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Az alábbi szöveg a szerző 2009. augusz-
tusában, Piliscsabán elhangzott előadá-
sának fordítása.

Ausztrália ősi földje a világ legrégibb 
élő kultúrájának hazája. A bennszülött 

– aboriginal – kultúra olyan, 40-60 000 
éve fejlődő spirituális böl csesség bir-
tokosa, amelyből sokat tanulhat nánk 
arról, hogy miként kell felfog ni, értel-
mezni és ápolni a táj és az emberi 
kö  zösség ökológiai kapcsolatát. Sze-
rencsésnek tartom magam, amiért 
sivatagi, folyómenti, tengerparti és 
városi aboriginal közösségekkel szoros 
közelségben élhettem és dolgozhat-
tam, és segíthettem őket abban, hogy 
visszaszerezzék azokat a földeket, 
ahonnan elüldözték őket, és nyílt nép-
irtó technikákkal, valamint gyermeke-
ik elvételével megfosztották őket ősi 
életformájuk gyakorlásának lehetősé-
gétől. Részben e feladat rendkívüli 
kulturális nehézségei alakítot ták ki az 
építészeti felfogásomat. A korábban 
kegyetlen szándékossággal lerombolt 
és megsem misített lakhely, hovatar-
tozás és közösség újrafor málásának 
kísérlete során ki kellett alakítanom 
magam ban az ősi bennszülött kultúra 
és a mi kultúránk különbözőségének 
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sajátos megközelítését, amely nek fő 
jellemzői a figyelem, a felelősségérzet 
és a segítő szándék. A követendő 
gyakorlat kialakítá sához három elemi 
kérdésre kellett válaszolnom.

• Az érzések és gondolatok milyen 
minőségei juttatják az építészetet 
egészséges és hasznos kapcsolatba a 
társadalommal, és segítik abban, hogy 
a nyíltság, a kapcsolat és a megértés 
támasza, serkentője lehessen?

• Képes-e az építészet teljesíteni azt 
a feladatot, hogy gyógyítsa, táplálja és 
egymáshoz közelítse az eltérő embe-
ri közösségeket, s egyidejűleg szert 
tegyen mind magasabb szintű ökoló-
giai érzékenységre is?

• Elképzelhető-e a racionalista építé-
szet kudarca és a depolitizált interna-
cionalista architektúra formalista túl-
zásai után egy társadalmilag elkötele-
zett építészet?

E kérdések megválaszolásához rö-
viden meg kell vizsgálnunk, hogy mi 
az, ami hiányzik a jelenkori építé-
szetről folytatott diskurzusból, s mi az, 
amit ismét meg lehetne és kellene 
jeleníteni e diskurzus te mati kájában. 
Ezután térek rá arra az általam kialakí-
tott személyes stratégiára, amely ala-
pul szolgál nem csak az ausztráliai 

bennszülött kultúrával kapcsolatos 
munkáimnak, de egész építészeti te-
vékenysé gem nek is.

Korunkat gyakran illetik a poszthu-
mán jelzővel, utalva az elidegenedett 
képzőművészetekre és építé szetre. 
Jellemző tünet, hogy sok fontos köz-
épület és városrész, amelyek azzal 
kérkednek, hogy mennyire egyéni 
ar culatúak és emblematikusan jelleg-
zetes megjelenésűek, visszariadnak a 
szerves anyagokat és for mákat hasz-
náló építészet alkalmazásának bonyo-
lultabb és kifinomultabb feladatától; 
a női minőségeket hordo zó, szövevé-
nyesebb térszervezéstől, amit a közös-
ségek gyógyításának, megelevenítésé-
nek és segíté sének szempontjai is 
megkövetelnének. 

Amit Colin St John Wilson természe-
tes imaginációnak nevez, s ami a kul-
turális imagináció alapja és tar tószer-
kezete volt, elveszítette korábbi szere-
pét, és magunkra maradtunk egy 
gyak ran száraz, intellek tuális és önma-
gába fordult, immár nem a természet-
ben, s az emberi testben és lélekben 
gyökerező épí tészettel. A természetes 
imagináció szemléletében testünk, 
lelkünk és szellemünk úgy fogalma-
zódik meg, mint ami végtelenül kü-

lönböző és végtelenül hasonló minő-
ségként rezonál a közösség működé-
seire. Ez a viszony jelenik meg az épí-
tészeti forma emberi testként való 
megközelítésében, amit Adrian Stokes 
a kö vetkező képpen fogalmaz meg: a 
formák korlátozott gazdagságú nyelve, 
amely kisszámú ideogramma végte len 
soka ságú változatának közegébe kény-
szerül illeszkedni. Ezek az ideogrammák 
az ember legelemibb, mind annyiunk 
által érzékelt és megértett térbeli ta-
pasztalatai. A kortárs japán építész, 
Fujimori a mai kultúra szabad képzet-
alkotásával elegyíti azt a minőséget, 
amelyet „neolitikus”, elemi formákként, 
a népi építé szet természetes anyagok-
ból létrehozott, körkörös szerkezetű 
alkotásaiként határoz meg. E kettő 
egyesí tésével Fujimori új élettel telíti 
az általánosan ismert és megértett 
formákat. Magyarországon az embe-
ri test formájából és a hajlék elemi 
szükségességének tényéből alakult 
szerves hagyomány Makovecz Imre 
munkásságában elevenedett meg. A 
múlthoz kötődő folyamatosság, mint 
az őseredeti, de újraértel mezett 
hagyomá nyok őrzése az építész tár-
sadalmi és közösségi gyógyító szere-
pének fontos eleme.

