
30 31

a kós károly egyesülés úJ tagJai

TÓNUS Építész és Mérnöki Kft., 
Keszthely

Miután Sánta Gáborral összeházasod-
tunk, Keszthelyre költöztünk, és a 
Forma Kisszövetkezetben dolgoztunk 
Jankovics Tiborral. Így nem Makovecz 
Imre holdudvarában kezdtünk a vi-
segrádi táborokban töltött nyarak 
után, hanem Csete Györggyel és Du-
lánszky Jenővel. Gábor legfontosabb 
három munkájában Jenő volt a szer-
kezettervező alkotótárs. Ezek a man-
dalaépítési munkák fémjelezték a 
pályánk első 10 évét. Mikor önálló iro-
dát alapítottunk, kikerültünk a Kós 
Károly Egyesülésből. A munkaterüle-
tünk pár évre áttevődött a település-
rendezési tervek készítésére.

Az utóbbi időben új terepen pró bál-
juk ki magunkat. Gábor elutazott Kam-
bodzsába, új kapcsolatokat épített ki 

ott működő magyar és nem zet közi 
szervezetekkel. Jelenleg Mauritiuson 
a trópusi építészetet tanulmányozza 
Gaetan Siew és Well Lampo tang mau-
ritiusi építészek irodájában. Én pályá-
zatokkal keresem a kenyerem. Két 
érdekes műemlék felújításon, kiegé-
szítésen dolgozom, az egervári Szé-
chenyi-Nádasdy kastélyon és a keszt-
helyi Georgikon Majormúzeumon.

Ars poeticánk, hogy az apró és a 
nagy dolgok közötti különbség vi-
szonylagos, valójában egyetlen fontos 
dolgunk van, az életben megadatott 
időnk minél teljesebb kihasználása. 
Munkáink során sokféle emberrel 
kerültünk kapcsolatba, és máig keres-
sük azt a partnert, aki teremtő kép-
zelettel törekszik intelligens és élhető 
környezet létrehozására.

Az Egyesülés 20 éves jubileumi kiál-
lítása idején kerestük újra a kapcsola-

tot régi barátainkkal. Jó volt látni a sok 
szép munkát, a kortársak alkotásait. 
Nagy érdeklődéssel olvastam a 2009/3 
számban meg jelent cikkeket. Mivel 
rengeteg határterületet voltam kény-
telen bejárni, fájón tapasz taltam, hogy 
pl. a Helyes Gábor cikke kapcsán ka-
varodott vitában ugyanaz zsigeri féle-
lem és elhatárolódás jelent meg, amit 
egyetemi éveink alatt begyakoroltunk. 
Hosszú, nehéz út volt ezeket kigyom-
lálni magamból. Ezt illusztrálják az 
elmúlt 10 év során készült várépítés-
meditációim is. 

Mai helyzetünkre két írást sze retnék 
ajánlani, amelyek segíthetik a fent 
elmondottak megértését. Az egyik 
Ottlik Géza Buda című regénye. A 
másik a Ji King Méreg című verse Ka-
rátson Gábor által ma gyarra átültetve 
és magyarázva.

Csángó Zsuzsa

A várÉPÍTÉS művÉSZETE

I.
jelszó: uroborosz
A jelszó a legfontosabb. Persze az igazit 
nem árulom el, azt ki kell találni, ami 
nem könnyű, mert gyakran megváltoz-
tatom. A falak most így majdnem az 
égig érnek, amit nem szeretek, mert 
nem süt be a nap. Szerencsére az égtől 
nagyon messze van a fal teteje, amikor 
az omlás veszélye nélkül már nem lehet 
tovább építeni. Az első kritikus feladat a 
fal méreteinek meghatározása. köny-
nyebb dolgunk van, ha egy kész 
védműbe költözünk bele, de akkor ott 
tartózkodásunk idején végig álarcot kell 
viselni. A láthatatlan fal a legravaszabb 
építmény, mert azt akármekkorára 
tudjuk növelni tetszésünk szerint. Érde-
kes jelenség szemtanúi lehetünk akkor, 
ha a magasba törő falakat egyszerre 
építjük körbe, vagy párhuzamosan, és 

kevert habarcs volt a legjobb kötő-
anyag.

A hegyre épült várakat mindig lánco-
latban építették. Egyikből el lehet látni 
a másikba, fényjelekkel üzenni egymás-
nak. A legendák alagutakról is tudnak, 
de a hálózatnak csak rövid szakaszai is-
mertek. 

Iv.
A légvárépítés mindannyiunk kedvenc 
elfoglaltsága. A légből kapott dolgok 
kiváló építőanyagként szolgálnak a 
bástyák megerősítéséhez, de talán még 
ennél is alkalmasabbak az ellenfél távol-
tartására a várfalaktól. 

