
JACQUES GILLET ÍRÁSAIBÓL
szenvedélyektől fűtött találkozások, haszontalan szócsa
ták, perek, kartotékok... És mindezeken túl: tervrajzok, 
tervrajzok szakadatlan sora.

20 évig tartott életemnek ez az zárójeles időszaka, s 
ebből tíz éven át egy új házzal piszmogtam — egy új szo
borházzal, amit a magam számára építek — ha lehet még 
igényesebben.

Ouffet, ez a z  épü let h ely e a  m úló időben . És mindazok 
akik segítettek. És amikor eljön az idő. hogy kilépjünk a 
fényre, egy még markánsabb találkozás.

A tanítványaimhoz hasonlóan, akik mindenhonnan 
példát adnak nekem, úgy én is szeretném önmagamat 
felépíteni, véglegesen, mindenre kiterjedően.

Megtartottam a mérnököt és a cementágyút. A szob
rász pedig én magam vagyok.

tervezeti — alaprajz és fényképfelvételek.

Bemutatkozás az Országépítő Olvasóinak

1956 (diploma) és 1970 (a Sart-Tilman-i sz ob orh á z  befeje
zése) között független építészként dolgoztam.

Építész vagyok. Lélekben. Tanár vagyok. Lélekben. 
Nem vagyok többé gyakorló építész. Ma már kizárólag 
tanár vagyok. Egy belga törvény vezetett ide; én már jó 
előre felkészültem rá, még mielőtt a törvény (1977) kény- 
szerített volna választásra. (Nincs jogunk ahhoz, hogy egy
szerre két foglalkozást űzzünk, m ások sz á ja  elől. vesszük 
e l a  fa la to t ...

Mindig is az alkotás volt az álmom. 1964 óta tanítok. 
Ettől fogva igenis úgy éreztem, hogy még többet szabad 
követelnem. Nem pénzt: alkotást. Minden módon effelé 
haladtam, lépésről-lépésre, önmagámtól, Bauhaus-os ne
veltetésemtől kezdve minden elmésségemet bevetettem, 
hogy siettessem a plasztikus művészet szintézisét...

Éppen ekkor találkoztam egy kiváló szobrásszal, Félix 
Roulinnel; egy rendkívül szellemes, ízig-vérig művész 
mérnökkel, Kéné Greish-el, és az ideális megrendelővel, 
saját bátyámmal.

Azt kellett észrevennünk, hogy így együtt nagyon rö
vid idő alatt alapvetően és rendkívüli módon igényesek 
lettünk: ez lett a S zoborház. Olyannyira igényesek, hogy 
egyszeriben elveszítettem minden megrendelőmet, akik 
pedig ezután hogy, hogy nem mégis visszatértek hoz
zám ...

Aztán bejártam a világot...
Meghívások, kurzusok, konferenciák, utazások Fran

ciaországban, Németországban, Ausztriában, az Egyesült- 
Államokban— Utazások. .. Találkozások. Találkozás Bruce 
Goffal és a többiekkel. Meghívom. Eljön. 1969-ben. Ami
kor ellátogatott a S z o b o rh á z b a , azt mondta; Az olyan 
építészetre, amely csak egy épület, ránézhetsz. A jó archi
tektúrán keresztüllátsz... -  Káldi Jánossal együtt üdvözöl
jük Makovecz Imrét Párizsban. (1985 Le p ro fét organ iqu é) 
... A magyar Kebyar-szám az én munkám (From  Sullivan  
to M akovecz)

Levelezés, cikkek, publikációk... Könyvek, kiadók, 
kiállítások, látogatások, látogatások... Szenvedélyes viták,

Az úgynevezett Szoborház Liége mellett (1968), amelyet testvére számára
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jacques Gillet saját házának alaprajza, Quffet, 1979