Ha az építészet több akar lenni, mint 
egy életunt elit létformájának látható 
megjelenülése, elmélete vagy puszta 
lábjegyzete, szüksége van a társada-
lommal, a természettel és az emberi 
szellemmel való viszo nyá nak újraértel-
mezésére abban a kérdésben, hogy 
milyen is a hajlék alapvető és elenged-
hetetlen jellege. Az ausztráliai benn-
szülötteknek megvannak a maguk 
hagyományai; az ideiglenes, ma is 
használatos rövid idő alatt meg sem-
misülő haj lékok vagy árnyékvetők 
mellett tartósabb, körkörös formájú, 
ősi kőépítmények marad ványai kerül-
tek elő olyan vízfolyások mentén, 
aho vá a megfelelő évszakban rendsze-
resen visszatértek an golnahalá szatra. 

A monumentális építészetnek itt 
nincsenek hagyományai, amelyekre 
támaszkodhatnánk. A kétszáz ötven 
évvel ezelőtt kezdődött gyarmatosítás 

óta a bozótlakók kunyhói, hajlékai és 
az ad hoc „bozótaszta losság” – vagyis 
a használati tárgyak helyben fellelhe-
tő anyagokból puszta kézzel való 
előállítása – „új” népi for manyelvet 
teremtettek. Ebből a tervezésnélküli 
hagyományból sokat tanultam és 
merítettem munkám so rán, s az el-
múlt négy évtizedben olyan szemlé-
letet alakítottam ki, amely a tervezési 
folyamat középpont jába a közösségi 
értelemben vett kölcsönösséget, vi-
szonosságot helyezi. Az építész közös-
ségi mű vészként való tételezésének 
eszméje azt sugallja, hogy az építész 
bizonyos felelősséggel tartozik a kö-
zösség testi-lelki-szellemi egészségé-
ért; munkája hatással van a csoport, a 
közösség ökológiájára, s ezáltal az 
egyén idő- és térbeli korlátain messze 
túlmutató, az egész emberiség jövő-
jére ható válto zásokat képes el indítani. 
Ebben a felfogásban az építés folya-
mata csak fontos előjátéka az épület 
megvalósí tásának; szüntelen tánca a 
hívószavak és válaszok állandó köl-
csönhatásának. A folyamat végén az 
épület külsejéről e tánc le nyomata; az 
egyesülés eredménye lesz leolvasható. 
Az építész mindennek során rend kívül 
összetett együttműködést valósít 
meg, amelyben részt vesz a kultúra, a 
hely és a közösség, s melyben minden 
résztvevő újfajta kapcsolatba kerül a 
többiekkel, s valamelyest mindegyik 
megválto zik, átalakul. A merészen 
újító amerikai építész, Louis Sullivan 
olyan szemléletmód alapjait vázolta 
fel, amely meder ként szolgál a néhá-
nyunk által a rugalmasan érzékeny 
jelzővel is illetett organikus építészet 
szá mára. A következőket írja: „Alkotó-
képességünk … közvetlenül a megértő- 
és együttérző képességünkön ala pul; a 
meg értés képessége az egyik legfonto-
sabb adottságunk … a megértés magá-
ban foglalja a kifinomult és tökéletes 
lá tást; az adás és az elfogadás képessé-
gét; azt a képességet, hogy kapcsolatba 
lépjünk és eggyéváljunk az élő és az 
élettelen dolgok kal; egyesüljünk a ter-
mészet erőivel és folyamataival. Az 
együttérzés tehát erő; a megértés kez-

dete – a tudás önmagában nem ered-
mé nyezhet megértést.”

A rugalmasan érzékeny építészet 
létrehozza azt, amit Heidegger hajlék-
nak nevez: a gondoskodáson ala puló 
építészeti formát. A lakhatás igényé-
nek kielégítése újfajta válaszokat kö-
vetel, akár szóba kerülnek az építésze-
ti hagyomány mélységei, akár nem. 
Kihívásokkal teli korunkban meg kell 
tanulnunk mindig új és új módon 

„lakni”.
A következőkben szeretném ele-

mezni a magában a munkafolyamat-
ban megnyilvánuló, rugalmasan ér-
zékeny építészetet meghatározó mi-
nő ségek és megközelítési módok né-
melyikét. Az érzékenység költé szetét 
öt elemi minőségben fedezem fel és 
kö zelítem meg, ezek: Tánc a másikkal; 
Gondoskodás, Jelenva lóság, Árnyék és 
Titok. 

TÁNC – a kapcsolat alkímiája 

A tánc kezdődhet a tűz körül egy tisz-
táson a bozótosban, kísérheti történe-
tek elbeszélése, ivás, kacagás és viga-
dozás. Határozott célt szolgáló össze-
jövetel. Az elveszített föld, kultúra és 
méltóság visszaszerzése az által, hogy 
képzeletben megalkotunk, majd a 
valóságban is megépítünk egy lakó-
központot öt ősi szárma zású Koorie 
közösség számára. 
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gába fordult, immár nem a természet-
ben, s az emberi testben és lélekben 
gyökerező épí tészettel. A természetes 
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mészet erőivel és folyamataival. Az 
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Amikor a tűz kialszik, a hűvös éjsza-
kában a sátramban fekve egyszer csak 
meghallom, hogy férfiak sír nak. Az 
elviselhetetlen szenvedésekről és ké-
telyekről suttogva elbeszélt történetek 
legyőzték ezeket az erős és jószándékú 
embereket. Azon az éjszakán az ál-
mokban a széttöredezett emlékdarab-
kák reszketni és csillogni kezdtek, és 
megteltek új élettel, új formákkal és új 
reményekkel. Lassan körözni kezdtek, 
szép ségesen és szervezetten, és tán-
cuk visszatükrözte a csillagokét.