A bástyákat időnként át kell alakítani 
a kor követelményeinek megfelelően. 
lehet ívesre kiképezni, akkor a célzások 
könnyen lepattannak róla, vagy amelyik 
telibe talál, az felszívódik a falban. Ez a 
kör alakú bástya szép vasárnap délutá-
nok kitartó átlustálkodásával alakítható 
ki. A füles bástyák az éjszakai töprengés 
termékei az álmatlanság kiélesíti érzé-
keinket, az ellenséget megpróbáljuk 
minél hatékonyabban megsemmisíteni 
az egész fronton. hatalmas készleteket 
halmozunk fel a lövedékekből, ami saj-
nos egyben könnyen sebezhetővé tesz 
bennünket, mert a harcművészetben 
jártas ellenfelek könnyen felrobbanthat-
ják az egész fegyvertárat.

légvárat azonban elsősorban nem a 
harc kedvéért építünk. legjobb egy 
titkos átjárót kialakítani, amelyen át a 
titkos jelszóval szabadon közlekedhe-
tünk. A védelmet akkor elhanyagolhat-
juk és a belső terekre fordíthatjuk figyel-
münket. 

Az első, ami észrevehető, hogy milyen 
könnyen tudunk mozogni, eltűnnek a 
szilárd dolgok körülöttünk. A forgószél 
nem félelmetes meteorológiai jelenség, 
hanem a nagycsarnok tartóoszlopai. A 
falak légfüggönyből vannak, amikből 
illatfoszlányok szakadnak le és szóród-
nak szét körülöttünk. 

mindenütt falak vesznek körbe, ajtó-
kat, ablakokat nem látunk, mégis várat-
lanul újabb és újabb terekbe kerülünk. 
Sosincs teljes némaság, valami mindig 
motoszkál, neszez. Az állandó csengés-

bongásból nem mindent veszünk észre, 
de, ha sokat tartózkodunk a várunkban, 
megismerjük hangjait. kedvenc szobá-
inkat is a hangokról ismerjük meg. ha jó 
hallgatnunk azt, ami körülvesz, nyugod-
tan pihenhetünk, de ha disszonáns je-
lenségeket tapasztalunk, végig kell járni 
minél több helyet. Ez mozgásba hozza 
a falakat, ezért ügyelni kell a mozdulata-
inkra. Talán tánclépésben kell haladni, 
vagy bonyolult keleti mozdulatokkal kell 
kordában tartani esetleges mozgásun-
kat? 

v.
A várak mértékegysége a tűzerő. 1 tűzerő 
egység megegyezik kb. 10 m³ fa tűzere-
jével, ami békés időben egy család évi 
tüzelő igénye a fűtést és a főzést egy-
aránt számítva. jele: ◊. A nagyobb és 
kisebb egységek jelölésére az időmér-
téket használjuk. Az alapegység egy 
órának felel meg. 

Nem csak a tűz forrását jelölhetjük 
tűzerővel, hanem a neki ellenálló éghe-
tetlen tömeget is.  A hétköznapokban 
használt kályhák tűzereje 1–10 ◊˝ (tűzerő 
másodperc), a keramikusok égető ke-
mencéjének tűzereje viszont ◊´ (tűzerő 
percekben) mérhető. várainkat legalább 
1 ◊ napra kell tervezni, ami 1–2 m vastag 
vályogfalnak felel meg, de számottevő 
erősségről csak 1 ◊ hónap megléte ese-
tén beszélhetünk.

Nagy kérdés, hogyan tudjuk a meg-
felelő tűzerőt biztosítani? Nagy szüksé-
günk lehet olykor tűzerő transzformá-
torra. E transzformátorok (mármint ho-
mo sapiens) már a történelem hajnalán 
léteztek, de működésük eléggé kiszá-
míthatatlan mind a mai napig, bár a 
piackutató szakemberek hatékonyan 
tudják a termelés irányát pozitív irány-
ban befolyásolni. A keletkező tűzerő 
sokak szerint világégéssel fenyeget, és 
a transzformátorok megsemmisítésé-
ben látják az egyetlen megoldást, ami-
vel megelőzhető ez a katasztrófa. 

mások, akik jobban ismerik a transz-
formátorok működését, inkább az át-
programozás mellett érvelnek. A mér-
tékegységek elemzéséből látható, hogy 
a passzív és aktív tűzerő átváltásának 

ezek egyszerre dőlnek le, véletlenül 
egymás felé, megtámasztják egymást, 
és a végső összeomlás helyett helyes kis 
barlang alakul ki. Na ennek igazán örü-
lök. Ez valami nagyszerű dolog, amit be 
is lehet rendezni. 

