


CSENGER

Csenger Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye legkeletibb csücskében 
fekszik a Szamos partján, közvet
lenül a román határ mellett. Va
lamikor a vármegye egyházi köz
pontja volt. Vásárvárosi jogot 
Zsigmond királytól kapott. Itt áll 
az ország egyik legszebb Árpád- 
kori téglatemploma. A középkor
ban és egészen az I. világháborút 
megelőző időkig a környék meg
határozó települése volt. A két 
háború között már veszített je 
lentőségéből a határváltozások 
miatt, de még így is fontos keres
kedővárosként működött. AII. vi
lágháború után vesztette el telje
sen a Jelentőségét, főként azután, 
hogy még járási központként is 
megszűnt létezni. Ebben a hely
zetben. több évi „tetszhalott"- 
állapot után határozták el Csen
ger vezetői, hogy megpróbálnak 
kitömi a sorvadás folyamatából. 
Ennek az elhatározásnak követ
kezménye volt a tervezési megbí
zás. és az elmúlt éveknek ma

már meglátszik az eredménye.
A munkát a Népművelési Intézet 
munkatársaival kezdtük el. Ren
geteg Segítséget kaptunk tőlük. 
Sok napot töltöttünk együtt 
Cscngerben. Ültünk a kocsmák
ban a helybeliekkel, ismerked
tünk a település és lakói történe
teivel. történelmével. Éjszakákat 
beszélgettünk és ittunk át fázva 
a fütetlen szobákban, amiket 
szálloda, panzió híján kijelöltek 
nekünk. A község egyetlen étter
mében estére bezárt a konyha. 
Több olyan terv is készült mun
kánk kezdeten, amikből a mai 
napig nem lett semmi, de vala
hogy mégis megindult az embe
rekben az önmagukra találás 
folyamata. És az elsó átadott 
épület után büszkék kezdtek 
lenni arra. hogy csengeriek.
A rendszerváltás után is ugyana
zok az emberek állnak a város 
élén. mint azelőtt, és a körülmé
nyekhez mérten viszik tovább a 
fejlesztés programját.

Nekem személy szerint a mai 
teljesen zavaros és mocskos 
világban mindig jó  érzés, ha mú- 
vezetni kell mennem Csengerbe. 
Mert ma már több színvonalas 
étterme van a városnak, műkö
dik egy üj panzió és rengeteg kis 
boltot nyitottak. A város határá
ban közös német-magyar alma
feldolgozó üzem épült. A központ
ban lefektettek a csatornahálóza
tot és bevezették a gázt. A vil
lanyt a póznák helyett a föld 
alatti kábeleken vezetik. Kerté
szek tervei alapján foglalkoznak 
a közös zöldterületekkel.
Végül ezúton mondok köszönetét 
azoknak a csengeri polgároknak, 
akik nélkül elképzelhetetlen lett 
volna az eddigi munka:
Veréb József, a műszaki osztály 
vezetője. Csernyi Sándor cs Far
kas Miklós, a költscgvctcst üzem 
vezetői és a két Fábián testvér, a 
helytörténeti múzeum vezetői.

Csemyus Lőrinc
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SZÉCHENYI ISTVÁN 1791 -  1860

"...Csak ügy remélünk ránk és utódainkra 
nézve üdvöt, ha szellemi alapon emelkedik 
anyagi képzésünk; és nem viszont."
(A Kelet népe)

Hitel, Világ, Stádium
.Volt nekem sok esztendő előtt Pesten átuíaztomban 

egy különös álmom, ha szabad, elmondom. Messze távol
ban számos nagy tekintetű, vénnél vénebb urak, kiken 
hószín szakáll lengett, az akkor élőknek egy vasládát 
látszottak kijelelni, s őket kéróleg s fenyegetóleg arra 
bírni, hogy az abban rejtező kincset egész elszánással s 
férfiúi állhatatossággal védjék. Állottak a hív szó- és ta
nácsfogadók hosszú időkig a láda mellett, s bajnoki mód 
védelmezek — sok el is veszett miatta; — míg azonban a 
rozsda rágni kezdé a ládát, s ók éhez
tek. fáztak, sokat szenvedtek, fanya- 
rogtak mellette, s csak kevesen hasz
nálhatók a vén láda oldalát garád- 
képp. Szívszorongva szántam szegé
nyeket, s mennyire álomba merülten 
okoskodhatni úgy emlékezem, meg- 
szólitani kívántam őket: vennék ki a 
ládában hiába heverő kincset, s ad
nák kamatra, mert - - - midőn egy 
mennyei fény minden szót elolvasztott 
számban és szent rettegést ragyogó 
méltósággal az idők Szelleme. — s 
gondold csak. magyar ruhában — a 
kincset őrző számtalanok közibe lá
péit s felnyitó a vasládát, melyben 
semmi sem volt — egy kis kéziraton 
kívül s mondá: 'kik Benneteket annyi 
sanyarúság-túrésre kárhoztattak: a 
régi tudatlanság s megószült előítéle
tek atyái, nagyatyái szépapái s har
mad-negyed ősapái s a t. voltak, te 
kintsetek most valódi kincsetekre' — s 
oiuasd; 'A MAGYAR EGY GYERMEK 
NÉP, MOST SEMMI, DE MINDEN LE
HET. MERT LELKI S TESTI ERÓ REJTEZIK FIATAL KEB
LÉBEN. MINDEN LEHET, HA ÁT AKARJA LÁTNI. HOGY 
SEMMI. CSAK KÉT ELLENSÉGE VAN: AZ ELŐÍTÉLET S 
ELBIZOTTSÁG. SZÉP JÖVENDŐ VÁRJA. HA - - •' Itt egy 
a magyar fővárosban ablakom előtt sárban elakadt 
németfurmán tüdeit-fárasztó lovaira-kiáltozásával feléb- 
reszle. — s akaratom ellen is napestig feudális alkotmá
nyunk jutott eszembe.' [Világ, 1831.)
A német fuvaros fekete redingot-t, szürke mellényt, 

bársony cilindert visel. Ostorával üti a sárban elakadt lo
vakat. A lovak fejüket fel-felszegve nyerítenek. Lehelletük 
látszik, majd tűnik a téli szürkületben. Széchenyi István 
behajtja szobája kétszámyú ablakát s hátán összevont 
kezekkel nyugtalanul járkálni kezd. Az elmaradott, 
feudális magyar alkotmányról gondolkodik...

Szeretem Széchenyi Istvánnak ezt a történetét. Olyan 
számomra mint egy ósi zen-történet vagy Franz Kafka 
legjobb kisnovellái.

A  .minden lehet" — nagy fordulat a magyar szellemtör
ténetben, mert teremtő eró jelenlétéről és hitről árulko
dik. Az elözó nemzedék még egészen másképp élte meg 
a nemzet sorskérdéseit. Berzsenyi Dániel A magyarokhoz

(1810) című ódájában .Romlásnak indult hajdan erós 
magyar'-rő\ beszél, és nem nagyon bízik a feltámadás
ban sem a maga. sem nemzete sorsát illetően. Kölcsey 
Ferenc 1823-ban Isten áldásáért könyörög Himnuszá
ban. s később. 1830-ban .Zrínyi dala" című költeményé
ben reményét vesztve vallja:
A  dicsó nép, mely tanult izzadni 
s izzadás közt hősi bért aratni 
Névben él csak, többé nincs jelen.
Berzsenyi is. Kölcsey is ismerte Herder jóslatát, mely 

szerint a magyarság történelmi küldetése az volt, hogy a 
kereszténység keleti védőbástyájaként feltartsa a Nyuga
tot fenyegető oszmán hódítást: és miután e feladatát 
teljesítette, lassan beolvad majd a németségbe...

Herdemek nem lett igaza. Boldogság lehetett Széchenyi 
Istvánnak tapasztalnia, hogy ami 1825-ben. a pozsonyi 
országgyűlésben megkezdődött -  lombosodik és erőre

kap.......akármily érdemei lehetének
elődeinknek hazánk körül — mit ta
gadni vagy kérdésbe venni nem aka
runk —, azon szerencse, hogy ne 
mondjam 'dicsőség' — mégis nekünk, 
újabbaknak jutott, hazánk állását 
magasb szempontbul fogni fel" — Írja 
diadallal már A  Kelet népé-ben, 1841- 
ben.

Széchenyi kijelentése mögött másfél 
évtized kitartó nemzetépitö munkája 
húzódik. Nemcsak az akadémia, a ka
szinó. a lóverseny, a híd Jelzi ezt. 
hanem a korszakra óriási hatást gya
korló művei is: az 1830-ban kiadott 
Hitel, az 1831-ben megjelent Világ és 
az 1833-ban napvilágot látott Stádi
um. Az 1841-ben publikált A  Kelet 
népe egy alkotói korszakot lezáró és 
új problémákat felvető mű egyben. 
Ezekkel a könyvekkel érkezik Ma
gyarországra a francia forradalom 
hármas eszméje: szabadság, egyenlő
ség, testvériség. Ezt próbáljuk nyo
mon követni.

A  Hitel 1830 januárjában jelenik 
meg. A  Könyv, amelyben Széchényi először érinti egy 
alapvető társadalmi átalakulás szükségességét. A  hatás 
rendkívüli. Széchenyi István szavai mögött ott az eleven 
eró. a megszenvedett világosság, a saját teremtó forrásai
ra. megismerésének kiapadhatatlan erejére épp most rá 
ébredt ember hite és boldogsága.

.Tőlünk függ minden -  írja Széchenyi csak akarjuk. 
S nem lelki, testi s országbeli javaink dicsérete emelheti 
fel hazánkat, hanem hátramaradásink s hibáink nagylel
kű elismerése, s azoknak férfias orvoslása. Annyi jó  és 
nemes uan bennünk, hogy a jónak mértéke könnyen le
vonja annak kisded súlyát, ami még hátra van." .Mind
ebből következik, — írja másutt —: hogy a józan kifejtés
re, megbirálásra s cselekvésre az önismeretnek — a szó 
egész kiteijedésében — használása az éleiben mindenek 
előtt szükséges." .Én inkább fegyvert fogni tanácsiok: 
azon fegyver pedig, melyet ajánlok, nem egyéb /..J 
kicsinosított emberfőnél Ebbúi ered minden, mert a böl
csesség erő és szerencse." .A tudományos emberfő meny- 
nyisége a nemzet igazi hatalma. Ezek statisztikája az or
szág legértékesb l„.l része. Nem termékeny lapály, he 
gyek. ásványok, éghajlat s a t. teszik a közerőt, hanem

Doby Jenő metszete Amerlíng 1834-es 
festménye után
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az. ész, mely azokat józanon használni tudja. Igazibb 
súly s erő az emberi agy velőnél nincs." De Széchenyi még 
melyebbre ás, amikor a megismerés alapjairól ir: m...a 
'teremtő erő' határozza el egy nemzetnek többiek közt 
ebbéli feljebb vagy alantabb létét. A gazdák kisebb vagy 
mélyebb tudománya mérlege az ország földművelési ere
jének. A vezérek több-kevésbjózan tanultsága s ügyessé
ge pedig a nemzet támadó vagy védő erejének skálája 
[...] szóval: a közintelligencia — értelmesség — azon Jel. 
melynél fogvást a bölcs a nemzeteket mázsálja. S az 
mennél nagyobb, annál kevesebbet szorul másokra, s így 
annál függetlenebb, szabadabb s erősb a nemzet. Ezek 
szerint mindegyiknek tehetségében áll. akármely ala
csony helyzetű legyen is — s ez mily kellemesen hevítő 
önérzés! — nemzete erejét nagyobbitni!"

íme az elkésett magyarországi fejlődésben megjelenő 
felvilágosodott gondolat, mely a megismerés szabadságá
ban, s ezt biztosítandó ember s ember közötti egyenjogú
ságban hisz. De a Hitel igazi fölfedezése, amely megren
díti a feudális magyar társadalom alapjait, még ennél is 
több. Széchenyi István tud még valamit. Tudja, hogy a 
gondolkodó ember szellemi tökéje önmagában semmit 
sem ér. Ahhoz, hogy a világban megjelenjék, pénztőkére 
van szüksége. Ez azt jelenti: a nincs
telen, ám gondolkodó embernek hitelt 
kell adni. hitelt, a szó minden értel
mében. Ennek alapja: a testvériség.
Nem gondolják, hogy forradalmi gon
dolat ez? És talán nem állunk távol 
az igazságtól, ha hozzátesszük, hogy
nem csupán 1830-ban az.......a hitel
híját tartom azon oknak: hogy a ma
gyar birtokos szegényebb, mint birto
kához képest lennie kellene, s magát 
nem bírja oly jóL mint körülményi en
gednék: hogy mezeit a jó  gazda nem 
viheti a lehető legmagasb virágzásra: 
s végre, hogy Magyarországnak ke
reskedése nincs. S így a hitelt {.../ 
gondolom s hiszem azon alapkőnek, 
melyen földművelési s kereskedési 
gyarapodásunk, egyszóval utóbbi fel- 
emelkedésünk s boldogságunk alapul
hat. Ezen hitelnél pedig még mélyeb
ben fekszik: a hitel tágasb értelem
ben. Tudniillik: hinni s hitetni egymás
nak."
A  Hitel megjelenését követő 1830-as 

évek Széchenyi diadalmas évtizede. Népszerűsége ebben 
az időben éri el csúcspontját, tevékenysége nyomán len
dületet nyer a polgárosodás. 1836-ban az országgyűlés 
elfogadja a hidtörvényt. melynek értelmében a hidon át
haladójobbágy. nemes, polgár egyaránt köteles hídpénzt 
fizetni. Ez az első precedens a magyar jogalkotásban, 
hogy különböző társadalmi osztályok tagjai azonos elbí
rálásban részesülnek. A hídtőrvény megalkotásának hát
terében Széchenyi tudatformáló tevékenysége húzódik.

A Hitel elméleti alapvetéseit gyakorlati tevékenysége 
nyomán mélyíti tovább. így válik világossá számára, 
hogy milyen veszélyek fenyegethetik az egészséges ma
gyarországi fejlődést. Az 1831 -ben megjelent Világ (Licht) 
már címében is a világosságra, az értelem elsődlegessé
gére utal. A  szellem szabadsága az. ami az országépitó 
Széchenyi számára a legfontosabb. így vall erről a 
Világban:

....szabad egypár szót a magyar tudós Társaságról szó- 
lanom. Midőn ezen intézet azáltal kapott lábra, hogy né
hányon közülünk némi kis áldozatot vivénk honunk áltá
rára, több jeles s magas fokon álló férfiak engem e tárgy
körűin részvételem miatt dícsérének, de egyszersmind ily 
színű megjegyzéseket is tevének: 'Kár volt oly nagy

sommát adni nyelvpallérozásra, oly nagy sommát, mely 
lyel sokkal okosb s hasznosb tárgyakat lehetett volna 
megpendíteni, mint vasutakat, vízcsatornákat, hidakat, 
manufaktúrákat s a t., szókoholó úgyis több i>an. mint 
kell. hanem mechanikai része honunk mibenlétének hi
ányos, annak javítására kellene inkább ügyelni.. f...j 
Mechanikai javitásoktúl remélik az értelmi súly nagyob
bodását. jobb közösülések s könnyebb kereseti módbul 
eleivnebb kereskedést, ebbúi pedig nagyobb szorgalmat, 
ezután tehetséget s időt, tudós társaságokat s több éjfélét 
állítni! Már vajon nincs-e tökéletesen felfordítva ezen 
egymásra -halmozás? Én azt hiszem, tökéletesen fedelén 
áll. mert nem az út csinálja az embert, hanem az ember 
az utat. s nem a vadember, hanem a már némileg kifejlett 
ember: s a nemzetiségre rakott közönséges értelmi súly 
fejti ki. nem egyet-kettőt, hanem a sokaságot azon emberi 
méltóságra, mely a henyélés s céliránytalan munkálást 
a nemzetbül lassanként kiirtja, szinte mindenkit magával 
s körülményivel megismertet, s a nagyobb részt elóbb- 
utóbb arrul győzi meg, hogy minél több vészén részt az 
alkotmány bátorságot s hasznot hajtó vázában, annál na
gyobb az erkölcsi tehetség, több a munkavágy. közőnsé- 
gesb a szorgalom, bizonyosb a kereskedési szükség, s bi

zonyosbak nemcsak a jó  közösülések, 
hanem a nemzeti nagyság és szeren
cse is."

....minél több vészén részt az alkot
mány bátorságot s hasznot hajtó 
vázában..."— node hogyan lehetséges 
ez. ha a magyar feudális alkotmány 
mindezt nem biztosítja? Hogyan kap
hat utat a nincstelen, ám .kimivelt 
emberfő" szellemi iniciativája? Vagy 
más szavakkal: mi szükséges ahhoz, 
hogy a szabadon gondolkodó és 
Széchenyi hitel-eszméi alapján még 
pénzhez is jutó jobbágy valóban sza
bad ember módjára tudja szellemi 
tőkéjét az egész nemzet javára tevé
kennyé tenni? El kell törölni a feudá
lisjogrendszert és fel kell szabadítani 
a jobbágyokat. Széchenyi István a 
következő szavakkal fordul osztályos- 
társaihoz a Stádiumban:

....minden lehetséges keserűség nél
kül barátságosan szólítom fel az igazi 
magyart, hogy semmi egyébért, csak 
igazság -szeretetért, mondjunk nemes- 

lelkúleg s önként azon hatalomrul le, mellyel részint a tör
vény. részint az usus [szokás], és tán legnagyobb mérték
ben az abusus (visszaélési, fegyverze minket, földesura
kat fel jobbágyink ellen, s emeljük ókét messze minden 
gyarló emberi szenvedelmink. indulatink s önkényes ha- 
talmaskodásink felül, az örök igazság s részrehajlatlan 
törvény magas széke elé, hol csak az erény lehet pajzs, 
s semmi más a világon."

Nem naiv önzetlenségről van szó. Széchenyi tudja: a 
közösség, a nemzet gazdagodása csak úgy képzelhető el, 
ha az arisztokrata lemond kiváltságairól, nem gyakorol 
hatalmat a nincstelen jobbágy fölött -  ez az egyenlőség 
jogi tekintetben: a gazdaság területén a hitelnek kell 
uralkodnia, hogy a gazdag ne zárja el pénzét, hanem 
hagyja mások által a nemzet Javára gyümölcsözően fel
használni— ennek alapja a testvériség... És hogy mindez 
nemesnek, polgárnak, jobbágynak, azaz: nincstelennek 
és vagyonosnak egyaránt világos igazság legyen: ehhez 
kell szabadság, szellemi alap — .tudós társaság", .tudó- 
látó-megismeró társaság" — a gondolkodó emberek 
testvéri közössége.

Széchenyi István ilyen országot álmodik.
Fenyő Ervin

Josef Krichubcr metszete, 1860
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BESZÉLGETÉS 
MAKOVECZ IMRÉVEL
1S91. július 1 0 . ______________

Gerle János: Milyennek látod ma az építészek 
társadalmi helyzetét, feladatát. lehetőségeit, külö
nös tekintettel a főépítészi munkára?

Makovecz Imre: Az első. ami eszembe jut és aminek 
kimondása nélkül tulajdonképpen semmi, amit 
mondok, nem lehet érthető, hogy az elmúlt két 
évben a magatartásom, a gondolataim, az érzelme
im. a világhoz való viszonyom alapvetően megválto
zott. És ez nem áll másból, mint hogy meg kellett 
értenem, hogy az én számomra is elkerülhetetlen 
az. hogy meg kell halni. Ez a gondolat, ez a tudás 
és ez a belátás az ember magatartását minden 
részletében megváltoztatja. Az ember mindig tudja
— körülbelül 18-19 éves korától tudja —. hogy meg 
kell halnia, azonban egy 56 éves korban létrejött 
hangulat és közérzet e tekintetben is alapvetően 
más. mint egy 18-19 éves emberé. Végleges és 
végletes állapot ez. Az embert összes Ismeretének, 
korábbi reflexeinek teljes feladására kényszeríti. És 
ez a gondolat beleeszi magát mindenbe. Például az 
ember hajlamos automatikusan beszélni az embe
riség történelméről, a világot hajlamos úgy látni, 
hogy a dolgok között összefüggések vannak, hogy 
olyan az egész, mint egy folyam, hogy beszél a 
múltról és beszél a jövőről. Az ember hajlamos 
gondolkozni azon. hogy mi az összefüggés a múlt. 
a jelen és a jövő között, és igy tovább. Egy ilyen 
átalakulás, mint amiről beszélek, ezeket az auto
matizmusokat teljesen felszámolja. Megszűnnek 
ezek az automatizmusok, mint a viszonyom a saját 
nemzetemhez, a magyar történelemhez, a magyar 
történelembe való beágyazottsághoz, vagy hogy mi 
a feladata egy ma élő magyar embernek, meg hogy 
milyen lesz a magyar Jövő. A  magamfajta egy ilyen 
átalakulás után úgy gondolja, hogy egy nemzet 
tagjai azok, akik vele egyszerre éltek a Földön. 
Megszűnnek a nemzeti határok, megszűnnek a 
folytonossági gondolatok, az ember nem hisz többé 
abban, hogy ezek a fogalmak és érzések öröklőd
hetnek, mert nem érdekli már az embert ez a 
dolog, hanem csak az érdekli, hogy vannak, akik
kel itt most egyszerre él és aztán soha többé nem 
találkozik, és vannak, — akikkel, amikor nem élt itt 
a Földön nem találkozott, — akikről nem tudhat a 
világon semmit. Nem építkezhet az ember olyan 
természetesen és olyan magától értetődően az 
elődökre, és nem hisz abban, hogy az utódok őrá 
olyan természetesen fognak építkezni. Hanem a 
világ másmilyen — véli az ember —, a Földön 
összefüggő, logikus rendben nem talál semmit, 
hanem arra kényszerül, hogy a saját személyiségén 
keresztül mélyre ásson, de nem tudja, hogy hova 
és nem tudja már. hogy honnan, és ott találjon 
meg valahol — bizonyos pillanatokban esetleg? 
vagy bizonyos fizikai és lelki konstellációban? —
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valamit, amit én nem tudok másnak nevezni, mint 
egy magára hagyatott lélek eleganciája. Elegancia, 
mert az embernek szembe kell néznie azzal, hogy 
hogyan kell meghalnia. És az ember nem szívesen 
hal meg hörgő állatként, az ember nem szívesen 
hal meg úgy. hogy oda kell dobnia az egyetlen 
biztonságot, az ént. amihez egy életen keresztül 
mindent kötött, és szembe kell néznie azzal, hogy 
ha másért nem, önmagáért, önmaga becsüléséért 
elegánsan haljon meg. Es ez az elegancia az. amely 
az egyetlen fény. amely pillanatnyilag bennem él. 
és a többi nem érdekel. Valami kiutat keres az 
ember az örökletes szemlélettel szemben, az alap
vető egzisztenciaváltozással szemben, a reális 
hitetlenséggel szemben, a reális kétségbeeséssel 
szemben. Es nem tudom másként megfogalmazni, 
lehet, hogy nem teljesen Jó ez a szó: elegancia, de 
pillanatnyilag nem nagyon tudok jobbat.

Gerle János: A méltóság, az valahogy...

