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Olyan korban élünk, am ikor -  úgy érzem  -  nincs helye az 
invokációnak és a végszónak se. A pokaliptikus korban a tanú- 
ság té te lnek  van ideje, rem énykeltő  szavak helyett, tervezge- 
tések helyett, stra tég ia  és taktika helyett. A  m ost következő  
írás egy építész szem élyének m élyáram airól szól; kapcsola
tairól, am elyek  m egfogalm azásukig sérthetetlenek.
E gy hagyom ányt teremtő, s a jö v ő t tárgyakba fo g la ló  társa
ságot, a K os K ároly E gyesü lést köszönti a naplórészlet, és 
fed i f e l  az olvasó elő tt az é lő  ép ítészet szellem i hátországát.

Piranesi és Borges (naplórészlet)

Ha valaki a soha nem látott Forutn Romanumot a perspektíva 
törvényei szerint megrajzolja, oly tökéletesen, mint Piranesi, 
s az embereket tízszer kisebbre rajzolja, mint a valóságban, 
a régi Rómáról olyan képet kap, mintha óriások építették 
volna, többezer évvel Róma megalapítása előtt. Ha valaki a 
Vesta-szűzek templomát háromnegyedéig a földbe ásva áb
rázolja, s a földfelszín az akantuszleveles oszlopfejek alatt 
húzódik közvetlenül, s az oszlopok egyetlen kanelurájának 
szélességét kiterjesztett karral is csak ujj heggyel érheti el az 
ember, s az architrávon megtelepedett akácfa útszéli gaznak 
látszik, az szavak nélkül is azt állítja: Róma nagyságáról va
lójában fogalmunk sincsen; fénye elenyészett a felejtés sötét 
szakadékéban, s a jelenkor embere hedonista kis féreg az 
elődök hatalmához képest.

Pedig akármelyik észak-amerikai nagyváros léptékrend
szere jóval elrugaszkodottabb az antik Róma méreteinél. 
Csakhogy más eredményt hoz, ha egy leveles fejű oszlop nagy, 
vagy ha egy építőkocka lesz kétszáz méteres. Az egyik a 
természetet átalakító titán képét sugallja, a másik a technikai 
civilizáció mindenhatóságát. Az egyik az Aranykort idézi meg, 
a másik az Aranykort ígéri. Valójában azonban mind az elődök 
nagysága, mind a globális társadalom ígérete délibáb előttünk. 
A mi valóságunk személyiségünkben meghasadt szakadék 
csupán, amelynek mélyébe nem látunk bele. Megkapaszkodunk 
egy-egy kiálló kis platón a szakadék peremén, s onnan nézünk, 
mintegy' álomban lefelé, s léptékza-varunkban nem vesszük 
észre, hogy valójában egy virágos réten állunk a Fórum Roma- 
num vagy egy pannon város helyén; szemünkön át Isten látja, 
a világmindenség látja önmagát.

Jogunk és lehetőségünk meghaladja képességeinket; 
megfeledkezünk szakádé kainkról, elfelejtjük Rómát, s még a 
„néhány perccel” ezelőtt itt járt Ybl Miklóst is, és nem hi
szünk se Kosztolányi Dezsőnek, se Borgesnek és annak se, aki 
él, és egy szempillantás, egy mozdulat elég, hogy újra a 
mélységbe meredjünk, s felejtsünk napsütést, biztonságot, bár
mit, ami létünk nyugalmát biztosíthatná: szívesen felejtünk 
Rómát, mindent. A felejtéstől való félelem csak akkor fog el, 
amikor a felejtés már a szívünkig ér, s oly érvényes és átható, 
hogy még az a halvány remény is kialszik, hogy emlékezhetnék 
az emlékezés képességére és lehetőségére.