jó itt bent. 
kívülről csak elképzelni tudom a vára-

mat, egy nagy vagy kicsinek látszó kő-
kupac, de belülről határozottan kelle-
mes. még a nap is besüt a kövek közöt-
ti kisebb réseken. Sajnos ezeken én nem 
férek át. Az átjárás biztosítása hosszú, 
fáradságos és veszélyes munka. fennáll 
a veszélye annak, hogy minden tovább 
omlik, és már nem lesz elegendő hely 
mozgásra, csak annyi, amennyit össze-
lapítva kitöltök. Tehát most sokkal óva-
tosabban és körültekintőbben dolgo-
zom. A nyílás végül ugyanolyan formá-
jú lett mint a fejem feletti. kör alakú.

jó itt kint. kimegyek, bemegyek. mire 
kell a jelszó? őrt állíthatnék, aki minden-

kitől megkérdezi a jelszót és csak akkor 
engedi be, ha tudja. Ez jó. Akkor most 
bemegyek és lefekszem aludni. 

de mi lesz, ha az őrök elunják magu-
kat, és nem vigyáznak rám? most inkább 
kimegyek, úgy is kell gyűjteni ezt-azt. A 
külvilági hányattatások nem tartoznak 
szorosan a témához, ezért mellőzöm a 
leírást. A vár a fontos, amit építek, illetve 
magától épül. megpróbálhatjuk a bejá-
ratot labirintussal álcázni. Ez persze csak 
kívülről látszik labirintusnak, belülről 
minden terület jól látható és használha-
tó, de az áthaladás a jelek segítségével 
lehetséges csak.

II.
várat minden körülmények között tud-
nunk kell építeni. A lehetséges helyszí-
nek közül vizsgáljuk meg az ingoványt, 
mint tevékenységünk leggyakoribb 
közegét. Sziklaszilárd elképzelést kell 
kidolgoznunk, ami megvilágítja a körül-

mények rejtett valóságát és a vár alapját 
képezheti.

Ingoványban a talaj süppedős, kutat 
ásva 4–5 emelet mélységben találunk 
teherbíró réteget. messzi környékre le-
hulló csapadék mind ide folyik össze, 
magával sodorva a könnyű és apró 
dolgokat. A völgybe települő erdő 
megszűri ezt a folyamatos áramlatot. 

Az ingovány elszigetelten is kialakul-
hat egy medence aljában, de az ilyen 
helyeket kerüljük, várépítésre nem 
megfelelőek. kisebb-nagyobb vízfolyás-
ok melletti területek alkalmasabbak, 
mert a nedvesség nem csak szűk kör-
nyezetünkből gyűlik össze, hanem külső 
források is táplálják. Ekkor állandósul a 
víz jelenléte. 

Az ingoványt általában nem szeretjük. 
könnyen és véglegesen elmerülhetünk 
benne egy rossz lépéssel. gazdag állat-
világa irtózattal tölt el (békák, siklók, 
szúnyogok), még a növényeknek is éles 
pengét alkot a levele, ami kellemetlen 
sebeket ejt a kezünkön-lábunkon, ha 
óvatlanul, védő öltözet nélkül kevere-
dünk a sűrűjébe 

lll.
Az özönvíz óta a hegytetőkre is építünk 
várakat. Talán az Ararát hegyén partot 
fogott bárka emlékére. 

A fedélzet az udvar, kamrákat, ciszter-
nákat építünk a hegy gyomrába, a pa-
rancsnoki híd itteni elnevezése, úgy 
emlékszem donjon. Ez magyarul öreg-
torony. Itt lakik a vár ura és úrnője. 

legalkalmasabb építőanyag a fa, amit 
a hegyen bőven találunk. A külső falakat 
kővel és földdel kell beborítani. A kő erős 
védelem érzetét kelti, pedig egy ilyen 
kis helyre bezárva, a vészkorszakot csak 
a teremtőben bízva lehet átvészelni. 
Ezek a váraink azért is olyan sérüléke-
nyek mert, ha váratlan tűzvész vagy 
gyújtogatás kiégeti a vár belsejét, a több 
emelet magas falak magukban használ-
hatatlanná és veszélyessé válnak. 

A hegy tetején álló építmény bábel 
tornyát is eszünkbe juttatja. Ennek meg-
építése rendkívüli áldozatokat követel. 
határ győző szerint a szállító munkáso-
kat is építőkövekként befalazták. vérrel 
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jével, ami békés időben egy család évi 
tüzelő igénye a fűtést és a főzést egy-
aránt számítva. jele: ◊. A nagyobb és 
kisebb egységek jelölésére az időmér-
téket használjuk. Az alapegység egy 
órának felel meg. 

