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Csernyus Lôrinc: Milyen a munkamódszered? Jön a
megrendelô, már van egy üres telke, hogy fogsz hozzá a
tervezéshez ?

Bernard Menguy: Hallgatok és figyelek.
Csernyus Lôrinc: Vizsgálódsz ?
Bernard Menguy: Legelsô dolog, hogy kimegyek a

területre. Minden érzékszervem éber … és figyelek. Nézem
a növényeket, figyelem hogyan nôttek a fák, milyen a fû,
van-e olyan rész, ahol másként nô vagy egyáltalán nem
nô, kopár. A fák törzse egyenes vagy csavarodott, beteg.

Csernyus Lôrinc: Figyeled a természetet ?
Bernard Menguy: Igen, figyelem a természetet, a

növényzetet és az állatokat, énekelnek-e a madarak, ahol
nem hallani madárfüttyöt az a terület nem jó. Általában
ott, ahol a fák betegek nem szólnak a madarak sem.

Csernyus Lôrinc: Ha ilyen telekre szeretne valaki épí-
teni, akkor megpróbálod az illetôt lebeszélni ?

Bernard Menguy: Igen, már kétszer is elôfordult. Meg-
mondtam, hogy erre a telekre nem tudok tervezni, el is
fogadták, más telket kerestünk, de ez azért így nem teljes,
kicsit bôvebben kell elmagyaráznom, hogyan dolgozom,
hogyan fogok hozzá. Tehát kimegyek a telekre megállok
a közepén és figyelek, nézek, hallgatok, érzek. Ez az elsô
dolog: figyelni és figyelônek lenni. Ide tartozik a napsütés,
milyen a napjárás, a klimatikus viszonyok, az uralkodó
széljárás. Persze ezeket minden építész figyelembe veszi.
Nagyon fontos a hely történetének ismerete, volt-e itt épü-
let már a telken, mi volt az, öltek-e meg itt embereket,
milyen események játszódtak le itt, stb.

Csernyus Lôrinc: Honnan tudhatod meg ezeket ?
Bernard Menguy: Sokat segít a hely tanulmányozása,

a mai elnevezések sokszor utalnak történelmükre, például
Bitó-tér, Mars-mezô, stb. A helynevek sokszor tartalmaznak
utalást a hely történetére. Tehát mindenhol az elsô lépést,
az elsô kapcsolatteremtést jelentik a területtel. Nem csiná-
lok semmit, nézek, figyelek önmagam vagyok.

Csernyus Lôrinc: Egyedül mész ki vagy a tulajdonossal?
Bernard Menguy: Nagyon szeretem, ha a tulajdonos

is velem jön. Beszélgetünk, ilyenkor kezd épülni az emberi
kapcsolat is, jól elôkészíti a további közös munkát. A tájnak
van egy másik vonzata is, ez az emberi tevékenység. Építet-
tek-e a közelben magasfeszültségû távvezetéket, közel
van-e a vasút, van-e üzem a környéken ami szennyezi a
levegôt, vagy erôs zajforrás. Mindezek a jelenségek, tevé-
kenységek is hozzátartoznak a területhez, tehát figyelembe
kell mindent, amit az ember alkotott a terület közelében.
A harmadik lépés a munkámban az, hogy megvizsgálom
a föld mágneses erôvonalait, azaz van-e földalatti vízér,
van-e törésvonal, a gránitban ez sokszor elôfordul és Bre-
tagne-ban ez az uralkodó kôzet, vannak-e fémerek. Ezek
igen fontosak, ma már tudjuk, hogy a földmágneses jelen-
ségek kapcsolatba hozhatók bizonyos betegségekkel. Ha
az ágy alatt keresztezi egymást egy vízér és egy fémér,
gyakran elôfordul, hogy önmagában ez a tény is okozhat
betegséget. Franciaországban kutatók egy csoportja foglal-

kozott a földmágnesességgel. Picard doktor vezetésével
Moulin-ban, Saint-Etienne mellett, elkészítették a városka
betegség-térképét. Kiderült, hogy bizonyos bérházakban,
lakásokban ugyanaz a betegség bukkan fel idôrôl-idôre.
Elég nagy volt a rotáció, három-négy évente cserélôdtek a
bérlôk. Ebbôl arra következtettek, hogy kell lennie egy
kívülálló oknak, ami a betegséget kiváltja. Az ember, mint
fiziológiai lény, meg képes magát védeni a külsô behatá-
soktól, azaz van egy bizonyos egészségszintje, ám ha egy
betegség ilyen nagy gyakorisággal fordul elô, akkor annak
külsô oka kell, hogy legyen, talán a hely okozza. Ismerte
Hartmann professzor munkásságát Németországban és
elhatározta, hogy segítségül hív egy radiesztétát, hogy meg-
bizonyosodjék a földalatti víz– és fémerekrôl. Ezeket a
jelenségeket már a kelták is ismerték és felhasználták. Ez
egyáltalán nem új dolog. A vizsgálatokból kiderült, hogy
négy rákos megbetegedésnél is víz– és fémerek találkozási
pontjában volt a megbetegedettek ágya. Tehát összefog-
lalva számomra fontos, hogy az adott területet felmérjem,
feltérképezzem geo-patológiai szempontból is.

