
Föld Jean Déthier

A föld szelleme
Jelképes értelemben az ég (levegő) 

e llentétpárja: alávetett, passzív, nőies, 
nedves princípium az uralkodó, aktív, 
férfias és száraz princípium mal szem 
ben: sötétség, alámerülés, sűrűség, kö
töttség társul hozzá, szemben az ég derűs 
világosságával, em elkedettségével, rit
kaságával, szabadságával. A  vízzel elegy 
földelem az őskáosz női fele. A  száraz
fö ld  a kettő elválasztása révén keletke
zett a terem tésm ítoszok alaptípusa sze
rin t (Tér 1.9), Az archaikus kozmogóniák- 
ban istennek társa is van a teremtésben, 
akit leküFd az ősóceán fenekére, hogy 
hozzon fel onnét földnek való iszapot. 
Ilyen nedves földből formálja Isten (Egyip
tomban Hnum vagy Ptah, Babilonban 
Aruru vagy Éa, a görögöknél Prom éthe
usz) az em bert. Ezt tükrözi a nyelv is: lat. 
humllís, „a lant fekvő"; homus, „talaj"; 
humidus, „nedves"; humánus, „emberi". 
Megszemélyesülten lehet istennő: csilla
gászati értelemben pl. (gör. Gaia, és a 
rnanysi Ma-ankv) a  gör, Démétér a te r
mőföld megszemélyesítője, de jobbára 
csak a nagy istennő méhével azonosít
ják. Ö  a szűzföld, melyet az ásó, eke tör 
fel, és az eső, mag termékenyít meg, Ö 
az anyaföld, mely a  horizonton csillag
gyermekeit, a talajból a vizeket és a 
növényeket, odvaikból pedig az állatokat 
világra hozza, az ö méhe rejt minden 
hasznosítható anyagot (lat. mater, „anya"; 
m atéria, „anyag”). A föld nemcsak szülő- 
anyánk: m inden, ami a földből ered, ha
lálakor visszatér oda (lat. humo, „e lbán
talak"). Az anyaistennők kettős te rm é
szete, jóságos szülőanya ésa ze m b e r-

Közel 10 000 éve annak, hogy az ember városokat épít, s hogy a föld 
a történeti és néphagyományok következtében bolygónk egyik 
legfontosabb építőanyaga lett és maradt. A világ lakossága több mint 
egyharmadának lakhelye ma is földből készült. Az ókorban terjedt el 
széles körben ez az építőanyag. Európában, Afrikában és a Közel- 
Keleten a római, majd a muzulmán, Ázsiában az indus civilizációk, a 
buddhista szerzetesek és a kínai császárok földből építkeztek ugyan
úgy, mint a középkori Európa népei, vagy egyidejűleg a közép- és 
észak-amerikai indiánok.

A különböző civilizációk egész városokat építettek földből. Ezekből 
inkább csak régészeti leletek maradtak fenn: Jerikóban épült kb. 
10 000 éve a történelem első városa. Catal Höyük Törökországban, 
Harappá és Mohenjo Daro Pakisztánban, Akhlet-Aton Egyiptomban, 
Chan-chan Peruban, a híres Babilon Irakban, a Madinat-AI-Zahra a 
spanyolországi Cordoba kapuinál, Khirokifia Krétában. Az ókori ala
pokon fejlődtek ki nemegyszer azok a modern városok, amelyekben a 
földépítésjelen maradt, ilyen Lugdunum, arómai gallokegykori fővárosa, 
a mai Lyon.

A föld nemcsak az emberi építmények sokaságánál, a városi és 
falusi hajlékok építésénél szolgált építőanyagként, hanem a tízezer év 
nagyratörő és káprázatos, az egyes közösségek anyagi és szellemi 
fejlődésének csúcsát jelentő építményeinek emelésénélis: közraktárak 
és vízvezetékek, zikkurátok és piramisok, kolostorok, templomok és 
mecsetek építésénél igyekeztek mind jobban kiaknázni ennek az 
anyagnak a lehetőségeit, melyek, úgy tűnik, az ember teremtő 
nagyravágyásának nemigen szabnak gátat. Az i. e. VI!. században a 
híres Bábel-torony, melynek hetedik szintje 90 méter magasságig ért, 
tehát az emberiség első felhőkarcolója, szintén földből épült! Míg ez a 
torony nem élte túl azokat a társadalmi zűrzavarokat, amelyeknek 
szimbólumává is vált, addig a Kínai Nagyfal, melyet szakaszokban, az 
i. e. III. századtól szintén földből építettek, ma is tanúsítja több más 
emlékkel együtt, milyen szilárd ez az anyag.

