
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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Nagy László

Jönnek 
a harangok 

értem
(részlet)

„Fold: ez a föld. A földről nézem, vagy 
ámulom az égröf? Előbb a porból, aztán 
a fáról, toronyból, Majd ágaskodó csikó- 
felhőről, délben, zenitből, ami esőt jelent. 
Elég csak a porszemre ülnöm, tövébe 
egy szagos kapor-szálnak, s fám van 
már, földem, kis lovam, kis ekém, kis 
vetésem. De felnövök, föld! Vas-szárnyat 
viszek a kovácshoz, ekevasat. Pirkad 
kohóban, élesedik üllőn. Egy dögnehéz, 
kerekes vasmadár nyomában járok, a 
barázdában. Fejjel bukik alá, sajnos, a 
tartóvirág. S feljönnek a rozsdás karikák, 
pannon vacakok, elrohadt küllők meg ujjak 
gyűrücskéi. Föld, kiokádod a megevett 
kanalakat. Hajtok a güzü-fészkeken, 
hangyák várain át, Ping-pong-labdák: 
ruganyos gyíktojások verődnek boka
csontomhoz. Iramul tőlem a vadnyúl 
húgyos bugyijában — sót a fülibe. papri
kái a szemibe — kiáltok. De szembe néz 
velem a hörcsög árpa-arany hintájából, 
akár egy földesúr. És megkondul ben* 
nem a harang. Föld, le humusz, te szürke 
agyag, szülöd és tolod magadból az ál
dást, ha művelnek, bevetnek férfiasan. 
Bükköny-, lóhere-, lucernarendek hem-

valóságos újjászületést hozott a földépítészetben, különösen Új-Mexico 
álfámban,

Európában a földépítészet a városokban —  mint például a francia- 
országi Lyonban egészen a XIX. század elejéig fennmaradt a mun
kások és a polgárok építkezéseiben. Vidéken a ll. világháborúig nyomon 
követhető ez a gyakorlat.

Az 1879-es Francia Forradalom alatt fedezte fel Francois Cointeraux 
az „új vertföldet". Szülőföldjének ősi hagyományit racionalizálva akarta 
a Franciaországban formálódó új társadalom szolgálatába állítani. Új 
földépítészeti technikájával, a különféle társadalmi osztályok számára 
városi és falusi házakat, az ország gazdasági fejlődésének megfelelő 
mezőgazdasági üzemeket és ipari manufaktúrákat tervezett. Szerinte 
a „vert földből való építkezés művészete" egy felvilágosult nemzet 
számára biztos eszköz a mezőgazdaság, a kereskedelem és az ipar 
felvirágoztatására.

Hasonló harcba kezdett az egyiptomi építész Hassan Fathy 1946- 
ban, 116 évvel Francois Cointeraux halála után. E két ernber elhiva
tottsága és élete frappáns hasonlóságot mutat: akciójuk saját orszá
gukban az iparosodás kezdeteit kíséri.

Bár mára már megszűnt a földépítéstől magától, annak technikájától 
és anyagától való idegenkedés, mégis maradt vele szemben számos 
gazdasági, pszichológiai és kulturális;intézményi és politikai természetű 
ellenállás. Ez köszönhető a régi beidegződéseknek is, de egyes 
előítéleteket tudományosan is megmagyaráztak, hiszen úgy tűnik, 
senkinek sem állt érdekében, hogy ennek háttérgazdaságát fejlessze. 
Egyes építőanyagokat gyártó multinacionális cégek vagy ipari 
nagyhatalmak, vagy egyes tervezőirodák megpróbálják rossz hírét 
kelteni a földnek, mint építőanyagnak, hogy saját árujukat védjék. Több 
mint fél évszázada annak, hogy a cement, az acél, az alumínium és a 
petrolkémiai anyagok uralkodó szerepet játszanak az ortodox kortárs 
építészetben, amely kiszolgálja ezáltal a piacait növelni akaró ipari 
monopóliumokat —  ezek hatalmas beruházásokat valósítanak meg, 
melyek energiafaló és környezetszennyező hatása köztudott. Kína 
mintájára, ahol egy 3000 mini-cementgyárból álló hálózatot építettek ki, 
mely szinte minden vidékre kiterjedt, s biztosította a nemzeti termelés 
2/3-át, India az ipari decentralizáció jegyében nemrégiben egy 100 
mini-gyárat előirányzó tervet akart megvalósítani. Ezt a nagytőke 
érdekei elszabotálták. A gazdaságnak a politikát is befolyásoló 
meghatározó szerepe meggátolta tehát egy anyag demokratizálási 
kísérletét, mely a regionalizálást segítette volna. A harmadik világ 
számos országában, a cement 2—3-szor drágább vidéken, mint a 
városban, ahol gyártják. A cement költségének sokszor 60%-át az 
importált energia adja, melyet a „helybeli" termelés igényel. A költséges 
modern technológia korlátai megakadályozzák, hogy a harmadik világ 
lakosságának lakáskérdésére reális megoldást lehessen találni, holott 
a hiányzó olcsó lakások számát az elkövetkező 20 évben 500 millióra 
becsülik.