E tánc nyomai ismerhetők fel az épü-
let íveiben és nyílásaiban, mélyedései-
ben és kidudorodásaiban, ma gasságá-
nak változásaiban és tájolásában. 
Középen a tűzhely tart egyensúlyt a 
körülötte örvénylő terek ben, amelyek 
egymásba folynak és alakulnak úgy, 
hogy mindegyiknek saját középpont-
ja van, de egyben az egész középpont-
jához; a tűzhöz, vagyis az egész közös-
ség szívéhez is tartozik. 

Az épület magába foglal és megtes-
tesít az ország minden vidékéről szár-
mazó történeteket sasokról, bálnákról, 
angolnákról és kakadukról; megeleve-
níti és némán egyesíti őket a környe ző 
hegységekkel, a szakadékkal, a bo-
zóttal, az éggel és a távoli óceánnal.

Alkonyatkor az Ősök szellemei ösz-
szegyűlnek az árnyékban és menedé-

ket keresnek. Az élők hallják őket, érzik 
támogató szeretetüket és igyekezetü-
ket, hogy hazatérjenek.

A tánc kezdődhet egy szobában, va-
lahol egy külvárosban, látomásaiktól 
és törekvéseiktől átszelle mült katoli-
kus szeminaristák társaságában. Azt 
tervezik, hogy teológiai főiskolájukat 
áthelyezik a belvá rosba; egy régi házat 
magába foglaló új épületbe, hogy az 
oktatás, a fejlődés és a társadalmi 
igazságosság kérdéseiben vallott ke-
resztény értékeiket a város kultúrájába 
ágyazottan, s annak érdekében érvé-

nyesít sék – egy táncban örvénylenek 
a régi és az új irányában ható törekvé-
seik. A szellem és az érzékek annak 
ér dekében egyesülnek, hogy új egyen-
súlyt teremtsenek a férfi és női minősé-
gek között, s hogy megújítsák a tág-
keblűség, a türelem, a nyíltság, a gyó-
gyítás és az engesztelés szellemiségét. 
Fontos a rend, de éppily fontos a ha-
ladás, a rugalmasság és a változás.

Az inspirációnak a szeminaristák 
által ajánlott forrásai meglepően vál-
tozatosak, s olykor ellentmon dóak is. 
A megítélésük szerint kívánatos minő-
ségek között találjuk Szent Ferenc 
alázatosságát, Fra Ange lico gyengéd-
ségét és Bach fúgáinak spirális bonyo-
lultságát. A táncnak része e sokféle 
szál egybeszövése is.

A tánc megjelenül az épület szaba-
don kibontakozó kapcsolatrendsze-
rében, ahogy kinyúlik a külvilág felé, s 
ezáltal védelmezőn magába vonja a 
környező teret. A felületek követik és 
megjelenítik az épület belső terének 
kidudorodását és lélegzését – az alap-
mintázat a lemniszkáta; az építészeti 
séma, amelyről Goethe így írt: „Semmi 
kívül / semmi bévül / mert kint is van 
mindaz, mi bent / szent, nyílt titok…”

A magát az Egyházat megjelenítő 
épület minden részlete a valamivé 
ala kulás, az átváltozás és a teljes ségre 
való törekvés ábrázolása. A tánc ten-

gelye, középpontja a lépcső, s ahogy 
felfelé haladunk, sokasod nak az ár-
nyak, a gravitáció visszahúz, de a nap-
sütés mind jobban körülölel, s a fény 
felemel. 

Ebben a térben egy észt zeneszerző, 
Arvo Pärt műveinek csendje és szépsé-
ge idéződik meg. Ő mondta: „Bennünk 
küzd egymással az örökkévalóság és az 
adott pillanat…”

Új egyesség köttetik a Hely, az Archi-
tektúra, a Közösség és a Szellem kö-
zött.

GONDOSKODÁS – az ajándék

Az ausztráliai Uluru-t (Ayres-szikla) a 
Központi-sivatag bennszülött népei 
évezredek óta szentnek te kintik. 1990-
ben megbízást kaptunk, hogy készít-
sük el az Uluru-Kata Tjuta Kulturális 
Köz pont kon cepcióját és vázlattervét. 
A Központ helyszínt és felületet kínál 
a bennszülöttek és a turisták kultúrá-
jának találkozásához és kölcsönhatá-
sához. A bennszülöttek erre a helyre 
hívják a turistákat, hogy bemutassák 
kulturális hagyományaikat.

A tervezés folyamatának része volt, 
hogy az építő cég embereivel együtt 
egy hónapon át a helyszínen éltünk az 
Anangu-törzs tagjai val, és csak figyel-
tünk és beszélgettünk. A törzs idős 
asszonyai fon tos sze repet játszottak a 
terület kulturális „fekvésének”, helyze-

tének meghatározásában. Felidézem 
a folyamat egyes részleteit.

Az Uluru-nál Barbara Tjakatu a tér 
szellemiségének megtapasztalását 
szolgáló gyakorlatok sorozatát vé-
gezte el. Ujjait finoman, érzékenyen 
futtatta végig a fák kérgén és a levele-
ken. – Nézni, nézni, érinteni, tapintani… 

– mondta. – Lépni, érezni, és látni a tal-
paddal a történeteket… – Megfordul, 
és mutatja a turistáknak, hogy miként 
tapasztalhatják meg a megközelítés 
élményét; nem szembefordulni a 
sziklával, hanem tőle elfordulva a tájat 

kell megtapasztalni és megérteni, az-
tán képzeletbeli ösvényt alakítsanak 
ki a célig – aztán a szikla felé fordítja 
őket, hogy úgy tapasztalják meg, mint-
ha először látnák, majd újra elfordítja 
a látványtól és elirányítja őket az épü-
let bejárata felé. 