Makovecz Imre-. Igen, de nincs mire. Az elegancia, 
az szép. kedves és esendő. A méltóságot hitelesí
teni kell tudni, és énnekem nincs semmim, amivel 
hitelesíthetnék egy emberi méltóságot magamban. 
Na most. ha ebből a beszélgetésünkre vonatkozó 
részt emelem ki. akkor talán érthető, hogy nem 
akarok megközelíteni egyetlen problémát sem úgy, 
hogy .az ország gondja", nem akarok megközelíteni 
egyetlen problémát sem úgy, hogy .a szabad 
szellem megnyilvánulása". Ezeket mind talminak, 
kezelhetetlennek és értéktelennek tartom ma már. 
Tehát, ha mondjuk arról beszélgetünk, hogy miért 
van szükség Magyarországon a főépítészi tevékeny
ségre. akkor, ugye. mindjárt az elején azt kell 
elmondani, hogy szépségében is milyen elegáns és 
milyen szellemi volt egy magyar település ahhoz 
képest, amilyen ma. És tudjuk persze az okát Is. 
hogy szellemileg elegáns, szabad emberek társu
lását kifejező formákat vett fel valaha egy település, 
ma pedig lefokozott, méltóságában és lehetőségei
ben lefokozott, alkalmazotti állapotban lévő emberi 
lények otthona. És ha azt mondom, hogy bizony ez 
így nem jói van és hogy jó lenne, hogy ha az embe
rek szebb községekben és szebb városokban 
élnének, és Jobbak lennének az életfeltételek, 
akkor nekem nem szükséges ehhez a tevékenység
hez semmilyen Ideológia, hanem csak abból tudok 
kiindulni, hogy ha van ma Magyarországon elegen
dő ember, akinek nem tetszik az, ami Itt van és 
ambicionálja, hogy olyan környezetben éljen ő 
maga. amelyik az 6 kívánságainak, tetszésének 
jobban megfelel és azt Is ambicionálja, hogy ezen 
a területen tegyen meg valamit — vagy mindent, 
amit a lehetőségei és a szándékai sugallnak 
akkor nagyon Jó dolog az, hogy ha ezekben a 
tönkrement, minden koherenciától megfosztott 
településekben elkezd dolgozni. Abban biztos 
vagyok, hogy a településeken való főépítészi tevé
kenységnek a fő iránya nem lehet a szépség, tehát 
hogy arra törekedjék, hogy egyre szebb házak 
legyenek, hanem a célja az kell hogy legyen, hogy 
a településen olyan szellemileg hiteles organizmu
sokat támasszon fel. amelyek a mostani politikai 
és gazdasági átalakuláson belül megvalósíthatók.

Na most ha ezt vizsgáljuk meg. akkor ez bizonyára 
nagyon súlyos konfrontációkkal, problémákkal jár, 
mert hiszen a jelenlegi gazdasági és politikai- 
társadalmi átalakulás súlyos konfrontációkat 
hordoz magában. Tehát ha valaki elmegy valahova 
főépítésznek, akkor nem az a feladata, hogy majd 
ő megmondja, hogy milyen a szép ház, meg hogyan 
kell a regi házaknak a homlokzataira visszatenni a 
díszeket, meg hogy hogyan kell szép közvilágítást 
csinálni az ostoba, exhiblcionista, leninista elektro
mos hálózattal szemben, hanem az. hogy hogyan 
lehet elkezdeni egy olyan életet egy településen, 
amely majd ki fogja termelni és magával hozza 
természetes hozadékát: egy értelmesebb és méltó- 
ságosabb eletet. Tehát a főépítésznek nem elsősor
ban az a feladata, hogy megmondja, mi a szép ház 
és ezért vitatkozzon nála képzetlenebb vagy tájéko
zatlanabb emberekkel, hanem hogy olyan döntés- 
előkészítő munkát végezzen a településeken a 
polgármesteri hivatalok mellett vagy azokon belül, 
ami lehetővé teszi azt, hogy az emberek a bennük 
szunnyadó vágynak megfelelően magasabb rendú 
életet tudjanak élni. Ehhez néhány alapvető dolog 
hozzátartozik. Meg kell szűnnie annak a fogalom
nak, hogy személyi tulajdon és természetes magán- 
tulajdonnak kell felváltania. Biztosítania kell a 
társadalomnak azt. hogy elidegeníthetetlen legyen 
a magántulajdon. Azt érezze egy ember, hogy az, 
amit ő magának megcsinál, az örökre készül és 
nem addig, ameddig engedik. Ez azért fontos, mert 
az építészet mindig is fogja hordozni az egyetlen 
menedék, az egyetlen otthon, a múlandósággal 
szembeni maradandóság látens princípiumait, 
amelyek nélkül nincs is építészet. Az építészet 
öröklétet hazudik.

Gerle János: Ez, amit mondasz, elég gyökeres 
ellentmondásban van azzal, amivel kezdted a 
beszélgetést. Ami tehát különös, hogy azt mondtad, 
hogy tulajdonképpen a meghalás eleganciája az 
egyetlen támpont...

Makovecz Imre: Nekem...

Gerle János: Hát igen. de ez mindenkire vonatko
zik.

Makovecz Imre: Hát vonatkozik, ha egyáltalán 
megéli ezt, amit én most elmondtam, ha egyáltalán 
az életében rá fog erre jönni.

Gerle János: Igen, csak hát amikor te valakinek 
tervezel egy házat, melyben az öröklét biztonságát 
akarod vele érzékeltetni, akkor megnehezíted az 
említett eleganciának az átélését vagy eltereled róla 
a figyelmet.

Makovecz Imre: Én úgy éltem le 56 évet. vagy 54- 
et, hogy nem hogy fel sem merült bennem az, hogy 
az ember múlandó, hanem természetesnek vettem 
azt. hogy én örökkévaló vagyok. Annak ellenére, 
hogy a tudatomban benne volt az. hogy megszüle
tünk és meghalunk. És a kereszténységből és 
mindenféle emberi hitből és vallásból azt tanultam 
meg. hogy az emberi lény központja örökkévaló. Az
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meg sem fordult bennem, hogy lehet, hogy ez nem 
így van. hogy az emberi lénynek -  hogy élni tudjon 
ezen a Földön — szüksége van arra, hogy lényegét 
el ne veszítse, tehát hogy önmagát örökkévalónak 
tudja meg, ismeije meg. A  szörnyű paradoxon az 
az. hogy minél Jobban sikerül ez a dolog, annál 
jobban megérti, hogy az az én, amiről szó van. 
arról nem tudja, hogy az micsoda. Hogy csupán 
kegyelemből él ez az örökkévalónak hitt valami. 
Bonyolultnak látszik persze ez az egész ügy és 
ellentmondásosnak. Elismerem, hogy ahogy az 
előbb mondtad, a két dolog ellentmondani látszik, 
de vajon amíg itt vagyunk, és úgy érezzük, hogy 
halandók és örökkévalók vagyunk egyszerre, akkor 
vajon a pihenés nem maga az örökkévalóság-e? 
Tehát, például, amikor hazamegy valaki és nyu
godtan akar lenni, ami ellen a legnagyobb merény
let a televízió és a tömegkommunikációs eszközök, 
amelyek a pontszerű örökkévalóság élményét 
állandóan egy horizontális Információs rendszerrel 
helyettesítik és azt mondják, hogy a földgolyó egy 
falu ma már és közel kerülnek hozzánk azok az 
események, amelyek távol vannak. És ez mind 
nem igaz. mert ezek az események nem kerülnek 
hozzánk közel, csak az informátorok kerülnek 
egyre beljebb és beljebb a mi lelkűnkbe és helyette
sítik belső egzisztenciánkat az ő álegzisztenciájuk- 
kal. illetve annak is csak a látszatával, mert infor
mátoraink lehet, hogy zavartalan belső nyugalom
mal pihennek valahol, amikor nekünk azt kell 
hallgatnunk, hogy ők mit gondolnak a világról.
Az építészet — és nemcsak ezért — nem is hiszem, 
hogy másmilyen tud lenni. Az építészetnek az a 
része, amit tektonikának neveznek, ami földből 
van, ami a föld átalakult anyagaiból épül össze, az 
az erős vár, ha úgy tetszik. Gondolok persze a 
tízemeletes panelházakra is, ahol az örökkévalósá
got lehetetlenség átélni, mert azt kell csak átélni, 
akár tud róla valaki, akár nem. hogy alatta-fölötte. 
jobbra-balra Krisztus helyett a többi ember él. ami 
persze lehet egy krisztusi gondolat is. ha úgy 
tetszik, csak én ezeket a gondolatépítményeket 
már nem sokra becsülöm.
Tehát, ha valaki elmegy falura vagy városra, és 
főépítészi feladatot vállal el és ebben örömét leli, 
akkor feltételezhető, hogy az eredmények, amelyek
ről van is tapasztalatuk, hogy nem kicsik — akár 
Salamin Ferinek a Szerencsen, akár Ekler Dezső
nek másutt végzett ilyen munkájára gondolok, 
vagy akár a sajátjaimra, amelyek meglehetősen 
csúfos politikai vereséggel végződtek Pakson is. a 
Bakonyban is a pártállammal folytatott küzdelem
ben. hogy a munkámat ne tudjam tovább folytatni. 
Ezek az eredmények a főépítésznek jók az én 
mostani szemléletem szerint. A Jutalmát abban 
kapja meg. hogy értelmét látja annak a tevékeny
ségnek, amit végzett. Tehát ha a főépítésznek 
őrömet okoz az. hogy a jelenlegi állapotot, mondjuk 
például a szemétszállítás állapotát megváltoztatja, 
ha el tudja émi, hogy szétválogassák a szemetet és 
a megfelelő helyre vigyék holnaptól vagy holnapu- 
tántól kezdve, vagy például hogy a járdákat kiépíti, 
hogy az emberek ne a sárban botladozzanak, hogy 
ha kiépít egy olyan rendszert, ami lehetőséget 
biztosít arra, hogy a falu fejlődni tudjon. Mert
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pillanatnyilag a külterületek és a belterületek 
elválasztása egy imperialista központi hatalom 
tevékenységének eredménye, minden településnek 
túl kicsi a belterülete, mert a téeszek és állami 
gazdaságok körbe szorították a településeket, tehát 
fejlesztési lehetőségük a községeknek nincs. Ha a 
főépítész ráhajt arra. hogy visszakozásra kénysze
rítse a szövetkezeteket és olyan megegyezéseket 
erőltessen ki. amelyekben a községek fejlesztési 
lehetőségei, sőt közhasznú földterületei! fölszaba
duljanak. ha ezt eléri, akkor a községekben elkez
dődik egy közös gazdasági gondolkodás, mert ugye 
a falusi legelő fogalma, a falusi erdő fogalma, a 
falusi tartalékterületek fogalma, az azokkal való 
gazdálkodás, azoknak a bevételi lehetőségei, azok 
mind lassan kifejleszthetnek egy koherens közös
ségi gondolkodást, de csak érdekek mentén. Ha 
egy főépítésznek ez a szenvedélye, hogy ebben 
támogasson egy községet, és segít a közösség 
megválasztott vezetőinek, hogy gondolkozzanak 
vele azonos módon, hogy megalapozhassák egy 
település közösségi fej lődésének lehetőségeit .tehát 
két oldalról, az egyéni érdekek mentén és a közös
ségi érdekek mentén kialakulton egy szellemiség, 
egy csoportlélek vagy csoportszellem, amely nélkül 
lehetetlen a község sajátos koherenciáját létrehoz
ni. Ha képes az alvó. tönkretett, rossz álmokkal és 
rossz múlttal rendelkező településeket tulajdon
képpen szellemileg és teljes szerkezetében újjáépí
teni, akkor ennek a Jutalma a tevékenységben 
magában van benne. Es nem gondolok arra. hogy 
ez az országnak jő. nem gondolok arra. hogy ez a 
múltat most újra közel hozza, nem gondolok arra, 
hogy ez valamilyen morális áldozat is. hogy mit 
számít az utánunk jövő generációnak egy Ilyen 
falusi főépítész, mert megöregedtem és Weöres 
Sándorral vagyok ma már egy vágányon, aki ezt 
mondta: .Nem érdekel az utókor, most már lefek
szem." S Igaza volt.

Gerle János: A főépítész hogyan képes erre a 
feladatra? Mindezeket, amiket elmondtál, se nem 
tanulta, se a gyakorlatában eddig nem tapasztalta. 
Elegendő-e az, hogy kedvvel csinálja, hogy ambi
cionálja?

Makovecz Imre: Nem elegendő. Természetesen 
ehhez, amit én elmondtam, ehhez egyrészt minda
zoknak a szabályozóknak az Ismerete szükséges, 
amelyek mindeddig szabályozták ezeket a terület- 
ket. Tehát az általános irányítással kapcsolatos 
tennivalókat, a részletes rendezési terveket stb., 
mindazt, ami a településfejlesztéssel vagy a terület- 
rendezéssel kapcsolatos Ismeret, azt el kell sajátí
tani. Ezenkívül olyan álltalános szellemi ismeretek
nek is birtokában kell lennie, amiket valakitől meg 
kell tanulnia. Valakitől, aki tudja, hogy miért 
szükséges a szemetet összegyűjteni, miért szüksé
ges a temetőket rendbehozni és átalakítani, a 
típustervek alapján készült ravatalozókat lerombol
ni és olyan ravatalozókat építeni, amelyekből el 
lehet tisztességesen temetni egy embert, hogy 
miért szükséges a temetők karbantartása és miért 
szükséges, hogy a szemétlerakó hely és a temető 
között nagy távolság legyen, hogy az az analógia ne

tudjon működni, hogy ugyanúgy szemét a halott, 
mint az úres konzervdoboz. Mert ez van most. ez 
alakult ki automatikusan. Miért automatikusan? 
Azért, amiért a Fővárosi Temetkezési Intézet is a 
fővárosnál a közmű főosztályhoz tartozott és 
tartozik, ahová az ürülék eltávolítása. Mert a 
bolsevizmus úgy gondolta, hogy ez így helyes. Mert 
ez a vu lgármaterializmusból egyenesen következik. 
És az én szemléletem vagy szerintem a mindenkori 
főépítész szemlélete nem lehet ezzel azonos. Kell, 
hogy mindezzel szemben szempontjai legyenek. 
Meg kell ismernie például a felvállalt településen a 
régi tulajdonviszonyokat: hol volt a közös legelő, 
hol volt a vásártér stb. Nem azért, hogy azt most 
nosztalgikus alapon visszaállítsa, mert nem is 
lehet visszaállítani, mert közben minden megválto
zott. De ahhoz szükséges, hogy megismeije, hogy 
alakult ki szervesen egy település, a mindenkori 
érdekek és indokok, a régi konstrukció összetevői 
hogyan is hozták létre a települést, mint egy 
organizmust. Ezt meg azért kell megismernie, hogy 
ennek analógiájára képes legyen egy új rendszer
ben a településalkotó összefüggéseket látni, ame
lyeket egyébként képtelen volna, nem lenne átte
kintése.
Na most. természetesen, bizonyos tudásra van 
szüksége, nem is kicsi tudásra, ahhoz is. hogy 
képes legyen befolyásolni, meggyózni azokat a 
választott testületeket, amelyekben a bolsevizmus 
pillanatnyilag mint egy moslék él; összezagyvált 
gondolatokkal, megsértett és kegyetlen érzésekkel 
és vágyakkal élnek az emberek, egymásnak esve 
próbálnak nekiáilnl valamit rendezni az életük 
körül, és nincsenek hozzá szempontjaik, mert 
hogyan is lehetnének. Ugyanezt persze elmondhat
tam volna egy polgármesterről is. de hát őket én 
nem befolyásolhatom, egy főépítészt esetleg igen, 
mert a Makona és a Kós Károly Egyesülés elkezdte 
felvállalni ezeket a feladatokat. Ma a Makona 
Egyesülésből már nagyon sok helyen van főépítész. 
Ugyanígy Bodonyi Csabáék egymás közt felosztot
ták Borsod-Abaúj-Zemplén megyét és ők ott főépí
tészként próbálnak meg valamit csinálni, amihez, 
hangsúlyozom, kedvük van. amiben örömüket 
lelik. És azt hiszem, hogy az olyan településeken, 
ahol ezt a gondolatot Jó akarattal nem fogadják el, 
ott nem is szabad főépítésznek lenni, mert lehetet
len olyan településen dolgozni, ahol nem gondolják 
azt, hogy ez fontos. Arra nem érdemes idót pocsé
kolni. hogy meggyőzzenek embereket, akiket 
holnap leváltanak, és nem történik semmi.

Gerle János: Az az egész közösségfejlesztő munka, 
amelynek része volt a faluház-építés. az most hogy 
illeszkedik ebbe a folyamatba, hogyan vihető 
tovább? Régebben említetted, hogy maga a faluház, 
amely a 70-es évek végén szükségszerű lépés volt, 
az önmaga lehetetlenségéhez vezetett, mert segített 
abban, hogy megszűnjön az a kényszer, hogy mint 
egyedül lehetséges közösségi formát kelljen megte
remteni.

Makovecz Imre. Sajnos, pillanatnyilag — nem 
mindenütt, de az esetek nagy részében — csak 
súlyos konfliktusokról és átmenetileg megoldhatat-
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lan problémákról tudok beszámolni. Ugye. mert Jól 
mondtad, a 70-es években nem azért épitettünk 
faluházat, hogy legyen, hanem azért épitettünk 
faluházat és azért szerveztük meg a közösseget 
annyira, amennyire azt lehetett abban az időben, 
hogy az automatikusan működö centrális vezetés
sel szemben a falvak belső feltámadását segítsük 
elő. Mi ezért fontosabbnak tartottuk az egyesületet, 
és csak az egyesület mentén a faluházat. A  falu
házakról azt lehetne mondani, — nem teljesen Igaz 
ez. de hát az esetek felénél mégiscsak így van. — 
hogy azért építettük őket. hogy látható eredménye 
legyen az emberek csoportosulásának, amit a 
hatalommal szemben hoztak létre. Tehát az egye
sületek nagyon sokáig a hatalom látható és nem 
látható gáncsoskodásal és akadályozása ellenére 
jöttek létre és működtek. Nem volt ez olyan egysze
rű. Most, hogy megvoltak a szabad választások és 
vidéken új közigazgatás keletkezett, megszűnt 
ennek a partizánstratégiának a létjogosultsága és 
az egyesület pillanatnyilag elvesztette azt ajelentó- 
ségét. amellyel korábban bírt. Mert. ugye. megvá
lasztották a saját legitim vezetőiket és most már 
nem szükséges, hogy legyen a tanácselnökkel és 
bandájával szemben egy egyesület, amelyik úgy 
gondolja, hogy sokkal több Joggal képviseli a falu 
közösségét, mint az a tanácselnök, akit valahon
nan odahoztak. Most már saját polgármesterük 
van. és így az egyesület ezt a korábbi funkcióját 
elvesztette. Magyarországon kialakult egy hangu
lat, hogy jön a szegénység, jön a kiszolgáltatottság, 
nem törődik velünk senki és így tovább, és a mai 
falu hiába kap több pénzt, mint régen — nem 
beruházásra, hanem a fennmaradásra —. vagy 
ugyanannyit, mégis az van. hogy borzasztó nagy a 
szegénység és lehetetlen a faluházat fenntartani, 
minden pénzbe kerül, és az egyesületek, amelyeket 
mi segítettünk létrehozni, nagyobb részt csak 
vegetálnak vagy lényegében megszűntek. Ugyanak
kor az új polgármesteri hivatalok tájékozatlansá
gukban vagy akár tájékozottságukban és koncep
ciójuk miatt ezt az egész ügyet másodrendű kér
désnek tekintik, sőt. olyanra is volt példa, hogy 
azokat a pénzeket, amelyek az egyesületek számlá
ján voltak, amik tehát eredetileg a faluházak 
befejezésére és megépítésére voltak szánva, megkí
sérelték elvenni azzal, hogy ez felesleges, hiszen a 
legitim vezetés úgyis Jogosan és tisztességesen fog 
gazdálkodni ezzel a pénzzel. A  hátsó szándék 
néhány faluban konkrétan az volt. hogy „sokkal 
fontosabb" dolgokra fordítsák a pénzt, mint a 
faluház befejezésére, az ráér. majd meglátjuk, hogy 
azzal mi lesz. összefoglalva: van egy átmeneti 
zavarodottság, főleg, azt mondhatom, hogy vidé
ken. úgy. hogy a korábbi általános félelmi állapot 
is megmaradt. Azok az akcióink, amelyek azt 
célozták, hogy olyan csoportpszichológiai egységek 
jöjjenek létre, hogy ne lehessen szétverni ezeket a 
településeket, hogy életrevalóságukat önmaguknak 
képesek legyenek bebizonyítani, ezeket a jelenlegi 
átalakulás — legalábbis átmenetileg — veszendőbe 
vitte. Nem véletlen tehát, hogy nemcsak pénz nincs 
a MAKÓ NA által korábban tervezett 18 félkész 
állapotban lévő faluház befejezésére, hanem hit és 
akarat sincs. És meg kell tudni várni azt az időt.
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persze nem tétlenül, amikor meglesz — szerintem 
hamarosan — annak a lehetősége, hogy ezeket az 
épületeket befejezzék és olyan új tartalom kerüljön 
beléjük, ami kívánatos.
Ez az új tartalom szerintem úgy hangzik, hogy kell, 
hogy hamarosan múködö és érvényesíthető földtör
vény legyen, szükséges, hogy a magyar mezőgazda
ság és a vidéki lakosság mezőgazdasági, ipari és 
kereskedelmi struktúrája kialakuljon, szükséges, 
hogy ezek a települések bekapcsolódjanak egy 
természetes regionális vagy országos hálózatba. 
Ezekhez azonban olyan információs rendszer 
kiépítése szükséges, amely egyrészt bátorítja az 
embereket, másrészt felvilágosítja őket arról, hogy 
a saját érdekeik mentén mi található. Tehát példá
ul. ha valaki málnát termel, akkor a művelődési 
házban szükséges, hogy egy olyan telefon és az 
ahhoz kapcsolt telefax és számítógép legyen, 
amelyek a málna értékesítési lehetőségeit percre 
pontosan közlik. és legyen ott olyan ember, aki ezt 
az információt képes átadni az érdekelteknek. 
Ugyanez vonatkozik a közlekedésre és a mindenna
pi tevékenységek minden területére. Ahhoz, hogy 
beinduljon az élet, egy olyan — bizonyos mértékig 
irányított — információrendszer kiépítése szüksé
ges. amely Jelenleg teljesen hiányzik az országból. 
A  faluház-hálőzat erre alkalmas. Ez a feladata. 
Azonban a népművelők vagy azok a faluházat 
üzemeltető kis kuratóriumok — mert most már 
ilyenek Is léteznek — önmagukat meg kell hogy 
erősítsék e tekintetben, alkalmassá kell tenniük 
magukat arra. hogy ezt a feladatot el tudják végez
ni. Itt látok lehetőségeket egy átmenet kiépítésére 
a régi művelődési ház-hálózat és az új egyesületi 
házak és információs központok kö2£tt. Ez azon
ban komoly munka, amit el kellene tudni végezni, 
és a szervezeti feltételek ehhez pillanatnyilag 
nincsenek biztosítva. Miért? Mert Magyarországon 
a közművelődésnek van egy olyan központj a, amely 
Kultúrakutatö Intézet, illetve Közművelődési 
Központ néven, több Igazgatóval egymás mellett 
párhuzamosan és afunkcionállsan tevékenykedik. 
A művelődési tárcának egyik legsürgősebb feladata 
a nevelés mellett ezeknek az intézeteknek a megú
jítása. olyan emberek kezébe helyezése, akik át 
tudják tekinteni a Jelenlegi általános helyzetet és 
problémakört, és akik képesek hozzálátni akár a 
PHARE-programmal karöltve, akár egyéb pénzfor
rások igénybevételével az említett információs 
rendszer kiépítéséhez. És ez már nem a pár excel- 
lence kultúra területe, tehát nem a zene, a képző
művészet, a népművészet és a hagyományőrzés 
területén működő valami, noha én ezt is beleillesz
tem az egészbe, hanem valami más. És meg is 
vannak az emberek az országban, akik alkalmasak 
arra. hogy nagyon gyorsan kiépítsék ezt a hálóza
tot. megtalálják azokat a szálakat — legyen ez a 
hírközlési rendszereknek a vállalatai és Intézmé
nyei. legyen ez a köztársasági megbízottaknak a 
hálózata, legyen ez a Magyar Építészek Kamarájá
nak a szervezete és még sok minden más —, akik
kel koordináltan kell tudni elkezdeni dolgozni 
ezeken a területeken. Pillanatnyilag nincs koordi
náció az országban, amit énszerlntem egy újjáépí
tés alatt lévő ország nem engedhet meg magának.