Azoknak az országoknak a megsegítésére, melyek képtelenek 
gazdasági nehézségeiket egyedül legyőzni, léteznek különböző ún. 
fejlesztési bankok. E nemzetközi intézmények ismeretében remény
kedni lehetne, hogy ezek az országok hatékony, a helyzethez alkal
mazkodó módon képesek fellépni korunk e kihívásával szemben. 
Sajnos a tapasztalatok szerint az építőanyaggyártás területén gya
korlatilag csak a nehézcement-gyártást érintik a finanszírozások és a 
kölcsönök.

Néhány segélyszervezet önkritikát gyakorolt e téren: az Európai
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Fejlesztési Alap beismerte, hogy Afrikában a magasszintű technoló
giák követelte drága acél és cement felhasználását túlzásba vitte. 
Azóta sikeres kísérleteket folytatott a földet felhasználó technoló
giákkal, így épült meg például Maliban a Mopti kórház. Más intézmé
nyek, mint például a Világbank, úgy tűnik önmagukkal kerülnek 
ellentétbe. Bár a Világbank saját írott célkitűzései szerint a lakosság 
önerőből történő építkezéseit bátorítja és elsősorban a harmadik világ 
népességének alapvető szükségleteit tartja szem előtt, mégsem 
finanszírozza az alternatív építési anyagok kutatását és termelését. így 
ezek a gazdasági akciók korunk uralkodó jelenségét idézik elő: a 
szegények további e lszegényedését és a gazdagok további 
meggazdagodását.

Az építészeti tudományos és technikai központok sokszor még 
mindig olyan gőggel viseltetnek kortársaink mindennapi szociális 
valósága iránt, hogy a földet, a vályogot vagy a döngölt földet gyakran 
nem is szerepeltetik hivatalos építésianyag-listájukon, miközben az 
emberiség 1/3-a használja és él benne. Egyszerűen illuzórikus vagy 
tisztességtelen azt hinni, hogy az alapvető hagyományos anyagokról, 
technológiákról amelyekről a tervekben és gazdasági számításokban 
oly gyakran megfeledkeznek, le lehet mondani. Ami valóban gazdaságos 
és hatékony a társadalom számára, az a „bruttó nemzeti termék" 
ortodox számításaiból sokszor nem derül ki. Steve Baer építész a 
„szárítókötél paradoxonaként" említi ezt a jelenséget: azokat, akik 
ruháikat a napon szárítják, az energiagazdaság nem veszi számításba, 
csak azokat, akik szárítógépet használnak, hiszen ők járulnak hozzá az 
„ország jólétéhez". Éppígy nem tudunk a családok millióiról, akik saját 
maguk építik fel földből házukat, hiszen csak azokat veszik számításba, 
akik a termelés ipari normái szerint fogyasztanak.

Tanúi lehetünk olyan jelentős ideológiai árulásoknak is, mint Nat- 
haniel Owingsé, aki Skidmore-ral és Merrillel a világ egyik leghatal
masabb multinacionális építészeti irodájának társalapítója, akinek tervei 
a „nemzetközi stílus" szimbólumainak tekinthetőek. Saját otthonát 
azonban, ortodox gyakorlatával szemben földből építette, s erről így 
nyilatkozott: „Ez a ház elsősorban természetes anyagokból, s nem ipari 
termékekből épült. Kiváló házat lehet építeni vályogból is, s ezért én 
elhatárolom magam a jelenlegi gyakorlat mechanikus szellemétől".

A 70-es években Nyugaton szinte általánossá vált a nehéztechno
lógiával szembeni, néha keserű kiábrándultság és ez egyfajta de- 
misztifikációt eredményezett, mely elősegítette a 70-es évek mega- 
lomán terveinek fokozatos felfüggesztését, hatalmas gátakét, olajku- 
takét és más megastruktúrákét. „A modernség mindenáron” —  e 
létesítmények ellátása és kezelése —  nagyon sokba kerül, ráadásul 
ezek gyakran igen magas társadalmi költsége szinte soha sincs 
összegszerűen megállapítva. A „fejlődés" erőltetett menete gyakran 
csak menekülés előre, társadalmi felelőtlenség, mely annál is súlyo
sabb, mivel általában a tradíciók megtagadásával és meghazudto- 
lásával jár: ez a „felégetett föld" stratégiájának egy fajtája.