Egy idős törzsbéli törvénytudó férfi, 
Tony Tjamawa mondja: „Felhajtottuk 
a történeteket és karámba tereltük őket 
neked, mint a lovakat. Most már bent 
vagy te magad is, rajzold meg és építsd 
meg!…”

Ez volt hát a meghívás, hogy vigyáz-
va, óvatosan és figyelmes tapintattal 
beléphessek.

Az Anungu nép – a Központi-sivatag 
lakói – a saját világában él. Metaforával 
élve: hátat fordítanak a jelen valósá-
gának és valami egészen másra; egy 
szellemekkel népes kozmoszra, s a 
táj ban és a csillagok ban élő lényekre 
és történetekre függesztik tekintetü-
ket. Tjamawa azt mondja, hogy a tu-
dás a tájban él és nem lehet elpusztí-
tani; az embernek csak nagyon oda 
kell figyelnie, és megismerheti. Ott van 
a tör vény; mindig is ott volt és örökre 
ott is marad.

A mások terébe a táj kultúráján, a 
gyarmatosítás és kifosztás mély seb-
helyein áthaladva való behato lás során 
az ember csak hallgat és figyeli az ár-
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nyakat, a rezgéseket, a tűnékeny pilla-
natokat, amelyeken át be kémlelhet. 
Az asszonyok segítségével feltérké-
peztük a helyet; megjelöltük a terület 
fontos pontjait. Kö vettük az állatok 
csapásait, és megjegyeztük a fák és 
sziklák helyét. Pontosan megismertük 
a táj adottságait, hogy olyan teret te-
remthessünk, amelyben az időtlen 
rituálék megtalálhatják helyüket.

Hogy a másik világ érzékeny káoszá-
val egyesülni tudjon, az embernek fel 
kell nyitnia az érzékeit. Érzékelek a 
hátammal, a kezemmel és a talpam-
mal. Fizikai testem éber és nyitott. Ér-
zem az utat.

Haladunk a tájban. Az ősi, halott 
Sivatagi Tölgy teret hoz létre maga 
körül; tisztást, amelyen meg je lenik a 
története. Az asszonyok körüljárják, 
odagyűlnek. A helyet parányi sivatagi 
tölgyek ligetecskéje mutatja; magon-
cok a hatalmas ős hajdani helye körül. 
Itt hajlékot lehet készíteni. Az asszo-
nyok egy Wiltja-helyre bukkantak; egy 
lélek árnyékára, egy halott árnyékára 

– olyan helyre, amit óvni kell. Ebből 
indulhat ki az épület. Nem lesz frontá-
lis, irányított épület; mindenfelé kell 
néznie. Ott helyezkedik majd el a nagy 
Sivatagi Tölgy körül és hordozza a 
megújulás ígéretét. – „A szíveddel kell 
látnod” – mondja Tjamawa.

JeleNvalóSÁG – átszellemíteni 
az anyagot és kézzelfoghatóvá tenni 
a szellemiséget

Mit jelent az építészetben a megjele-
nítés? Elsősorban az építőanyagok 
költészetében találkozunk vele, ha az 
anya goknak megadjuk az önkifeje zés 
teljes szabadságát, s amikor az embe-
ri kéz felruházza őket a gondos munka 
és az alkotóképesség ragyogá sával; 
ami kor az anyagok megmutathatják 
ere detüket – a kő a tüzet és a lávát, a 
türelmes óceánok kagylós üle dékei-
nek némaságát, a fa a lélegző er dők 
életét és halálát őrzi és idézi meg.

Az anyagokban rejtőző emlékek, 
még ha a technológia minden lehe-
tőségét kihasználva át is alakítot ták 
ezeket az anyagokat, azok fizikai való-

ságával beszélnek hozzánk. Olyan 
érzéki gondolatátvitel ez, amely a 
természet mély lüktetésével nemcsak 
saját szerves természetünkre emlékez-
tet, de a techné-n, a készítés folyama-
tán, az építészet működésén keresztül, 
amelyek ugyancsak megtestesítik 
kultúránkat és szellemi állapotunkat. 
A kulturáltan felhasznált természetes 
anyagok megnemesülnek, ősi formá-
jukat el hagyva újjáalakulnak és az 
emberi kifejezőerő eszközeivé, törté-
netünk részeivé válnak.

A felületkezelés új irányai és a forma-
képzés rovására történő reprezentáció 
elméleti nehézségei oly  kor meg foszt-
ják az anyagokat kifejezőere jük től. 
Megfojtják őket, elszívják életerőiket 
és teljességgel alárendelik ő ket az 
absztrakt impulzusoknak. Az anyagok 
méltóságának megőrzése a forma-
alkotás elidegeníthetetlen eleme.

A formák ugyancsak ősi eredetűek; 
nemcsak a barlang és a hajlék anya-
méh-volta, de – mint már em lítettem 

– eredetileg és lényegét tekintve az 
emberi test elemi dinamikája miatt is. 
A szó szoros értelmé ben formákkal 
vá laszolunk: felvesszük a tér rezgéseit, 
érezzük a súlyt és a tömeget a testün-
ket hor dozó lábunkon és gerincünkön 
keresztül. Lépteink és haladásunk irá-
nya a tér és a távolság mérésére, annak 
feltérké pezéseként is felfogható. Fel-
egyenesedett testtartásunk többet 
je lent annál a ténynél, hogy biológia-
ilag emberek vagyunk. A formák a test 
végtelenül bonyolult szerkezetének 
konvex és konkáv hajlataiban lelik fel 
eredetüket.