Gerle János: Én úgy látom, hogy a törvények, 
amiket említettél korábban, amelyek ahhoz szük
ségesek, hogy helyreálljon a települések funkcioná
lis struktúrája, ezek mintha nem tudnának meg
születni. De ez ugyanakkor abba az Irányba — 
abba a számomra egyedül kedvezőnek tekinthető 
irányba -  viszi a dolgokat, hogy az emberek kény
telenek megpróbálni maguk megoldani a maguk 
problémáit. Ebben benne van az a konfliktuslehe
tőség, hogy .törvényen kívül" hozzák létre a maguk 
rendjét, amennyiben erre hajlandók és képesek, 
így országos koordináció csak nagyon hosszú 
távonjöhet létre, de alapvetőnek tartom, hogy létre 
kell jönnie az emberekben a saját erőből való 
építkezés igényének és tapasztalatának. A  törvé
nyek önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy az 
emberek igazi egymás közötti rendjét, tulajdonhoz 
való rendjét megteremtsék és szabályozzák. Mintha 
a törvények késése az ehhez szükséges saját 
akaratot provokálná ki.

Makouecz Imre: Lehetséges, hogy így van. Bennem 
egy olyan képlet mozog, hogy a ma élő lakosság 
nagypapájának és papájának az életében történt 
az. hogy az országot kifosztották és a népet földön
futóvá tették. Nem a mostani emberekét vették el, 
nem azokét, akiknek ma a gazdasági életben 
vállalkozókként kell múködniük, nem velük történ
tek meg a jogfosztások, hanem az elődeikkel. Ez a 
generáció csak azt tanulta meg a korábbi generá
ciótól, amelytől elvették a vagyonát, állatait elhaj
tották. deportálták és így tovább, hogy figyeljen 
arra. hogy az adott feltételek között hol van egy kis 
rés és azon úgy bújjon át, ne nagyon vegyék észre, 
hogy ő a saját érdekeit akarja érvényesíteni. Hogy 
csak akkor vegyen részt bizonyos érdekérvényesí
tésekben — például arra gondolok, hogy szerződést 
köt állattartásra amikor már világosan látszik, 
hogy ebből semmiféle baj nem származhat. Tehát 
tömegesen mozdulnak rá a résekre, a gazdaságban 
adódó lehetőségekre az emberek, mert nagyon 
nagy biztonságra törekszenek. Nem azt tanulták 
meg. hogy jól meggondolják, hogy anyagi feltételeik 
és lehetőségeik, birtokviszonyaik mit engednek 
meg. Hogy legyen földtörvény, arra nem azért van 
feltétlenül szükségük, mert ez meg fogja váltani 
ezeket az embereket, hanem mert legális feltétele
ket biztosít egy másfajta gondolkodásmódra, mint 
amit megtanultak. Ameddig nincsenek meg ezek a 
feltételek, addig még csak ki sem próbálhatják az 
emberek azt, hogy hogyan kellene másként elkez
deni gondolkodni. így csak úgy gondolkodnak az 
emberek, hogy bent vagyok a téeszben, ott elvég
zem azt. amit muszáj, de közben tudom, hogy 
abból úgyse tudok megélni, mert a mezőgazdasági 
ágazat veszteséges, viszont hogy ha énnekem hozza 
a tápot és én leszerződtem akármire, akkor ez Jó a 
téesznek is és Jó nekem Is, nem is kell minden 
pénzt bevallanom az adózásnál. A  dolog el tud 
menni valahol a kertek alatt, és így épült fel az 
elmúlt 20 évben ez az ország. Tehát hogy senki 
nem a saját szellemi ambícióját követte, hanem 
mindig tömegesen mozgott rá a dolgokra. Lehet, 
hogy ez nem teljesen reális, ahogy én ezt elmon
dom, csak nem tudom másként érzékeltetni azt.
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hogy nem látok összefüggést a mai társadalom 
problémája és az 1950-es évek kifosztása között, 
mert más generációról van szó. Tehát nem lehet 
abból kiindulni. Abból kell kiindulni, hogy ezek az 
emberek, akik most élnek, ezek hogyan tudnának 
egy számukra megnyugtatóbb, elviselhetőbb, 
ugyanakkor nagyobb kockázatokkal Járó életvitel 
felé fordulni. Tehát például, ott vannak az öreg 
gyümölcsösök valahol, mondjuk a Dunántúlon, és 
ott rohad meg a fákon a gyümölcs, mert nem 
fizetik meg. hogy összeszedjék, nincs, aki elvigye, 
nincs, aki feldolgozza, valójában üres az ország. 
Centralizált hadigazdasági rendszerre beállított 
ország ez pillanatnyilag, ahol még a konzervgyárak 
is csak nagyban tudnak gondolkodni, és kicsiben 
semmi nem működik. Tehát, mondjuk Zalaegersze
gen 40 Ft egy kiló alma, és onnan 3 km-re ott 
rohad meg az alma a fa alatt. Én nem vagyok 
hajlandó és nem vagyok képes és nem Is akarok 
olyan közgazdasági fogalmakban gondolkodni, 
hogy erre azt mondhassam, hogy hát ez érthető. Ez 
számomra sose lesz érthető, mert amikor egy 
kisgyermeknek almát kell adni a kezébe és ezt az 
almát valaki nem tudja megvenni a gyerekének, és 
ugyanakkor nincs Joga bemenni egy 3 km-re lévő 
kertbe, mert az meg személyi tulajdon, ahol viszont 
nem szedik le az almát — ezt abszurditásnak 
tartom. Ameddig Ilyen létezik a világon, addig ez 
egy hülyeség, én ezt nem tudom másként felfogni. 
És vidéken ez van. Tehát, mondjuk ott rohad meg 
a gyümölcs, de nincs a környéken egy szeszgyár. 
És ugyanakkor a bort hamisítják. De ugyanakkor 
a szólót sem lehet eladni. Ezek olyan anomáliák, 
amelyek csak az én agyamban anomáliák, mert 
egy hadigazdaságban ez a normális, az ilyesmi 
nem számit, egy hadigazdaságban pontosan ki van 
számolva, hogy mennyi az az alma. amiből levet 
kell csinálni a konzervgyárban, és kész. Most ebből 
kimászni, és a Jeltelen katonákból, akiknek ráadá
sul még funkciójuk sincs, hiszen a hátországban 
kell szolgálniuk, bizonyos karaktert felmutató 
egyéni sorsokat építeni hogyan lehet — ez nem 
könnyű feladat. Ez nagyon lassan és nagyon 
nehezen megoldható feladat. És talán ehhez tud 
hozzásegíteni, mondjuk, egy Ilyen faluház. ha 
teljesíti azt a feladatot, amit én az előbb elmond
tam. hogy olyan információs központként műkö
dik. amely naprakész tájékoztatást ad az emberek
nek az önálló cselekvéshez. A naprakész informá
ción túl még az Is rá tartozik, hogy, mondjuk, 
pünkösdi búcsút szervez.

Gerle János: Ez a lassú folyamat, amelyet szüksé
gesnek említettel, vajon milyen eséllyel tud végbe
menni. amikor ebbe a vákuumba másfajta Ideoló
gia vagy Információs struktúra áramlik be elég 
hevesen, amelyik valójában a személyes fejlődés 
ellen hat. mert másfajta egyenruhába bújtatott, de 
éppígy Jeltelen katonákat csinál az emberekből?

Makovecz Imre: Igen, hát ez alapkérdés. Én nem 
tudom másként gondolni, mint hogy a sanszunk 
az. hogy túl vagyunk egy diktatúrán és megyünk 
bele egy másik diktatúrába, és most olyan szerke
zetet kellene építenünk, amely képes bizonyos

értelemben ellenállni az új diktatúrának, és bizo
nyos mértékben feldolgozni azt, ami idáig történt 
velünk. Az ember elszenved vereségeket és sikere
ket él át. és vannak Jó percei és vannak szörnyű 
átmeneti percei, amikre nem is tud visszaemlékez
ni. és amik még rosszabbak, mint a kellemetlen 
percek. Az ember úgy él. hogy valahogy Jóvátételt 
szolgáltat önmagának és esetleg közvetlen környe
zetének ezek miatt a dolgok miatt. Nemcsak azt 
akarja, hogy holnap jó legyen, mondjuk, szemben 
a közöspiaci támogatott mezőgazdaság vámbestlali- 
tásával, hogy akkor hogyan fog a magyar mezőgaz
daság dolgozni és hogyan fog a magyar ipar egyál
talán valamit is termelni. Az ember úgy él. úgy 
beszél, hogy Jóvátételeket fizet önmagának az előző 
napi kudarcokért, úgy akar élni. hogy kedve legyen 
élni és nem akaija, hogy összetorlódjanak meg
bocsáthatatlan történetek, az ember törekszik a 
megbocsátásra még önmagával — különösen 
önmagával! — szemben. Tehát a holnapi cselekede
temben a mai bajaim és sikertelenségeim helyreál
lítása is benne van. azaz ha az emberek Magyaror
szágon valamit létre akarnak hozni, akkor tudva- 
tudatlanul olyasmiket fognak akarni, amikkel 
igazságot szolgáltatnak saját maguknak az elszen
vedett megaláztatásokért, a kisemmizettségért. a 
szürke arcért, a lemeszelt szívekért, az évekért, 
melyekben nagyon rossz volt élni. mert sunyin 
kellett élni. Szóval én nagy megértéssel vagyok 
azokkal a tehetetlen, éjszakába nyúló vitákkal 
szemben, amiket az új önkormányzatok folytatnak, 
mert azokban — lehet, hogy túlságosan poetikus ez
— az el nem mondott mondatok hangzanak el, 
amelyeket nem lehetett elmondani, és most össze
torlódnak. és nem lehet megúszni, hogy a tehetet
len fecsegésekben és egzisztenciális zavarodottság
ban és megfélemlitettségben és régi viszonyok 
továbbélésében és újak keletkezesében kínlódjanak 
az országban az emberek. Nem lehet megspórolni 
ezt a dolgot, mert ebben ez a bizonyos mindennapi 
jóvátétel is benne van. és legalább annyira hozzá
tartozik a realitáshoz, mint a racionális ügyintézé
seknek a sora. Nem lehet megúszni. Ahogyan a 
pszichológusok is kitalálták a kiborult vagy lelkibe
teg emberek számára a csoportterápiát, amelyben 
semmi más nem történik, mint hogy agyrémekkel 
küzdó emberek egymással beszélgetve próbálják 
meg egymást megérteni, és nem is veszik észre, de 
közben jóvátételt nyújtanak egymásnak a nyomo
rúságukban. Ez történik pillanatnyilag Magyaror
szágon. Hát ilyenkor persze, amikor az ember ezt 
látja, hogy ez így van, rendkívül fájdalmas az, hogy 
vannak az országban olyan emberek, akik ezt nem 
veszik észre vagy nem törődnek vele. vagy ezt a 
dolgot lenézik, vagy még lovat is adnak az önmar- 
cangolók alá. a gyanusítgatók. fecsegők alá. hogy 
ellentéteket szítsanak az emberek között, rossz 
hangulatot hozzanak létre. Gondolok a magyar 
sajtóra és mindazokra az emberekre, akik valami
lyen oknál fogva úgy érzik, hogy nekik ez az érde
kűk, hogy így kell csinálni ezt az egészet. Nincs túl 
sok megértés bennem irántuk, mert ha ez nekikjó. 
akkor egyszerűen nem is értem, hogy vajon mit 
gondolnak a saját életükről.
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Vámosi Nagy István 
A KISSVÁBHEGYI WALDORF-ISKOLA 1926-33
/második rész/

Az alapkőletétel alkalmából irta StcfTcn a 
kővetkező költeményt:
GRUNDSTE1N LÉG U NGSSPRUCH*
für die Schule Rudolf Steiners In Duda-
pest

Wir stehen da, die Státtc zu erdehten. 
die gottgewollten Erdenzlelen dlenen soll.

Voll Dankbarkeit 
betreten wir den guten Grund dér Errlc.

Mutvoll hcrzlich bewegt 
atmen wir die waltcndcn, heilenden Kráf- 
te dér Luft.
Treu des Geístcs wahren Wcgcn 

schauen wir im All das Licht dér Wclt. 
Das Bild dér Mcnschheit. das dér I limmcl 
uns vertraute, 

seí Jetzt dér Erde cingesenkt 
als Keim,

dér wachsen. blühen. FrQchte tragen soll 
In Kinderseelen.

Wir Lehrende, die in Llebe Schüler erzie- 
hen,

sic hellén, wenn sle krank, 
sic stützcn. wenn sie schwach, 

auf dass allc wahre, sehőne, gutc Men- 
schcn werden, wir wollcn selbst uns 
lmmcrdar emeucm.
Wir tun es. wenn wir selbst zum Haus 
des Wortcs werden,
nur darui erríchtcn wir auf rechte Wcisc 
dicse Státte.
Ja, so sei esi

Áttérek a tanárokra és nevelőkre. Édesa
nyámmal közösen csaknem hiánytalan 
jegyzéket készítettünk azokról, akik a hét 
év során pedagógiai tevékenységet fejtet
tek ki az iskolában. (Az már nem derül ki 
a névsorból, hogy ki mikor érkezett és 
mikor távozott. Erre nem emlékeztünk 
pontosan.)

Klassenlehrcr-ek:
Wemer Lamartine,
Dr. Brestovsky Károly 
Hanna Stelner 
Erika Maycr 
Minna Schuster 
Dinét Klára 
Ilock Erzsébet 
Hadnagy Sári 
Potondy János 
Homoki Adél

Nevelők:
Hlldegard Obstner 
Willy Schulz (tanított is)
Eugen Huhne
EdlLh Schleb (kézimunkát is tanított.)
Káthe Eisenmenger
Else Hűmmel
Marianne Kollondorfer
Maria Waldbaucr
Lissy Lederer

HUtantanámő:
Andor Lenke

Euritmia tanárok:
Grctcl Poch
Hans Rcipcrt (más tárgyakat is tanítot
tak.)

Zongoratanárnő:
Papp-Kovách Elvira

Igazgatók:
Kcncsscy Jozcfin 
Jankovich György és felesége 
A harmadik maradjon névtelen.

A felsorolt pedagógusok közül csak azok
nál időzöm, akik huzamosabb időt töltői
tek a Kissvábhcgyen. Ahogy a névsorból 
is kiderül: többségükben német ajkú 
antropozófúsok. Mielőtt Pestre érkeztek, 
már tanulmányozták a Waldorf-pedagó
giát. Mindnyájuk közül kiemelkedett a 
többször említett Wemer Lamartine. 
Édesanyám mellett őt tekintették szülök 
és gyerekek egyaránt az egész intézmény 
lelkének. Kivételes képeségekkel és neve
lői varázserővel rendelkezett. 26 eves volt, 
kellemes megjelenésű, vidám, barátságos, 
áldozatkész; (kadctiskolába járt), aki 
pontosan futott, ugrott, sziklát mászott, 
úszott, evezett, kézilabdázott, teniszezett. 
Franciaországból menekült hugenotta 
családból származott és csaknem anya
nyelvi szinten beszélt franciául. (Angol 
tudása még külön fokozta az iránta táp
lált megbecsülést.) És mindennek a tete
jébe ezermester-féle is volt, aki éppen úgy 
értett sebek bekötéséhez, mint ahogy 
tudta, mit kell tenni rövidzárlat esetén... 
Szellemi arcclct az jellemezte, hogy sokré
tű művészi képességeit csak a gyermek
nevelésre összpontosította Ámbár fuvo lá
zott. hegedült, szavalt, szép, érces csen
gésű bariton hangon énekelt, dús szín
fantáziával rajzolt és festett, meg se for
dult a fejében, hogy művészi adottságai
val a nyilvánosság elé lépjen. Minden 
tudását az órákba ömlesztette. Ott aztán, 
ha kellett, szavalt, rajzolt, énekelt, és 
amiért mi. gyermekek nemcsak szerettük, 
hanem valósággal bálványoztuk: lebilin
cselő módon tudott mesélni.
Egyszer Grimm, HaufTvagy Andersen me
séit: máskor mondákat, legendákat bib
liai történeteket. Részletesen elmesélte a 
Nibelung-ének szerteágazó cselekményét, 
a Waltari-liedct; tüzetesen megismertetett 
bennünket a germán mitológiával (a gö
röggel hézagosabban), röviden: még aka
dozva olvastunk, gyenge lábon álltak ele
mi tudományos ismereteink, de az ün. 
művelt felnőtteknél már többet tudtunk 
Odinról. Walhalláról. Thorról, Frcaról, 
Slcgfrlcdről, Brünnhildcről, Gunthcrról, 
Hagcnról... a Grál-legenda kapcsán: 
Par9lfalról, Amfortasról, Kundryról. 
Lohengrinröl.Tclramundról... Dcfennkölt 
történeteket hallgattunk Assziszi Szent 
Ferencről, Szent Kristófról, a Wartburg 
várában élt Árpád házi Szent Erzsébet

ről... a keresztes hadjáratokról. Krisztus 
sírjáról. Karácsonykor és husvétkor az 
ünnephez méltó elbeszélés adta meg az 
órák áhítatát. Lamartine árasztotta be
lénk az örökbecsű szellemi értékeket. 
Fcl-alá járt a teremben, és amit szóban 
mesélt, rajzokkal illusztrálta. Sok értékes 
tulajdonsága mellett jó  színészi adottsá
gokkal is rendelkezett. Feszültséget, drá
mai tetőpontokat, lírai rezzenéseket tá
masztott és közben színes krétákkal ké
peket rögtönzött a táblán, hogy az esemé
nyeket vizuálisan is megelevenítse. Tör
pék, óriások, scllók támadlak életre sze
münk láttán. Ha Sicgfricdröl mesélt, gyö
nyörű erdőt rajzolt, s benne a sárkányt és 
barlangját.. Ha Trisztán és Izolda szomo
rú történetét beszélted, tenger jelent meg 
a táblán és hajó ringolt a vizen...
Parsífal vándorlásai kapcsán fenséges 
Grálpalota tárult elénk... de éppen így 
lerajzolta Lohengrint. a hattyúlovagot, 
amint sajkáján Drabant városa felé köze
ledik, hogy az lgazlalanul vádolt Elzáért 
megvívjon...
Ezekre a mesékre legtöbbször szombat 
délelőtt került sor. Lamartine három mű
vészeti ágat egyesített bennünk: irodal
mat, színjátszást, képzőművészetet és 
több gondolata szemléletünk pillérévé 
vált. Ó pedig minden porcikájában az ide
ális Waldorf-iskolai tanárt reprezentálta. 
Az írás-olvasás tortúráját művészi oldal
ról könnyítette meg. A betűket különböző 
történetek kapcsán véste emlékezetünk
ben Ma, több mint hatvan év után is 
tisztán látom a táblán tündöklő I I-betűt. 
Különös történet fonódott köreje, amelyet 
tanárunk szokásához híven lerajzolt. 
Szerepelt benne Hímmel (ég), Hőlle (pokol) 
Hütte (kunyhó). Hirt (pásztor). Himmels- 
tor (mennyei kapu)... így támadt életre 
bennünk a H-betü: meséből és rajzból. 
Jóval később, amikor már a német he
lyesírással bajlódtunk, megkérdeztük 
Lamartínc-t: miért írnak a németben 
annyi szót nagybetűvel? Lamartine nem a 
szokványos magyarázatot adta, hogy a 
németben a főneveket nagybetűkkel írják, 
mert Ilyen válasz a 8-9-10 éves gyermek 
számára homályos absztrakció, hanem 
azt mondta: németül mindent nagybetű
vel kell írni. amit Isten és az ember te
remtett. Ebből világosan megértettük, 
hogy az Eget, Földet. Napot éppen úgy 
nagybetűvel írjuk mint Ásót. Kapát, Lab
dát és Biciklit, mert előbbieket Isten, 
utóbbiakat az ember alkotta. Ezzel a 
magyarázattal beértük, amíg nem tanul
tuk meg pontosan, mit Jelent főnév, mel
léknév, Ige, Jelző.
A  német nyelv valósággal ragadt a gyer
mekekre. Különösen az internátusi lakók
ra. Megtörtént esetet mondok el. A 9 éves 
Sándor egy árva szót sem tudott németül, 
amikor a Klssvábhcgyrc került. De alig 
két hét után már fülem hallatára az a 
panaszos mondat pattant ki a száján:
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A kissvábhegyi Nagy-villa, az elsó Waldorf-iskola otthona

"Fráulein Waldbaucr, dcr Gyuri hat mlch 
so meggelöknl, dass leh bln gcgurulni bls 
zum diófa." A meggclöknr-ben és a "ge- 
gurulnT-ban már benne rejlik a német 
mondatszerkezet Három hét leforgása 
után Sándor azt is tudta, hogy a diófát 
Nus9baumnak mondják; néhány hóna
pon belül pedig már folyékonyan beszélt 
németül.
A  legtöbb azül6 hamarosan megbizonyo
sodott róla: A Klssvábhegyen olyasmit 
tanítanak, amit az ország egyetlen Iskolá
jában sem; de ezzel a felismeréssel pár
huzamosan arra Is ráébredt hogy amit 
viszont mindenütt megkövetelnek, a kls- 
svábhegyl Waldorf-lskolában háttérbe 
szorul.
Wemer Lamartlne érkezett elsó német 
Waldorf-tanárként a Kissvábhegyre - mint 
említettem - 1926 szeptemberében, és ót 
követtek a többi kollégák és kolleglnák: 
a stuttgarti származású Margarethe Poch, 
az eurltmla tanárnő. Alig mült húsz éves. 
Bájos külsejével és megnyert modorával 
egy villanás alatt megbabonázta a szülő
ket. s rokonszenves lényén keresztül még 
azok a rakoncátlan fiúk Is hellyel-közzel 
megkedvelték az eurltmlát akik egyéb
ként sok borsot törtek a tanárok és neve
lők orra alá. Iskolai ünnepségeken mint 
előadóművész Is fellépett; Magyarorszá
gon elsőként! Szülők és növendékek tehát 
az 6 magas színvonalú interpretációjában 
Ismerkedtek meg az eurltmlával. - 
Dr. Brestovsky Károly azért Jelentett ál
dást az Iskolának, mert mint német ajkú 
erdélyi szász magyarul Is tudott sót bizo
nyos szinten angolul és franciául is be
szélt. - Wllly Schulz művészi képességei - 
akár Lamarüne-él - több irányba ágaztak. 
Festett, rajzolt faragott, kellemes hangon 
énekelt német dalokat és önmagát kísérte 
zongorán, persze amatőr szinten. Népsze
rűséget fokozta, hogy a gyermekek kitörő 
örömére egyfajta bábszínházát létesített, 
amit Schattentheatemek nevezett. (Mi 
Jobb magyar elnevezés híján ámyékszín- 
háznak neveztük és a német tanárok nem 
értették, hogy miért kuncogunk közben.) 
Schulz maga mozgatta a papírosból kivá
gott bábukat és megelevenítő erővel be
szélt helyettük. Sok értékes előadása kö
zül All baba és a negyven rabló harsogó 
sikert aratott.
A  magyar tanárokkal és tanárnőkkel 
azért nem alakult ki szorosabb kapcsola
tom, mert a városból jártak fel a hegyre 
és csak az órákon találkoztunk. Hálával 
gondolok Hadnagy Sárira. Andor Lenkére, 
Blnét Klárára, akitől később magánórákat 
Is vettem és kapcsolatunk élete végéig 
tartott. - Halványan rajzolódnak ki emlé
kezetemben Hock Erzsébet és Homo la 
Adél arcvonásai. Annál Jobban emlékszem 
Potondy Jánosra és ma is gyötör a lelklis- 
meretfúrdalás, mert akkoriban támadt az 
a szokásom, hogy embereket elnevezzek 
és ezt a rokonszenves, buzgó fiatal tanárt 
nevének különös csengése miatt 'Hopo- 
pop"-ra kereszteltem. A gúnynév fényes 
sikert aratott, a fel Iskola átvette, hiába 
tiltották.
A zongora tanítást végig a hét éven át 
Papp-Kovách EMra látta el. Szokatlan 
alacsony termete egyesekben megrökö
nyödést, váltott ki, másokat nevetésre in
gerelt Mégis mindenki szerette, mert su
gárzott belőle a szívj óság. Ó maga nem 
volt virtuóz zongorista, de kitünően értett