Az ún. hagyományos és az ún. modern technikák közötti kreatív és 
hatékony szintézis megteremtésének új módja az, ha az igényeknek 
jobban megfelelő, de a felhasználók által is könnyen elsajátítható 
metódusokat dolgoznak ki a szakemberek, s ezáltal a felhasználók 
birtokba vehetik az eszközöket, s nem válnak annak függvényeivé. Ez 
életbevágó a harmadik világ lakásépítéseinél, ahol ez a gyakorlat még 
él, de Nyugaton is, ahol igyekeznek ezt újjáéleszteni, hogy 
bürokráciamentessé és demokratikussá tegyék a helyi kezdeménye
zéseket. Egyes technológiák alkalmasabbak erre, mint mások: a 
földépítés például ilyen. Az USA-ban 1970 körül 160 ezer házat

peregnek rajtad kövéren. Boglyáktól vagy 
kontyos, óriás arany gabonakeresztek 
melleden. Ontod a kukoricát, a krumplit, 
répát és tököt rogyásig. Ülök a híd alá, 
hogy halljam: kerekeken, patkós patákon 
átdübörög az áldás fölöttem. De föld. te 
sivár, te kőpadja a napozó víznek, te 
kavicsmező, te homokmagaslat, hídfője 
az aszálynak, onnan indulnak sárga ka
lapban s gatyában a halálok: learatni a 
maradék zöldet. Föld, akit müveinek a 
felszín alatt is láthatatlan kis lények, meg 
csúnya, de szent giliszták, e lágyezüst- 
ajkú imázók, talajmorzsálók. Meg a han
gyák, akik örökkön építkeznek s hány
szor hiába. Felülve a Vörös Dombra csi- 
pesz-ujjal nyúlok a völgybe, a nyüzsgés
be, a hangyák közé: hát ez itt a Miklós 
bácsi, a Juli néni, Gizella néni, ez a han
gyánál sürgőbb Imrus, a kicsi Mariska, 
lluska! Hát ezek afehér bábok? A pólyás- 
babák, akikért a nyüzsgés, a munka. 
Hányszor kényszerülnek imára, esede- 
zésre! Amikor a harangok is hiába tusa- 
kodnak a jégfelhőkkel. Kapkodom a jeget 
a földről, benne Máriakép van a mondás 
szerint, mint a vásári cukorban a kék 
nefelejcs. De én Zápolyát, Haynaut lá
tom, a koronás királyt meg a többit. Nefe
lejcsek. Még a kígyó is úgy mozog a kert
ben, alig mozdul a virág. De láttatok-e 
kovácsolt láncot végighúzni a violákon? 
Én láttam, nincs feledés! Én haragommal 
keretezem szörnyű kertészeid képét, 
Magyarország. Majd megnövök én is, 
belövök ablakukon, nyiratlan hajam úszik 
a holddal s patanyoma nincs a lovamnak. 
Szimatol a spion pedig, s kutya zsandár 
de régóta keres már. Virrasztók a bazalt
hegyen. Csillagot iszom a borral, a forrás 
fölött, ahol a szerelmes komlók össze
borulnak. Virrasztván hajnalban is, né
zem a zöld vetést, ahol a banyák után, 
beavatott, mezítelen szüzek húzzák a
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gyolcsiepedőt s  fölita tják a harm atot or
vosságnak. Ó, ha a babonák lovai, e
nyerszöld illatú nők, csak o k  vonszolná
nak engem; sírhatnék tisztát, m in t a 
megfacsart, szenvedő gyo lcs a vö lgy
ben! Itt három kápolna: Margit, Ilona, 
Anna, e lfödik a  zsiványt fehérségükkel. 
Rágalom, irigység, áru lás ha e! nem 
vészéit, építek a  többi neveknek is. tem p
lom okat körül a hegyen, a  vulkán arany 
borai fölé. M icsoda ábránd ez föld, te föld! 
S im ogatom  és ütöm a  földet.”

Jean Déthier írása a párizsi Pompidou 
Centre 1982-es kiállításának 
katalógusában jelent meg.
A tanulmányból válogatott részleteket 
Rappai Zsuzsa fordításában közöljük. 
Az alábbi fotók is a katalógusból 
származnak:

30. oldal: Mali, a Djenné-i nagytemplom 
tetőteraszát szegélyező fal részlete 
(fotó: Monique Maneval)
31. oldal: Mali. Koro temploma 
(fotó: Sylviane és Pierre Leprun)
32. oldal: Nigéria, Zaria templomának 
belseje
(fo ló: A llan  Leary)

33. oldal: Ötemeletes lakóházak 
Észak-Jemen fővárosában, Sanaa-ban 
(fotó: Christian Monty)
34. oldal: Észak-Jemen, 
előkelőség háza
(fotó- Dominiquo Champault)

építettek maguk a lakók, 1980-ban Új-Mexicóban, a vályogtéglák 
termelésének felétazokadták.akikföldházukat segítség nélkül építették.