Nem csak a tűz forrását jelölhetjük 
tűzerővel, hanem a neki ellenálló éghe-
tetlen tömeget is.  A hétköznapokban 
használt kályhák tűzereje 1–10 ◊˝ (tűzerő 
másodperc), a keramikusok égető ke-
mencéjének tűzereje viszont ◊´ (tűzerő 
percekben) mérhető. várainkat legalább 
1 ◊ napra kell tervezni, ami 1–2 m vastag 
vályogfalnak felel meg, de számottevő 
erősségről csak 1 ◊ hónap megléte ese-
tén beszélhetünk.

Nagy kérdés, hogyan tudjuk a meg-
felelő tűzerőt biztosítani? Nagy szüksé-
günk lehet olykor tűzerő transzformá-
torra. E transzformátorok (mármint ho-
mo sapiens) már a történelem hajnalán 
léteztek, de működésük eléggé kiszá-
míthatatlan mind a mai napig, bár a 
piackutató szakemberek hatékonyan 
tudják a termelés irányát pozitív irány-
ban befolyásolni. A keletkező tűzerő 
sokak szerint világégéssel fenyeget, és 
a transzformátorok megsemmisítésé-
ben látják az egyetlen megoldást, ami-
vel megelőzhető ez a katasztrófa. 

mások, akik jobban ismerik a transz-
formátorok működését, inkább az át-
programozás mellett érvelnek. A mér-
tékegységek elemzéséből látható, hogy 
a passzív és aktív tűzerő átváltásának 

ezek egyszerre dőlnek le, véletlenül 
egymás felé, megtámasztják egymást, 
és a végső összeomlás helyett helyes kis 
barlang alakul ki. Na ennek igazán örü-
lök. Ez valami nagyszerű dolog, amit be 
is lehet rendezni. 

jó itt bent. 
kívülről csak elképzelni tudom a vára-

mat, egy nagy vagy kicsinek látszó kő-
kupac, de belülről határozottan kelle-
mes. még a nap is besüt a kövek közöt-
ti kisebb réseken. Sajnos ezeken én nem 
férek át. Az átjárás biztosítása hosszú, 
fáradságos és veszélyes munka. fennáll 
a veszélye annak, hogy minden tovább 
omlik, és már nem lesz elegendő hely 
mozgásra, csak annyi, amennyit össze-
lapítva kitöltök. Tehát most sokkal óva-
tosabban és körültekintőbben dolgo-
zom. A nyílás végül ugyanolyan formá-
jú lett mint a fejem feletti. kör alakú.

jó itt kint. kimegyek, bemegyek. mire 
kell a jelszó? őrt állíthatnék, aki minden-

kitől megkérdezi a jelszót és csak akkor 
engedi be, ha tudja. Ez jó. Akkor most 
bemegyek és lefekszem aludni. 

de mi lesz, ha az őrök elunják magu-
kat, és nem vigyáznak rám? most inkább 
kimegyek, úgy is kell gyűjteni ezt-azt. A 
külvilági hányattatások nem tartoznak 
szorosan a témához, ezért mellőzöm a 
leírást. A vár a fontos, amit építek, illetve 
magától épül. megpróbálhatjuk a bejá-
ratot labirintussal álcázni. Ez persze csak 
kívülről látszik labirintusnak, belülről 
minden terület jól látható és használha-
tó, de az áthaladás a jelek segítségével 
lehetséges csak.

II.
várat minden körülmények között tud-
nunk kell építeni. A lehetséges helyszí-
nek közül vizsgáljuk meg az ingoványt, 
mint tevékenységünk leggyakoribb 
közegét. Sziklaszilárd elképzelést kell 
kidolgoznunk, ami megvilágítja a körül-

mények rejtett valóságát és a vár alapját 
képezheti.

Ingoványban a talaj süppedős, kutat 
ásva 4–5 emelet mélységben találunk 
teherbíró réteget. messzi környékre le-
hulló csapadék mind ide folyik össze, 
magával sodorva a könnyű és apró 
dolgokat. A völgybe települő erdő 
megszűri ezt a folyamatos áramlatot. 

Az ingovány elszigetelten is kialakul-
hat egy medence aljában, de az ilyen 
helyeket kerüljük, várépítésre nem 
megfelelőek. kisebb-nagyobb vízfolyás-
ok melletti területek alkalmasabbak, 
mert a nedvesség nem csak szűk kör-
nyezetünkből gyűlik össze, hanem külső 
források is táplálják. Ekkor állandósul a 
víz jelenléte. 