Valamikor csináltam a dolgokat, most ott tartok, hogy 
engedem történni őket. Ezek a tervek sokkal több időt 
vesznek igénybe, mint maga a szerelés. És ez nem megy 
gyorsan. Nem bánom, nem is akarok túl gyorsan haladni 
előre. Ez az én gondom, ezt más megbízóval nem lehetne 
megtenni. Most a kreativitással életre keltett, újra felismert 
hagyományos építészeti eljárások következnek. Ezek 
szabják meg a dolog becsét. Régi tanítványaim számára 
ez egyértelmű. Megvan ez a nagyon nagy érdemük, azon 
túl, hogy nagyon nagy tehetséggel és nagyon nagy szívvel 
dolgoznak.

Őket csodálom a legeslegjobban.
1991 március 24.

Az épület helye a múló időben

Szükségem van egy feladatra. Valami új munkához kell 
jutnom, alkotó munkához, amit tulajdon két kezemmel a 
szabadban csinálok. Meg is csinálom.

itt az építész úgy'1 készíti el a maga épületét, mint a 
szobrász a szobrot, vagy a festő a képet. Nincs szükségem 
funkcióra ahhoz, hogy igazoljam amit csinálok. Számomra 
az a funkció, hogy csinálom. Nincs szükségem házra. Egy 
építészetet szeretnék megteremteni, valami egészen újat.

Nagyrészt egyedül dolgozom. A múló időben dolgo
zom. Anyaggal és térrel van dolgom, és a múló időben

teljesítem ki az idő sűrűjében a nyersanyagot. És szeretem 
csinálni. Csak annak a munkának van értéke a szemem
ben, amelyik időbe telik. Csak a hosszú távon elkészített 
munka lesz olyan fajsúlyos, mint amire én vágyom. A tar
tam spirituális adottság, éppannyira érték, mint a zenei 
érték. A rá áldozott órák sűrűségével, az izzadság súlyával 
visszatalál önmagához, lépésről lépésre átalakul, meta
morfózissal átlép a komempláció örömébe, mégpedig 
korlátlan időre. Soha nem öregszik meg. Az alkotás vala
mennyi szakaszában látható, a munka előrehaladtának 
minden fázisában: a munka fölé hajló hát erőfeszítése a 
meglátás fényévé alakul. A durva formától a végkifejletig, 
az egyszer már túlhaladott töredékek számos aspektusáig, 
a lelkesültség, hogy beteljesítsünk valamit, otthagyja nyo
mát és a kontempláciő izgalmába fordul át.. A zeneszerző 
befejezetlenül maradt kantátája még három évszázad táv
latából is összeszorítja a torkomat.

Ez a fénnyé átalakuló cselekvés valójában homályos 
alkímia, olyan homályos, mint a föld amelyben a kotrógép 
vasa utat tör, és előkészíti a földet az alapozáshoz.

A törékeny fiatal bimbókkal, a gabonaföldek érzéki 
illatával, az aratások diadalmas erejével nem fogok talál
kozni.

Az elvégzett betakarítás fölötti örömet, a meleg kenyér 
illatát nem fogom megtapasztalni. Ezidő alatt én magam 
leszek a betakarított termés, amit a homályos csűrben tá
rolnak, és a következő idényre tartalékolnak. De azt is
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tudom, hogy a távoli kerítésről, hogy az a napfénnyel 
táplálkozó emberhez vezet, ami számára erőt ad, és idővel 
lelkesültséggé válik, lelke sül tséggé, amely épít és áldást 
hoz.

így köszöntött be a tél, és az este és a béke. Boldog 
vagyok a csöndben, tudván, hogy Isten malma az idő múl
tával bizonyos sűrűséget ad majd szétszórt vonalaimnak, 
így hát a mai napon, hálateli szívvel haladok tovább a 
magam végtelen kerékvágásában, ahol éppoly egyszerű 
vagyok, mint egy jól irányított szerszám, amit avatott kezek 
tolnak előre.

Ouffet, 1983. augusztus 31.