A fűidnek mint építőanyagnak a szilárdságát és ellenállóképességét 
a hadseregek stratégái az idők kezdetétől napjainkig mindig is 
kihasználták. A római történész, Plinius is elbeszéli, hogy Hannibál 
földből építkezett spanyolországi hadjáratánál i. e. 219 körül. Ezt az 
ötletet még a ll. világháborúban is felhasználta az amerikai hadsereg — 
földből épített gátakat, épületeket és leszállópályákat!

A világon mintegy 20 féle földépítési módot ismernek. A különféle 
regionális variánsokon felül végülís két alapvető eljárást kell megkü
lönböztetni. Egyik a döngölt földből való építés, mely vastag falak (min. 
50 cm) húzásánál használatos —  a tőidet oldalzsalukba döngölik, 
melyeket a munka előrehaladtával csúsztatnak tovább. A másik mód a 
vályogépítés. A napon szárított, formába öntött nyers földtéglákat a 
klasszikus módon használják fel a falazásánál vagy jobban kimunkálva 
(zsaluval, vagy anélkül) a boltozatok és kupolák építésénél.

Mindkét esetben gondosan kiválasztják a földet összetétele és 
szemcsézettsége szerint; a vályogépítéshez a földet vízzel és növényi
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szálakkal keverik össze (leggyakrabban tört szalmával), hogy koherens 
anyagot nyerjenek. Annak ellensúlyozására, hogy a tradicionális 
földépítmények a vízzel szemben kevéssé ellenállóak, különféle hatásos 
védekezési módokat találtak ki. Az ismert angol mondás így fogalmazza 
meg ezt: „Ahhoz, hogy a földből épült házak századokon át 
fennmaradjanak, jó kalapra és jó csizmára van szükségük." Vagyis: egy 
széles, túlnyúló tetőre, mely a falakat az esőtől megvédi és kő alapokra, 
hogy a talajvizek okozta erózió és a hajszálcsövesség következtében 
fellépő nedvesedés káros hatásait ellensúlyozzák. Mezopotámiában a 
nyers földet már 6000 évvel ezelőtt nedvességgátló aszfaltanyagokkal 
elegyítették. Később az aztékoknál általánossá vált a középületek, 
templomok és paloták külső díszítése, melynek kettős szerepe volt: 
funkcionális (védte a földet az esőtől) és ornamentális, (a geometrikus 
és figurális motívumokkal díszített égetett téglákat vagy a mázas 
kerámiakúpokat a falazás során folyamatosan illesztették be a külső 
falakba).

A szerényebb lakóépületek falait általában földanyagú vakolat fedi. 
Az épület e végső megjelenési formája (hagyományosan évi ritmusban 
az esős évszak után megújítják) a végtelenségig variálható: a falak 
vizuális, taktilis és érzéki gazdagságának nyitja az építők kreativitása, 
így a föld különböző felhasználási módjai lehetővé teszik, hogy az 
építés folyamatának anyagisága és szellemisége ne váljon külön, 
hiszen maga a matéria a konstruktív és a művészi tevékenység 
egyidejűségét és szintézisét teszi lehetővé. A tradicionális civilizációk 
nagy díszítő kedve a földépítészet kreatív, művészi és dekoratív 
szellemében fejeződik k i: a falakba vésve vagy reliefeken megjelenítve, 
hol absztrakt, hol gesztuális, hol geometrikus, hol szimbolikus, hol 
figuratív.