ahhoz, hogy a növendékeivel megszeret
tesse a muzsikát. (Engem az iskola bezá
rása után még három évig tanított és 
kapcsolatunk - éppen úgy mint Binét 
Klárával - haláláig tartott.
A  bcnntlakó német nevelők közül 
Frl. Schiebra és Frl. Kollondorferra alig 
emlékszem. Csak azt tudom, hogy az 
utóbbit kissé hebe-hurgya természete mi
att "Kolondor-bolondor"-nak neveztem, de 
minthogy nem beszélt magyarul, szeren
csére sohasem tudta meg. - Frl. Eisen- 
mengemek már akkor fehéren csillogott 
a haja; szép csengő hangon hegedült és 
szelíd egyéniségéből áradt a gondoskodás. 
Ó vezette az óvodát, amely az iskola kelet
kezésétől bezárásáig működött (A fenn
maradt fényképeket is ó készítette.)
A fiúk nevelónójét Marla Waldbauemck 
hívták. Amilyen alacsonyra nőtt, annyi 
energia feszült benne. Tökéletes rendet és 
fegyelmet tartott. Sasszemével nyomban 
észrevette, ha valaki el akarta bliccelni a 
fogmosást vagy bármilyen turpisságot kö
vetett cl. Ámbár ízig-vérig gyakorlati lélek 
lakott benne, mégis gondoskodott róla. 
hogy ne csak fizikai rend és tisztaság 
uralkodjék, hanem szellemi élet is lüktes
sen a hálóteremben. A hosszú téli estéken 
szép mesékkel gazdagította képzeletün
ket. Tőle hallottam először HaufT a Levá
gott kéz c. hátborzongató elbeszélését, ám 
a torokszorító epizódokat a gyermekek 
számára megszel idí tét te.
Waldbauer hagyta el utolsóként 1933 
nyarán a Klssvábhegyi Iskolát és intemá- 
tust. Nem tudom, hogy utána hová sodor
ta az élet, de az biztos, hogy valamikor 
Salzburgba került, majd a háború után 
egy bajbajutott férfin úgy segített, hogy 
névházasságot kötött vele. Miután kihúz
ta a csávából, elvált tőle és azóta Maria 
Rlegcr néven él az ünnepi játékok városá
ban. Oszlopos tagja az ottani antropozó- 
fial társaságnak, s napjait olvasással és 
Jótékony cselekedetekkel tölti. 1965 édes
anyámmal együtt többszőr találkoztunk 
vele Salzburgban. Nem lakott messze 
tőlünk, s reggelenként becsengetett hoz
zánk, hogy a takarításban, bevásárlásban 
vagy bármilyen más gyakorlati dologban 
segítségünkre legyen. Távozásakor édesa
nyám ránézett és annyit mondott: "leh 
weiss, licbe Frau Rieger, das sic jetzt auf 
kari tat íve Wcge gehn.“ (Tudom, kedves 
Rlegemé, hogy maga most jótékony utak
ra készül.) Válaszul huncut mosoly csil

lant meg az arcán, aztán elindult hogy 
felkeresse azokat az ismerőseit, akik vala
miben segítségre szorultak. Hosszú évek 
óta nem láttam őt, de mind a mai napig 
levelezünk. Most, amikor e sorokat Írom. 
90 éves.
Az Iskola és intemátus igazgatói teendői
vel édesanyám szükségképpen magyart 
bízott meg, mert csak ó tudott érdemben 
tárgyalni szülőkkel és hatóságokkal. Fel
villanó képekben jelenik meg előttem 
Ken ess ey Jozefin és Jankovich Gyuri 
bácsi alakja. (A Klssvábhegyen működő 
pedagógusok között akadtak olyanok Is, 
akikre nem szívesen gondolok vissza, 
mert acsarkodásalkkal békétlenséget 
szítottak. Róluk nem szólok.)
Hogyan alakult az intemátusi lakók egy 
napja?
Fél 7-kor megszólalt a gong. Ébresztó. 
Mosdás, öltözködés, reggeli. 8 órára men
tünk át a másik épületbe, az intemátus- 
ból az iskolába. Hozzávetőleg tíz perc 
alatt tettük meg az utat A kert másik vé
gébe kellett lépcsőkön felmennünk, aztán 
keresztülvágtunk a kis fenyvesen és be
léptünk a kijelölt tanterembe. (A tanár 
megérkezéséig - mi tagadás nagy ricsajt 
csaptunk.) 8- 10-ig. esetleg 11 -lg tartott 
az epochának megfelelő tárgy. A további 
órák észszerűen összeállított sorrendben 
következtek: egyik napon pl. hittan, eurlt- 
mia. angol; máskor kézimunka (ami a 
gyakorlatban kötést vagy horgolást jelen
tett), francia, torna, furulyaóra. karé
nek... Az cpochák váltakozása miatt az 
órarend is szükségképpen módosult.
1 órakor ért véget a tanítás. Lefele menet 
szinte repültünk, száguldottunk, gyakran 
versenyben... majd kézmosás, ebéd... ét
kezés előtt rövid imádság... A házi fela
datot szép időben sokan - magamat bele
számítva - csak hányaveti módon, úgy 
tessék-lássék végeztük, mert várt ben
nünket a gyönyörű kert. A fiúk többsége 
a labdajátékok különböző válfajaiban lelte 
őrömét. A futballt édesanyám azzal az In
doklással tiltotta meg. hogy durva és erő
szakos indulatokat ébreszt a gyermeki 
lélekben és ráadásul balesetveszélyes. 
(Zugban azért néha fociztunk.) A lányok 
az ugróiskolát kedvelték: napirenden sze
repeltek a bujócska különböző variánsai: 
ipi-apacs, rabló-pandúr... ezekre pompás 
lehetőséget nyújtott a 3 és fél holdas kert, 
fákkal, bokrokkal, lugasokkal. Nyáron so
kat lubickoltunk a medence vizében; té
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Ebben a Pesthid.gkúü épületben folytatja munkáját a solymári Waldorf-iskola 
/Benda Iván felvétele/

len felöntötték a kert egy részét és lelke
sen korcsolyáztunk. A kömyczó rétek a 
szánkózásra Is remek lehetőséget adtak, 
amit akkoriban mindenki ródllzásnak 
nevezett.
A kertben folyó Játék természetesen felü
gyelet melett történt és az illetékes taná
rok vagy nevelők gondoskodtak róla, hogy 
a szertelen vlháncolást Időről Időre ko
moly kertészkedés váltsa fel, ásás, kapá
lás, öntözés, ültetés. 7 óra előtt néhány 
perccel vacsorához szólított a gong, utána 
szabad foglalkozás következett: mindenki 
azt csinálta, amire kedve szottyant. 9-kor 
takarodót Jelzett a gong. A nevelő ellenő
rizte. hogy mindenki tetőtől talpig meg
mosakodjék. Aztán ágyba bújtunk és 
közös Ima zárta le a napot*
Tetőtől talpig Isten képe vagyok, 
szivemtől kezemig Isten lelkét érzem, 
ha egyet lépek. Isten akarata él bennem, 
és ugyanígy él apámban, anyámban, 

fában és virágban, állatban és kőben. 
Sohasem érhet félelem, ha Isten szelleme 
tölt e l
ha Isten lelkében élek. ha Isten akaratá
ban Járom utamat.
(Rudolf Stelner)

Távol essék tólem a szándék, hogy min
dent a napos oldaláról mutassak be és el
hallgassam a nehézségeket. Nem volna 
becsületes. Alapvető problémák adódtak 
abból: hogyan lehet összeegyeztetni a 
gyermekek viszonylagos szabadságát a 
fegyelemmel? Individuális nevelésüket 
bizonyos kollektív követelményekkel? 
Amennyire idegenkednek a Waldorf-peda- 
gógusok a vak fegyelemtől, annyira tisztá
ban vannak a fegyelmezetlenséggel járó 
hátrányokkal. A tanárnak a kettő között 
kell egyensúlyoznia. S ha valamilyen 
irányba kileng, kárt okoz. Ehhez újabb 
nehézségek kapcsolódnak. A gyermekek
nek még csak bimbó az értelmük, de 
máris különböznek egymástól. S amit Pé
tertől el kell várni, nem lehet betű szerint 
Páltól is megkövetelni. A Waldorf-tan ár
nak tehát az a kötelessége, hogy minden 
gyermeket egy bizonyos határig egyéni
ségként neveljen. Kifürkéssze egyéni 
képességeit, egyéni érdeklődési körét és 
ennek az Ismeretében irányítsa fejlődését. 
Amíg az átlagos középiskolai tanár éppen 
ellenkező módon jár cl: zsáknak tekinti a 
tanuló értelmét, amibe az előirt anyagot

sebbel-lobbal be kell gyömöszölni • a 
Waldorf-pedagógus egyéni mérlegelés 
alapján szabja meg a tudnivaló mennyisé
gét
Ennek az elvnek a megvalósítása minden 
Waldorf-Iskolában súlyos gondokkal Jár, 
ám a Kis svábhegyen, a sajátos körülmé
nyek folytán, még újabb nehézségekbe 
ütközött. S ha az egyik probléma megol
dást nyert, tüstént, másik támadt, mint a 
mesebeli sárkány esetében, amelynek 
hiába vágják le az egyik fejét, nyomban 
kettő nő helyette. Hogy megközelítő fogal
mat adjak, mennyi akadállyal kellett 
édesanyámnak viaskodnia, felsorolok 
néhány példát:
Lamartine az osztályát első évtől kezdve 
több örökbecsű német versre tanította 
meg Goethétől és Schillertől Novalison át 
Christian Morgenstemig és Albert Stef- 
fenlg. De magyar verset alig ismertünk. 
Édesanyám felmérte ezt a képtelen hely
zetet összehívta a tanári kart feltárta 
idevágó aggodalmait és közösen tanakod
tak valamilyen megoldáson. Ám ugyanez 
volt a probléma a közös ének területén. 
Tudtunk fél tucat német éneket, de egyet
len magyar népdalt sem. Közben újabb és 
újabb gondok ütötték fel a fejüket. Azál
tal, hogy a számtant német nyelven ta
nultuk, már 8-9 éves korunkban tudtuk, 
mit Jelent addieren, substrachicren, mul- 
tlplicicrcn. dividicren. de kerestük a 
megfelelő magyar kifejezéseket. Ezt a 
hiányt sürgősen pótolni kellett, hiszen a 
szülő elvárta, hogy gyermeke magyarul Is 
tudja a négy alapművelet nevét. Közben 
az iskola veztősége óvakodott attól, hogy 
túlterhelje növendékeit. Rudolf Steiner 
szerint a gyermeki intellektus megerőlte
téséből későbbi korban különböző beteg
ségek származhatnak. De a másik véglet
be se szabad átcsapni. A  tanár nem en
gedheti meg. hogy a gyermek gondolkodá
sa elcsenevészesedjék. Amilyen bún az 
értelmi túlterhelés, olyan vétek a tanuló 
ébredő képességeit parlagon hagyni. De 
hogyan lehet ezt a két követelményt a 
kétnyelvű iskolában megvalósítani?
Ne gondoljuk, hogy csak a német és a 
magyar nyelv ütközött egymással a Kls- 
svábhegyl Iskolában és Internátusbán, 
hanem a két nép eltérő szokásai is viszá
lyokat robbantottak ki. Ma már nevetsé
ges, de az 1920-as években még viharo
kat kavart hogy a szülők és hozzátarto

zók osztrák-magyar szokás szerint "le- 
fráuleinczték" az erre érzékeny német 
ncvclónókct. A  személyzetnek pedig a 
nehéz idegen nevek kiejtésével gyűlt meg 
a baja.
Summázva: a legkülönbözőbb alakban 
felbukkanó nehézségek újra és újra abból 
a körülményből adódtak, hogy az iskola 
semmilyen hagyományra sem építhetett 
Nem másolhatta le szolgai módon a né
met Waldorf-lskolát. de itthoni elődökhöz 
sem Igazodhatott. Végső soron az egész 
oktatási módszer az állandó kísérletezés 
állapotában forrongott. Mindent saját lnl- 
ciatlvából kellett megoldani. Ámbár a 
képzeletdús tanároktól olykor sziporkáz
tak az ötletek, a gyakorlati megvalósulás 
néha mégis akadozott. Ennek ellenére 
édesanyám hét éven át minden nehézsé
get előbb-utóbb át tudott hidalni, amíg 
úgy érezte, hogy vállalkozása a "Maga
sabb Világok” oltalma alatt áll. De Hitler 
hatalomátvételétől kezdve megingott 
ebben a hitében. 1933 januárjától kezdve 
fél éven át egyik csapás a másik után érte 
az Iskolát és azt végül be kellett zárni.
A tragédiák láncolata azzal indult, hogy 
1933 januárjában édesanyámat a Tátrá
ban súfyos baleset érte. Kristóffal, két és 
fél éves öcsémmel sétált a kellemes déle
lőtti napsütésben. Egyik kezével gyerme
két vezette, a másikat az akkori szokás
nak megfelelően muf^ába bújtatta. Hirte
len megcsúszott és egész testsúlyával a 
homlokára zuhant. Agyrázkódást szenve
dett és hónapokon át nem hagyhatta el az 
ágyat. Szerencsére édesanyja, nagyma
mánk, nemcsak gondosan ápolta, hanem 
a háztartás irányítását is átvette tőle és 
ellátta az unokákat. (1932 nyarától kezd
ve ugyanis kilenc hónapot Alsótátrafüre- 
den töltöttünk egy bérelt családi házban.) 
Édesanyám szellemi képességei nem ká
rosodtak az agyrázkódás következtében, 
csak az maradt vissza a betegségéből, 
hogy rendkívül érzékenyen reagált min
den lármára. Alig, hogy ágynak esett, 
fordult a világ: a baleset január 29-én 
történt, a náci hatalomátvétel pedig janu
ár 31-én. Az elkövetkező hónapokban a 
német állampolgároktól megvonták a 
munkaengedélyt, hogy ezzel is kényszerít
sék őket: tétjének vissza az anyaország
ba, a “harmadik birodalomba."
Ezt a nehézséget még át lehetett volna hi
dalni. Ha édesanyám egészséges és sze
mélyesen tud tárgyalni az illetékes szer
vekkel, bizonyára kijárhatta volna, hogy 
egyik-másik esetben tegyenek kivételt, 
tanúsítsanak türelmet... Csakhogy ó még 
nem épült fel. A  betegség ágyhoz láncolta.
S közben egy újabb csapás érlelődött. 
Májusban pattant ki a máig érthetetlen 
sikkasztási ügy. Egy alkalmazottról volt 
szó. Miután írásban elismerte a bűncse
lekményt és kötelezte magát, hogy a kárt 
részletfizetéssel megtéríti, édesanyám ter
mészetesen nem tett feljelentést ellene. 
Valóban őszinte megbánást mutatott és 
az elsikkasztott összeget hirtelen bekövet
kezett haláláig rendszeresen törlesztette. 
De a sikkasztás súlyos érvágást Jelentett 
a Kissvábhcgyi Iskola és Intemátus anya
gi életében. Az Iskolának addigra akadt 
annyi módos híve, pártfogója, hogy össze
adták volna a további működéshez szük
séges összeget, de 1933 nyarán újabb 
csapás zúdult az Intézetre. A tanítási szü
netben ugyanis már évek óta múködött
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gyermekeiknek, beadták ókét a kissváb
hegyi nyári internátusba.® A hatalmas 
kert pompás lehetőséget nyújtott minden
féle játékra, szórakozásra, sportra... bárki 
kedve szerint lubickolhatott a medencé
ben. napozhatott, húsölhetett.... a neve
lők kirándulásokat szerveztek...
Ebben a vidám nyári internátusbán vá
ratlanul kitört a kanyarójárvány és azon
nal be kellett zárni.
Ha ilyen Járvány az elózó évben üti fel a 
fejét, nem okoz komolyabb bajt. Az inter- 
nátus átmenetileg bezár, majd a kénysze
rű szünet után újra megnyitja kapuit. De 
ebben a drámai időszakban, amikor édes
anyám még csak lábadozott, a német ál
lampolgároktól megvonták a munkaenge
délyt, a sikkasztás megrendítette az isko
la anyagi helyzetét, a kanyaró kitörése 
halálos döfést Jelentett 
Az események szembeszökő módon bizo
nyították, hogy azok a magasabbrendú 
Erók, amelyek 1925-26-ban azt sugallták 
édesanyámnak, hogy honosítsa meg Ma
gyarországon a Waldorf-pedagógiát, 1933 
januárjától kezdve rendre mérték a csa
pásokat az iskolára... mintha tüzön-vizen 
át meg akarták volna akadályozni, hogy a 
német nyelvű intézmény bármilyen kap
csolatba lépjen a náci Németországgal. 
Márpedig a kapcsolat rövid időn belül 
kiépült volna. Ahogy a Weimari köztársa
ság nagykövete megjelent az iskola meg
nyitóján és erkölcsi támogatását ajánlotta 
fel, így jelent volna meg a "harmadik biro
dalom" diplomáciai testületének a feje is, 
hogy követelésekkel álljon elő. (Az iskolá
nak kevés zsidó tanára volt, de annál 
több zsidó növendéke.) Ha az iskola taná
ri kara eszmei vonatkozásban a legapróbb 
engedményeket is teszi a nemzeti szocia
lista ideológiának, már elárulta volna 
Rudolf Steiner szellemi örökségét Ezt a 
veszélyt hárították el "odafentTől".
Még mielőtt az iskolától elbúcsúznék, 
hadd mondjam el, hogy hét éves műkö
dése alatt három házasság létesült: Wer- 
ner Lamartíne feleségül vette Margarethc 
Pochot Dr. Brestovszky Károly Edith 
Schiebct, Willy Schulz pedig Marianne 
Kollondorfert.

Az iskolának és az lntemátusnak tehát be 
kellett zárnia kapuit, de az egyesület, 
amelynek keretében a kettő működött 
nem oszlott fel, hanem a magyaországl 
antropozóflal mozgalom szellemi centru
mává emelkedett. 1933-tól kezdve az 
akkori iskola helyén, a Kissvábhegyi út
21. számú házban és kertjében tartja 
édesanyám előadásainak a zömét. Innen 
árad ki Rudolf Steiner világszemlélete az 
ország különböző részeire. A Kissváb- 
hegyre akkortájt még nem jut el a civilizá
ció zaja. a villamosok csörömpölése, a 
gépkocsik, repülőgépek bugása. A csen
des, gyönyörű park 1926 és 33 között Ját
szó és kertészkedő gyermekeket boldogí
tott, az 1930-as évek közepétől a szel
lemtudomány otthonává változik. Itt lob
ban fel - ősi hagyományok szerint - tűz 
június 24-én, Keresztelő Szent János ün
nepén, az év leghosszabb nappalán, a 
megtisztulás jelképeként... Ebben a kert
ben ünneplik szeptember 29-ét, Mihály 
napját.. December 21-táján, a leg
hosszabb éjszakák időszakában karácso
nyi játék- kerül előadásra a ház tágas 
ebédlőjében. Az ünnepektől függetlenül

hetenként gyűlnek az antropozóHa iránt 
érdeklődök, hogy tudásukat gyarapítsák 
és áhitatos órákat töltsenek együtt 
A hét cven át működő iskola meghozta a 
maga szellemi-erkölcsi gyümölcseit Egyre 
többen érdeklődtek szellemtudomány 
iránt. Ehhez persze az is hozzájárult, 
hogy 1938-39-tól kezdve tornyosultak a 
háborús felhók, gyűltek a katonai behí
vók. fokozódott a fajüldőzés... és a meg
próbáltatásokkal egyenes arányban sza
porodtak az antropozófiára szomjazó 
lelkek.
Utólag így tudnám csoportosítani az 
események menetét: a Klssvábhegyen 
megelevenedő spirituális élet három sza
kaszban bontakozott ki. Az elsó hat év 
folyamán (1926-33) a Waldorf-pedagógia 
ereszt gyökeret magyar földbe; a követke
ző tiz évben (1933-43) közvetlenül az 
antropozóHa eszmeáramlata sugárzik ki... 
A  német megszállás (1944. március 19.) 
után pedig a háznak az a missziója, hogy 
emberi életeket mentsen.
A háború utolsó szakaszához érkeztünk. 
Ezekben a hónapokban intenziven gondo
lok azokra a német tanárokra és nevelők
re, akik a Kissvábhcgycn 1933-ig minden 
igyekezetükkel a gyermekek testi, lelki, 
szellemi életét gondozták. Mi lett a sor
suk? Hová vetette őket a háború? A pusz
tító légitámadások vajon megkímélték-e 
Dr. Brestovszky-t, Schulzot Hummelt. 
Waldbauert. Eisenmengert...? és folytat
hatnám a nevek felsorolását. Fogódzkod
jék meg az olvasó: mindannyiukat A 
halottak száma több millióra rúg, a 
könnyek dagálya önti el a földet, ám az 
egykori Kissvábhegyi Iskola és Intemátus 
valamennyi német tanára és nevelője 
túléli a háború poklát akár katonai 
szolgálatot teljesített, akár valamelyik 
földdel egyenlővé bombázott város pincé
jében bújt meg.
Csak Wemcr Lamar ti ne esett el. Mégpe 
dig félig-meddig Önként. Lelkiismeret- 
mardosásai kergették a halálba. 1982 
tavaszán meglátogattam a Stuttgart köze
lében, Fildcrstadtban élő özvegyét, Gre- 
tclt. akitől megtudtam, hogy férjét francia 
tudása miatt 1940 táján Párizsba rendel
ték és a repülőkhöz osztották be. Az 
alakulat Cőring parancsnoksága alá 
tartozott, aki mutatós egyenruhába búj
tatta katonáit és viszonylag kellemes 
életkörülményeket biztosított nekik. 
Csakhogy 1941. június 22-én Németor
szág megtámadta a Szovjetuniót. A fiata
lok tömegét vezénnyelték a keleti frontra. 
Közéjük tartoztak La martiné egykori 
kedves növendékei is. A mélységesen 
etikus tanárt egyre kinzóbban gyötörte a 
lelkiismeret. Amíg ö bőségben él Párizs
ban és díszes uniformisban feszeng, 
szivéhez nőtt tanítványai a keleti fronton 
nélkülöznek és tömegesen esnek el. Er
kölcsi alkata azt parancsolta neki, kérje, 
hogy őt is a keleti frontra helyezzék, mert 
osztozni akar egykori növendékeinek a 
sorsában. Alig, hogy kérelme teljesült, 
1942 februárjában elesett.
Amíg tehát a háború pusztitó viharában 
egyre Jobban aggódtam egykori Waldorf- 
tanáraim életéért hirtelen keresztülvil
lant emlékezetemen a ház rejtekhelye. 
Pedig legalább tíz éve nem Jártam akkor 
már benne. Valamilyen épitcszcttechnikai 
célból a medence közelében a ház falán 
olyan vékony nyílás volt, hogy egy ember

a földre fekve és hason csúszva éppen 
befért rajta. Ám. ha néhány métert kú
szott, fel tudott állni és két kisebb szoba 
nagy ságú helyiségben találta magát. Még 
az Iskola Idejében itt szívtuk cl titokban 
elsó cigarettáinkat. Végigszáguldott az 
agyamon, hogy Itt több embert el lehet 
bújtatni, legalább ideig óráig, ha sehol 
másutt nem találnak menedéket. így már 
1944 nyarán egy Robbi nevú munkaszol
gálatból megszökött fiatalember "költözött 
be" a rejtekhelyre. A nyilas puccs után 
egyre szaporodtak lakói, október második 
felétől november közepéig 11 -re emelke
dett a rejtekhelyen megbúvók száma. 
Közöttük volt Tőrök Sándor író és felesé
ge. Báchcr Mihály zongoraművész apjával 
és nagybátyjával, Huppcrt Iván vegytisztí
tó. És a Sors különös kegyelme folytán 
mindnyájan életben maradtak, éppen úgy 
mint az egykori iskola német tanárai és 
nevelői.
A tények alapján leszögezhetem, hogy aki 
az első magyaroroszági Waldorf-iskola 
sugárkőrében tevékenykedett. 1944-ben 
pedig egykori otthonában rejtőzött Isten 
oltalma alatt állt.

Jegyzetek:

5 Nyers fordításban:

Összejöttünk, hogy alapját fektessük le 
a háznak, 

mely Joldi célt szolgál majd isteni
szándék szerint

Hálával telten
lépünk most rá a fö ld  e darabjára.
Bátran és megindultsággal szivünkben 

szívjuk be a Levegő eleven, gyógyító erqjét 
A szellem igaz útjaihoz hiven 
nézzük a müvdenségben a világ fényét. 
Az emberiség képét. amit most a földbe 
süllyesztünk, az ég bízta ránk.

hogy a gyermeklelkekben mint csíra 
bújjon elő, virágozzék és gyümölcsöt

teremjen. 
Mi tanítók. akik a tanítványokat

szeretetben neveljük, 
gyógyítjuk őket, hogyha betegek, 
megóvjuk ókét. hogyha gyengék, 

hogy igaz szép és jó  emberré váljon
valamennyi, 

magunkat akcujuk mindig megújítani.
Ha otthonra lel bennünk a szó. Jó úton

Járunk.
akkor biztos alapokon nyugszik ez a ház. 
így legyen!