A feltámadás metaforája

Nem tudok mást látni az építészetben, mint a Feltámadás 
egy metaforáját. Et expecto resu rreclion em  m ortuorum . 
Ezért látom mindig áttetszőnek, légiesnek, fénylőnek, su
gárzónak, átszellemiesültnek. A halált, ami a homályos 
anyagban szükségképpen végbemegy, csak a fény alakítja 
át és adja vissza ragyogását.

Kezdetben volt a világosság, és a világosság Istenben 
volt és Isten volt a világosság.

Mindnyájan a Fény gyermekei vagyunk. Egész éle
tünk során azon igyekszünk, hogy átszeljük, átalakítsuk 
a sötétség homályát, és ne az alakítson át minket. Testünk 
minden erőfeszítését, minden szívverésünket, minden 
szerelmünket, minden munkánkat makacsul igyekszünk 
alkotó erejűvé tenni, visszavezetni az Egyedül valóhoz, 
aki életet adott nekünk, hálás szívvel és örömmel, és éne
kelünk.

Ez a Feltámadás végtelen szeretet, Időntúli, a mi 
időnkben. Téren túli, a mi terünkben. Bárcsak földi civili
zációnk, amely halódik anyagelvú 20. századunkban, a 
jövő században képes volna a feltámadásra, békésen, tisz- 
tánlátón, tisztességesen, az egész világon. Igen, világmé
retű béke. F.nöl álmodom,

Boldog, szem élyes és élő, változó és egyetemes Építé
szetet jósolok. Új Art Nouveau-t mindenkitől, mindenki 
révén és mindenki lelkesedésével. Nem jut többé idő 
semmiféle Verdunre, Münchenre, Dachaura, Hiroshimára, 
Jaltára, Arhangelszkre, még egy Maalotra, (Szarajevóra, 
vagy Chatilára -  1995).

Erről álmodom és ezért fohászkodom a Szerető Isten
hez. minden mártír nevében, minden idők szentjei, min

den idők alkotói, az elszigeteltek és a költők nevében, 
azoknak a nevében, akiknek csak egy nevük volt, a Budd
hák, Ishvarák, Jahve, Allah nevében, Krisztus nevében, 
az egész emberiség nevében, amely még mindig fájda
lomban születik. Ámen.

1989. febniár 28,

Azt rajzolom le, amit hallok

Nem azt rajzolom amit látok, azt rajzolom, amit hallok. 
Olyan ez mint a zene, amely közvetlenül a kezem nyomán 
születik. Mozdulatok, ritmusok, hangok és színek kapcso
lódások és vonalak, lágy és erős, affetlu oso„ appassion ato. 
Ezek az érzések mind színekben jelennek meg a papír 
felületén.

Nem csupán magát a zenét hallom. Amikor rajzolok, 
a zene magával ragad, mint egy dal, egy benső dallam, 
amit mindig magammal hordozok.

Deríí, vagy melankólia szülte dallam, szenvedélyes, 
dühödt, boldog, mind együtt. A dal az, amivel fenntartás 
nélkül, könnyek és izzadság közepette, mélységesen 
őszintén mindent elmondok, anélkül, hogy egy szói is 
szólnék.

Ez az élet, ez a nagy misztérium, tételekben előadva. 
Bolondos, mókás, természetes, felkavaró és helyrehozó, 
mint egy jő alvás, mesés álmokkal tele, amikre az ember 
egy pillanat alatt visszaemlékezik.

1989 május 3.

Az építkezés tere kitágul

Ouffet -  Kitágul az építkezésre szánt tér. Olyan ez, mint 
egy1 négy mozdulatra épülő kvartett. Az alap egy erőteljes 
a lleg ro  m oderato. A fölénk magasodó terasz az ad a g io  
can tab ile, hatalmas mozdulat, amely ugyanakkor nyugodt 
és szilárd. Az oszlopfok, a boltozatok, a gerendázat, a 
festett üvegablakok alkotják majd a scherzót, amely a 
sostenutótól a prestissim óig  mozoghat.

