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Sárinak

Hogy úgy érezze, nem elsősorban termel,
hanem teremt. Attól kezdve nem robot
a munka: élete – a haszon mellett – tartalmat nyer. Ez a gazdálkodás építészete.
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Istálló. Lovastanya, Mende

Az építés ősi mesterség, a múlt embere
ösztönösen épített. Jelenünkben, ha akarjuk, ha nem, ösztönösségünket, ősi tapasztalatunkat, a hagyományokon nyugvó bizonyosságot felőrölte az idő.
Dolgozom mint építész, mint oktató, új
impulzusokat kapok a következő lépésekre. Olykor a reménytelenség is elfog.
Mi történt az elmúlt években? Mit kellett, és mit kellene tenni?
Meg kell ismerni a vidék valóságát.
Meg kell próbálni építészfeleletet adni
tervekkel, kísérletekkel a valóság nehéz
kérdéseire, és meg kell teremteni a kommunikációt az építész és a helyet birtokló ember között. A hely megismerésének
képessége kommunikációs képesség!
Az ökológiai építés a jövő lehetősége, de
ez nem csupán az ökoszisztémával való
törődést jelenti, hanem az emberi lét
alapkérdéseinek tudatosítását a mindennapokban. Novalis szerint „az ember
nem tesz egyebet, mint folyton hazatér”.
Vajon az építészeknek nem az a feladatuk, hogy segítsék az embert hazatérni?
Hányszor hajózunk be Noé bárkájába?
nem először és most sem végleg…
fészkelődünk –
keressük helyünk
kezünkkel simítjuk a gyalult gerincét
mintha mindig útra készen állt volna
ács nélkül… anyagtalanul
hányszor kell tótágast állnunk?
az aréna porondján
magunkat pellengérre állítva
fénycsóvákkal elszakítva,
elnémítva – a süket hangzavarban



Istálló. Lovastanya, Mende

Országépítő 2018|02

hányszor kell még
sóvárogva várni a jelet?
a visszhangban néma hajókürtöt
vállalva a nyílt vizet
a feszített bizonyosság határtalanságát
(Reischl Gábor: Napló)

Már megint megelőztél. Csak hogy a felső ágyra fekhess. Fehér ballonka-bátban,
cipőstül, esernyővel. A szakadó esőből
hazaérve tizenegykor, de lehet, hogy volt
az már éjfél is. Ahogy kell. Mint akkor, a
Bercsényi ötödik emeletén. Ahol a „kicsik”
laktak. Ám az ránk nézve túl bájos lett volna, így aztán inkább voltunk mi zöldfülűek.
Mindenki tudta, hogy Sárival egy napon
születtem. Július másodikán. Sarlós Boldogasszonykor. Csakhogy én, nagy ravaszul, két évvel később. Ám ez itt, a világnak
ezen a felén a rák jegye. Mikor tudja meg
az ember, hogy rákos? Hamar sose. Mert
mi mindig, mindenről elkésünk. Adyval:
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Akik mindig elkésnek
Mi mindig mindenről elkésünk,
Mi biztosan messziről jövünk,
Fáradt, szomoru a lépésünk.
Mi mindig mindenről elkésünk.
Meghalni se tudunk nyugodtan.
Amikor már megjön a Halál,
Lelkünk vörösen lángra lobban.
Meghalni se tudunk nyugodtan.
Mi mindig mindenről elkésünk,
Késő az álmunk, a sikerünk,
Révünk, nyugalmunk, ölelésünk.
Mi mindig mindenről elkésünk.

Most itt vagyunk. Dehogyis. Én nem
vagyok ott. Mert én itt vagyok, miközben ott vagyok. Veled. Pontosabban ott
kéne lennem Veled. De persze Te itt is
velem vagy. Mert Te már bennem vagy.
Hogy meddig? Végig. Na jó, de meddig?
Ne nyaggass. Nem tudom. Miért? Ha
tudnám, mi lenne?
Elbúcsúzhatnék? Kitől? Mindenkitől.
Te kitől búcsúztál el? Nem mindegy?
Tudom, hogy nem, de ez most mindegy
is. Már összeírták, hogy mi mindent
csináltál, tettél, vittél végbe. Maradandót alkotva. Aztán ezt még többen ki
is egészítették. Okos, odafigyelő, rendszerező, és persze rendszerető fontossággal. Most már mindent tudunk.
Szinte mindent. Mert ez is olyan, mint
az ördög. Tudod, a sose nem alvó.
Arról azonban nem szól senki, de senki
az itt lévők közül, hogy volt/van még
egy tetted. Egy igazi. Befészkelted Magad mindnyájunk lelkébe. Mindenki
tud persze kivetnivalót is, de most erről sem kell beszélni. Minek? Attól jobb
lesz? Aligha. Ám ott vagy mindnyájunknál. Mert Sári csak egy van. Nekem már
biztosan. Erre a kis időre. Az az egy.
A Pista. Álmodozz békében. De tudd
ott is, hogy szerettelek. Tudd, hogy szeretlek. Így is. Innen nézve, holtodban.
Miskolc, 2018. május 4.
Sáros László György,
bár Neked a Sáros