Csernyus Lôrinc: Mennyi idôt vesz igénybe a felmérés?
Bernard Menguy: Két-három órai munka.
Csernyus Lôrinc: Ezután fogsz hozzá a tervezéshez?
Bernard Menguy: Nem, még nem azonnal. Ezután

kiszámítom azt, amit úgy hívnak, hogy a hely könyöke.
Bernard Menguy: Minden helynek ki lehet számítani a
földrajzi szélességi fok szerint a „könyökét”. Ez lesz majd
a ház alapegysége, horizontálisan és vertikálisan, így har-
mónia lesz a hely és a ház között. Például Carnac-ban 43,54
cm, Brest-ben 43,86 cm. Nos ez egy olyan számítás, amit
szintén gyorsan  elkészítek az elején. Nagyon sokat beszél-
getek az emberekkel, mert azt hiszem, hogy a ház  az élet
magasztalása, vagyis annak kell lennie, testi, pszichikai és
szellemi síkon. Azért beszélgetek sokat tehát az emberek-
kel, hogy megértsem hogyan gondolkoznak, és fôleg meg-
tudjam, hogy mit éreznek. Ezt sokszor nem képesek elmon-
dani, mert klisékkel a fejükben élnek, olyan házat szeret-
nének, amilyen a sógoruké, szomszédjaiké, ez mind az ô
történetükhöz tartozik, de képtelenek megmondani, hogy
ôk milyen házat szeretnének, mert nem ismerik, nem tud-
ják. A beszélgetések során a komoly munka az, hogy segít-
ségükre vagyok abban, hogy elképzeljék az életüket az új
házban, hogy képzeletükben lássák, hogy meg tudják fo-
galmazni, mit is várnak a háztól.

Csernyus Lôrinc: Kérsz az építtetôktôl rajzot az elkép-
zeléseikrôl ?

Bernard Menguy: Hát azt fôleg nem, mert így nagyon
könnyen beleesnek a csapdába, hogy azt rajzolják, amit
láttak, ismernek. Jobban szeretem beszéltetni ôket. Azt
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kérdezem például, hogy fogadják a barátaikat, hogy térnek
haza a munkából, hogy olvasnak, esznek, hogy készítik
az ételeket, hol van a gyerekek helye a házban, stb.

Csernyus Lôrinc: Kapsz a kérdésidre érdemi választ,
hiszen ezek nagyon személyesek ?

Bernard Menguy: Az elsô és második beszélgetés so-
rán talán még nem nyíltak, a harmadikat már várják és
szívesen beszélnek. Az emberek úgy vásárolnak házat,
mint autót vagy öltönyt, pedig nem vásárolni kellene, ha-
nem csináltatni a szabónál, ha lehetne. Mert így az ember
mindig más öltönyét viseli, és mindig más házában élnek.
Ami engem érdekel, az, hogy ha lehetséges megtervezzem
az ô saját házukat. A szabónak megrendeléskor mire van
szüksége? Azt mondja vetkôzzön le, felveszem a méreteket.
Én is ezt kérem az emberektôl. Nem piaci rendszerben
dolgozom, nekem nincs eladnivalóm, van tudásom, és
megpróbálom a tudásomat kifejezni. A régiek, régi kifeje-
zéssel élve, hogy mûvész-emberré váljék, visszatérést jelent
az igazi mesteremberekhez. Az ács, ha jól végzi a munkáját
szintén mûvész-ember. Ez az a dimenzió amit az építésznek
is el kell érnie. Ez nem olyan dimenzió, ami a racionális,
karteziánus, materiális világban találja meg a helyét. Így
feltöltôdöm a megrendelôim  által adott információkkal
és akkor leülök az asztalomhoz és hagyom magam raj-
zolni. Természetesen vannak adottságok, keretösszeg,
hány szobára van szükségük, stb. Sokat foglalkozom bizo-
nyos helyiségek szimbolikus helyével, például a lakóelô-
térrel. Helye az épület északi oldalán van, egy zsilip, egy
szûrô szerepét tölti be, átmeneti létezést jelöl. Mint a temp-
lomokban, ha belépsz az északi kapun, a profán kapun.
Belépsz és továbbmész vagy visszafordulsz. Megtisztulsz,
mielôtt beljebb mész, leveted a kabátod, cipôd. Ám azok ,
akik fogadnak téged, nem kötelesek beengedni az intim
szférájukba. A másik fontos helyiség a konyha, leülünk az
asztalhoz reggelizni, a reggeli napfény életerôt sugároz,
tele van energiával. A lenyugvó nap a halált jelenti a kelta
tradícióban. És akkor az építész leülhet az asztalához, lehe-
tôleg éjszaka és elkezdhet dolgozni. Ha az ötlet megvan,
elkészítem a vázlatot. Úgy gondolom egy házat tájolni kell.
Kell, hogy legyen alapvetô lényege, tengelye. Van a háznak

