Idő

Makovecz Imre szövetségre lépett az
Idővel. Az Idő szövetséget kötött
Makovecz Imrével. Ennek időpontja
nem ismert és csak kettőjükre tartozik.
Ez a szövetség keveseknek adatik meg.
Sokféleképpen lehet az Időre gondolni. Megnézem az órámat, vagy
mint a bizonyított negyedik dimenziót próbálom megérteni. Az előbbi
beidegződött cselekvés, az utóbbi
már nehezen értelmezhető. Az ember
általában két vagy három dimenzióban gondolkodik.
A gondolat egydimenziós, a tervek
kétdimenziósak, a kész épület háromdimenziós. A negyedik az idő. Az
időnek ugyanolyan tulajdonságai
vannak, mint minden más anyagnak.
A huszadik század kezdetéig az abszolút idő fogalmában hitt mindenki.
Eszerint minden esemény egyedileg
felcímkézhető egy időnek nevezett
számmal, és az összes jól működő óra
szerint azonos idő telik el két esemény
között. Később azonban föltételezték,
hogy a fény sebessége minden megfigyelő számára azonos, tekintet nélkül mozgási állapotukra. Ez elvezetett
a relativitáselmélethez – ebben pedig
el kellett vetni az abszolút idő fogalmát. Ehelyett minden megfigyelő
számára a saját órája szerint telik az
idő: más-más személyek órái nem
egyeznek meg szükségszerűen. Az idő
tehát viszonylagos, személyes fogalommá vált, függ attól, hogy ki méri.
A gravitáció és a kvantumtechnika
egyesítésével próbálkozva a képzetes
idő fogalmának bevezetésére kényszerültünk. A képzetes idő megkülön-
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böztethetetlen a tér irányaitól. Aki
északnak halad, akármikor megfordulhat, és délnek veheti útját, ugyanígy,
aki előre haladhat a képzetes időben,
annak képesnek kell lennie, hogy
sarkon forduljon és visszafelé menjen.
Nem szabad tehát érdemi különbségnek mutatkozni a képzetes idő előreés hátramutató iránya között. Ha evvel
szemben a „valós” időt vesszük szemügyre, köztudottan hatalmas különbséget találunk az előre- és visszafelé
mutató időirányok között. Honnan
ered a múlt és jövő ekkora különbsége? Miért emlékszünk a múltra, a jövőre miért nem?
Makovecz Imre házai a múlt üzenete és a jövő emlékezete. Ő emlékszik
az időre. Egységes folyamat az időben.
Nem zárja be az időt az épületeibe,
hanem az időt öleli körbe, burkolja be.
Egyenrangú a tér összes dimenziója.
Ezért is lehet időtlennek nevezni a
házait. „Nem fontos” – idézőjelben –,
hogy milyen állapotban van ma egy
húsz-harminc évvel ezelőtt épült ház,
mert az időtlenség felülmúlja, felülírja
a napi kétdimenziósnak nevezett időt.
Makovecz Imre szövetségre lépett
az Idővel. Az Idő szövetséget kötött
Makovecz Imrével. Ennek időpontja
nem ismert, és csak kettőjükre tartozik.
Ez a szövetség keveseknek adatik meg.
De túlmutat a születés és halál közti
bizonytalan intervallumon. Ahogy az
épületeid, úgy saját magad is ennek a
szövetségnek a része vagy, ezért mind
egy, hogy hol vagy, hogy érzed magad
és hogy nézel ki, mert rád is ugyanaz
vonatkozik, mint a házaidra.

A mártélyi kert fatönk-székeire faragott figurákat ültetett
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