Az ingoványt általában nem szeretjük. 
könnyen és véglegesen elmerülhetünk 
benne egy rossz lépéssel. gazdag állat-
világa irtózattal tölt el (békák, siklók, 
szúnyogok), még a növényeknek is éles 
pengét alkot a levele, ami kellemetlen 
sebeket ejt a kezünkön-lábunkon, ha 
óvatlanul, védő öltözet nélkül kevere-
dünk a sűrűjébe 

lll.
Az özönvíz óta a hegytetőkre is építünk 
várakat. Talán az Ararát hegyén partot 
fogott bárka emlékére. 

A fedélzet az udvar, kamrákat, ciszter-
nákat építünk a hegy gyomrába, a pa-
rancsnoki híd itteni elnevezése, úgy 
emlékszem donjon. Ez magyarul öreg-
torony. Itt lakik a vár ura és úrnője. 

legalkalmasabb építőanyag a fa, amit 
a hegyen bőven találunk. A külső falakat 
kővel és földdel kell beborítani. A kő erős 
védelem érzetét kelti, pedig egy ilyen 
kis helyre bezárva, a vészkorszakot csak 
a teremtőben bízva lehet átvészelni. 
Ezek a váraink azért is olyan sérüléke-
nyek mert, ha váratlan tűzvész vagy 
gyújtogatás kiégeti a vár belsejét, a több 
emelet magas falak magukban használ-
hatatlanná és veszélyessé válnak. 

A hegy tetején álló építmény bábel 
tornyát is eszünkbe juttatja. Ennek meg-
építése rendkívüli áldozatokat követel. 
határ győző szerint a szállító munkáso-
kat is építőkövekként befalazták. vérrel 
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aránya kb. 1:3600, de ez az arány tovább 
növelhető.

furcsa elgondolni, hogy belső tűz-
erőnk (ami passzív tűzerőnek számít) 
akár végtelen is lehet. Tehát ha ezt nö-
veljük, a fent említett arány akár 1:∞ is 
lehet. 

vI.
Sok éve már, hogy elmélyedtem a vár-
építés művészetében, és biztos vagyok 
benne, hogy a zarándok vára az egyik 
legkülönlegesebb építmény, amit az 
ember létrehozott.  Ez ugyanis a mesék 
csodálatos repülő várkastélya.  

Alapvetésként elfogadjuk, hogy min-
den emberi tevékenység célja a várépí-
tés A korábbi várépítés-gyakorlatok a 
lehetséges építőanyagok szemszögé-
ből vizsgálták a témát. A zarándok 
azonban elindul valahonnan, zsebében 
fonálra felfűzött üveggyöngyökkel és 
nem áll meg sehol hosszabb időre, 
miféle várat épít az út során? 

A leghosszabb zarándokutat ismere-
teim szerint Aranykabóca mester tette 
meg, kínából Indiába, a keselyűhegy 
mennydörgő hang nagy kolostorába a 
szentkönyvekért menendő. Tizennyolc-
ezer mérföldes útját csodákkal övezve, 
de félelemmel telve járta végig, a visz-
szautat viszont ő és kísérői repülve tették 
meg.

A fáradtságos és végtelennek tűnő 
utazás során mindenből gyöngyöt kell 
készíteni, amit találunk, de a magunkkal 
vitt gyöngyök is nagy segítségünkre 
vannak. Naponta többször sorra vesszük 
a készletet, mindre ráolvasunk hosszabb, 
rövidebb imádságot. 

A vár formája a lehető legtökélete-
sebb, ami a világon létezik, gömb, illetve 
kicsit tojásdad a gyors forgástól. Egyet-
len mód a bejutásra, ha magától meg-
nyílik előttünk. A sok kis gyöngyöt 
gyengéden gondolatban egyesíteni kell. 
mikor a várépítő eléri célját, maga az 
építmény körbeöleli és felrepíti.

Ezt az érzést a napsütötte, szikrázó 
balaton látványához tudnám hasonlíta-
ni, mikor a bakony erdei után megpil-
lantjuk a Tihanyi-félszigetet.

Csángó Zsuzsa

Jaya KohKer projekt • Kutatóközpont 
programterve Kambodzsába

Gyógyul a kút
De vizét nem isszák
Gyász az én szívem 

Lenézik a tisztát
Pedig lehetne

élni már
Életet merni

Ahogy éled a nyár

(Ji King – karátson gábor fordítása)

Ahányszor kambodzsára gondolok, min-
dig az az elképesztő akarat és követke-
zetesség jut eszembe, ahogyan a régi 
khmerek az urbanizáció problémáját 
kezelték. Néhány száz év alatt a város – 
mindig ugyanaz az égi város, Angkor – 
költözött, bolyongott, mozgott ide-oda 
a térségben. kicsit olyan volt az  egész 
városépítés, mint a víz útja. árad-apad, 
elfolyik, feltör valahol máshol, ragyogva 
szétterül a földön, aztán elpárolog – visz-
szaszáll az égbe. És valami mégis itt 
marad.

bár nem beszélünk sokat erről, de 
valamennyiünket ez a költőiség ragad 
meg. hogy miért? mert ez a mozgás, a 

víz örökké nyughatatlanul áradó, simo-
gató jelenléte az az üzenet, ami mind-
annyiunk számára egyszerre érzéki és 
egzisztenciális kérdés.