vertikális tengelye és központja, ami összeköti a koz-
mosszal és a földdel, ugyanígy meg kell keresni a horizon-
tális vonalát a tellurikus erôkhöz viszonyítva. Meg vagyok
gyôzôdve arról, hogy a dekonstruktivista, modern házak,
melyek különbözô méretek összefüggés nélküli összeraká-
sai, kaotikus építészethez vezetnek. A dekonstruktivista
építész destrukturálja azokat, aki a házában laknak, fizikai,
pszichikai, szellemi síkon egyaránt.

Csernyus Lôrinc: Mióta dolgozol így, kitôl tanultál ?
Bernard Menguy: Ez egy hosszú történet. Azt hiszem

életem története is. Amikor beiratkoztam az építészkarra,
voltak ötleteim, úgy gondoltam, vannak házak, amik jók,
és vannak, amik rosszak a bennük lakók számára, ezt most
igen leegyszerûsítve mondtam. Másodéves koromban el-
mentem egy tanárhoz és kértem, hogy segítsen az építészet
ilyen szemszögbôl való megközelítésében. Azt mondta,
hogy érdekli az ötletem, de nem tud segíteni, még abban
sem, hogy kihez fordulhatnék. Befejeztem a tanulmányai-
mat és ez az ideám még mindig meg volt a fejemben. Ami-
kor 1981-ben elkezdtem dolgozni, találkoztam egy épí-
tésszel, aki írt egy könyvet a következô címmel: Az Ön
ágya jó helyen van-e? Ô Svájcban végzett kutatásokat
bizonyos helyek és betegségek elôfordulásának kapcsola-
táról, abban az idôben, mint Hartmann professzor Német-
országban. Továbbképzésre jártam hozzá. Itt találkoztam
egy párizsi fizikussal, aki a formák élôlényekre gyakorolt
hatását vizsgálta orvosi és építészeti szempontból. Három
évig dolgoztam vele, sokat tanultam tôle. Utána Belgiumba
mentem, egy tanárhoz, aki szintén a lakás és egészség té-
makörén dolgozott, csak más nézôpontból közelítette meg,
nemcsak a hely minôségét kutatta, hanem a felhasznált
anyagokét is. Számomra három fontos dolog van az építé-
szetben, a hely, a forma és az anyagok minôsége, melyek
hatással lehetnek az egészségre.

Csernyus Lôrinc: Az a tény, hogy Bretagne-ban élsz
és ismered a kelta hagyományokat, tükrözôdnek-e a ter-
veiden ?

Bernard Menguy: Igen, úgy vélem, hogy egy kifeszített
drótkötélen egyensúlyozok, egyik lábam a hagyományo-
kon, a másik a mai korban. Merítek a kelta hagyományok-
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ból, a nagyszüleim csak bretonul tudtak, füvesemberek
voltak, mind a négyen értettek a gyógyításhoz.

Csernyus Lôrinc: Ismersz más építészeket, akik hozzád
hasonló módon dolgoznak ?

Bernard Menguy: Franciaországban talán 5-6 építész
dolgozik így. A gyógyításhoz tudom ezt hasonlítani. Vannak
orvosok és homeopaták, és olyanok akik homeopatákká
válnak, amint a beteg ezt igényli. Így vannak építészek,
akik ezeket a módszereket is használják, ha a megrendelô
kéri tôlük. Bretagne-ban két elkötelezett építész van, há-
rom-négy, aki félig-meddig és húsz-egynéhány, akit érde-
kel ez a megközelítés.

Csernyus Lôrinc: És ôk megkeresnek téged, szeretné-
nek tanulni ?

Bernard Menguy: Nem. Úgy látom, hogy a nyugati
építészet a második világháború utáni idôtôl fogva nagy
hullámvölgyben van, az építészek ebben élnek. Megideo-
logizálják, hogy mit miért tesznek, miközben csak esztéti-
kai és politikai szempontokat tartanak szem elôtt.

Csernyus Lôrinc: A megrendelôk, akik hozzád fordul-
nak tudják, hogy az általánostól eltérô módon tervezel ?

Bernard Menguy: Igen, ezért utazom nagyon sokat. A
megrendelôim közül sokan a hivatalos vagy az alternatív
gyógyításban dolgoznak.