A szerkezet lezárása a ron do fin á lé  appassion ato.
Ez gyökerét a talaj mélyrétegéből veszi és felkapasz

kodik a fényre. Fölküzdi magát a nagy keleti emelkedőn, 
és a keleten feltör a termékeny földből és megmutatja a 
ragyogó napkeltét. A többiről már a juharfa magja gon
doskodik.

Az Ouffet-i ház saját kezűleg és tanítványai segítségével zsaluzott beton alépítményének részletei
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A2 Ouffet-i ház féémszerkezetű felépítményének modellje

Fel reped, kicsírázik, magasra nő, virágzik, elrepül 
ugyan, de csak ide a szomszédba, a közelembe, aki itt 
ülök és összeszedetten, elm élkedve, hálatelt szívvel 
dolgozom.

Reménykedem.
1990. december 1.

A képzeletben való rajzolás értékei 
az építész szemében

Beszéljek magamról é.s a munkámról, építészi működé
semről, erre kért egy ismeretlen egy távoli országból ka
pott levélben. Ha beismerem, hogy zavarba hozott, ezzel 
nem mondok sokat. Mégis ez az igazság. Visszahúzódó 
természetű lévén, nem vállalom a kihívást, hogy magamról 
beszéljek. Ami a munkámat illeti, az hamar körüljárható. 
Tény, hogy már nem tervezek épületeket, építészeti mun
kákat, amióta minden időmet a tanításnak szentelem. 
Időm, energiám és gondolataim legjavát arra áldozom, 
ami a munkám: hogy’ tanítsam az építészetet. Az sem állja 
meg igazán a helyét, ha azt mondom, hogy egyáltalán 
nem szeretek magamról beszélni. És az sem igaz, ha azt 
mondom, hogy nem alkotok, hogy egyáltalán nem építek 
már.

Legközelebbi barátaim társaságában, akiknek szenve
délyük az alkotás, az építészet, képes vagyok szenvedé
lyesen kifejezni magam, és lelkesen figyelni. És tanítvá
nyaim körében is, akik az én kurzusaimat választják; így 
van ez akkor is, ha egy kisebb csoport érkezik, előre beje
lentett diavetítésre. De írott szövegben, cikkben, publiká

cióban, magamról, csak úgy, hidegen, erre nem vállalko
zom ... Ha a teljes nyilvánosságnak szól az üzenet, úgy 
érzem, hogy nincs mit mondanom. Ugyanakkor a rajzai
mon keresztül állom a próbát, megvan bennem a merész
ség; építészettel kapcsolatos látomásaimban nem ismerek 
határokat, nem is akarok más határokat ismerni, mint ame
lyeket tulajdon képzeletem állít elém.

Abban az építészetben, amely így, direkt módon, 
külső beavatkozás nélkül, az ember kezén keresztül fejezi 
ki önmagát, számos értéket látok. Ezek elmémben bizo
nyos hierarchiát alkotnak. Mindaz, amiről mindjárt beszél
ni fogok, sem nem elméleti, sem nem absztrakt, és soha, 
semmilyen módon nem lépett nálam a rajzolás-írás elé. 
Csupán kifejtése annak, amit utólag veszek észre, némi 
idő elmúltával visszatekintve. Az értékek bizonyos hierar
chiáját látom itt.