A víz egyszerre erős és mégis hajlékony, 
alkalmazkodó őselem. A víz zabolátlanul 
félelmetes, de békés csendességében is 
tekintélyt sugárzó. Az élet a vízben szü-
letett, testünk nagy része is víz. hol van 
az a forrás, ami egy középkori város újjá-
éledéséhez nélkülözhetetlen? Ezt a for-
rást kell meglelnünk – magunkban és 
egymásban.

Az épület a víz tiszteletére szánt mű al-
kotás legyen még akkor is, ha a terület 
ma vízhiánnyal küzd. Akkor is, ha  éppen 
a víz hiányát, ennek okait és következ-
ményeit kutatja az itt folyó munka. Cé-
lom hogy az épület üzenete, jelrendsze-
re, erőtere az elveszett vizet elérje, össze-
gyűjtse, így a vízvesztés folyamatának 
megfordításához az első lépést megte-
gye. A tetők tölcséres formája a khmer 
hagyományokhoz hűen vízgyűjtő felület. 
Csak a monszunesőkre számíthatunk.

Az építészetnek két értékes formája 
létezik, az időtálló, jelértékű, kemény 
építészet és a generációkkal együtt 
pusztuló, megújuló lágy építészet. har-
monikus környezetet az a kultúra teremt, 
ahol ez a két ág együtt él, egymás mel-
lett, egymást kiegészítve alakul. Ilyen volt 
a középkori európai kultúra és ilyen volt 
a középkori khmer királyság környezet-
alakítása is. Szellem nélkül nincs kultúra, 
de tőke nélkül nincs maradandó kultúra. 
A kemény és a lágy dolgok egymást ki-
egészítő kettőssége olyan gondolat, 
amit az ember csak gazdag élettapasz-
talatok bonyolult szintjén tud átlátni és 
mélységében megérteni.

létezhet jelentős és mégis lágy építé-
szeti szemléletű ház, különösen a kam-
bodzsai éghajlaton jól megvalósítható, 
ha a ház megfelelően hűvös klímáját 
azzal biztosítjuk, hogy falai élő sövényből 
épülnek. Az egész épület egyetlen ker-
tészeti remekmű, középen egy átrium-
ban a vízgyűjtő medence, körülötte a 
tető a vízgyűjtő felület, a sövénylabirintus 
kellemesen leárnyékolja a tereket, azok 
a helységek, amelyek zárhatóak  lesznek, 

Egy zárulás, egy tárulás
a neve legyen válToZáS.
jövés menés szüntelen
a TAlálkoZáS legyen.
Idelép és odalép
amit látunk, az a kÉP.
Az Égi minta

(Ji king – karátson gábor fordítása)

mandalák – világmodellek

ha végigtekintünk a világ évezredes 
építészeti örökségén, akkor a legtöbb 
fennmaradt mű nem az alkotó művész 
vagy az építők dicsőségét hirdeti, hanem 
az építők személyén túlmutató nagyobb 
hatalom, a világot rendező elv és értelem 
emlékművei. Elménk arra teremtetett, 
hogy modellek által ragadja meg a va-
lóságot és az építészetünk is ebből a 
késztetésből fakad. 

Amikor létrehozunk egy teret, mely 
korábban nem létezett, magától értető-
dően egy új világot alkotunk, melynek 
meglesznek a maga törvényei. ha rosz-
szul építünk, ezek halott és merev törvé-
nyek lesznek, ha harmóniát és rendet 
építünk, a tereink is életre kelnek, áramló 
erőt és energiát adnak nekünk. ha tehe-
tem mindig az ég felé megnyitott cent-
rális térrendszereket tervezek. mandala-
alaprajzokat.

A mandalák égi minták, a világot ren-
dező akarat földi tükröződései. A kismé-
retű festett mandalákat a keleti szerzete-
sek használják meditációs gyakorlataik-
hoz, de az indiai és kambodzsai város-
alapító tudós papok is ilyen minták sze-
rint épitettek nagy méretekben. Nagyon 
megnyugtató a rendezett és pontosan 
az égtájak szerint tájolt centrális térsor 
tervezőnek, építtetőnek egyaránt. Érde-
mes kipróbálni.

Sánta Gábor

kínálkozik ilyen többfunkciós fórumnak, 
ami egyszerre kantin, klub és kapcsolatok 
építésének helyszíne is. Pozíciója a biz-
tonsági okokból védett, zárt, belső terü-
let és a feltáró út között célszerű. 