Paul Klee (Goethe nyomán) formáló 
erőkről beszél, vagyis az átalakuló for-
mák, amelyek még ha épí tettek is, a 
valamivé válás, a megvalósulás, a 
születés állapotában leledzenek. Klee 
írja: „A művészt jobban érdeklik a for-
máló erők, mint a kész, befejezett for-
mák.” Ez a végtelen alakulás; az anyag-
ban és formában való megtestesülés 
irányában ható erő teszi lehetővé 
számunkra, mélyen behatoljunk a 
helyszín valóságá ba és megjelenítsük 
annak valódi lényegét.

ÁRNYÉK – a lélek hajléka

Az árnyék vibrál, hullámzik, dagad és 
fogy a fénnyel; ezernyi táncoló tócsá-
vá törik, forgácsolódik a sza kadozott 
felhők vagy a fák lombja alatt, felbu-
gyog és vastag, óvó menedéket kínál 
a falak mellett, vagy vissza hátrál az 
ere szek alá, hogy emlékezzen és su-
sogjon, mint a sötét verandák zugai-
ból hallható hangok – türelmesen, vi-
gasztalóan várja hazatértünket.

Az építészetben mindenütt jelen 
van a fény és az árnyék néma küzdel-
me. Elbűvöl bennünket az örök válto-
zás a nap múltával és az évszakok 
során; kontrasztjai és lüktetése érzelmi 
minőségekkel és ritmussal töltik meg 
a teret.

A fény előhozza a színeket, amelye-
ket azután újra elnyel a sötétség.

Goethe szerint a színek a fény csele-
kedetei és szenvedései. A déli árnyék 
sűrű és rövid; az éles, erős napsütés, 
amely létrehozza, szinte anyagtalanná 
teszi a megvilágított felületeket. Kora 
reggel és késő dél után az árnyékunk 
hígabb, de képtelen hosszúságban 
nyúlik előre vagy hátra a talpunk alól. 

Hajnalban és alkonyatkor minden 
árnyékká változik, ahogy a tárgyak 
elveszítik elkülönült színeiket és for-
máikat. A bennszülöttek felfogása 
sze  rint az árnyék egyszerre menedék, 
lélek és a halottak megtes tesü lése; 
köztesség, átmeneti állapot, perem-
helyzet. Egyszerre árnyék, ami ben-
nünk van, és árnyék, amit testünkkel 
vetünk. Az enyhet és rejteket adó ár-
nyék az izzó nyári napsütésben az 
élet  ben maradás feltétele, s egyben 
meghitt, belső tér, ahol alakot ölthet 
a női minőség, a mélység – ez a sötét 
belső alap az a hely, ahol vég bemegy 
az emlékezés, a gyász és megtörténik 
a sebek gyógyulása.

A tér fényekkel és árnyékokkal való 
tagolása saját lelkünk rétegezettségét 
is tükrözi; menedéket, szen télyt és 
védelmet ígér. 

Az árnyék elősegíti a gyógyulást az-
zal, hogy lehetővé teszi a gyászt; elég 
gazdagon árnyalttá és bonyo lulttá 

teszi a helyet ahhoz, hogy a vesz teség 
és a távollét fókuszpontjává váljon; 
menedék legyen, ahol az ember visz-
szanyeri erejét és fiatalságát, mire újra 
a napvilágra emelkedik.

A Brambuk dokumentációjának 
utol só fázisában nagyon meglepett a 
hirtelen felismerés, hogy a belső tér 
egyes részei túlvilágítottak – sokkal 
barlangszerűbb belsőre van szükség 
(igen finoman árnyalt megvilágítással), 
ami táplálja és gyógyítja e megbántott 
népek sérült és érzékeny közösségi 
lel két és szel lemét. Az építészetnek 
olykor nemcsak a reményt, de a tragé-
diát is ki kell fejeznie, s nemcsak az 
ünnepet, de a gyászt is köteles segíte-
ni. Ebből a kötelezettségből fájdalma-
san összetett szépség születik.

Ha menedéket, hajlékot kínálunk a 
népléleknek, az nem visszahátrálás a 
primitivizmushoz, hanem a for mák, 
anyagok, terek és energiák újrarende-
zése, amire nagy szükség van a gyógy-
uláshoz és a legmé lyebb értelemben 
vett emberi jólét megteremtéséhez.

Ami a felszínen megjelenik – a kom-
pozíció, a stílus (érzékelőképességeink 
közül a vizualitás a legfon tosabb) –, 
nem elégíti ki a hazájukból elűzött 
egyének és közösségek mély lelki-ér-
zelmi szükségleteit – vajon nem ilye-
nek vagyunk mindannyian? Építésze-
ti fogalmakkal: a többi érzékünket is 
vissza kell he lyezni az őket megillető 
rangba; a mozgékony testnek és az 
emberi szellemnek is részt kell vennie 
az épí tészet alkotó folyamatában.

A kapcsolatok újrarendezése, átala-
kítása érdekében fel kell törni a talajt, 
mélyen be kell hatolni a földbe, az 
anya  gok belső lényegébe, a Föld tes-
tébe. Ahogy a bennszülöttek testét 
borító, rituálisan létrehozott hegek is 
mutatják, a fizikai sérülés spiri tuális 
átváltozást jelezhet. A rituálisan fel-
tört föld a gyógyulás árnyékát hordoz-
za. Ahogy Gottfried Rich ter Az embe-
ri tu datosság művészete és evolúciója 
című munkájában igen titokzatosan 
megfogalmazza: „A hely, ahol a föld 
felnyílik saját bensője felé, maga az 
ember.”