6 Itt jegyzem meg. hogy az önfenntartó 
Iskola és intemátus tandija nem volt 
alacsony. Viszont édesanyám az elsőtől 
az utolsó évig gondoskodott arról hogy a 
valóban szegény szülők gyermekei mind 
az internátusbán, mind az iskolában 
ingyenes ellátásban, azaz oktatásban 
részesüljenek. A nyári internátusbán 
rendszeresen emelkedett az ingyenes 
növendékek száma.

Váimsi Nagy István kérésünkre összeállí
totta édesanyja műveinek bibliográfiáját, 
melyből ezúttal a nem szépirodalmi művek 

Jegyzékét közöljük:

Dr. Góllner Mária néven
Az ókor szellemi művelődésének geog-
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Nagy Emilné. Dr Göllner Mária

rétfiai alapjai. Doktori disszertáció, a 
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sa. Budapest 1918.

Nagy Emilné. Góllner Márta néven 
Népszokások, mondák és az ember,
A  Kalevala titkairól.
A magyar ösvallás és a kereszténység. 
Beszélgetések a Kalevala világnézeté
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Marín von Nagy néven 
John the Babtist and St. John the 
Evangelist. Saját kiadás. Svájc. 1957. 
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Quellen Francke Verlag (Svájc). 1962. 
Dialóg dér Hemispháren — Eine kullur 
biografische Skizze 1212-1952. Schneit- 
heim Verlag. Heidenheim a.cL Brenz 
(Svájc). 1963.
Register zum Essaywerk von Albert 
Stqffén. Francke Veriag. 1969.
Die Legenda au re a und ihr Verfasser 
Jacobus de Voragine. Francke Vedag. 
1971.
Rudolf Steiner — über seine letzte 
Ansprache, über Ungam und über die 
Schweiz. Genius Verlag. Brugg (Svájc). 
1974.
über den Tód von Albert SteJJen, Béla 
Bartók und H.D. (Hilde DoolUtle). 
Francke Veriag. 1974.
Rudolf Steiner über den Selbstmord.

Saját kiadás (Svájc). 1955. második bőví
tett kiadás: Goetheanum. Domach (Svájc). 
1991.

Vámosi Nagy István: Száműzött és bebör
tönzött géniuszok (Dantétöl Bartókig) 
cimú könyve most jelent meg a szegedi 
Universum Kiadónál. A könyv előszavából 
idézünk: mMunkámban. ... azoknak a 
számkivetett teremtő géniuszoknak a 
sorsát és lelki-szellemi arcképét igyek
szem megrajzolni, akik... valamilyen politi
kai kényszer következtében szakadtak 
idegenbe. ...csaknem valamennyi számű
zött alkotó művésznek abban mutakozott 
meg szellemi és erkölcsi nagysága. ...hogy 
a sorscsapást Javára tudta fordítani: a 
fájdalomtól megtermékenyült és olyan 
időtlen műalkotásokat teremtett, amelyek 
a szenvedésből saijadlak. “ A könyv töb
bek között Dante. Cervantes. Campanel- 
la. Voltaire. Hugó. Wagner. Doszto
jevszkij. Wildc. Janus Pannonius, Mikes 
Kelemen. Madách Imre. Bartók Béla 
példáját mutatja be.

Makovecz Imre:

A WITTEN-ANNENI 
TERVRŐL ÉS A WAL- 
DORF-ISKOLÁKRÓL

A Witten-anneni dombon a Waldorf-lskolai tanár
képző intézet eredetileg egy a református egyház ál
tal használt épületben kezdett dolgozni. Az idók so
rán fokozatosan kibővítették ezt az együttest. Nem
csak új épületekkel, hanem kis gazdaságot Is létre
hoztak, hogy a tanárok, akik ott továbbképzésben 
részesülnek, a gyakorlatban is megismerjék a bio
dinamikus mezőgazdaságot. De foglalkoznak a leg
különfélébb tudományokkal és művészetekkel is. 
Az új épületek, amiket emeltek, tipikus „antropozó- 
fus" technikával épültek, vagyis olyannal, amit ál
talában — helytelenül — annak tartanak. Az egyik, 
művészetet oktató tanár agyagból megmodellezte a 
bővítményeket és ezeket aztán a kivitelezést is 
végző építészmérnök segítségével építészeti tervek
ké dolgozták át úgy, hogy közben folyamatos volt 
a konzultáció a diákok, a tanárok, a kivitelező és a 
pénzt folyósító központi szervezetek képviselőivel. 
Azt gondolták, hogy az lesz a jő ház, amit közösen 
alakítanak, minden részletében megbeszélnek. De 
ebből csak teljesen amatőr Jellegű épületek szület
tek olyan formai bélyegekkel ellátva, amelyek 
Steiner művelnek utánzásával keletkeztek.

Az Iskola egészének szellemére mégis az a jellem
ző. hogy nem így akarták tovább folytatni a bőví
tést, hanem amikor égetően szükségük lett újabb 
tantermekre, nagyobb étteremre és főleg egy nagy 
előadóteremre, akkor egy kelet-európai építészhez 
fordultak, hozzám. A közösségük persze még a régi 
szokásoknak megfelelően viselkedett, azt kívánták, 
hogy egy 40 fős kollégiummal folytassak állandó 
konzultációt. Én így nem tudok dolgozni, viszont 
szükségem volt egy precíz programra, hogy az ne 
változzon folyton menet közben. A  most már öt 
vagy hat éve folyó együttműködés során először az 
derült ki, hogy nem képesek pontosan felmérni a 
szükségleteiket és a lehetőségeiket sem és nem 
képesek egységes álláspontra Jutni, ha világosan 
szembesülnek kényes kérdésekkel. Az anyagi 
feltételek máig nincsenek biztosítva. A végleges 
program kialakulásával és az újabb és újabb 
alternatívák megrajzolásával párhuzamosan nagy 
változások mentek végbe magában a tanári karban 
Is.
Ennek a folyamatnak természetesen nagyon súlyos 
konfliktusai voltak, időnként egészen az ellehetet
lenülésig. Súlyos személyes konfliktusok is voltak, 
amiket csak növelt az én álláspontom, mert. ugye, 
tudni kell azt. hogy az antropozófla nem ismer 
nemzeti határokat, tehát valójában egy intemacio- 
nálisan gondolkodó társaságról van szó. És amikor 
én előálltam azzal, hogy a wittenl háznak német
nek kell lennie, akkor sokakkal nagyon komoly 
ellentétbe kerültem, mert ők azt mondták, hogy 
nem németnek kell lennie, sőt még odáig is elmen
tek. hogy nincs is német népszellem, mert csak
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annyiban van népszellem. amennyiben a korszel
lemmel azonos, és ha nem azonos, akkor az csak 
egy totemállatnak a kisértete és semmi más.
En ezt így nem hiszem el. hanem engem nagyon Is 
izgatott az. hogy milyen geológiai feltételek vannak 
ott, izgatott az. miféle népség, aki ott lakik, milyen 
kultúra volt ott előtte. És ezeknek a dolgoknak 
utánanéztem, ami őket egyrészt meglepte, más
részt pedig — azt hiszem — nyugtalanította. Kide
rült számomra, hogy ezen a területen volt a kelta 
és a germán, illetve a római kultúra határa, tehát 
ez egy limes terület, ami ráadásul még geológiailag 
is stimmel. A felszínen nagyon vastag hordalék 
helyezkedik el. amely hordalékban azonban egy 
Iszonyatos kataklizmának a földrétegei húzódnak, 
amelyek nem vízszintesek, mint Magyarországon, 
ahol. ugye, egy tengerfenéken élünk. Ónáluk a 
vasat és a szenet csaknem függőleges telérekböl 
termelik ki, mert a földgyúrődések, a valamikori 
ősi gyűrődések valami hihetetlen kataklizmának a 
megmerevedett formált őrzik, és magának a Wit-

ten-Anneni dombnak a földrétegződései Is ilyenek, 
ez az egész vidék Ilyen. Másrészt találtam olyan ősi 
kelta templomocskát és olyan helyeket, amelyek 
Inkább hasonlítanak Wales-re vagy Bretagne-ra. 
vagy a magyar Dunántúlra, mint a tipikusan 
németországi területekre.
Két építészeti archetípushoz nyúltam, amikor 
elkezdtem dolgozni. Egyrészt a kupolák univerzális 
összefüggéseiből indultam ki. másrészt azt gondol
tam, hogy a gyűrődéseket, az egész geológiai 
formációt érzékeltetni kell és úgy kell érzékeltetni, 
mint hogyha ez a földből vulkánkitörésként tömé 
fel és a hátán hordozná azokat a régi XVI-XVII. 
századi német épületeket, amelyekre ott a kisváro
sokban és a falvakban nagy tömegben a mai napig 
is sok példánk van. Ez a fachwerkcs művészeti 
forma nem azért volt érdekes számomra, mert ez 
mérnöki szerkezet, hanem azért, mert a fachwerk 
egyszersmind egy szerves szövedéket is képezhet, 
és csak egy kis mutáció kell egy fachwerkes régi 
házhoz és egy növénylenyomat-szerű vázszerkeze
tet tud adni, ami át is értelmezi azt az ottani 
tájban található régi építészeti formát. Én ezekből 
raktam össze a házat, és ez óriási zavarodottságot 
és ellenérzést szült, egyrészt azért, mert azt mond
ták, hogy túl német, másrészt pedig, azt hiszem, 
nagyon hozzá voltak szokva ahhoz, hogy antropo- 
zófus célra „antropozófus" stílusban kell építeni, 
vágj' ha nem. akkor is legfeljebb modemben, de ezt 
a kutyulékot. ezt nem tudták hová tenni. Holott ók 
azért hívtak engem oda. hogy éppen egy ilyen dolog 
szülessen meg. de amikor meglátták ezt a számuk
ra torz szüleményt, akkor megijedtek ettől a dolog
tól. Ezért a terveknek sok változatát kellett végig
csinálnom, míg végül most már eljutottunk a 
végeredményhez, amelyik magában hordoz sok
mindent abból, amit én szerettem volna, hogy ez az 
épület, hordozzon magában, azonban azt a tiszta 
képletet, amit az elsó tervek hoztak, azt már nem. 
mert túl sok kompromisszumot kötöttünk időköz
ben.
Most, a legutolsó kritikus időszak után az a hely
zet. hogy épülni fog a ház. elsősorban a Waldorf-

Fent: A színház bejárata. Távlati kép a legelső változathoz 
Az utolsó kupolás tervváltozat völgy felőli nézete



Iskolák adományaiból. És az is majdnem biztosnak 
látszik, hogy az épületet nagyrészt magyar kivitele
zők fogják csinálni. Jövó őszre megépül az überlin- 
gcnl üzletház, amit terveztem, és máris folyik a 
tárgyalás a witteniekkel. hogy lehetne a munkát 
ott folytatni, ami Jelentős megtakarítással járna. 
Nemcsak az én álláspontom okozott konfliktuso
kat, hanem helyi szemléleti különbségek is. A 
witteniek mindenesetre hallatlan ambícióval és 
óriási áldozattal foglalkoznak a kelet-európai 
országokkal, különösen az utóbbi két évben. Több, 
mint 20 magyar tanul tovább Wittenben, akiknek 
az ellátásáról (a pénzről) gondoskodni kell, és a 
witteniek nincsenek a legjobb anyagi helyzetben. 
Komoly anyagi nehézségekkel kell naponta meg
küzdeniük. A wittenl továbbképző intézmény 
megpróbál a Waldorf-pedagógiának valahogy új 
Impulzusokat is adni, új formákat kitalálni, meg
változtatni a korábban már teljesen mcgcsontoso- 
dott belső arányokat. Ez a németországi Waldorf- 
pedagógiának egy megújulási folyamata. Fuchsék 
(Eginhard Fuchs az iskola igazgatója - szerk.) 
rendkívül nyitottak a kelet-európai változásokra, 
nemcsak a németországi egyesítésre, amelyet 
hallatlan bölcsességgel, nyugalommal és bizonyos 
óvatosággal kezelt Fuchs akkor, amikor még nem 
-jött létre. Azzal tisztában vannak Németországban, 
hogy ha a bővítést a witteni főiskola megcsinálja, 
az étkezést tisztességesen meg tudják oldani, új 
műhelyeket tudnak építeni, hogyha épül egy'Wgy 
színházterem és az ahhoz kapcsolódó különböző 
intézmények, akkor a domb, ahol az egész iskola 
elhelyezkedik, új szellemi központtá nőheti ki 
magát. Valóban nagyon Intenzíven foglalkoznak a

kőzcp-európai gondolattal, a „közép"-nek a gondo
latával. nélkülözhetetlennek tartják a Magyaror
szággal. Csehszlovákiával. Lengyelországgal. 
Romániával és a Szovjetunióval való viszonyukat.

■tsrNv

Vázlat a nézőtér belső kialakításához és a földszinti alaprajz



nagyon sokan utaznak ezekre a területekre, támo
gatják az ottani kezdeményezéseket. A magyaror
szági Waldorf-tanitás sem kezdődhetett volna cl 
nélkülük, nemcsak szellemi támogatást adtak, 
hanem folyamatos anyagi segítséget is. 
Magyarországon az igazi problémája a Waldorf- 
pedagógiának az. hogy az igények messze felülmúl
ják a rendelkezésre álló emberi kapacitást. Tehát 
van Itt egy néhány fős társaság, akik ezt elkezdték, 
akik ezt gondozzák, és sorra alakulnak meg Ma
gyarországon a Waldorf-óvodák és -Iskolák, a 
legkülönbözőbb helyeken: Vácott. Gödöllőn. Debre
cenben, Kaposváron, de nincs hozzá tanár, nincs 
hozzá pénz, nincs hozzá egy kidolgozott oktatási 
rendszer, nem éljük utói magunkat. Pedig a 
nevelés területén ez egy óriási sansz. Mi sokmin
dent tudunk Magyarországon a nevelésről, amit 
nem tudnak a nyugat-európaiak, és a nevelési 
rendszerbe ezt be kell tudni épitenljól átgondoltan, 
és metodikát kell tudni teremteni, ami nem lehet 
azonos a németországi, vagy a finnországi, vagy a 
norvég Waldorf-pedagóglai tanrenddel. Ujszemlé- 
letnek is kell lennie benne, meg kell tudni újulnia
-  és ezek az igények messze meghaladják a rendel
kezésre álló emberek teljesítőképességét, tehát mi 
csak kullogni tudunk az események után. Ennek

Az utolsó, elfogadott tervváltozat színháztermének belseje, ; 
völgy felőli homlokzat és földszinti alaprajz. A 19. oldalon fent 
a hagyományos épületek falból előbukkanó részletei a homlok 
zaton /vázlat az elfogadott tervváltozathoz/
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természetesen meglesznek a negatív konzekvenciái, 
mert nem fogjuk tudni megújítani a Waldorf- 
pedagógiát olyan mértekben, ahogy kellene. 
Megnehezíti a helyzetet az a mindettől független 
probléma, hogy a Művelődési Minisztérium önma
gán belül megosztott, intézkedései botrányokkal 
terhesek. Éppen most nyírták ki azt a társaságot, 
amely megpróbált egy bizonyos szabadság-elemet 
bevinni a magyar nevelés területére. Átmeneti 
vereséget szenvedett ez a társaság azokkal szem
ben, akiket én egyáltalán nem kárhoztatok, mert 
nem erról van szó. mert még bizonyos értelemben 
Igazuk is van; akik azt mondják, hogy egy olyan 
alapoktatási struktúrát kell tudni létrehozni, amely 
az egyéni szabadságra, a nemzeti tudatra épül, és 
nem lehet különféle szabadiskolai módszereket 
párhuzamosan működtetni, mert az országban a 
gyerekeknek a legelemibb információk egyértelmű 
felvételére van szükségük.
Nekünk itten, szerintem, világra szóló eredménye
ink vannak, mert megtettünk mindent, amit 
lehetett Kelet-Euröpában. Solymáron létrehoztunk 
egy óvodát, ott elkezdődött a foglalkozás, remekül 
megy, kitünően. Az az óvoda már kibocsátott 
magából gyerekeket, akiknek iskolát kellett létre
hozni. hihetetlenül nehéz körülmények között: nem 
volt iskola, ahova lehessen vinni a gyerekeket, de 
ml négyen vagy öten megszerveztük, biztosítottuk 
a helyiséget, tanítók vannak hozzá Németországból 
és Magyarországról, noha Magyarországon ilyen 
kiképzett tanár nincsen még. megépítettünk egy 
három foglalkoztatóval rendelkező óvodát a semmi
ből. most ez a kuratórium megszerzett egy iskolaé
pületet. amelyet nagy szülői segítséggel sikerült 
átalakítani, ennek köszönhetően szeptembertől 
igazi iskola is működik, amit később ki fogunk 
bővíteni. A kuratórium gondoskodik a továbbkép
zésről. a Gyógypedagógiai Intézeten belül Mester
házi Zsuzsa vezetésével folyik egy posztgraduális 
képzés, és mindezt, azt lehet mondani, a semmiből 
teremtettük elő, nincs rá legális pénz. Ahol már 
működik az iskola és az óvoda, ott a kötelező 
állami támogatást megkapják. Tehát ez a dolog 
elindult, növekvőben van, ha nem is mindenben 
úgy. hogy az összes elvárásunknak megfeleljen.

(A Makovecz Imrével 1991. Július 10-cn folytatott 
beszélgetés részlete)

A  V E L E N C E I B IE N N Á L É  szeptember elején megnyílt 
építészeti kiállítását kísérő, a magyarországi szerves építészeti 
törekvéseket bemutató katalógust Jelentetett mega Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium és a Műcsarnok. A katalógushoz 
mások között Makovecz Imre irt rövid előszót:

Nekünk keletre csatolt közép-európaiaknak nem érdemes 
elmondani a nagyvilág számára, hogy az elmúlt 70-80 év alatt 
abban a hermetíkus. különös, kísérleti világban, amelyben 
élnünk kelleti mit tanultunk meg. Nem érdemes elmondanunk 
ay.t sem. hogy amit tudunk arra vajon szüksége lenne-e a 
Nyugatnak. Ehelyett megtépázott önbizalmunk ellenére, 
tönkrement országaink állapota ellenére, saját törvényeink, saját 
elképzeléseink, saját szükségleteink szerint érdemes dolgozni 
Abban a reményben, liogy az egyre zártabb Nyugat eqyszcr 
csak rájön, hogy mi az, amivel mi Jbglalkozunk. Mi az a ma 
harmadik világnak nevezett különös táj, amelyet mi kiépítünk, 
amelyben élünk.
A magyarországi élő építészet az 1960-as évek óta létezik, és 
egyre többen csináljuk ezt az építészetet, egyre Többen hiszünk 
benne. Mi öregek egyre hátrább s hátrább jutunk az újabb és 
újabb generációk tevékenysége mögött Egyre jobban archív 
tárgyakká szublimálódunk. Ugyanakkor egyre jobban látjuk, 
hogy a 60-as évek eleje közepe óta az a természetes szellemi és 
Jízikai környezet amit én magam is csinálok, egyre több 
építészkollógámnak és egyre több megrendelőnek az igénye. 
Hogy mi most itt megjelenünk a Velencei Bienálén. 30 év belső 
száműzetése után. ez azért lehetséges, mert a nagyhatalmak 
úgy határoztak, hogy vége az úgynevezett szocialista rendszer 
nek Magyarországon. És most mi. akik a periférián apróbb 

Jeladatokkal megbízva éltünk, mi most egyszerre képviselhetjük 
Magyarországot, és ezzel a demonstrációval azt mondhatjuk: 
élünk, él az az építészeti gondolkodásmód, amely részben Frank 
IJoyd Wright szellemi inspirációja, részben Rudolf Steiner 
tevékeny sége és nagyrészben pedig az öreg. szellemileg nagyha
talmú magyar nép impulzusa alapján született 
Ez a kiállítás a Jelenlegi szellemi technikai és társadalnű 
környezetben egy törékeny, de egyenlőre épgerincú szellemi 
csoportosulásnak a kiállítása. Megterhelve természetesen belső 
ellentétekkel, féltékenységekkei eredményekkel és kudarcokkal 
úgy. ahogy az cdtalában az embereknél szokás. Mi hiszünk 
ebben az építészetben, ebben a világfölfogásban. Hiszünk 
abban, hogy a természettel az ősökkel a sokezeréves jelekkel, 
az állatokkal a növényekkel és a magunk természetével együtt 
homogén módon felelősséggel kell élnünk. Hiszünk abban, hogy 
ez az építészet az. amelyik képes átmenteni bennünket egy 
olyan időszakadékon, egy olyan mesterségesen kialakított 
emlékezetvesztés korszakán, amelyben igyekeznek egy Gélem
hez hasonló informatikai és technológiai rendszeren keresztül az 
emberiséggel elfelejtetni ősi misztériumait eredetét és célját Mi 
azért vagyunk, hogy ez ne következhessen be.
Téved azonban az. aki azt hiszi, hogy ez a misszió stiláris 
kérdés. Nem hiszek olyan értelemben a stílusban, ahogy az 
utóbbi időben a stílust az építészet területén is és más területe
ken is használják. Sokkal inkább hiszek a megrendelők, az 
építészek, a használók drámai együttműködésében. Hiszek az 
ősi dramaturgiai szabályokban, a sorsban, hiszek abban, hogy 
ezek az épületek Isten halott lenyomatai ahol követhetjük a 
távolodó Isten zaját és ahol megtalálhatjuk egyetlen vigaszunkat 
a halál előtt Olyan épületeket akarunk emelni amelyek 
emlékeztetnek eredetünkre és önmaguk eredetére, ősképeire. 
Lehet, hogy sok ember számára ez a beszéd túlságosan általá
nos. azonban nekem azok a Jogalnink amiket használtam — 
sors. dráma. Isten lenyomata és így tovább — szentek továbbra 
is. Nem tartoznak az ideológiák területére, hanem a je lek  
területére. Jelek ezek a szavak, akikről nem azt mondjuk: ami 
hanem azt aki

Makovecz Imre

A kiállítás anyagát november 14-tól az Emst Múzeum mutatja 
be. ezt követően több európai városban állítja ki a Műcsarnok.

A  V E L E N C E I É P ÍT É S Z E T I  B IE N N Á L É  magyar-angol- 
olasz nyelvű katalógusa, mely az ott kiállító magyar építészek 
munkáit mutatja be. a Kós Károly Egyesülés tagszervezeteinél 
és a Bercsényi kollégiumban is kapható.

19



FEJLESZTÉSI JAVASLA
TOK CSENGER ÉS TÁRS
KÖZSÉGEI VÁROSSÁ VÁ
LÁSI FOLYAMATÁHOZ
Szerkesztette: Varga A- Tamás (részletek)

Ez a munkacsomag, amit most a község vezetői
nek átadunk, nem teljes, s nem Is lehet az. mert 
nem egy statikus pillanatképet akartunk kivetíteni 
és azután mindent a sorsára bízni. Szándékunk az 
volt, hogy miután megfelelő mennyiségű Informá
cióval rendelkezünk ahhoz, hogy átlássunk kulcs
kérdéseket és azokhoz Javaslatokat Is tudunk ten
ni. megteremtünk egy Javaslati bázist, amely a to
vábbi együttműködés során állandóan bővíthető.