A haszn osság , a funkció mint program szinte soha 
egyetlen rajzom címében sem szerepelt, ezeket amúgy is 
mindig utólag illesztem a rajzokhoz. Ezzel törődöm a leg
kevésbé. De nem hanyagolom el teljesen. Nagy vonalak
ban elgondolásaimat valamilyen programhoz szoktam 
igazítani, megszervezem a funkciókat, meghatározom az 
egyes dolgok használatát. De a kifejező rajzban, a spontán 
vázlatban szinte soha. Nem mondom magamnak: Most 
p ed ig  m egrajzolom , hogy hogyan  épü l f e l  e z  a  h áz , e z  a  
gyár, vagy e z  a  tem plom . Nem. Először rajzolok és amikor 
a rajz már elkészült, felfedezem, hogy kifejeztem, milyen 
is lehetne egy ház, egy gyár, egy templom, de nem ez a 
fontos. Ezek a címek nem voltak túlzottan érdekesek a 
számomra, nem állnak ott annál a forrásnál, amelyből a 
rajzoláshoz a mélyebb motivációkat merítem. Nem, a hasz
nosság másutt van, a képzeletben van, és ez a következő 
érték.

Engedem, hogy a képzelet beszéljen, felengedjen, le
begjen. Szabad folyást engedek neki. A képzelet szárnya
kat ad nekem. Mint Nils Holgersson egy vadlúd hátán 
tett csodálatos utazása során, én is gyorsan repülök, ma
gasan, messzire látok, mindent látok. De vissza kellett 
néznem a földre, hogy a képzeletet mederbe tereljem, 
hogy egy kicsit megszerkesszem, hogy mozgásának irányt 
adjak.

Innentől az egyensúlyérzék dominál; a vonal ott áll 
meg ahol még jó úton jár, ott állapodik meg, ahol kell, 
zenekarra hangszereli a tökéletes hangzavart, hogy értei-
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Egy fémlemez falelem terve

met adjon neki. Az egyensúly és a mozgás összekapcsol
ták a szólamot, ők a témája és az ellentémája a fúgának. 
Az építmény akkor van készen, amikor az ember már nem 
tesz különbséget ezek között, amikor egy gesztus virágba 
borul, és a gesztus lezárása nem oltja ki a tüzet; bármilyen 
is dinamikájuk, vagy statikájuk, ezek kelten egyek. Hiá
nyuk megsemmisíti a munkához vezető utat. A művészet 
közvetlenül elérhetetlenné, nemlétezővé, a folyamatban 
lévő munka haszontalanná, alaktalanná válik.

Ugyanez érvényes a ritmusra és a léptékre, a ritmusra 
és a mozgásra, az egységre és az invencióra, az állhatatos
ságra és a jellemre, de túlságosan is hosszan kellene erről 
beszélnünk, és nem jó az, ha az ember túl sokat teoretizál.

Egyszóval a képzeletnek, avagy az ösztönnek, avagy 
az intuíciónak útmutató énéke a harm ón ia . A harmónia 
törvényei egyszerűek, egyetemesek, örökérvényűek. Ha 
valaki látni, vagy érezni akarja ezeket, és azt akarja, hogy 
ezek átitassák, nem kell mást tennie, mint szemlélődni, 
nem kell mást tennie, mint megállni, leülni és szemlélni a 
természetet és azt lerajzolni. A természet természetesen 
isteni. Az alkotó építész számára semmi nem helyettesíti 
a természet utáni rajzolást. Napjaink iskoláiban ezt a disz
ciplínát túlságosan is elhanyagolják. Mit is mondhatna az 
ember az alma mater falai közt...

Jő  és hasznos, ha mindezeknek a dolgoknak vissza
adjuk a maguk elveszített becsületét.

Ha nem kattan be, mi az, ami hasznos, ha a képzelet 
nem tud kitörni, a harmónia semmit nem tehet, támasz 
nélkül áll, nem marad utána se nyom, se vázlat. Egyszóval: 
csak semmi elszigetelt vagy előregyártott teória. A rajzolás 
gyakorlatából nyomban kiviláglik a fényt adó képzelet
világ, s a harmóniateremtő rend.