TITOK – kérdésekkel élni

Sokféle tánccal lehet felfedezni az 
előttünk tátongó, ismeretlen tér rejtel-
meit, s mindegyiknek sajátos ko reo-
gráfiája van. A bejárati tér mindig 
előt tünk van; figyelembe kell vennünk 
homályosságát, bizonyta lanságát, s 
bíznunk kell táncunk első lépéseinek 
helyességében, hogy átjussunk rajta. 
Ezt a teret, alapot minden előzetes 
fel tételezés vagy következtetés nélkül 
képesek vagyunk nyitva tartani.

Az ellentmondás, a kétértelműség 
és a paradoxon szellemi-képzeletbeli 
ráhangolódás útján hitelesen, költői-
en válnak mindennapi életünk meg-
termékenyítőivé. 

A misztérium tere a nyitva hagyott 
tér – képzeletbeli tér –, amely be fo gad-
ja a kimondhatatlant és megválaszolha-
tatlant; az emberi szenvedés és tragé-
dia misztériumát és a jóváhagyó elfo-
gadást. 

A mindennapok misztériuma előtt 
való nyitottság megteremti köztünk a 
prófétai imaginációt. A nem-tudás – 
vagy ahogy Keats kifejezi: negatív ké-
pesség – a művész természetes köze-
ge; forrása az alkotó fe szültségnek 
vagy befogadóképességnek, amely-
ben legmélyebbre hatoló kérdéseink 
állnak készenlétben a megfelelő pilla-
natig, amikor bekövetkezik az intuitív 
elrendeződés és megtermékenyülés. 

A bátorság és a hit próbája, hogy ezt 
a teret az építészeti vállalkozásokat 
mindig kísérő gazdasági és keres ke-
delmi nyomástól megvédelmezzük, 
de az erőfeszítésnek busás jutalma 
van. Az eredmény szépség gel, csodá-
val és misztériummal gazdagítja éle-
tünket. 

A gyerekek megértik ezt a teret, mert 
ez az ő valódi, természetes közegük. 
Bítoríthatjuk őket, hogy tudatlansá-
guk ellenére is bízzanak magukban; 
kérdéseik és álmaik hozzájárulnak a 
jövő alakításához. A gondolkodási 
sab  lonok és dogmák, valamint a divat 
zsarnoksága ellenére engedjük meg 
nekik, hogy újra kitalálják és megéljék 
és átformálják az ő történeteiket és a 

mieinket, hogy eképpen megtalálják 
a maguk ember voltának próbaköve-
it és meglapozzák elhivatottságaikat.

1968-ban – abban az évben, amely 
a diáklázadások és politikai felfordulás 
miatt marad emlékezetes – Louis 
Mumford máig eleven vitát kezdemé-
nyezett az épületeinkkel való kapcso-
latunkról: „Mi magunk vagyunk önma-
gunk megalkotói és alakítói. Ebben a 
folyamatban az építészet volt egyik leg-
fontosabb eszköze annak, hogy ideális 
valónkat megformáljuk és a jövendő 
nemzedékek számára láthatóvá te-
gyük… eljött az idő, hogy az építészet 
visszatérjen a földre és új otthont készít-
sen nekünk.”

A hajlék megújításának, vagyis az 
építészet működésének örök hívása 
jelenti szellemiségünk gyökere it és 
szárnyait; ember voltunkat és helyün-
ket a természetben; ez a kihívás előt-
tünk áll és vár ja válaszainkat.

(M. B. fordítása)

gregory burgess: uluru-kata Tjuta kulturális 
központ. A 49. oldalon fent látható kép a 
helyi hagyományban központi szerepet 
játszó két kígyó ábrázolása, amely az épület 
alaprajzi koncepciójának lényegét adja.
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nyakat, a rezgéseket, a tűnékeny pilla-
natokat, amelyeken át be kémlelhet. 
Az asszonyok segítségével feltérké-
peztük a helyet; megjelöltük a terület 
fontos pontjait. Kö vettük az állatok 
csapásait, és megjegyeztük a fák és 
sziklák helyét. Pontosan megismertük 
a táj adottságait, hogy olyan teret te-
remthessünk, amelyben az időtlen 
rituálék megtalálhatják helyüket.

Hogy a másik világ érzékeny káoszá-
val egyesülni tudjon, az embernek fel 
kell nyitnia az érzékeit. Érzékelek a 
hátammal, a kezemmel és a talpam-
mal. Fizikai testem éber és nyitott. Ér-
zem az utat.

Haladunk a tájban. Az ősi, halott 
Sivatagi Tölgy teret hoz létre maga 
körül; tisztást, amelyen meg je lenik a 
története. Az asszonyok körüljárják, 
odagyűlnek. A helyet parányi sivatagi 
tölgyek ligetecskéje mutatja; magon-
cok a hatalmas ős hajdani helye körül. 
Itt hajlékot lehet készíteni. Az asszo-
nyok egy Wiltja-helyre bukkantak; egy 
lélek árnyékára, egy halott árnyékára 

– olyan helyre, amit óvni kell. Ebből 
indulhat ki az épület. Nem lesz frontá-
lis, irányított épület; mindenfelé kell 
néznie. Ott helyezkedik majd el a nagy 
Sivatagi Tölgy körül és hordozza a 
megújulás ígéretét. – „A szíveddel kell 
látnod” – mondja Tjamawa.

JeleNvalóSÁG – átszellemíteni 
az anyagot és kézzelfoghatóvá tenni 
a szellemiséget

Mit jelent az építészetben a megjele-
nítés? Elsősorban az építőanyagok 
költészetében találkozunk vele, ha az 
anya goknak megadjuk az önkifeje zés 
teljes szabadságát, s amikor az embe-
ri kéz felruházza őket a gondos munka 
és az alkotóképesség ragyogá sával; 
ami kor az anyagok megmutathatják 
ere detüket – a kő a tüzet és a lávát, a 
türelmes óceánok kagylós üle dékei-
nek némaságát, a fa a lélegző er dők 
életét és halálát őrzi és idézi meg.