Ezért az anyagokat Is úgy fűztük együvé, hogy ne 
egy véglegesen kialakult (és fontossági) sorrendet 
tükrözzenek, s szerkesztésileg se kapcsolódjanak 
egymáshoz.
Arra is gondoltunk, hogy javaslataink remélhető 

megszivlelése esetén azoknak, akik az egyes kérdé
sekben helyben cselekedni fognak, Jó lenne egy 
módszertani segítség, ezért minden egyes rész 
önmagában is megáll a maga lábán, és szükség 
esetén önmagában is sokszorosítható a helyiek 
számára. Ezt megkönnyítendő, az egyes tanulmá
nyokat. munkarészeket mágneslemezen is átadjuk, 
azokról az egyes munkarészek bármilyen sokszoro
sítási formában kiírhatók.
A tanulmányokat, munkarészeket írták és a mel

lékleteket összeválogatták az Országos Közművelő
dési Központ Módszertani Intézete Fejlesztési Osz
tályának munkatársai: Beke Pál. Huszcrl József, 
Péteri! Ferenc. Varga Antal Tamás és Vercseg 
Ilona.

Budapest, 1988. április

Csenger városközpont beépítést terve. 1989. Csemyus József, Siklósi József, Túri Attila
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Tanulságul bemutatjuk a cscngcri munkacsomag tartalom- 
jegyzékét.
A tartalomjegyzék érzékeltetheti azt. hogy az elsó munkafázis
ban mi mindenre terjedt ki a figyelmünk. Ugyanakkor azt is 
tudjuk, hogy a csengeri temérdek problémából csak néhány 
szálat fejtettünk fel a munka kezdetén. A ml munkánk itt lé
nyegében meg is rekedt. Kgy-két akcióban reszt vettünk, de a 
folyamatos fejlesztői munkát nem végezhettük, mivel a helyiek 
nem Igényelték.

I. Tanulmányok

A helyi munkalehetőség jellemzői és következtetések (V.I.) 
Javaslatok a helyi nyilvánosság fejlesztésére (P.F.)
A  környezet, a hely, ahol élünk (V.A.T.J 
A  fejlesztői tevékenység (V.A.T.)
Szamostatárfalva (V.I.)
Szamosangyalos (P.F.)
Cscngerújfalu fH-J.)

II. Munkarészek: •

A helyi orgánum mint a helyi fejlesztés eszköze (V.I.)
Név- és cimjegyzéki tárgymutató (V.A.T.J 
Hétköznapi ismeretek gyűjtése a könyvtárban (P.F.)
A csengeri Mindenesfüzetről (H.J.)
Falugondnok Csenger társközségeiben (P.F.)
Csengeri továbbtanulók felkutatása (II.J.)
Művelődési ház - közösségi ház (V.A.T.)
Idegenforgalom, turizmus, vendéglátás, műemlékvédelem 
Csenger községben (B.P.-P.F.)
Fizetővcndcglátás »  kiegészítő Jövedelem (dr.íCK.) 
Számítógépes fejlesztés (II.J.)
Népi építészeti felmérés (P.F.)
Idősek szocális gondozása (P.F.)
Házinyomda létrehozásának feltételei (P.F.)
Nyilvántartás az ingázókról (H.J.)
Anyaggyújtó program - használati útmutató (H.J.)
Csengeri bibliográfia (V.A.T.)
A videotechnika alkalmazási lehetőségei Csengerben (P.F.) 
Csenger statisztikai adatai (V.A.T.)

Iskolaügy (V.A.T.)
Műemléki tájékoztató füzet készítésének lehetősége (P.F.) 
Csenger és Vidéke (Szamoshátl Híradó) (P.F*.)
A várossá válás közigazgatási vonatkozása (V.I.)

A  helyi munkalehetőség jellemzői és követ
keztetéseink

Mottó: a közösségfejlesztő nincs beteg uboncolodva a helyi 
szövevénybe, nemért minden szakmához, nem ismeri a részlete
ket, elnagyoltan lát. de LÁT, mégpedig fontosat, mert MÁST. mint 
a helyiek. Bárkinek való elkötelezettség nélkül meglátja a dolgok 
nagyságrendjét haladási irányát és viszonyít - összeveti 
mindezt a lehetségessel.

1. Hagyományok

Vizsgálódásunk alapján valószínűsitjük, hogy a 
térségben a föld soha nem rendelkezett elég népes
ségmegtartó erővel (a háború előtt sem), s elsősor
ban ez késztette az embereket elvándorlásra. A 
háború előtti társadalomszerkezet is ezt tükrözi: a 
hagyományos "cívis", másokat dolgoztató paraszt- 
gazdaságok és az agrárproletár réteg mellett a 
vásárrendszerben élő Csenger és környéke komoly 
iparos- és kereskedőréteget foglalkoztatott.
Az országhatár és vele a piacos szerepkör módo

sulása tönkretette a kereskedelmet, a szolgáltatást 
és a kisipart, s ez, valamint az osztott földek 
visszavétele megindította a falvak gazdasági és 
szellemi leépülését, bezárulását, eltehetetlenedését.
A gyümölcstermesztés mellett hagyománya van a 

vidéken az állattartásnak (szarvasmarha, juh. ser
tés), jók voltak a legeltetési lehetőségek. Az állat
tartást a nagyüzem és a szabályozók tették tönkre.

Vázlat a beépítési tervhez a középiskola és a szolgálati lakások közötti utcáról. Vlncze László rajzai



2. A Jelen

A vidék termelési kultúrája lényegében archaikus 
paraszti kultúra, mert a piac szívóhatása nem 
érvényesül, csak a munkaerő exportja (ember megy 
ki, nem áru). Ebben a termelési kultúrában a nagy 
munkaráfordítású növénytermesztés dominál 
(nagyüzemben és háztájiban egyaránt az alma, a 
kukorica, a paradicsom, az uborka stb. termeszté
se van túlsúlyban). Egy primitív termelési rendszer 
alakult ki. melyre a technikai modernizáció hiánya, 
a szakképzetlen munkaerő dominanciája, a nyere
ség-. következésképp a tőkehiány jellemző. Az 
agrárolló egyre erősebben sújtja a zömmel mező
gazdaságból élőket, a gazdálkodási egységek 
nyeresége ipari tevékenységükből származik. A 
felvásárlás és az értékesítés monopolizált, létét a 
központosítás és a megyei kapcsolatrendszer

határozza meg. Az almatermést érintő szovjet 
export miatt a térség lemaradt a hazai és a külföldi 
piaci versenyben is.

További jellemzők:
- A központi szabályozók állandó és kiszámíthatat
lan változása. az elosztásból való kiegyensúlyozat
lan részesedés, az értékesítés lehetőségeinek 
központi behatárolása Irracionálissá tette a gazdál
kodást.
- A helyi munkalehetőségek korlátozottak. A tsz-ek 
csak bérmunkába adással tudják tagjaik teljes 
foglalkoztatottságát elérni, tehát még a tsz-en 
belüli foglalkoztatottság sem otthoni munka. Az 
eljárás növeli a létfenntartás költségeit, megnehezí
ti az otthoni (háztáji, gyermeknevelési) munkát, a 
kereset pedig (2-3ooo Ft/hó) értelmetlenné teszi az 
eljárást. Az ipari munkalehetőség száma korláto-

t-t itcurct n t n o
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22. oldalon: Múvciódcsi ház átalakításának tanulmányterve, 1987. Zslgmond Ágnes /ebben a formában nem épül/
23. oldalon: Egykori Szuhányl kúria átalakítása könyvtárrá, 1987. Tamás Gábor és Cscmyus Lőrinc /nem épül/



24-25. oldalon: 4 tantermes általános iskola, átalakítás és bővítés. 1987. Cscrnyus Lőrinc /nem épül/

24



zott. volumenében nem Jellemző a vidékre, s 
elsősorban segéd- cs betanított munkát Igényel. 
Mindez természetesen visszahat az egyéni gondol
kodásmódra. aspirációkra.
- Amunka érdekeltségi rendszere diszfunkcionális. 
Ennek oka egyrészt a nagyüzemi termelésen belüli 
érdekeltséghiány, másrészt az egyéni gazdaságok 
patthelyzete. Nem éri meg többet és Jobban ter- 
mesztenl-nevelni a felvásárlási árak miatt, ezért 
nincs nyereség, tőke a gépesítésre és vállalkozó
kedv a tanulásra, minőségibb munkára stb. így 
alakult ki az a helyzet, hogy bár szinte korlátlanul 
bérelhetnének földet, nevelhetnének szerződéses 
állatot az itt élők, nem élnek a lehetőséggel, mert 
nincs kellő tájékozottságuk és vállalkozói bátorsá
guk az értékesítési korlátok áthágására vagy 
megkerülésére.
- Miközben a biztonság utáni igény növekszik, a 
bizonytalanság tényezői objektíve fokozódnak. 
Nincs elegendő munka. A gazdasági egységek 
érdeke a létszámcsökkenés, új embereket gyakor
latilag nem vesznek fel. s aki már bent van is 
valamelyik munkaszervezetben, az sem élvez 
biztonságot - szakképzettségének, helyesebben 
szakképzetlenségcnek megfelelő munka elegendő 
mennyiségben csak ldényjellegüen adódik.

3. Következtetéseink

A legfontosabb: csökkenteni a központit és 
növelni a helyit: keresni a helyben nem progresszív 
hatású 'leosztások" megkerülésének, szerepük

csökkentésének lehetőségeit, méghozzá a helyi 
érdekeket szolgáló helyettesitó tevékenységekkel 
mintegy fokozatosan kiszorítva azokat. A  
"helyi"-ség erősítése, a helyi érdekek érvényesítése 
csak egy új érdekeltségi rendszer megteremtése 
révén lehetséges, melynek lépcsői:

A) Az egyéni vállalkozókedv felélesztése, részben a 
nagyüzemben, vállalkozói egységek létrehozásával, 
részben az egyéni gazdálkodás új lehetőségeinek 
keresése révén.

B) A  fajta- és termékszerkezet, a termesztési 
módok újbóli átgondolása, módosításai, konvertál
ható. a piacot követni tudó tevékenységek kiépíté
se.

C) Üj munkalehetőségek teremtése, amelyek már 
nem a nagy munkaráfordítású, alacsony kvalifiká- 
ciójú ("gyarmati") munkának kedveznek.

D) Új szakmai- és értékesítési kapcsolatok kiépíté
se az országban és a határokon túl, csökkentve a 
meglévő kiszolgáltatottságokat és a megye fékező 
hatását.

E) Új munkalehetőségek (vállalkozások) elsősorban 
helyben teremtődjenek.

Az új érdekeltségi rendszer kiépítése viszont csak 
egy vele párhuzamosan folyó fejlesztői tevékenység
gel valósítható meg.



Javaslatok a helyi nyilvánosság fejleszté
sére

Kezdódó tájékozódásunk, eddigi benyomásaink cs 
tapasztalataink szerint a településen a fejlesztő- 
munka egyik legfontosabb célja a helyi nyilvános- 
ságjavitása, erősítése. Úgy látjuk, hogy hiányos az 
Itt élők tájékozottsága, a szélesebb régiók 111. az 
ország dolgairól, az abban elfoglalható tényleges 
jelenlétükről; hiányos az ország informáltsága 
ennek a területnek az adottságairól, erényeiről, 
képességeiről; de viszonylag keveset tud a helyi 
lakosság a helyi vezetés próbálkozásairól, erőfeszí
téseiről és viszont: a helyi vezetés sem megfelelően 
informált az itt élők gondolkodásáról, hiedelmeiről, 
ambícióiról. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem 
csengeri specialitás, vagy amennyiben az. akkor 
Jórészt a földrajzi adottságoknak is köszönhető; 
mégis. Javaslataink egy csokra ezeknek a viszo
nyoknak a megváltoztatására, a helyi nyilvánosság 
fejlesztésére irányul.
Megkíséreljük összefoglalni az előzőek alapján, 
hogy mit értünk pontosabban a nyilvánosság 
fogalmán.
"Látásviszonyokat" - a vezetés ill. a lakosság 
látásviszonyait a másik fél működéséről, dolgairól; 
a bekapcsolódás lehetőségét a döntések alakításá
ba. a feladatok megoldásába; de értjük ez alatt a 
kontroll, az ellenőrzés lehetőségét a közügyek 
irányításáról; az önszerveződés cs az együttműkö
dés lehetőségét más személyekkel, családokkal 
vagy csoportokkal; a Javaslatok, kezdeményezések 
lehetőségét új célok kitűzésére vagy megvalósítá
sára; a hozzáférhetőséget, a tájékozottságot a 
település életéről.

1. A tájékoztatás és a nyilvánosság különböző
sége (kifejtését lásd a bakonyi tanulmányban!")

2. Helyi hírek, információk, események tudatos 
kezelése; hirek keletkezésének segítése
Gondolunk Itt a közigazgatás, közélet, helyi politi
ka. egyház, termelés-gazdálkodás híreire, a piaci, 
kulturális hírekre. E folyamat gondozása elsősor
ban a helyi vezetés feladata-vállalkozása lenne, 
elsősorban az ő elszánásukat igényli.

Konkrétan Jelentheti ez pl. a döntési szándékok, 
tervek írásos vagy rajzos közzétételét, felhívásokat, 
különféle beszámolók (tsz. áfész, tanács) hozzáfér
hetővé 111. érzékelhetővé tételét, személyi kérdé- 
sek-változások nyilvános tudatását. különféle 
sport-, kulturális, szórakoztató eseményekről 
történő utólagos (mondjuk fényképes) tájékozta
tást, pályázaton, tanulmányi versenyen helyi 
személyek vagy csoportok sikeres szereplését.

3. Helyi vonatkozású külső hírek gyűjtése; 
külső kapcsolatok ápolása
Csenger egyik Jelentős szülötte. Molnár Józsi bácsi 
mesélte, hogy mikora Sorbonne-ra Indult egyetemi 
tanulmanyalt végezni, a Máramarossziget-Szat- 
mámémetlból induló s Pesten át Párizs felé tartó 
Járat kocsijába itt. Csengerbcn szállt fel.

A nyilvánosság jelentőségéből szimbolikus Jelen
tőségű ez a példa máig is. Hogy honnan induljon

ez a nemzetközi Járat, most ne firtassuk, de Jő 
lenne, ha Csengerben felszállva bekapcsolódhatna 
a helyi polgár a hazai, s tágabban az európai 
vérkeringésbe.

Fokozatosan bővülő körökben a közigazgatási 
terület, a tájegység, a megye, országrész, ország, 
környező országok életének, működésének figye
lemmel kisérésére, tudatos összegyűjtésére gondo
lunk; a világ történéseinek, híreinek halmazából 
kiemelni, felerősíteni, hangsúlyossá termi, figyel
mébe ajánlani a helyieknek azokat, amelyekhez 
kapcsolódásuk, kötődésük lehet, az itteniek nyel
vére "lefordítva”. Olyan információkra gondolunk, 
amelyek befolyásolhatják, megváltoztathatják 
helyzetüket, életüket. Konkrétan új társadalmi 
jelenségektől kezdve (pl. egyesületek alakulásának 
gyakorivá válása), különféle megtörtént vagy 
várható döntésekre (pl. új gazdálkodási-szővetkezé- 
si formák X tsz gyakorlatában), de helyi vagy 
országos pályázatokra (melyekkel a helyi lehetősé
gek. életkörülmények javítását lehetne elérni), 
példaértékű vállalkozásokra vagy éppen kudarcok
ra gondolunk.
Az alcímben "külső kapcsolatok ápolása" alatt 

arra utalunk, hogy keresse a helyi vezetés a külső 
partnereket, támogatókat, hivatalos kapcsolatokat, 
s - az egyébként fontos urambátyám kapcsolato
kon túl - az itteniek folyamatos tájékoztatására, a 
"vérkeringésbe kapcsolására" a településtől távo
labbi földrajzi régiókban külső képviselőket, segítő
ket, informátorokat, de akár ügynököket, ügyinté
zőket, megbízottakat tartson. Feladatuk a piaci 
helyzetben várható változásokról történő tudósítás
tól kezdve a különféle eszközök beszerzésén túl 
találkozások előkészítése, előzetes tárgyalások 
kezdeményezése és számtalan más hasonló dolog 
lehetne. Ezt baráti szívességtől anyagi érdekeltsé
gig többféle megbízási viszonyban tudjuk elképzel
ni. (Csengeri elszármazott vagy bárki más is lehet 
ilyen informátor, aki városban él és jó kapcsolat
készsége. ügyintézői vagy anyagbeszerzői gyakorla
ta van.)

4. Az információs csatornák - nyilvános fóru
mok tudatos kiépítése, működésűk felerősítése
- Az egyéni tájékozódási lehetőségek fejlesztése

Ezt segítheti a képviseleti szervek, állami intéz
mények felelőseinek rendszeres, a lakosság által 
tudott és elérhető félfogadásai: a különféle tanács
adások rendszere (egészségügyi. Jogi, vállalkozási, 
utazási, gyermeknevelési, továbbtanulási, gazdál
kodási stb.): a településeken belül gyűjtő-tájékozta- 
tóhelyek kialakítása és a lakosság számára hozzá
férhetővé tétele (tanács, elöljáróságok, falugondno
kok, lelkészek, könyvtár, művelődési ház. helytör
téneti gyűjtemény).
- A helyi tájékoztatás javítása technikai eszkö
zök közvetítésével

Hirdetőtáblák készíttetése, kihelyezése közérdekű 
és magánhirdetéseknek, plakátoknak; vitrinek 
készíttetése (egy-egy érdekes helyi esemény fotói
nak. tervrajzoknak stb.). Fontos, hogy ezek a 
legforgalmasabb nyilvános tereken legyenek elhe
lyezve. a központban (művelődési ház, tanács, 
orvosi rendelő, buszpályaudvar, mozi. könyvtár, új
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27-28. oldalon: Egészségház 1988-1991. Hcll Tibor /felépült/
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I

ABC, templomok, vasútállomás, piactér, tsz. 
AFESZ felvásárlóhelyek), de a külső településrésze
ken és a társközségekben Is. Itt említjük meg. hogy 
szükség lenne az utcai feliratok, táblák rendezésé
re. melyek a községek külső képét alapvetően 
meghatározzák; az üzletek, hivatalok bejáratánál 
egyértelműbb kiírások elhelyezésére (nyltvatartás, 
félfogadás, kulcs helye stb.). a rendszeresen hirde
tő intézményeknek {mozi. művelődési ház) bian- 
ko-plakát elnyomatására, továbbá néhány nagy
méretű térkép külső elhelyezésére (Csengerben a 
Fő téren, a vasútállomáson és Mátészalkáról Jövet 
a falu szelén; a társközségekben, a faluközpontok
ban a templom vagy az elöljáróság épületénél).

Nyomdai kiadványok készíttetése: Közhasznú 
Ismeretek Tára c. füzet, kalendárium, rendszeresen 
megjelenő helyi újság, idegenforgalmi kiadványok, 
helyi képeslap, helytörténeti kiadvány. Itt említjük 
meg az egyszerűbb műsorfüzeteket, szórólapok 
készítését is. Ezeket a törekvéseket nagyban 
segítené s árban hozzáférhetőbbé tenné a házi 
nyomda létrehozása, amit több helyi intézmény 
összefogásából célszerű megoldani. Fontos lenne a 
pillanatnyilag rendelkezésre álló sokszorosítási 
lehetőségeket (xerox, stencil) Is koordinálni és 
rendszeresen kihasználni a lakossági tájékoztatás- 
ra.
Jó hatásfokú lehet a videó felhasználása ezekre a 

célokra, a már jelenleg is létező számítógéppel 
összekapcsolva képújság készítésére, s a későbbi
ekben kamerával. élő felvételekkel helyi híradó 
készítésére. Ezek előbb egy-egy forgalmas nyilvá
nos intézményben (presszó, ABC kirakata, mozi 
stb.), később talán kábelrendszer kialakulásával

közösségi tévéműsor keretében is bemutathatok.
- Az információáramlás harmadik jellegzetes 
csatornáját a csoportos jellegű fórumok jelentik. 
A  közösségfejlesztéssel a helyi nyilvánosság haté
konyan befolyásolható. Ezen a téren tehát a mun
kahelyi kollektívák, az öntevékeny csoportok, az 
iskolai osztályok, az egyházi közösségek, a tanfo
lyami-művészeti közösségek, sportszakosztályok, 
a helyi állampolgárok közéleti jellegű csoportjai 
kínálnak lehetőséget a helyi nyilvánosság fejleszté
sére.

Felmerül a kérdés, hogy a helyi nyilvánosság 
Javítását célzó korábban részletezett feladatokat - 
helyi hírek keletkezésének segítése, külső hírek 
gyújtése-közzététele. információs csatornák mű
ködtetése - kik végezzék?

Mindenképpen kétoldalú dologról van szó. Egy
részt a hivatalos szférából kellene ezzel a feladattal 
hangsúlyosabban foglalkozni: a tanács, a művelő
dési ház, a könyvtár, a mozi, az iskolák alkalma
zottaiból néhányaknak. Másrészt a lakosság 
fokozott bekapcsolására van szükség a visszacsato
lás. a hírek gyűjtése és továbbítása, az információs 
csatornák működtetése területén. Célszerű lenne 
létrehozni társadalmi szerkesztőségeket a nagyobb 
összefogást igénylő kiadványok (kalendárium. 
Mindenes, újság), a videó, a hangoshiradő összeál
lítására; s a hivatalos megbízottakon kívül társa
dalmi segítők is kellenének a hirdetótáblák-vitrinek 
rendszeres frissítéséhez is. A települések életében 
működő kulcsszemélyek - postás, elöljáró, lelkész, 
presbiterek, vendéglős, boltos, orvos, állatorvos - 
megkeresése különösen fontos feladat. Mértékadó.
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meghatározó emberek képesek igazán érzékelni a 
falu véleményét és közvetíteni azt a működtetésért 
rajtuk kívül Is felelős személyek számára. A velük 
való összefogásra épülve tud a társadalmi nyilvá
nosság hatékonyabban működni, am i a helyi 
társadalom életében alapvető változásokat Jelente
ne.

A környezet, a hely. ahol élünk

'A hely, amelyen vűjhgra Jöttünk. éppúgy kötelez, mint a termé
szet, amelyet uüágra hoztunk.'
(Németh Lászlói

A valódi várossá fejlődésnek több aspektusa van. 
Mindenesetre, ha megérkezünk egy városba, 
azonnal megérezzük, hogy városban vagyunk, 
legyen az kisváros vagy nagyobb. Megérezzük a 
levegőjén. A városnak városi levegője van, mert 
fizikai és szellemi környezete ezt sugallja. Ezt a 
levegőt egy nem városban kialakítani csak egy 
fejlesztői folyamat eredménye lehet.
A fizikai és szellemi környezet emberi szintjét 

csak ráolvasással nem lehet létrehozni, azt maguk
nak az embereknek, a helyi társadalom közösségei
nek kell kialakítani, kifejleszteni.

Manapság láthatjuk, hogy egy erőltetett városfej
lesztés eredményeképpen létrejött a gnóm városok 
sora. amelyek fizikai teste nem az ember felé 
forduló és amelyek szellemi teste Is hiányzik. Az 
erőltetett városfejlesztés eredményeként a falvak 
ugyanakkor csak saját szellemi és fizikai erejükre 
támaszkodhattak a továbbfejlődésben, s ezért - a 
kivételektől eltekintve - csak a falvak nagyobbjal 
voltak képesek a viszonylagos megmaradásra, 
azok. amelyek tőkeerős gazdaságokkal is bírtak, 
míg a kisebbek és a végeken élők a leépülés, a 
sorvadás útjára léptek.

Csenger és társközségei esetében ezt a leépülési 
folyamatot kell megállítani és egy Igazi szellemi, 
fizikai és emberi környezetet fejlesztő városiasodást 
folyamatot kell kezdeményezni.
A környezet nézőpontjából természetesen csak 

féloldalasan tudjuk megközelítem ezt a problémát. 
Az elgondolás kifejtése során mindig tudni kell.

hogy a környezeti kérdések megvilágításáról van 
szó. de ezek kiegészülnek Illetve egésszé válhatnak 
a nyilvánosság, a művelődés egész problematikájá
nak hozzágondolásával.

Nézzük, ml a probléma Csengerben és Csenger 
környékén!

Csenger nekünk, városlakóknak, akik többen 
falun születtünk, s akik járjuk az országot, egy 
háború utáni város képét mutatja. Ilyen lehetett 
Budapest néhány része 1945 februárjában, azzal 
a különbséggel, hogy Budapestet egy kemény 
fegyveres harcban sikerült elintézni, míg Csengert 
és környékét 1945-től a szocialista építómunka 
álcájával sikerült leépítem, önmagához képest 
másodlagossá tenni. Ha Csengert nem hasonlítjuk 
semmihez, csak 1945-bell, háború utáni önmagá
hoz. akkor azt kell megállapítani, hogy Csenger 
leépült. Csengemck addig volt egy kisvárosi arcu
lata. szellemi élete, voltak szellemi vezérel. Csen
gerben volt kereskedelem, vendéglátás. Csengemek 
volt több képeslapja rangos épületeiről. Csenger
ben a gazdák, a kereskedők megéltek.