A többi irányító együttható, a funkció, a konstrukció, 
a kényszerű feltételek amint egy bizonyos zsargon nevezi 
azokat, nem ihletnek meg engem azokkal az értékekkel, 
amelyeket az építészetben látni akarok. De ezzel még ko
rántsem jutottam a végére égi hierarhiáról szóló történe
temnek. Az embernek onnan is vissza kell térnie a földre, 
de meghatározott módon, amit most el kell mondanom, 
mert ez az út nagyon személyreszabott, noha távolról sem 
én vagyok az egyetlen, aki így éli meg.

Ott van a kifejezés, az érzelmek intenzív kifejezése. 
Igen, fői olvastad, a személyes kifejezés, az individuális
nak, az egyszerinek és a behelyettesíthetetlennek a kife
jeződése, Horta mondta, miközben egyik legszebb korai 
munkáján, a Tassel-házon dolgozott: p á ly a fu táso m b ó l 
tizen két év, életem ből harm in ckét év  telt el, a  m esés m un
k a , am it bevégeztem , h am arosan  eln yeri m éltó ju ta lm át: 
építészetem  olyan  lesz, am ily en n ek óhajtottam : szem élyes 
és élő, am ely  nem  c é lo z  m eg o ly an  tökélyt, am it soh a  
nem  lettem  volna, képes elérn i. Később hozzátette: ahhoz, 
hogy a z  em b er szem élyes és é lő  m u nkát valósítson meg, 
acélid eg ek  kellen ek.

A művész kifejezőkészségének erőteljessége és len
dülete, az idegek kérdése. Olyan munka, amelyről az em
ber azt mondja, hogy élő, hogy arca van, mert a művész 
totális módon fejezi ki benne önmagát, nem csupán fél

ö u ffet, az építkezés helyszínére szállított fémlemez-elemek beállítás előtt. (Ezek, és a következő képek Sáros László felvételei,)
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Ouffet, a fémlemez-falak beszerelés közben, 1997

vállról, hanem nagy kommunikatív intenzitással, éltető 
módon, habozás nélkül, hibátlanul, teljességében kifejez
ve az életet, az élet intenzitását. És nagyon erősen érzi 
ezt, és ugyanabban a pillanatban nagyon boldog, mert 
úgy érzi, mintha mindez magával ragadná, és ennek tel
jesen tudatában van. Intenzitást mondtam és nem erősza
kosságot, A finomság, a gyöngédség kifejezhető nagy 
erővel, teljes jelenléttel amely szelíd és rendkívül éber. 
A z volt a z  áldott korszak, a m ik o r -  h a  nem  bán od , hogy  
szavaim  m en tesek m in den  álszerén ységtől -  tervrajzok  
és hom lokzatok, együttesek és részletek, épü let ás' b eren d e
zés, spon tán  m ódon  frö ccsen tek  a  p a p írra  ecsetem ből, 
oly  m értékben, hogy n éh a m ég m agam  is m eglepődtem  — 
mondta I torta erről a korszakról, amely életének legtermé
kenyebb időszaka volt.

Alapjában véve amikor valami él, legyen az elmon
dott, vagy lerajzolt dolog, azt jelenti, hogy igazából és 
szeretettel átadja az életben levés intenzív érzését, az élet 
teljességét. Valamely érzés kifejezése nem az illető érzelem 
leírása, nem arról van itt szó, hogy imitációval előhívunk 
egy bizonyos, előre meghatározott érzelmet, az ember 
így valami érdektelen és művi dologba merülne. Bizo
nyos, hogy nem arról van szó, hogy valamit előre ismer
jünk, hanem arról, hogy felfedezzük, arról van szó, hogy 
a kifejezés intenzív és igaz legyen.

Horta a következőt is mondta erről az időszakról: le g 
régebbi barátaim  úgy teljesítenek, dolgozn ak, viselkednek, 
m int én , én  p ed ig  úgy m int ők : rabu l ejtették a  szívem .