Az anyagokban rejtőző emlékek, 
még ha a technológia minden lehe-
tőségét kihasználva át is alakítot ták 
ezeket az anyagokat, azok fizikai való-

ságával beszélnek hozzánk. Olyan 
érzéki gondolatátvitel ez, amely a 
természet mély lüktetésével nemcsak 
saját szerves természetünkre emlékez-
tet, de a techné-n, a készítés folyama-
tán, az építészet működésén keresztül, 
amelyek ugyancsak megtestesítik 
kultúránkat és szellemi állapotunkat. 
A kulturáltan felhasznált természetes 
anyagok megnemesülnek, ősi formá-
jukat el hagyva újjáalakulnak és az 
emberi kifejezőerő eszközeivé, törté-
netünk részeivé válnak.

A felületkezelés új irányai és a forma-
képzés rovására történő reprezentáció 
elméleti nehézségei oly  kor meg foszt-
ják az anyagokat kifejezőere jük től. 
Megfojtják őket, elszívják életerőiket 
és teljességgel alárendelik ő ket az 
absztrakt impulzusoknak. Az anyagok 
méltóságának megőrzése a forma-
alkotás elidegeníthetetlen eleme.

A formák ugyancsak ősi eredetűek; 
nemcsak a barlang és a hajlék anya-
méh-volta, de – mint már em lítettem 

– eredetileg és lényegét tekintve az 
emberi test elemi dinamikája miatt is. 
A szó szoros értelmé ben formákkal 
vá laszolunk: felvesszük a tér rezgéseit, 
érezzük a súlyt és a tömeget a testün-
ket hor dozó lábunkon és gerincünkön 
keresztül. Lépteink és haladásunk irá-
nya a tér és a távolság mérésére, annak 
feltérké pezéseként is felfogható. Fel-
egyenesedett testtartásunk többet 
je lent annál a ténynél, hogy biológia-
ilag emberek vagyunk. A formák a test 
végtelenül bonyolult szerkezetének 
konvex és konkáv hajlataiban lelik fel 
eredetüket.

Paul Klee (Goethe nyomán) formáló 
erőkről beszél, vagyis az átalakuló for-
mák, amelyek még ha épí tettek is, a 
valamivé válás, a megvalósulás, a 
születés állapotában leledzenek. Klee 
írja: „A művészt jobban érdeklik a for-
máló erők, mint a kész, befejezett for-
mák.” Ez a végtelen alakulás; az anyag-
ban és formában való megtestesülés 
irányában ható erő teszi lehetővé 
számunkra, mélyen behatoljunk a 
helyszín valóságá ba és megjelenítsük 
annak valódi lényegét.

ÁRNYÉK – a lélek hajléka

Az árnyék vibrál, hullámzik, dagad és 
fogy a fénnyel; ezernyi táncoló tócsá-
vá törik, forgácsolódik a sza kadozott 
felhők vagy a fák lombja alatt, felbu-
gyog és vastag, óvó menedéket kínál 
a falak mellett, vagy vissza hátrál az 
ere szek alá, hogy emlékezzen és su-
sogjon, mint a sötét verandák zugai-
ból hallható hangok – türelmesen, vi-
gasztalóan várja hazatértünket.

Az építészetben mindenütt jelen 
van a fény és az árnyék néma küzdel-
me. Elbűvöl bennünket az örök válto-
zás a nap múltával és az évszakok 
során; kontrasztjai és lüktetése érzelmi 
minőségekkel és ritmussal töltik meg 
a teret.

A fény előhozza a színeket, amelye-
ket azután újra elnyel a sötétség.

Goethe szerint a színek a fény csele-
kedetei és szenvedései. A déli árnyék 
sűrű és rövid; az éles, erős napsütés, 
amely létrehozza, szinte anyagtalanná 
teszi a megvilágított felületeket. Kora 
reggel és késő dél után az árnyékunk 
hígabb, de képtelen hosszúságban 
nyúlik előre vagy hátra a talpunk alól. 

Hajnalban és alkonyatkor minden 
árnyékká változik, ahogy a tárgyak 
elveszítik elkülönült színeiket és for-
máikat. A bennszülöttek felfogása 
sze  rint az árnyék egyszerre menedék, 
lélek és a halottak megtes tesü lése; 
köztesség, átmeneti állapot, perem-
helyzet. Egyszerre árnyék, ami ben-
nünk van, és árnyék, amit testünkkel 
vetünk. Az enyhet és rejteket adó ár-
nyék az izzó nyári napsütésben az 
élet  ben maradás feltétele, s egyben 
meghitt, belső tér, ahol alakot ölthet 
a női minőség, a mélység – ez a sötét 
belső alap az a hely, ahol vég bemegy 
az emlékezés, a gyász és megtörténik 
a sebek gyógyulása.

A tér fényekkel és árnyékokkal való 
tagolása saját lelkünk rétegezettségét 
is tükrözi; menedéket, szen télyt és 
védelmet ígér. 

Az árnyék elősegíti a gyógyulást az-
zal, hogy lehetővé teszi a gyászt; elég 
gazdagon árnyalttá és bonyo lulttá 

teszi a helyet ahhoz, hogy a vesz teség 
és a távollét fókuszpontjává váljon; 
menedék legyen, ahol az ember visz-
szanyeri erejét és fiatalságát, mire újra 
a napvilágra emelkedik.