A tervezési koncepció szerves része a 
telep kertészeti kialakítása. Ez nem csu-
pán az épületek határolását, árnyékolását 
és klímavédelmét szolgáló sövényekre 
terjed ki, hanem a parkoló autók árnyé-
kolását szolgáló fák telepítésére és az itt 
lakók élelmezését kiegészítő gyümöl-
csöskert ültetésére. Ezt a szándékot tük-
rözi a teljes együttes visszafogottan 
egyszerű építészeti formanyelve, a házak 
növényzet közt megbújó, a természeti 
környezetben feloldódó arculata. Ezzel 
összhangban a választott építőanyagok 
is természetes, könnyen alakítható szer-
kezetek lesznek.

mauritius, 2009. október 26.
Sánta Gábor

a sövényen belül üvegfalakkal is lehatá-
rolhatók. A koncepcióm lényege a külső 
és belső terek klasszikus khmer építészet-
ből ismerős átláthatósága, átjárhatósága, 
amit a sövény rostjaiban áramló víz tesz 
védetté. jelzésszerű utalások fogalmaz-
hatóak meg ezen az építészeti nyelven 
arra a költői jelenségre, hogy a növények 
a régi templomhegyek ellenségeiből e 
házban megszelídítve oltalmazókká, 
enyhet adó védelemmé válhatnak.

A kutatóközpont feladata, hogy egy 
állandó és egy időszakos személyzetet 
kiszolgáljon. Az átmenti szállásigénnyel 
érkező kutatók 2–12 hétig tartózkodnak 
a helyszínen. hosszabb távon célszerű 
egy jól működő, trópusi körülmények 
között az elmélyült munkához nélkülöz-
hetetlen, korszerű lakótelep megépítése 
a kutatóbázis közvetlen környezetében. 

Egy kisebb falu lélekszáma lesz a ku-
tatóközpont várható egyidejű népessé-
ge. A munkán kívül eltöltött időhöz, a 
közösségtudat építéséhez a munkahe-
lyeken és a privát szállásokon kívül szük-
ség lesz a társasági élet helyszínéül 
szolgáló térre is. Az étkezés helyszíne 

A szemközti oldalon fent: a régészeti 
kutatóközpont szállásépületének, 

lent: éttermének távlati képe 
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szaszáll az égbe. És valami mégis itt 
marad.

bár nem beszélünk sokat erről, de 
valamennyiünket ez a költőiség ragad 
meg. hogy miért? mert ez a mozgás, a 

víz örökké nyughatatlanul áradó, simo-
gató jelenléte az az üzenet, ami mind-
annyiunk számára egyszerre érzéki és 
egzisztenciális kérdés.

A víz egyszerre erős és mégis hajlékony, 
alkalmazkodó őselem. A víz zabolátlanul 
félelmetes, de békés csendességében is 
tekintélyt sugárzó. Az élet a vízben szü-
letett, testünk nagy része is víz. hol van 
az a forrás, ami egy középkori város újjá-
éledéséhez nélkülözhetetlen? Ezt a for-
rást kell meglelnünk – magunkban és 
egymásban.

Az épület a víz tiszteletére szánt mű al-
kotás legyen még akkor is, ha a terület 
ma vízhiánnyal küzd. Akkor is, ha  éppen 
a víz hiányát, ennek okait és következ-
ményeit kutatja az itt folyó munka. Cé-
lom hogy az épület üzenete, jelrendsze-
re, erőtere az elveszett vizet elérje, össze-
gyűjtse, így a vízvesztés folyamatának 
megfordításához az első lépést megte-
gye. A tetők tölcséres formája a khmer 
hagyományokhoz hűen vízgyűjtő felület. 
Csak a monszunesőkre számíthatunk.

Az építészetnek két értékes formája 
létezik, az időtálló, jelértékű, kemény 
építészet és a generációkkal együtt 
pusztuló, megújuló lágy építészet. har-
monikus környezetet az a kultúra teremt, 
ahol ez a két ág együtt él, egymás mel-
lett, egymást kiegészítve alakul. Ilyen volt 
a középkori európai kultúra és ilyen volt 
a középkori khmer királyság környezet-
alakítása is. Szellem nélkül nincs kultúra, 
de tőke nélkül nincs maradandó kultúra. 
A kemény és a lágy dolgok egymást ki-
egészítő kettőssége olyan gondolat, 
amit az ember csak gazdag élettapasz-
talatok bonyolult szintjén tud átlátni és 
mélységében megérteni.