A m it leg először m eglátok, a z  a  köztü k és  a  h áz u k  közötti 
m eghitt kapcsolat. És itt jutottam el újra ahhoz a szenve
délyes megközelítéshez, amivel a baráti dialógusról be
széltem, az emberi kapcsolatok melegségéhez. la  találja 
meg újra az ember a mi időnkben a valódi és tartós értel
met, hasznosságot. Én ezen az úton hoznám vissza a föld
re az égi hierarhiát. A bensőséges, szerető, kiteljesült em
beri kapcsolatban mennyei királyság helyezi székhelyét 
a földre.

C sak a  lelkesü ltsóg szám ít -  mondta Saint-Exupéry. 
Meghittség kell ahhoz, hogy megszülessünk, és képzelet 
ahhoz, hogy felnőjünk, Harmónia és a személyiség önki
fejezése szükségeltetik a továbbéléshez, az, hogy a szemé
lyiség valamiképpen kinyíljon, Az emberi kapcsolat meg
élésének intenzív és igaz érzetét, ezt az isteni utat, úgy 
érzem, benső lényem titkos régióiban tapasztalom meg. 
Meghatározhatatlan és kifejezhetetlen a pillanattal, a te
kintettel, a gesztussal. Itt nincs szükség szavakra.

Úgy élek tehát, hogy az érzelmek teljes mértékben 
végigvonulnak a munkámon. Tudatában vagyok ennek 
és személy szerint azt is tudom, hogy a munkámért érzett 
felelősség azt jelenti, hogy fenntartás nélkül beleadok 
minden érzelmet, ami bennem van, Kiteljesítem magam, 
teljes lényemmel feltárulkozom, semmit nem tartok meg 
magamnak, mint a szerelemben, amikor az ember min
dent odaad, ugyanakkor én is mindent megkapok, mert 
ez a víz egyugyanazon Forrásból származik. A másik éles 
tekintetének felvillanó fényénél látom, hogy az imént va
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lami fontos dolog történt a közelünkben, hogy egy titkos 
hívószó válaszra lelt, hogy pótlódott egy mulasztás, egy 
hézag beforrt. Mén az intenzív kifejezés valóban az élet 
érzetének, a létezés érzetének kifejeződése. Mind azért 
küszködünk, hogy legyünk. Ebben a találkozásban mind
nyájan testvérek vagyunk.

A létezés boldogsága semmihez sem mérhető. A léte- 
zés boldogsága a másikért és a másik által, hogy a másik 
elfogadjon bennünket és hogy elfogadjuk a másikat. Ez 
az elfog ad ás  születés, olyan, mintha újjászületnénk általa, 
ez a szeretet. Elkészíteni egy műalkotást, és örömmel be
fogadni azt, olyan, mint egy szerelmi aktus.

A végső énék a szememben az üresség megtöltése, a 
hiány pótlása, a gyógyult sebé, az eltön csonté, amely a 
mélyben újra összeforr, és szilárdabb lesz, mint azelőtt.

A m egú ju lás a művészetben a legfőbb énék a szá

momra. A művészet valódi haszna ebben áll. Életadó, hu
manitárius jelentősége van, a táplálék és a folytonos fel
épülés szüksége. A jövő része, élő munka, szellemi táplá
lék. A másik embert a maga valódi dimenziójához invitálja, 
a képzelethez. Felébreszti benne az egyensúlyérzéket, az 
invenció és a harmónia iránti érzéket. Arra készteti, hogy 
kifejezze magát. Bármely alkotás alkotáshoz vezet. Vissza
tükrözi az ember tulajdon érzéseinek leplezetlen intenzi
tását, mozgásban van, növekedésre serkent.

Ily módon, ismeretlen külföldi barátom, én sem szű- 
nök meg egész életem folyamán némi építészetet is alkot
ni, köszönet azoknak, akik szeretnek, akiknek adok, hogy 
egész életük során a bennük lakó legjobbat adják.

1989. július 23.

(Bökönyi Teodóra fordítása)
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