A Brambuk dokumentációjának 
utol só fázisában nagyon meglepett a 
hirtelen felismerés, hogy a belső tér 
egyes részei túlvilágítottak – sokkal 
barlangszerűbb belsőre van szükség 
(igen finoman árnyalt megvilágítással), 
ami táplálja és gyógyítja e megbántott 
népek sérült és érzékeny közösségi 
lel két és szel lemét. Az építészetnek 
olykor nemcsak a reményt, de a tragé-
diát is ki kell fejeznie, s nemcsak az 
ünnepet, de a gyászt is köteles segíte-
ni. Ebből a kötelezettségből fájdalma-
san összetett szépség születik.

Ha menedéket, hajlékot kínálunk a 
népléleknek, az nem visszahátrálás a 
primitivizmushoz, hanem a for mák, 
anyagok, terek és energiák újrarende-
zése, amire nagy szükség van a gyógy-
uláshoz és a legmé lyebb értelemben 
vett emberi jólét megteremtéséhez.

Ami a felszínen megjelenik – a kom-
pozíció, a stílus (érzékelőképességeink 
közül a vizualitás a legfon tosabb) –, 
nem elégíti ki a hazájukból elűzött 
egyének és közösségek mély lelki-ér-
zelmi szükségleteit – vajon nem ilye-
nek vagyunk mindannyian? Építésze-
ti fogalmakkal: a többi érzékünket is 
vissza kell he lyezni az őket megillető 
rangba; a mozgékony testnek és az 
emberi szellemnek is részt kell vennie 
az épí tészet alkotó folyamatában.

A kapcsolatok újrarendezése, átala-
kítása érdekében fel kell törni a talajt, 
mélyen be kell hatolni a földbe, az 
anya  gok belső lényegébe, a Föld tes-
tébe. Ahogy a bennszülöttek testét 
borító, rituálisan létrehozott hegek is 
mutatják, a fizikai sérülés spiri tuális 
átváltozást jelezhet. A rituálisan fel-
tört föld a gyógyulás árnyékát hordoz-
za. Ahogy Gottfried Rich ter Az embe-
ri tu datosság művészete és evolúciója 
című munkájában igen titokzatosan 
megfogalmazza: „A hely, ahol a föld 
felnyílik saját bensője felé, maga az 
ember.”

TITOK – kérdésekkel élni

Sokféle tánccal lehet felfedezni az 
előttünk tátongó, ismeretlen tér rejtel-
meit, s mindegyiknek sajátos ko reo-
gráfiája van. A bejárati tér mindig 
előt tünk van; figyelembe kell vennünk 
homályosságát, bizonyta lanságát, s 
bíznunk kell táncunk első lépéseinek 
helyességében, hogy átjussunk rajta. 
Ezt a teret, alapot minden előzetes 
fel tételezés vagy következtetés nélkül 
képesek vagyunk nyitva tartani.

Az ellentmondás, a kétértelműség 
és a paradoxon szellemi-képzeletbeli 
ráhangolódás útján hitelesen, költői-
en válnak mindennapi életünk meg-
termékenyítőivé. 

A misztérium tere a nyitva hagyott 
tér – képzeletbeli tér –, amely be fo gad-
ja a kimondhatatlant és megválaszolha-
tatlant; az emberi szenvedés és tragé-
dia misztériumát és a jóváhagyó elfo-
gadást. 

A mindennapok misztériuma előtt 
való nyitottság megteremti köztünk a 
prófétai imaginációt. A nem-tudás – 
vagy ahogy Keats kifejezi: negatív ké-
pesség – a művész természetes köze-
ge; forrása az alkotó fe szültségnek 
vagy befogadóképességnek, amely-
ben legmélyebbre hatoló kérdéseink 
állnak készenlétben a megfelelő pilla-
natig, amikor bekövetkezik az intuitív 
elrendeződés és megtermékenyülés. 

A bátorság és a hit próbája, hogy ezt 
a teret az építészeti vállalkozásokat 
mindig kísérő gazdasági és keres ke-
delmi nyomástól megvédelmezzük, 
de az erőfeszítésnek busás jutalma 
van. Az eredmény szépség gel, csodá-
val és misztériummal gazdagítja éle-
tünket. 

A gyerekek megértik ezt a teret, mert 
ez az ő valódi, természetes közegük. 
Bítoríthatjuk őket, hogy tudatlansá-
guk ellenére is bízzanak magukban; 
kérdéseik és álmaik hozzájárulnak a 
jövő alakításához. A gondolkodási 
sab  lonok és dogmák, valamint a divat 
zsarnoksága ellenére engedjük meg 
nekik, hogy újra kitalálják és megéljék 
és átformálják az ő történeteiket és a 

mieinket, hogy eképpen megtalálják 
a maguk ember voltának próbaköve-
it és meglapozzák elhivatottságaikat.

1968-ban – abban az évben, amely 
a diáklázadások és politikai felfordulás 
miatt marad emlékezetes – Louis 
Mumford máig eleven vitát kezdemé-
nyezett az épületeinkkel való kapcso-
latunkról: „Mi magunk vagyunk önma-
gunk megalkotói és alakítói. Ebben a 
folyamatban az építészet volt egyik leg-
fontosabb eszköze annak, hogy ideális 
valónkat megformáljuk és a jövendő 
nemzedékek számára láthatóvá te-
gyük… eljött az idő, hogy az építészet 
visszatérjen a földre és új otthont készít-
sen nekünk.”

A hajlék megújításának, vagyis az 
építészet működésének örök hívása 
jelenti szellemiségünk gyökere it és 
szárnyait; ember voltunkat és helyün-
ket a természetben; ez a kihívás előt-
tünk áll és vár ja válaszainkat.

(M. B. fordítása)

gregory burgess: uluru-kata Tjuta kulturális 
központ. A 49. oldalon fent látható kép a 
helyi hagyományban központi szerepet 
játszó két kígyó ábrázolása, amely az épület 
alaprajzi koncepciójának lényegét adja.




