– lassanavilágösszesnagyvárosaúgy
néz ki, mint egy amerikai belváros – az ökológiai monokultúra építészeti megfelelõje.

Talánazt ismegértjük,hogybizonyos területekenszükségünkvana tömegtermelésre
és a globalizációra, de az élet gazdagsága és öröme tapasztalataink sokféleségében rejlik.
Azélet alapjaabiodiverzitás, acivilizációpedigakultúráksokféleségétõl függ.Másszóval,
amonokultúraakáregyökoszisztémán,akáracivilizációnbelülegyet jelentazélõhalállal.

Walesmégcsakmost lépett a függetlenségésazönállósodásútjára,mostkeresi iden-
titásának kifejezésmódjait. A nemzetközi stílus hanyatlása az építészetben tehát nem is
jöhetett volna jobbkor számunkra.

1998-banvisszatértemWalesbe,hogyaWalesiMillenniumKözpontotmegtervezzem.
Ez az ország zenemûvészeti központja, egy operával a központjában. Az épületben több
színpad lesz, és különbözõ elõadómûvészeti társaságoknak, mûvészeti szervezeteknek
nyújtotthont.Azépítészetidialektikavagyazautentikusságkérdésenemigazánfoglalkoztat.
Nagyonérdekelviszontaz,hogyaWalesbenfelnövõésélõemberekmindennapi tapaszta-
latainakmegfigyelésemilyenépítészetiötleteketszülhet.Végsõsoronezekaközösemlékek
és tapasztalatokkötikösszeazembereketésalkotjákanemzetet.A jövõbeliWalesénképét
ezekrea tapasztalatokraalapozva fogjukkialakítani.

Walesi gyerekkorom emlékei közé tartoznak a Cardifftól 20 km-re nyugatra található
southerndowni tengerparti nyaralások.Eszembe jutnakazészak-walesikirándulások is, a
hegyek uralta táj és a palafejtés által átalakított városképek. Ezek az emlékképek nagy
segítségemrevoltakaWalesiMillenniumKözpont tervezésekor,amikizárólaghulladékpala
újrafelhasználásával épül. (24, 27)

Azokra a hatalmas ipari konstrukciókra is emlékszem, amelyek Dél-Wales völgyeit
tarkították. Ezek a formák az épület alakjában és felületdíszítésében köszönnek vissza. A
szénbányákhulladéktárolóibanmegkövesedett fosszíliákutánkutattam.Valószínû,hogy
nagyonsokwalesinekvannakhasonlóemlékei.Ezeknemkülönlegeskalandok–ellenke-
zõleg, nagyon is mindennaposak. De azok számára, akiknek ez az épület készült, fontos
jelentése van. (9 – korpafû-szár, 26, 28, 29, 30)

Az épületbe látogatók természetesen nem fogják ezeket az élményeket közvetlenül
átélni.A látogatók többsége,haérezegyáltalánvalamit,azvalószínûlegnemlesz több,mint
az épülettel való egyfajta kellemes rezonancia.

Ezek az jegyek teszik karakteresen walesivé az épületet? Természetesen nem. De
egyedivé,másépületektõlkülönbözõvéválikáltaluk.Olyanépületté, aminemépülhetett
volnamásholésmáskor.Csakazebbenaszellembenépült, akörnyezet jellegéhezalakított
épületekkel, amilyeneket nem lehet a londoniakkal könnyedén összecserélni, leszünk
képesek arra, hogy Walesben jellegzetes, polgári környezetet hozzunk létre.

Amúlt lehetérdekes,denemolyanérdekes,mint a jelen,és semminemlehetérdeke-
sebba jövõnél.

Trom Kata fordítása
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