Mára csak Csenger középkori múltjára hivatkoz
nak. Eltűnt a képeslapokon mutatható épületek jó 
része, s a képeslap is. Ma Csengemek nincs 
nyilvános szellemi élete. Ma Csenger egy szürke
ségbe lecsúszott városias falu, amelyik minden 
értékét elhanyagolva fuldokol ebben a világban.

Ma, 1988-ban nem az a dolgunk, hogy azt kutas
suk. milyen hibák eredménye ez a helyzet, ez a 
környezet, ez a helyi haza. Az a dolgunk, hogy ml, 
akik Csenger fejlesztésével foglalkozunk, képesek 
legyünk megállítani és elfordítani a sorvadás 
folyamatát egy szerves fejlődés irányába. Mert 
higgyék el. ha nem egy szerves fejlődés irányába 
mozdulunk, hanem csak egy-egy látványos tettel 
intézik el a fejlesztést és látszateredményekkel is 
megelégednek, akkor az annyit fog Jelenteni, mint 
a gyöngyösi toronyház, amelyik igencsak kilátszik 
a földből, hogy láttassa abszolút értelmetlenségét 
... Igaz. hogy az Itt érintett szerves fejlődést, a 
várossá válás problémáját csak egy hosszabb 
fejlesztési szakaszban lehet megoldani.

Mit jelent ez Csenger esetében, a külső szemlélő 
aspektusából? (Ezen nemcsak magunkat, hanem 
a társközségi lakosokat, a tágabb környezetet is 
értve).

Csenger város (hipotézis)

1. A 49-es fő közlekedési útról két helyen térhe
tünk ki Csenger felé. Ha Mátészalka felől jövünk, 
akkor az első csengeri kijáró után egy parkolót 
helyeznénk el. ahol egy információs tábla bemutat
ná Csengert. A parkolóból lenne egy visszakötő út 
a csengeri bekötő útra. Az út másik oldalán, a 
román határ felől Jövet, az elsó csengeri bejárat 
után, egy másik hasonló parkolót helyeznénk el, 
megfelelő információkkal, s ebből a parkolóból 
nyitnánk egy olyan utat. amelyik keresztezné a 
49-es utat és a csengeri bekötőútra vinne.
A parkolóban esetleg lenne viz és WC, s néhány 
asztal paddal, hogy étkezni lehessen. Az informácl-
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ós táblákon közölnénk a csengeni lehetőségeket, a 
látnivalókat, bevásárlóhclyeket. az étkezési lehető
ségeket. a szálláshelyeket stb. Módot adnánk arra. 
hogy magánemberek is hirdethessenek Itt. Térké
pen is be kellene mutatni a várost, s a térképen azt 
Is, hogy ha az utas az egyik bekőtőúton betér, 
akkor a másikon kijöhet és fordítva, vagyis hogy 
Csengert látni nem kerülő.
Ahhoz, hogy Csenger fontos legyen a környezeté
nek, fontos kell hogy legyen a turistáknak is. A 
környékbeliek kényszerből, a távolról Jött saját 
akaratából választ, s ha a maga számára jól vá
lasztott. azzal a helyiek is jól Járnak.

2. Csenger két főutcája (Ady. Rákóczi) elég széles, 
mindkét utat füves sáv szegélyezi vagy szegélyezné.

azonban a parkoló gépkocsik állandóan felszántják 
ezt a füves terepet, s a sarat felhordják az útra. A 
megoldások egyike: az utak szélét szegéllyel ellátni, 
másika: a zöld területet kerítéssel szegélyezni, mint 
a volt határőrség vagy a presszó előtt.
Az első kulturáltabb megoldás, a második az úgyis 
már szinte telített kerítés-világunkat növelné és 
szabadságérzetünket csökkentené. Talán költsé
gekben sincsenek különbségek.

3. Meg kell oldani a főbb utak fásítását. Főleg a 
belterület látszik elhanyagoltnak. A  fásítást úgy 
kell megtervezni, hogy a végső eredmény a nemes 
fákkal övezett út legyen,' de amíg ezek megnőnek, 
gyorsan növő fákat Is fel kell használni, hogy az 
előbbi növekedési ideje alatt is érzékelni lehessen 
a fásítás eredményét. Ezeket a gyorsan növő, 
értéktelenebb fákat később ki kell vágni.
A  fásításra konkrét terv készüljön a belterület 
beépítési tervének elemeként.

4. A vendéglátás tragikus Csengerben. A  három 
belterületi hely. a cukrászda, a presszó, az étterem 
mellett belterületinek tekinthető még az "Elza-Mú- 
vek". Ezek a helyek mind leértékelődtek, nem 
beszélve a Jókai utcai árvíz-szülte bisztróról.
Az Elza-kocsma Elza néni szellemiségétől talán 
más, mint a többi. Ilyen, az Elza néniéhez hasonló, 
egyénitett kocsmákra lenne szükség, az övét pedig 
fizikailag is arra a szintre kellene emelni, ami ővele 
rokon.

A  többi vendéglátóhelyet olyanok üzemeltetik.

__.ói ,
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29-30. oldalon: Szolgáltató és lakóház, 1987-1990. Túr! Attila és Cscmyus Lórlnc /felépült/ 31. oldalon: 12 tantermes gimnázium.
1990-1991. Csemyus Lórlnc /befejezés előtt áll/

akik nem értenek a vendéglátáshoz, de úgy látszik, 
igy Is megélhetnek belőle. Véleményünk szerint a 
három másik belterületi vendéglátóegységen 
valamit változtatni kellene.
A  presszó, bármennyire rendbe van is téve, egy 

rideg, visszhangos kocsma. Kellemességét bútor
zattal, függönyökkel, szőnyeggel, világítással 
lehetne fokozni.
A cukrászdában általában cukrászsüteményt 

nem lehet kapni, bár a cukrászsüteményeket épp 
a falszomszédok készítik. Miért nem lehet kapni? 
Mert ez az üzlet nem cukrászda. Miért nem az? 
Mert olyan módon üzemeltetik, hogy ne lehessen 
annak mondám. Azt gondoljuk, hogy ha egy 
vendéglátóegységet cukrászdának neveznek, akkor 
az legyen az. vagy változtassák meg a nevét. Ha 
egy Intézmény hamis néven szerepel, akkor nem 
használják, vagy elidegenítik azt a réteget, aki 
használná.
Az étteremben mindent lehet csinálni, csak enni 

nem. A  közétkeztetésen túl igazából nincs ételkíná
lata. Azt mondj a mindenki, hogy ez azért van. mert 
nincs "a la carte" ételforgalom. Nincs, mert ha 
valaki ételt kér. az egész konyha összeszalad és a 
vendégnek kinő a szakálla, míg elkészítik. Este 
meg egyáltalán nem lehet enni. Ki van írva. hogy 
Étterem, de valójában nem az. A magyar szokás
rendben az étteremben minden időben, de legalább 
a főétkezések idején lehet enni.

Összefoglalva: Csengerben ma nincs olyan nyilvá

nos vendéglátóhely, ahol akárki, vagy másképp 
mondva: rendes emberek, vagy megint másképp: a 
város vezetői megjelenhetnének, holott 1948-ig 
bizonyára volt itt ilyen hely. a három fó csengeri 
vendéglátóegység pedig hamis néven egzisztál.

Milyen vendéglátás kell Csengerben. hogy az em
ber. akár helyi, akár vidéki, városban érezze 
magát?

Kell egy kis cukrászda, ahol süteményeket lehet 
vermi, ahol egy-két asztal és mellette állópult is 
van; ahol nyáron fagylaltot mérnek: ahol egy 
szódát is meg lehet Inni. kávézni lehet: ahová 
asszony, férfi, gyerek egyaránt bemehet és nem 
szégyenli magát. Ide küldik a gyerekeket sütemé
nyért vasárnap délelőtt azok a családok, akik 
aznap nem sütöttek, vagy Jobban szeretik a cuk
rász süteményét. Ide mennek süteményért a 
vendégségbe járök, itt rendelik meg a lakodalmi, 
születésnapi tortákat.
A környéken, nagyobb újságokban hirdetni kellene, 
hogy egy cukrász megélne Csengerben. Az új 
szolgáltatóházban pedig helyet kaphatna egy ilyen 
cukrászda.

Szeretnénk Csengerben egy olyan presszót, ahova 
ha reggel bemegy az ember, meg tud Inni egy kávét 
vagy egy teát. Ha éhes. megehet egy szendvicset - 
hidegen vagy melegen - és megehet egy virslit. Ahol 
találkozhat az ember a barátaival, ismerőseivel, és 
nem érzi magát rosszul a környezet miatt. Ez egy 
igen kicsi presszó is lehetne, néhány asztallal.
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Tornacsarnok, 1989-1991. A lap alján korai vázlatok az 
öntöttvas szerkezet csomópontjaihoz. Vlncze László /felépült/



kulturált kiszolgálással. Ha ez a presszó az új 
szolgáltatóházban lenne. a másik (presszó-kocsma) 
mellett, akkor is megélne, mert ide megint csak 
azok az emberek Járnának, akik nem mennek a 
mostam helyekre.

Szeretnénk Csengerben egy olyan kis éttermet, 
ahol minden ldóbcn lehetne ételt kapni és csak 
késó este mondanák azt, hogy most csak az étlap 
feléból választhatunk, mert a szakács már haza
ment. s igy frlssensültekkel már nem tudnak 
szolgáim. Sajnos ezen a vidéken még senki sem 
találta fel. hogy a készételt mélyhútenl is lehet, s a 
vendég választása pillanatában a mélyhűtött ételt 
mikrohullámai sütőbe téve, percek múlva tálaim 
lehet. Jó lenne, ha ez az étterem akkora lenne, 
hogy egy busszal átutazó csoportot is vendégül 
tudjon látni. Olyan kis étterem kellene, ahol a 
környékbeli gazda egy vásárlás vagy piaci árusítás 
után megülhet, megbeszélni társaival az ügyes-ba
jos dolgokat, s ahol asszonyok, gyerekek s külön
böző szakmájú emberek egyútt lehetnek (legyenek 
tanítók vagy parasztok).

Mint sok más területen, tulajdonképpen itt Is egy 
"lélektani nlncs"-csel állunk szemben. Olyan 
állapot Jött létre, amelyben csak az a lehetőség, 
hogy nincs, mert "senki sem igényli". Igényeim 
csak a van-t lehet.

A magánszférát kellene szorgalmazni, akár olyan 
áron is. hogy a tanács esetenként nem az áfésznak 
ad át területeket, épületeket, hanem magánember
nek, azzal a feltétellel, hogy ha a fenti igények 
szerint dolgozik, akkor csak attól kezdve kell 
bérleti díjat fizetnie, amikortól az üzletkezdés után 
lábra állt.
Az áfésznak meg kellene gondolnia, hogy e három 

belterületi egységét hogyan üzemelteti.
Javasoljuk, hogy a mostam áfész-étterem legyen az 
általános Iskolák (esetleg a középiskola) konyhája 
és étkezdéje, és egyben a nagyobb rendezvények, 
lakodalmak helye is (rendezvényterem).

5. A kereskedelemben is. akár a vendéglátásban, 
hiányos mind a fizikai, mind a szellemi környezet. 
A  boltokban úgy érzi magát az ember, mintha 
Magyarországon nem lenne áru. Ezt már más 
településeken is tapasztaltuk, s utánajártunk a 
Jelenségnek. Kiderült, hogy az esetek zömében a 
boltvezetők a beszerzésben Járatlanok, nem is 
nagyon ismerik az áruféleségeket. Illetve nem 
vezetik be azokat. Egy-egy felvágottféle bevezetése

egy folyamat eredménye. Csak fokozatos lehet, 
hiszen amíg nem ismerik az emberek, nem is kérik
azt.
A  kereskedelemben is hiányzik a konkurencia. 

Szorgalmazni kellene a magánszektort, a kisszövet
kezetek stb. működését, s megtelepülésüket 
valahogy támogatni kellene. A szövetkezeti és 
állami üzletekben azért nincs igazából áruválasz
ték, mert nem eléggé érdekeltek abban, hogy 
eladjanak. Kisvállalkozásban pedig csak úgy lehet 
megélni, ha megéri, ezért azt kell csinálni, ami a 
vendégeknek kell.
Az áruválasztékot, a kereskedelem minőségét úgy 

lehetne fejlesztem, ha rendszeresen tartanának 
árubemutatókat kúlsó cégek, mondjuk a művelő
dési ház nagytermében, és a helyi újság rendszere
sen ima arról, hogy ha egy áruválaszték rossz, 
akkor mitől rossz. Nincs áru, vagy nincs megren
delve az áru?
Az üzletek portáljait egységes szellemben kell 

kialakítani, s minden felújításnál a beépítési terv 
vagy rekonstrukciós tervjavaslatait kell figyelembe 
venni, konzultálni kell a tervezőkkel, a városi 
főépítésszel.

6. Csengerben is. mint mindenütt az országban, 
úgy épülneka többlakásos lakóházak, hogy azokba 
lakót lasszóval kell fogni. A komfort ellenére hiány
zik ezekből a házakból valami, amit egyszerűen 
emberinek lehetne mondám.
A  családi házak úgy épülnek, hogy egy-egy 

építkező a már megépült új házakról vesz mintát, 
s szerez egy tervezőt (talán éppen a mintát adó ház 
tervezőjét), s megépíti a házát. S az eredmény, 
következésképp a falukép esetleges, a házak 
nincsenek összhangban a múlt, de a jelen épületei
vel (egymással). S önmagukkal sem. Azt gondoljuk, 
hogy az építtetőknek még a tervezés megkezdése 
előtt kellene segítem, tanácsot adni, mert amikor 
már eldöntötték, hogy mit akarnak építem, akkor 
már nagyon nehéz a szándékukon változtatni.

Csenger és társközségeiben évente kb. 20-30 ház 
épül. Olyan kicsi ez a mennyiség, hogy a folyama
tot emberileg még követni lehet. Biztosítani kellene 
tehát a segítséget, a szaktanácsadást, mint más 
esetben a Jogi tanácsadást.

Kellene 2-3 lakóháztervet készíteni, olyat, ami a 
szatmári vidékkel rokon. Jó lenne, ha ezekből a 
tervekből egy adaptáció során egy-két ház megé
pülne. mert ezzel mintát lehetne adni.
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Javaslat: össze kellene gyűjteni azokat a családo
kat. akik Jövőre. 1989-ben építkezni akarnak, s 
tájékoztatni kellene őket, hogy az adott területen 
milyen épületeket lehetséges emelni. Javasolni 
kellene nekik (csak erre az évre vonatkozóan), hogy 
ha a tanács által javasolt tervek, a Javasolt terve
zők szerint építkeznek, akkor a tanács Ingyen (vagy 
igen méltányos áron) adja a terveket. Ezzel az 
akcióval létrejöhetne egy minta, amit utána.

természetesen tervezői közreműködés segítségével, 
követhetnének az emberek. Azt is javasoljuk, hogy 
a családi házat építeni szándékozókat minden 
évben hívják össze, úgy november-december táján 
(ha szükséges, korábban) és beszéljék meg velük, 
hogy ml a szándékuk. Ezen a megbeszélésen 
képviseljék magukat a MAKONA Kisszövetkezet és 
az OKK Fejlesztési Osztálya. A  megbeszélésen 
kialakulna, hogy ki mit segíthetne a lehető legjobb 
lakóház létrehozásához.
Az 1989-ben építkezőket 1988 októberében 

kellene összehívni. A Jó családi ház megoldásokat 
példaként be kell mutatni egy-egy fotóval a tanács



házán; alkalmi, évenkénti kiállításon a művelődési 
házban; a Múzeumbanki kell állítani és archiválni 
kell a legjobb épületeket; be kell mutatni a helyi 
kiadványokban.

7. Nincsenek szálláshelyek Csengerben és környé
kén, holott egy városban, ha nincsenek fogadók, 
akkor a vendég sem marasztalható. A szálláshelyek 
kialakításával kapcsolatos Javaslataink;
- Szorgalmazni kellene a flzctóvendéglátás kialakí
tását. a fizetővendéglátó helyeket hirdetni kellene.
- A  Jékey-kúriát fogadóvá kellene alakítani, a 
földszintjén egy házias vendéglőt kellene létesítem.
- Néhány régi szatmári parasztházat szálláshellyé 
lehetne alakítani, mégpedig úgy, hogy a háromosz- 
tatú ház középső részében (a volt konyhában) 
kellene kialakítani egy kis fürdőszobát és WC-t.
- Nyáron a kollégiumot Ifjúsági szálláshellyé kelle
ne alakítani, s ha szükséges, a gimnázium néhány 
tantermét is.

8. Piac. A Petőfi téren a piacot úgy kellene kialakí
tani, hogy az mindennap rendelkezésre állhasson. 
s ha nincs piac, az ottmaradt asztalok esztétikailag 
ne zavarják a tér rendjét.
A piaci árusítóhelyeket esővédő tetőkkel kellene 
ellátni, s a tetók összefúzéséből egy térhez idomuló 
épületegyüttest lehetne kialakítani.
Tennivaló van elég. S ha e tennivalók megoldásá

ban a helyi Jövendő városlakók saját állampolgári 
akaratukból, belső késztetésből vesznek részt, 
akkor fejlődött annyit a helyi társadalom, hogy 
abban közreműködni érdemes, mert tudja minden
ki, hogy többek között róla Is szó van. érte is 
történik mindez. S ekkor a közös munka eredmé
nyes véget ér. Mindeddig azonban szükség van a 
helyi fejlesztésre.
Az egyik csira, a Városvédő Egyesület, már szüle

tőben van.

A fejlesztői tevékenység

Azt állítottuk, hogy egy új érdekeltségi rendszer 
kiépítése csak egy vele párhuzamos fejlesztői 
tevékenységgel valósítható meg. Azért gondoljuk 
ezt így, mert tudjuk, hogy a csengeri térség fejlődé
sének egyik fő akadálya ma kulturális Jellegű. 
Nincs kikkel megvalósítani új elképzeléseket, 
azokat visszahúzza egy történelmileg kialakult és, 
sajnos, felerősített politikai, gazdasági, kulturális 
és életmódbeli elmaradottság, amelynek látható 
Jelei a kővetkezők:

1. Politikai elmaradottságon azt értj ük, hogy ennek 
a térségnek valószínűleg történelmileg sem volt és 
ebben a rendszerben sem alakult ki valóságos kép
viselőtestületi élete és nyilvánossága, amelyben a 
különböző érdekek nyíltan konfrontálódhattak vol
na. ezért közélete valószínűsíthetően elmaradot
tabb más településekénél. Az informális kapcso
latok elsődlegessége, a móriczl "rokonok-világ" 
továbbélése pozícióharcokat eredményezett, mely
ben még egy-egy gazdasági szervezet vagy falu 
sorsa is másodlagossá válhatott.

1948 után a politikai kultúra egy újabb csavart

kapott. Az új ideológiák elsősorban mindig is az 
elmaradottabb vidékeken kapnakjó táptalajt, ahol 
nincs elcg műveltség, át- és kilátás a kritikus vi
szonyuláshoz. így történt ez térségünkben Is. ahol 
a marxista Ideológia kiegészült egy. a Szovjet
unióval való erőteljes identifikálödással is. amely
nek látható jelei szinte egyedülálló módon még 
mindenütt megvannak (képek és szobrok minden 
közhivatalban. Iskolában), valóságos kapcsolódási 
pontjai azonban már meglazultak. Az emberekkel 
való beszélgetésben egy nosztalgikus viszony is 
kitapintható a "hóskor", az 50-es, 60-as évek iránt, 
amelybenTatárfalvát pl. "Kis Moszkvainak hívták, 
ahová Kádár elvtárs személyesen is ellátogatott.
A csclédsorson edződött szolgalelkúség. alázatos

ság. a vezetőknek való hízelgés az új struktúrában 
is továbbélhetett. A valóságos döntésekből a lakos
ság kiszorult, a hullámokbanjővó átszervezésekbe 
beleszólásuk nem volt. egyre tehetetlenebbé váltak. 
A teljes állampolgári beleszólási jog itt ma "járda- 
kompetencia" (a falugyűlések szinte egyetlen témá
ja), melybe rossz társadalmi közérzetük teljessége 
vetítődik. s képviselőjük, az elöljáróé pedig (leegy
szerűsítve persze) segélyelosztó kompetencia...

3. Kulturális és életmódbeli elmaradottságról is 
joggal beszélhetünk. Az egcsz országra jellemző, 
hogy minden, ami "magán", ami a kerítés mögött 
van. rendezett, s minden, ami "köz", ami kívül van, 
többségében elhanyagolt. Ez a tétel itt szinte még 
fokozottabban is áÜ. s ez annál is feltűnőbb, mert 
a magyar falvak viszonyaihoz képest infrastruktu
rális elmaradottságról nem beszélhetünk (elsősor
ban a vezetékes vízre gondolunk). Elhanyagoltak 
azonban a közterületek, a szegély nélküÜ utakra 
nagy a sárfelhordás, az Iskolák udvarain fűnek, 
virágnak nyoma nincs, a boltok portáljai, kirakatai 
szennyesek, csúnyák, a vendéglátóegységek belül
ről is elriasztó képet mutatnak (állagukat és 
működtetésüket illetően is).

S ugyanez tükröződik az emberek viselkedésében 
is. Az emberek nem adnak megjelenésükre, nem 
tisztelik meg egymást azzal, hogy rendesen felöltöz
zenek. Nagyon gyakran látni az utcán (sót. falu
gyűlésen Is) elhanyagolt, otthoni munkaruhát 
viselő embereket, ezért a tisztességesen felöltözöt
tek "urasan" kirínak a többiek közül. A kocsmák
ban este szinte nem lehet rendes megjelenésű 
embert látni - az egész napi (heti. havi?) munkás
ruhában. mosdatlanul töltik az estét. Kisebb 
falvakban előfordul az is. hogy nem mennek hátra, 
egyszerűen a kocsma előtt vizelnek. Az alkoholiz
mus erőteljes, mintegy 7000 Ft az egy főre Jutó 
alkoholfogyasztás évente (a csecsemőt is beszámít
va). Többen panaszolták, hogy az emberek marják 
egymást. Ez is országos jelenség persze, és a 
"divíde et impera" következménye. Az idegenekhez 
viszont nagyon kedvesek, ami annak a Jele, hogy 
könnyen tudnánakjók Is lenni, ha tehetnék.
A fenti kép bizonyosan nem tükörkép, de a mi 

feladatunk; a problémákra koncentrálni és megol
dásokban gondolkodni. Javaslataink már ismerte
tett része strukturális, amelyek azonban, vélemé
nyünk szerint, csak közösségi mozgások beindítá
sával lehetnek igazán hatékonyak.
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NAGYKÁLLÓ, HARAN- 
GODI TÉKA-TÁBOR

A lelkesedés hozta össze a Harangodi tábort. 1985- 
ben szervezte Itt először a Téka-együttes nomád 
nyári táborát (előtte két nyáron Vas megyében vol
tak). 86-ban kezdtük az építkezést: Makovecz Imrét 
keresték meg a helyi és fővárosi szervezők, terve
zők. tervezne csűrt a táncolok fölé. Tőle nekem ju 
tott a feladat. így épült meg azon a nyáron a tánc- 
csür, hihetetlen tempóban és lelkesedéssel három 
hónap alatt: Június 21-én tűztük ki és szeptember 
21-én avattuk — feledhetetlenül. 87-ben építettük 
az étkezőt, a büfét s a fürdőt, meglntcsak a tábo
rok előtt-alatt-után, most még inkább társadalmi 
munkában: diákokkal Ybl- és az Iparművészeti Fő
iskoláról meg helyi mesterekkel, élükön Toka Sán
dor ácsmesterrel. Atáborok egyre virultak. Gyerek- 
tábor volt két hétig, utána a .nagy' tábor, aztán 
komolyzenei, számítógépes s a legkülönfélébb hét
végi rendezvények, majális, piknik, halászléfőző 
verseny. Közel ezren Jöttek ezekben az években a 
Téka táborokba táncolni, dalokat tanulni, faragni, 
szőni, nemezeim, agyagozni, vesszőt fonni, lovagol
ni, mulatni. Nappal rendezett programok, táncta
nulás. mesterségek, dalolás. estétől hajnalig tánc
ház. Szabadság, öntevékenység, kollektivitás Jelle
mezték a lelkes hangulatot, melynek életre keltői a 
Budapesti Almássy téri és a nagykállól művelődési 
ház népművelői meg a Téka zenekar voltak, élükön 
az akkor még zenész Nagy Zoltánnal. 88 lehetett a 
virágkor, akkor épült a torony, és kezdtük a recep
ció épületét újracsak a nagykállól tanács és az er
dőgazdaság finanszírozásával. Fodor János—azóta 
polgármester, — lf). Toka Sándor és Szabolcsi Lász
ló mérnökök voltak akik a leginkább szívükön vi
selték az építkezések sorsát. Azóta lassult a dolog 
és sajnos csappant a táborok népszerűsége is. 
Számtalan okot sorolhatnék, miért fogyott el a 
lendület, s hogyan változunk, ahogy világunk 
professzionalizálódlk...
Fura kifejezés a .lelkesedés": lelket kapni, lélekhez 
Jutni, lélekben emelkedni — ilyesmit Jelenthet? 
Fogunk-e újra lelkesedni még?