A felhasználók, a helyi közösségek és egyesületek autonómiájának 
alapelve eszköz és cél is egyben. A földépítészet lehetővé teszi, hogy 
az érintett emberek önállóan vagy csoportosan részt vegyenek az 
építésben; hogy direkt, a büroktatikus és ipari centralizációtól kevésbé 
függő produktum jöjjön létre. Általánossá válhat egy olyan „adaptált", 
„környezetbarát", vagy „köztes" technológia, mely az anyagi korlátok 
túllépését eredményezheti, s így az emberi lét általános és íilozófiai 
fogalmát úgy közelíthetjük meg, hogy az megtartsa hagyományos 
dimenzióit. Iván lllich szerint „az eszköz olyan mértékben használható, 
amennyiben mindenki nehézség nélkül dolgozhat vele, olyan gyakran 
vagy ritkán, ahogy akarja, olyan célból, ahogy azt saját maga 
meghatározza. S ez a felhasználás nem akadályozhatja a többieket, 
hogy másképp cselekedjenek. Ezáltal a világ és az ember között az 
érzékek kalauza és a szándékok tolmácsolója lesz." Ebben az általános 
etikai kontextusban kell a földépítészet kvalitásait és a mellette szóló 
érveket a jöbőben újraértékelni.

A földépítéshez való visszatérés megkönnyítheti az építészetnek az 
egyes közösségek kulturális és népi tradícióihoz való szoros kötődéséi, 
sezáltalmegfoghatóváválikahelyszelleménekfogalmaés rendeltetése, 
visszaáll a múlt, a jelen és a jövő közötti kapcsolat.

A földépítészet előnyei ma már az energetika terén is jelentkeznek, 
az építkezés minden fázisában. Ez a tény lényeges abból a szem
pontból is, hogy az iparban és a háztartásokban felhasznált energia 
Nyugaton a nemzeti fogyasztás 20— 25%-át teszi ki. A földtéglák 
készítése a többi anyaghoz képest csak igen kicsi vagy szinte semmi 
energiát sem igényel, mivel nem keli kiégetni (az égetéshez a 
kemencéket 900— 1 lOOVa fel kell fűteni), s mivel a föld helyben vagy 
a közelben kitermelhető, így a szállítási költségek is minimálisak. Az 
építéskor nyert energián felül a földépületek fűtése és klimatizációja is 
energiatakarékos: a földből épült falak a hőveszteséget valóban 
csökkentik és a „termikus komfort" érzetét keltik.

A földről szóló párbeszéd „Észak" és „Dél", a „poszt-indusztrializált" 
és az iparosodó országok között annál is inkább gyümölcsözőnek 
bizonyul mindkettő részére, mivel az előbbiek szinte az egyedüliek, 
akik a földépítészethez kapcsolódó, még élő, de az eltűnéssel fenyegető 
kulturális és művészeti tradíciók letéteményesei. A nyugati országok 
viszont rendelkeznek néhány olyan technológiai újítással, mely a 
„földanyagokat" kombinálja a napenergiával és más bio-klimatikus 
forrásokkal. Az 1973-as olajválság óta, az USA-ban ilyen módon épített 
házak rendkívüli energetikai autonómiát eredményzetek, esetenként 
az otthonok energiaszükségletük 95%-át maguk képesek fedezni. A 
napenergiát felhasználó földépítészet a jövő építészetének egyik 
fejezetét jelenti.

A földépítészetet azonban nem lehet és nem is szabad csodatevő 
megoldásnak vagy mindenhez illő keretnek tekinteni. Társadalmaink 
eleget szenvedtek az olyan egymást követő illuzórikus ígéretektől, mint 
a „szén mindent megold", majd „az olaj mindent megold", majd „az 
elektromos energia mindent megold", majd „az atom mindent megold", 
hogy ne fogadják el ezeket az ugyancsak kétséges és a realitásokhoz 
kevéssé igazodó sematizmusokat. „A föld mindent megold" jelszó 
ugyanolyan abszurd lenne. De fontos tudnunk, hogy ipari korszakunkban 
a jövőt olyan módszerek gazdagíthatják, amelyeket közel tízezer éve. 
az emberiség első városainak építésénél használtak először, s amelyek 
ismerete hozzánk az iparosodás előtti társadalmak egymásra 
folyamatosan átruházott népi hagyománya révén jutott.
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