A föld mintázásában a plasztikai nyelv olyan változatossága érhető 
el, mely a legárnyaltabb mondanivalót is képes kifejezni. Afrika és a 
Közép-Kelet egyes népeinél a szobrászi földépítészetben bontakozott 
ki a formák iránti érzékenység. A föld bolygónk legtermékenyebb eleme
—  itt szexuális szimbólummá is vált. Más vidékeken eltérő értékeket 
hordoz, mely szigorúbb és férfiasabb építészetet eredményezett: a 
házak és minaretek az „erő tornyaiként" gyakran 8 emeletesre, akár 30 
méteresre is épültek.

Modern korunkban a földépítészet a gazdasági és demográfiai 
fejlődés különbözősége miatt eltérő helyzetben van. A harmadik világ 
iparilag fejletlen országaiban továbbra is széles körben használatos, ott 
ahol hagyományosan is elterjedt, hiszen a szegénység nem tesz 
lehetővé más választást. A falusi vagy az elszigetelten élő emberek 
száma magas, s a lakosság számottevő növekedése szükségessé 
teszi az önerőből és a helyben rendelkezésre álló anyagból való 
építkezést.

Dacára annak, hogy a földépítészetben egyes területeken érzé
kelhető hanyatlás, összességében a harmadik világban szerepe ma is 
állandónak, ha nem növekvőnek tekinthető. Az olajkitermelés révén 
frissen meggazdagodott országokban más a helyzet, itt ez az építészet 
eltűnőben van a nyugatról importált építészeti és technológiai 
sztereotípiák áradata miatt. Az Egyesült Államokban a délnyugaton 
meghonosodott indián és spanyol vályogépítészeti hagyományok 
egészen a XIX. századig élők voltak, Új-Mexicóban, Kaliforniában és a 
tengerparti államokban —  itt túlélték, néha meglepő módon, az 
iparosodást. 1890 és 1940 között több ízben stiláris „újjászületés" 
következett be e hagyományos építkezésben —  néha autentikus, néha 
parodizáló — , mely az 1973-as energiaválságig tartott. A válság

evő banya képe erre, a tenyészet-enyé- 
szet ellentétpárra vezethető vissza. Föld 
alatt nemcsak bolygónk (lat. tellus, terra) 
értendő. Jelenti az elemek egyikét, a ta
lajt, a világmindenséget (lat. mundus), a 
szibériai ketek szavával élve az „egész 
tőidet" ós az égi egyenlítő síkját (lat. orbis 
terrae). Ez a mitológiák korongszerű égi 
földje, közepén a mi földünkkel (földtá
nyér, Thalész ókori világmodelljében 
vízen úszó dob), melynek peremén jár- 
nak-kelnek a planétaistenek és a csillag- 
hősök. A mesebeli aranyhajú kertészboj
tár ennek az aranytányérnak a szélén 
táncoltatja a paripáját. Végül jelenthette 
a felső északi égbolt ellenpárjaként a déli 
égboltot; ez a Kalevala „alsó földje". A 
naiv világképben a földkorongot a vizes 
„alsóföld" állata tartja: óriáshal, ill. cet (így 
a magyar, szibériai, japán néphitben), 
míg teknősbéka (Indiában), elefánt (Dél- 
kelet-Ázsiában), kígyó (Amerikában). 
Némelyikük a déli égbolt csillagképei közé 
tartozik. Úgy gondolták, a földhordozó 
állatok mocorgása okozza a földrengé
seket. A föld egyetemes geometriai jele, 
a négyszög a tájolással keletkezett. A 
körbe írt kereszt — egyébként a föld 
asztrológiai jele — a négy világtájat és a 
középpontot (a „föld köldökét") jelezte a 
kozmosz kör alakú síkmetszetében, a 
körbe írt négyzet, mely a naptári sarok
pontok (az égtájkereszt és az égkör 
metszéspontjai) összekötésével jön lét
re, az ég és a föld együttes jele volt, és a 
világmindenséget jelképezte. A „négy- 
szögletes föld" képzete ismert a magyar 
néphitben is. A moldvai csángók szerint 
négy angyal tartja a föld négy sarkát 
„szegit" — ez a négyszögletes föld a 
mesék „terülj-asztala."

(Jankovics Marcell —  részlet 
a Jelképtár c. kötetből)
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