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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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