Ez a tudattalan vég, amelyet amnesia hungaricának is 
nevezhetnék, tesz alkalmatlanná arra, hogy elképzeljem és 
megalkossam a magamét a jövőben. Csak igazodni tudok 
homályos peremlétemhez, várom megváltómat a kimerevített 
időben, mint a gyanútlan Minótaurosz, ki Thészeuszban

megváltóját látja, s úgy halok meg kardjától, hogy zuhanásom 
előtt még egy zsebtükröt sem tart elém, hogy lássam utolsó 
pillanatomban istenarcomat, hogy megtudjam: isten voltam 
itt a Földön. Csak csodálkozó arcát láthatom egy villanásnyi 
időre; nem érti, hogy miért vártam őt, és hogy miért nem 
védekeztem.

De lagalább eljönne az a pillanat, de nem jön el. Aperem- 
lét is elmúlik; elfelejt az, aki a szemeimen át látta a világot.

Elváltozunk, mint egy jelenet az álomban, és nincs 
tovább.

Ha minden ilyen múlttalan és jövőtlen, nem lenne vidám 
és emberhez méltó dolog hinni legalább töredékes és vitat
ható fikciókban? Nem nagyíthatnánk világűrszél-viharrá ma
kogó, riadt kis dalocskáinkat, nem nagyíthatnánk dombocská
inkat, nem építhetnénk a szárnyaló harangkondulásnak több
tonnás szárnyakat? Nem önthetnénk hatalmas betonfákat 
acélfomiába?Nem építhetnénk megfásodott fényt íves, ferde 
fatámaszokból, amelyek egy méretenincs kupolát tartanak? 
De, de igen. Épül ilyen templom. Megépül egy fikció, egy 
mondat kihallatszik majd a szakadékból és végleges alakot 
ölt anyagokból és jelen akar lenni a világban, látható és ta
pintható anyagból. Olyan vízió, amely mindenki számára 
látható, és akkor sem tűnik el, ha elfordulunk.

A templom megépítéséhez egy ember teremtő kiáltása 
nem elég. Nem tudjuk már, hogy közülünk ki szólalt meg 
először. Talán Nagypataki, talán az öreg pap, aki félrefordí
tott, megviselt arcával és magányával van jelen. Talán Lom- 
nici és emberei, vagy mégis először a választott testület; talán 
a város, a névtelenek sora, ki jobban, ki kevésbé; van, ki 
undorral és haraggal -  ki tudja?

Sokan élünk az időszakadékban. A templom épül. Na
gyobb, mint ami dukálna a peremen, ahol meghúzódunk.

Egy nagyított, belső és elfeledett Fórum épül. Most éppen 
Százhalombattán. Lélekbuborék, melynek belső falán zuhog 
az eső és tombol a szél. Ülök a lerombolt Karthágó egyik 
házának tornácán. Valaki, akit olyan jól ismerek és szeretek, 
egy pohár italt hoz ki; beszélünk, hangtalan és elfeledett 
mondatokat, az ereszről ömlik a víz, az udvar bokrai hajlon- 
ganak az esőben. Attűnik a kerten a Via Appia, és Odoaker 
mosolyogva elfordul a délutáni idilltol; Rómára emlékezik. 
Mikor van most? -  kérdezi újra Borges, a vak.

Olyan ablak, amelyen át nem néz senki; az ablak néz 
maga be és ki egyaránt, tudomásut véve, hogy ismeretlen az 
a szem, amely átnézhetne vagy átnéz rajta. Fraktái-helyzet. 
Minden ugyanaz.

Buborékok szállnak ki az ablakon. Színes íriszük a kül
világot mutatja. Leszállnak a szakadékba. Lehet, hogy vala
melyik leér. Bennük úszik a belsőben a megtarthatatlan idő. 
Bennük ragyog nagyítatlanul a Forum Romanum, vagy azóta, 
amióta én láttam, valami más -  ki tudja?

A Forum Romanumot valóban gigászok építették. Meg
kövesedett erdejével, méretlen egével, többtonnás szárnyai
val épül az új templom, és száll a buborékban lefelé.
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