Csernyus Lôrinc: Vannak tanítványaid ?
Bernard Menguy: Igen, továbbképzés keretében tartok

órákat. Építész hallgatók is jönnek, de itt is sok az orvos,
állatorvos. Amirôl eddig beszéltünk, nem új felfedezés, a
régiek nagyon jól ismerték. Vegyük a katedrálisok építôit,
nem akárhova és nem akárhogyan építették a templomo-
kat. Az építômester tájolta, tudta az adott hely mértékegy-
ségét, könyökét, amit általában kôbe vésve beépítettek a
templomba. Minden helynek megvan a maga minôsége,
a hatalom-helyeken kastélyokat, városházákat találunk, a
spirituális helyeken templomokat, temetôket. A hely minô-
sége meghatározza a mértékegységet is. Nem ugyanaz a
könyöke egy lakóháznak, mint a parlamentnek. Egyiptom-
ban a fáraók építkezésénél a király könyökét használták.

Csernyus Lôrinc: Amikor a MAKONÁ-ban elôször be-
széltél ezekrôl a módszerekrôl, mindenki számára újdon-
ság volt, az eltelt hat-hét év alatt nálunk is elterjedtek ezek
a módszerek. Úgy gondoltam, hogy Franciaországban még
általánosabbá váltak.

Bernard Menguy: Nem, van egy probléma, ami itt is
jelentkezni fog. Ezt a tudást elnevezték geobiológiának.
Bizonyos emberek új tudományként kezelik, pedig ez nem
tudomány, ez teljes egyszeruséggel az ismeretek tárháza,
ami gazdagítja az építész, orvos, állatorvos munkáját. Fran-
ciaországban néhány ezren résztvettek továbbképzésen,
közülük jópáran elhatározták, hogy ebbôl foglalkozást csi-
nálnak, geobiológusok lesznek. Felmérik, hogy itt meg ott
források, vízerek vannak stb. Az építész mit tud ezzel kez-
deni ? Semmit. Mondok egy példát. Egy orvos barátom
gyógyított egy fiatal párt. Néhány hónapja laktak egy ház-
ban, és mindketten betegek lettek. Az orvos úgy gondolta,
hogy a hely nem megfelelô. Megvizsgáltuk a házat. Egy
vízeret találtunk a kandalló alatt. A kandallót nem használ-
ták, régen itt volt a tûzhely, itt fôztek, itt melegedtek. A
fiatal pár, mikor megvette a házat, átalakította, megszüntet-

te a tûzhelyet. Javaslatunk alapján egy tûzhelyet készítettek,
és azóta nyugodtan alszanak, semmi bajuk.

Ezért mondom, hogy az építésznek kell ezt a tudást,
ismereteket megszereznie nem akárkinek. Ha jön valaki,
felméri a területet és utána az építész ezeket az ismereteket
nem tudja felhasználni, akkor mire való? Geobiológusból
több ezer van, ám az általuk felmért tényeket csak igen
kevesen tudják felhasználni. Magyarországon is találkozni
fogtok ezzel a problémával. Ezek a telek adottságai, a házat
nem lehet máshová tenni, mi a megoldás? Az építésznek
kell tudnia a megoldást.

Csernyus Lôrinc: Van egy aspektus amirôl még nem
beszéltünk; a felhasznált anyagok.

Bernard Menguy: A mai ipar csak káros anyagokat
gyárt. Civilizációs paradoxon, egyre kényelmesebb házban
élünk, és egyre több a betegség. Én talán csak akkor hiá-
nyoztam az iskolából, amikor rubeolás voltam. Ma egy
megfázás esetén az egész osztály hiányzik.

Csernyus Lôrinc: El tudod érni, hogy a tulajdonos az
általad javasolt anyagokat válassza ?

Bernard Menguy: Persze. Nyilvánvaló, hogy mindenki
úgy él, ahogy akar, a halálát is megválaszthatja. Amikor
tervezek valakinek egy házat és ô más anyagot szeretne
felhasználni, mint amit én javasoltam, rögtön megtudják
tôlem, hogy annak milyen következményei lennének. Ha
például más lakkot választ, megmutatom a kémiai összete-
vôit, allergiás vagy légzési panaszokat válthat ki, nem én
találtam ki, orvosilag bizonyított tényekkel tudok érvelni.

Csernyus Lôrinc: Hívnak-e kész házakhoz, ha úgy érzik
a bennlakók, hogy valami nincs rendben ?

Bernard Menguy: Igen. Ez legalább félnapos munka.
Vannak korrekciók, amik a házhoz kapcsolódnak, elektro-
mos problémák, festékek, szigetelôanyagok stb. A másik
csoport a helyhez kötôdô problémák, mint fém- és vízerek,
magasfeszültségû távvezeték. Ezeken mind lehet segíteni.
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