létezhet jelentős és mégis lágy építé-
szeti szemléletű ház, különösen a kam-
bodzsai éghajlaton jól megvalósítható, 
ha a ház megfelelően hűvös klímáját 
azzal biztosítjuk, hogy falai élő sövényből 
épülnek. Az egész épület egyetlen ker-
tészeti remekmű, középen egy átrium-
ban a vízgyűjtő medence, körülötte a 
tető a vízgyűjtő felület, a sövénylabirintus 
kellemesen leárnyékolja a tereket, azok 
a helységek, amelyek zárhatóak  lesznek, 

Egy zárulás, egy tárulás
a neve legyen válToZáS.
jövés menés szüntelen
a TAlálkoZáS legyen.
Idelép és odalép
amit látunk, az a kÉP.
Az Égi minta

(Ji king – karátson gábor fordítása)

mandalák – világmodellek

ha végigtekintünk a világ évezredes 
építészeti örökségén, akkor a legtöbb 
fennmaradt mű nem az alkotó művész 
vagy az építők dicsőségét hirdeti, hanem 
az építők személyén túlmutató nagyobb 
hatalom, a világot rendező elv és értelem 
emlékművei. Elménk arra teremtetett, 
hogy modellek által ragadja meg a va-
lóságot és az építészetünk is ebből a 
késztetésből fakad. 

Amikor létrehozunk egy teret, mely 
korábban nem létezett, magától értető-
dően egy új világot alkotunk, melynek 
meglesznek a maga törvényei. ha rosz-
szul építünk, ezek halott és merev törvé-
nyek lesznek, ha harmóniát és rendet 
építünk, a tereink is életre kelnek, áramló 
erőt és energiát adnak nekünk. ha tehe-
tem mindig az ég felé megnyitott cent-
rális térrendszereket tervezek. mandala-
alaprajzokat.

A mandalák égi minták, a világot ren-
dező akarat földi tükröződései. A kismé-
retű festett mandalákat a keleti szerzete-
sek használják meditációs gyakorlataik-
hoz, de az indiai és kambodzsai város-
alapító tudós papok is ilyen minták sze-
rint épitettek nagy méretekben. Nagyon 
megnyugtató a rendezett és pontosan 
az égtájak szerint tájolt centrális térsor 
tervezőnek, építtetőnek egyaránt. Érde-
mes kipróbálni.

Sánta Gábor

kínálkozik ilyen többfunkciós fórumnak, 
ami egyszerre kantin, klub és kapcsolatok 
építésének helyszíne is. Pozíciója a biz-
tonsági okokból védett, zárt, belső terü-
let és a feltáró út között célszerű. 

A tervezési koncepció szerves része a 
telep kertészeti kialakítása. Ez nem csu-
pán az épületek határolását, árnyékolását 
és klímavédelmét szolgáló sövényekre 
terjed ki, hanem a parkoló autók árnyé-
kolását szolgáló fák telepítésére és az itt 
lakók élelmezését kiegészítő gyümöl-
csöskert ültetésére. Ezt a szándékot tük-
rözi a teljes együttes visszafogottan 
egyszerű építészeti formanyelve, a házak 
növényzet közt megbújó, a természeti 
környezetben feloldódó arculata. Ezzel 
összhangban a választott építőanyagok 
is természetes, könnyen alakítható szer-
kezetek lesznek.

mauritius, 2009. október 26.
Sánta Gábor

a sövényen belül üvegfalakkal is lehatá-
rolhatók. A koncepcióm lényege a külső 
és belső terek klasszikus khmer építészet-
ből ismerős átláthatósága, átjárhatósága, 
amit a sövény rostjaiban áramló víz tesz 
védetté. jelzésszerű utalások fogalmaz-
hatóak meg ezen az építészeti nyelven 
arra a költői jelenségre, hogy a növények 
a régi templomhegyek ellenségeiből e 
házban megszelídítve oltalmazókká, 
enyhet adó védelemmé válhatnak.

A kutatóközpont feladata, hogy egy 
állandó és egy időszakos személyzetet 
kiszolgáljon. Az átmenti szállásigénnyel 
érkező kutatók 2–12 hétig tartózkodnak 
a helyszínen. hosszabb távon célszerű 
egy jól működő, trópusi körülmények 
között az elmélyült munkához nélkülöz-
hetetlen, korszerű lakótelep megépítése 
a kutatóbázis közvetlen környezetében. 

Egy kisebb falu lélekszáma lesz a ku-
tatóközpont várható egyidejű népessé-
ge. A munkán kívül eltöltött időhöz, a 
közösségtudat építéséhez a munkahe-
lyeken és a privát szállásokon kívül szük-
ség lesz a társasági élet helyszínéül 
szolgáló térre is. Az étkezés helyszíne 

A szemközti oldalon fent: a régészeti 
kutatóközpont szállásépületének, 

lent: éttermének távlati képe 




