
Ko, fa, ház...

Építész: Vékony Péter

"A teremtés bármilyen széles,
Ólnál szukösebb.
Innét odáig. Ko, fa, ház.
Teszek, veszek.
Korán jövök, megkésem..."

Pilinszky János

Ez a ház már jóval az építkezés
elott megszületett. Az építteto, ami-
kor megvásároIta a telket, sok min-
dent már jó elore átgondolt, és épí-
tészeket is hívott, mert a megfogal-
mazáshoz segítségre volt szüksége.

Akkoriban közösen dolgoztunk
két épület létrehozásán. Egy nap
megmutatta a telket, elmondta,
hogy nem talált megfelelo embert a
tervezésre, és megkérdezte, volna-e
kedvem a házával foglalkozni. Mivel
jól elbeszélgettünk az elképzelései-
rol, igent mondtam.

Az épület AZ ÉV SZÉP -!..~ 2:("'-
pályázat dfJaZC+
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Ko, fa, ház...

Nem kerestünk mintákat, kerültük
a kategóriákat, az okos meghatáro-
zásokat, csak az érzeteinkre és el-
képzeléseinkre hagyatkoztunk. Vol-
tak emlékképeink, voltak szép jegy-
zeteink a reggelrol, amikor az ember
nagyot nyújtózik, mielott körbenéz,
a kerti asztalon hagyott ételmara-
dékróI, a félig kihörpölt kávéról, a
házról, ami körbejárható, a falakról,
amelyekben milliónyi apró organiz-
mus él, az árnyékokról, amelyek
minden évszakban mást jelentenek.
Voltak emlékeink a rejtekhelyekrol,
amiket el szabad felejteni, és meg-
érkezésekrol meg elmenetelekrol is.
Foszlányok, a valaha volt valóság
"rosszul emlékszem, de emlékszem"
fotográfiái. .
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Ko, fa, ház...

Makláry Zoltán felvételei

h a.R\{..a.Q9\s... h:imU~a\gn<!..ásunktett
az a hordozófelület, amin összeáll-
hatott ez a különösépítmény.

Talán túlságosan megterhelo effé-
le hangulatoknak ilyen meggyozo
díszletet teremteni, és egy kicsit
teátrális is.

Ha valaki elmegy Potsdamba, és
sétálgat egyet a Sanssouci parkban,
érzi, milyen "necces" ez az egész.
Éreztem én is, és féltem is tole elég-
gé.

Furcsa módon aztán átbillent a
dolog, minden élni és "létezni" kez-
dett, mert valamit kihagytunk ebbol
a történetbol. Kihagytuk belole a
görcsös akarást, a határidoket,
amelyek "közelednek, aztán meg
távolodnak". Kihagytuk a megfelel-
ni vágyás formáit és még egy-két
lényegtelen dolgot. Ez felszabadító
és üdíto érzés volt.
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