Ekler Dezső

Balra: a tánecsür épülete /Koncz János és Péter felv./, lefelé 
haladva: a tábor képe a fogadóépülettel és a kilátóval /Csák 
Miklós felv./, a fogadóépület és a büfé /Szabó Róbert és Geri 
András felv./, az étkezó /Koncz János és Péter felv/
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Molnár Géza:

AZ ÁRTÉRI GAZDÁLKO
DÁS
A Kárpát medencei gazdasági-politikai 
kontinuitás alapja. Második rész 

A fok

A vízi munkálatokra utaló jelek értékelése során 
rámutattunk, hogy a Kárpát-medence népei a kü
lönböző korokban a nagyobb folyóvölgyekben ve
zérárkok. klsebb-nagyobb csatornák, folyóágak. 
ásványok segítségével egységes vízrendszert alakí
tottak ki. Közelebbről is megvizsgálva az egyes Je
leket. két -  az elsó pillantásra különbözőnek látszó 
rendszer -  léiére következtethetünk. Az elsőt az 
Alföld hosszanti sáncaihoz kapcsoltuk, a másodi
kat pedig a középkori ártéri gazdálkodáshoz.
Az ártéri gazdálkodáshoz kapcsolódó vízrendszer 

kialakításáról keveset tudunk. Andrásfalvy Berta
lan véleménye szerint ez már az újabb kökorban 
bekövetkezhetett. (Andrásfalvy 1973.) Az azonban 
több oklevelünk tanúbizonysága alapján biztosra 
vehető, hogy a Kárpát-medencében a honfoglalást 
kővető időszakban gyorsan kiépült. (Károlyi 1960. 
47. oldal. Károlyi-Nemes 1975. 30. 111. 65. oldal) 
Ettől az időszaktól kezdve követhetjük nyomon a 
Alföldön a fokrendszer működését.

A vázolt Időrend alapján az egyes vízrendezések bemutatását 
a gyórök Ismertetésével kellene kezdenünk, hiszen akár a 
szarmatákat, akár a rómaiakat, akár az avarokat tekintjük a 
hosszanti sáncok alkotóinak, azok mindenkeppen a 895. évi 
honfoglalás elótt készültek, ezzel szemben a középkori magyar 
gazdálkodáshoz kóthetó fokrendszer létéról csak az államalapi* 
tást kővető időszakból rendelkezünk biztos adatokkal. Ennek 
ellenére úgy érezzük, hogy az adott esetben célszerű a sorrendet 
megfordítani. Kutatásaink során ugyanis arra a következtetésre 
Jutottunk, hogy a két vízrendszer közül, bár mindkettő azonos 
elvek szerint épült ki. a gazdasági haszonvételekhez kapcsolódó 
fokrendszer volt az általánosabb, s ennek megfelelően az 
egyszerűbb, míg a gyórrendszer egy konkrét problémakör 
megoldását szolgálhatta, s igazán hatékonyan csak a fokokkal 
kiegészítve működhetett. így a korai vízrendezések ismertetését 
a fokrendszer bemutatásával kezdjük, majd ezt kővetően térünk 
ki a gyórök tárgyalására.

Korábban már említettük, hogy az Alföld folyói az 
áradások hordalékterítéseinek következtében foko
zatosan elsáncolják magukat, természetes gátak, 
hátak és övzátonyok között kanyarognak. Az egy
mást követő árhullámok azután e magaslatokon 
átbukva, vagy azokat áttörve zúdulhatnak be az 
ártérre. A magaspartok tehát nem képesek útját 
állni a kitörő árnak, azt azonban megakadályoz
hatják, hogy az apadó víz a mederbe visszafolyjon. 
Az ártéren rekedt víztömeg klsebb-nagyobb tavak
ban, lápokban, mocsarakban gyúlik össze. Ilyen 
körülmények mellett az ártér elvlzesedéscnek 
mértékét két döntő tényező határozza meg. Az

egyik, amint arra az erdők szerepével kapcsolatban 
már utaltunk, hogy a terület növényzete mennyi 
vizet képes felhasználni illetve visszatartani, a 
másik pedig, hogy az övzátonyok nyílásain a 
fokokon és az árteret behálózó ereken keresztül a 
vízfeleslegnek legalább egy része visszaszivárog
hat-e a folyóba.
Az Alföld jellemzésekor már felhívtuk a figyelmet 

arra. hogy a XV. századot megelőző időszakban a 
Tisza-völgyét a különböző erek. vízfolyások, folyóá
gak nagy száma jellemezte, melyek hosszú távon 
csak akkor maradhattak fenn. ha állandó jellegűek 
voltak. Ugyanis ha a víz csak időszakonként 
töltötte volna meg a medrüket rohamosan felisza- 
polódtak, eltűntek volna. Az időszakos erek. folyóá
gak feltőltödésének folyamatát az 1. ábrán szemlél
tetjük.

HP

ríh

1. ábra Az erek feliszapolódásának vazlala

Itt Jól megfigyelhető, hogy a folyóvizek medrében a különböző 
vízi növények nem tudnak megkapaszkodni. Gyökeresen 
megváltozik azonban a helyzet, ha az ér vagy folyóág az cv egy 
részében teljesen kiszárad. Ilyenkor, akárcsak az ártér különbö
ző hosszabb-rövidebb időre elborított területein, itt is megjelen
nek a különböző nedvességet kedvelő növénytársulások, 
gyékényesek, zsombékok, nádasok, bokorfüzesek, stb. A medret 
ellepő növényzet azután megköti a viz által szállított hordalékot 
és az ér clsckélycscdik. eldugul. Emiatt a nedvesebb időszak
ban. esetünkben árvizek idején az ér, folyóág. stb. nem képes 
az érkező víztömeget elvezetni, az árhullám igy a partok mentén 
szétterülve, lassan húzódik tovább, elóbbutóbb az ilyen ereket 
szegélyező hátakat, szigeteket is elborítja. A medrek eldugulásá
nak másik velejárója, hogy a víz folyása lassul, helyenként a nö
vényzet annyira belepheti, hogy már-már állóvíznek látszik, a 
vízfolyás tóba vagy mocsárba fullad, ahol a növényzet tovább 
burjánozva erősíti a folyamatot. Az állandó jellegű vízfolyások 
időszakossá válása tehát egyrészt azok fcltőltödéséhez, elmocsa
ras odasához, másrészt a körülöttük fekvő területek végletes 
clvózes édeséhez vezet. (Ugyanez a folyamat játszódik le abban az 
esetben is, ha a vízfolyások medrét malomgáttal, vízlépcsővel 
vagy egyéb duzzasztóművel elzárják. A viz sebessége csökken, 
ezzel párhuzamosan nó a hordaléklerakódás, az egyre Jobban 
feliszapolódott medret, tározót belepik a vízi növények tovább 
gyorsítva a folyamatot

A fentiekből következően az Alföldet keresztül-ka- 
sul behálózó erek és folyóágak állandó vízfolyások 
voltak, tehát fo ly a m a t o s  vízutánpótlásuk biztosított 
volt. Az Alföldünk éghajlati viszonyai mellett 
azonban ez az utánpótlás nem származhatott a 
csapadékból, hiszen a terület viszonylag száraz 
éghajlatú, az évi csapadékátlag 5-600 mm, a nyári 
pedig csak 300 mm körül mozog. (Károlyi-Nemes 
1975. 23. oldal. /Az Idézett fejezet Nemes Gerzson
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munkája. A  műből általában a Károlyi Zslgmond 
által írt fejezeteket Idézzük, ahol ettől eltérünk, ott 
a továbbiakban NG. monogrammal jelöljük ezt./) 
Ilyen körülmények között az erek vizutánpótlását 
csak a visszaszivárgó vizfelesleg adhatta. Azt kell 
tehát mondanunk, hogy ezeknek az ereknek a 
puszta léte arra enged következtetni, hogy az 
árhullám fokozatosan visszafolyt a nagyobb folyó- 
inkba. Az árterek s a folyók között tehát állandó, 
kétirányú kapcsolatnak kellett lennie. Ezt a kap
csolatot az övzátonyok nyílásai a fokok biztosítot
ták. A fok volt tehát az ártér kulcsa, épp ezért 
szerepének, működésének és eredetének feltárása 
nélkül az ártér képét nem lehet felvázolni.

A fokok eredeteiül több egymásnak ellentmondó nézet látott 
napvilágot Mielőtt azonban ezeket egymással szembesítenénk 
megkíséreljük meghatározni a szó egykori Jelentését, remélve, 
hogy ezzel a felvetett kérdés megválaszolásához Is közelebb 
Juthatunk.

A fok szó Jelentéséről A  magyar nyelv értelmező szótárában 
többek között a kővetkezőket olvashatjuk: ’A  tű. a balta, a 
fejsze foka: az a vége amelyiken a lyuk van. illetve maga a 
lyuk', egy mósikJelentésválLozatapedig: “a kard. a kés tompább 
Jele, oldnla'. A magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint 
az utóbbi jelentésváltozat tekinthető ősi örökségnek, az előbbiek 
ebből fejlődhettek ki. A kard és a kés tompább fele egyben a 
vastagabb is, a tű, a balta cs fejsze egyaránt a vastagabb végén 
lyukas, a szó lyuk. rés értelme ennek megfelelően alakult ki, ezt 
vihették át utóbb a magaspartok réseire, így állt elő a szó 
'nagyobb vizekből kifolyó ér vagy csatorna" jelentése. Aszó "ősi 
örökségnek" tartott Jelentésére felhozott példa 1506-ból szárma
zik. A "rokonnyclvek" körében található analógiák közül a 
nyílvessző fokát, a hurrá Illeszkedő vastagabb végét Jelölő 
szavakat érdemes kiemelni.

Ez a származtatás meglehetősen erőltetett, s véleményünk 
szerint téves is. Ebben a kérdésben Andrásfalvy Bertalannal 
értünk egyet, aki a következőkre hívta fel a figyelmet:

A "fok" szó 'eredetileg is rést. szűkületet, keskeny bevágást 
Jelenthetett A nyílvesszőnek azt a végét, és bevágását Jelentette 
amelybe beleillett az y húrja. Az erdei kis, prémes állatokra 
vadászó népek, mint a ml rokonaink, nagy bunkós fe jű  nyíl
vesszőket használtak. Az egyszerű hegyes végű nyílvesszők is 
elől súlyosabban vastagabbak, hogy egyenesen. JeJjel előre 
szálljanak.' (Andrásfalvy 1975. 17. oldal). A nyílvessző foka. 
amennyiben az annak "hátsó végére" utal, nem keletkezhetett 
az etimológiai szótárban feltüntetett módon. Ha az ismertetett 
szófejtés helyes lenne, akkor az adott esetben épp fordítva, a 
nyílvessző hegyét neveznék foknak. Ezenfelül a szótárban 
"..figyelmen kivül hagytak egy fontos jelentést: a székely asz- 
szony a szövőszék felkészítésénél a mejjéket. a lánefonalakat a 
borda fokaiba fűzi be. A szövőszék bordója olyanforma, mint egy 
nagy, hosszú, sűrű fésű. a fogak közti rés neve pedig fo k ' (uo.).

Ebből következően a szó eredeti értelme: rés, 
bevágás, mesterséges nyílás. Az ártereken tehát az 
övzátonyokon kialakított nyílásokat nevezték 
fokoknak. Az árterek kulcsait az ember hozta létre.

Az iménti következtetésünk azonban elhamarkodottnak 
tűnhet, ha sorra vesszük a fokokról alkotott megfogalmazáso
kat: a történeti földrajzzal, vízrajzzal, stb. foglalkozó szakembe
rek közül talán esak Andrásfalvy Bertalan tekinti a fokokat 
mesterséges létesítményeknek, néhányan (pl. Károlyi Zsigmond 
és Frisnyák Sándor) elismerik, hogy a "természetes fokok" 
mellett ilyenek Is voltak, a nagy többség azonban természetes 
terepalakulatoknak tartja a fokokat, ennek megfelelően a 
működésűk és szerepük meghatározásakor elsődlegesen a folyó 
életfolyamatait veszik alapul.

E felfogások lényeges elemei a következők: a fok természetes 
partmenti terepalakulat, az övzátony nyílása volt, melyen át a 
kitörő víz általában nagyobb mocsarakat lápokat táplált Ez a 
kép az árterek keletkezésének ismeretében szükségszerűen 
alakul ki a kutatóban, hiszen amennyiben csak a természeti

folyamatokat vesszük figyelembe, ennek így kell történnie, az 
ártér mélyén ennek megfelelően kisebb - nagyobb mocsaraknak, 
lápoknak, sárréteknek kell sorakozniuk, s mivel ez aXVJlI-XIX. 
században így is volt. magától adódik a feltételezés, hogy a 
Tíszavőlgy általános jellegzetességére, természeti adottságára 
bukkantunk. Ez az alapja annak, hogy a XIX. századi Alföld 
képet mind a mai napig visszavetitek egészen a honfoglalás 
koráig, csakhogy eközben az ártér képének felvázolásakor egy 
igen lényeges mozzanatot figyelmen kívül hagynak. Azt tudniil
lik, hogy a terület lakott volt.

Történelmünk tanúbizonysága szerint az árterek 
az ország legsűrűbben lakott térségei közé tartoz
tak. Jól látható ez Györűy Györgynek az Árpád-kori 
településhálózatot ábrázoló térképein, de erről 
tudósítanak a régészeti leletek Is. A Kárpát-meden- 
cc települései kivétel nélkül kisebb-nagyobb vízfo
lyások partján feküdtek, az ártéren pedig lehetőség 
szerint különböző vizek, folyók, erek, fokok találko
zási pontjain. Az ember tehát igenis jelen volt a 
Kárpát-medence árterein és tevékenységével őmaga 
is formálta a táj arculatát.

Az ember és a természet viszonyát taglaló fejezetben már 
rámutattunk, tarthatatlannak tekintjük azt az álláspontot, hogy 
az ember "fejlődésének korábbi időszakaiban" még "túlságosan 
primitív" volt ahhoz, hogy megváltoztassa a környezetét. Ha 
végiggondoljuk az emberiség történetét, magunk is könnyen 
beláthatjuk, hogy a földművelés és az állattenyésztés megjele
nése óta az ember elég "fejlett” volt ahhoz, hogy elpusztítsa saját 
életterét Gondoljunk csak Egyiptom vagy Mezopotámia 
elsivatagosodására vagy a Földközi-tenger medencéjének 
lccsupaszitására. A Kárpát-mcdcncct. az ide az ie. Vl-V. század 
fordulójától több hullámban betelepülő "nomád” népek, ha 
gazdálkodásuk valóban úgy épült volna fel, ahogyan azt ma el
képzelik. bizony kopár pusztasággá változtatták volna a honfog
lalás időszakára. Annak, hogy ez végülls nem következett be, 
nem az volt az oka. hogy a Kárpát-medence népei nem avat
koztak be a természeti folyamatokba, hanem az. hogy más, szá
munkra már idegen és érthetetlen elvek alapján tették ezt. Épp 
ezért, ha meg akarjuk ismerni a környezetüket, életterüket, 
vagyis a szülőföldjüket, hazájukat, célszerűnek látszik első
sorban a hagyatékaikra támaszkodni. És itt engedtessék meg 
nekünk, hogy egy érzékletes példával világítsunk rá, mire is 
gondolunk:

Az adott esetben nem az övzátonyok nyílásai kezdték el 
magukat foknak nevezni, hanem az árterek népe adta nekik ezt 
a nevet. így a fokok fogalmának meghatározásakor a név 
lehetseges eredetet kellett volna a kutatások előterébe helyezni, 
s a lehetséges jelentések tisztázása után a kapott eredményt 
kellett volna összevetni a természeti folyamatok egyes mozzana
taival. A későbbiek során látni fogjuk, hogy az így nyerhető kép 
pontosan fedi a valóságot. (Az Igazsághoz hozzátartozik az is, 
hogy az ismertetett módszer nem a mi "találmányunk”, ponto
san ezt alkalmazza Andrásfalvy Bertalan a Duna mente 
népének ártéri gazdálkodásáról irt müvében. Nem véletlen 
tehát, hogy az ő eredményei közelítik meg a legjobban a valósá
gos helyzetet.)

Kíséreljük meg ennek megfelelően a fokok fogal
mát. a bevágás, mesterséges rés, nyílás Jelentés 
felöl megközelítem, s szedjük csokorba azokat az 
adatokat, melyek segítségével igazolhatjuk, hogy a 
fokok valóban ilyen létesítmények voltak:

1/. Már a kora Árpád-korból származó oklevelek 
egy részében is olvashatunk a halasok megtöltésé
re országszerte létesített árkokról (Károlyi-Nemes 
1975. 65. oldal), a halászattal kapcsolatos adatok 
a korszak más forrásaiban Is megjelennek. így 
1075-ben a Garamszentbenedekl apátság alapító 
levele említi Alpár kilenc halastavát (im. 30. oldal), 
Kálmán király 1100-ban kelt vencsellől I. dekrétu
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mából pedig megtudhatjuk, hogy a halastavak és 
a halászó helyek már Szt. István uralkodása óta 
adományozás tárgyát képezik (Károlyi 1960. 47. 
oldal). A  későbbi források arra is rámutatnak, hogy 
a halastavak értékét az élővízzel való kapcsolata 
adja, ezt pedig a fokok biztosítják. A halasok 
mellett a Jelzett időszakban a z o k a t  a területeket is 
külön adományozták, amelyek fokok segítségével 
eláraszthatóak voltak, azaz a halászat a középkor 
folyamán meghatározott vízrendezésekkel, fokok 
ásásával és különböző nagyságú területek idősza
kos vagy állandó elárasztásával Járt együtt, és az 
egyes területek esetében az eláraszthatóság puszta 
ténye értéknövelő tényezőnek számított. Ad abszur
dum az elöntött földek az adott korban értékeseb
bek mint az ármentes szint. Ez pedig egyértelműen 
azt Jelenti, hogy az elárasztott térségek hasznosítá
sa is biztosított volt.

2/. Ezt látszik alátámasztani a Werbőczy Tripartl- 
tumában található értékelési rendszer is. "Az ingó 
és Ingatlan Javak becsűjéről" szóló címben (I. rész 
133. cím) ugyanis a következőket találhatjuk:
"40. §. Továbbá a kifolyó és el nem apadó halas

tavat 10 girára. A ki nem folyó és szárazság idején 
elapadót pedig 5 girára.

41. §. Nagy halastavat melynek rekeszei vannak 
és amelyet Gyalmostónak. vagy Morotvának is 
neveznek, nem különben a Dunán, a Tiszán, a 
Száván, a Dráván lévő egyéb halászatot, melyet 
Tanyának hívunk, ha bizonyos évi jövedelmet hoz. 
tízszer annyira becsüljük mint annak évi jövedelme. 
Ha pedig számba vehető évi jövedelme nincsen, 
amint ez nálunk általában szokásban van általá
ban 50 girára becsüljük...

43. §. Továbbá azt az elzárást, melyet vízáradás 
idején készítenek, a melyei rekesznek hívnak, ha 
különös vagy saját jövedelme van egyenként 100 
dénárra (vagyis 1 /4 gtrára)

44. §. Továbbá: azt a vámot amelyet vizen és 
szárazon szedni szoktak, tízszer annyira becsüljük, 
mini amennyit annak évi jövedelme te szén. "
Ha azzal is tisztában vagyunk hogy ugyanezen 

értékrendszer szerint a legnagyobb értékű Ingatla
nok a várak és monostorok 100 glrát értek, a 
templomok értéke építésmódjuk és használatuk 
függvényében 5-50 glrálg teíjcdt. a szántóföldeké 
pedig akárcsak az egyszerű erdőké, azaz a kisterje
delmű ligeteké és a bokros csalitos részeké 3 gira 
volt. akkor magunk is beláthatjuk, hogy az elárasz
tott területek az ártér legértékesebb tartozékai 
voltak. Egy nagyobb halastó, vagy halászóhely 
értékével csak a monostorok a várak. Illetve a 
gyümölcsösök, melyek becsértéke holdanként 3 gi
ra, és a kitelj edt erdőségek, melyeké 150 holdan
ként 50 gira volt. vetekedhettek

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a halászat az 
adott korban sokkal Jelentősebb gazdasági ág volt 
mint a földművelés, hiszen a legértéktelencbb tár
gyal: az elapadó és ki nem folyó halasok is majd 
kétszer annyit értek, mint a szántók.

3/. A  középkori halászathoz a korai vízrendezések 
is hozzátartoztak. Már az említett oklevelekből is 
kitűnt, hogy a halasokat különböző árkok segítsé

gével töltötték meg vízzel (és hallal). A tavak ezek
nek az árkoknak, azaz az élővízzel való közvetlen 
kapcsolatuknak köszönhették az értéküket. "Fok 
nélkül mit sem ér a tó vize, halállománya nem tud 
megújulni az élővízzel való kapcsolat hiánya miatt, 
vize megposhad, begazosodik és értéktelenné válik. 
1744-ben Mohács város és foldesura. a pécsi 
püspök közt a város halászati jogáról folytatott 
perben a megidézett tanúk egyhangúan azt vallot
ták, hogy ha az Ostya foknak nevezett vizet elre- 
kesztik. akkor a Földvári tó és a Csök-Duna neveze
tű uradalmi halászó vizek pusztán és üresen 
maradnak és az uradalom azokból semmiféle 
hasznot nem húzhat Ugyanis az Ostya fok az 
említett halastavak csatornája, melyen át áradás
kor a Dunából a halak a Földvári tóba és a Csök- 
Dunába bejönnek. A tavak lehalászása is rendsze
rint a víz leeresztésével a fokoknál történt Rajt- 
martn fok is azért készült mert a nevezett bérló 
másképp a Holt Dunát lehalászni nem tudta. Ezért 
sem lehetett az úrbéri elkülönítések során külön
választani a fokokat a hozzájuk tartozó tavaktól 
Például a mohácsi úrbéri elkülónözési per egyik 
iratában azt olvassuk hogy a •halászat kizárólagos 
földesúri jog lévén... a szigetben fekvő halastavak, 
valamint a halaknak azokba bocsájtásához és 
tenyésztéséhez szükséges fokok... az uradalom 
kizárólagos tulajdonai maradiiak’" (Andrásfalvy 
1975. 160. oldal)
A középkori Magyarország egyik legjelentősebb 

gazdálkodási ága tehát szükscgszerüen feltételezte 
a korai vízrendezések végrehajtását.

4/. A vízrendezésekhez szükséges ismeretek 
meglétét bizonyítja ugyanennek a résznek a 87. 
címe. amely szerint: "...a vizeket vagy folyókat 
rejtekcsatomákon és néha igen csekély árkon át 
vagy gátak állításával és töltések által mindenki 
olyan helyre és mederbe vezethetné le. amilyenbe 
inkább akarja..."
Az e három pontban felsorolt adatok egyértelmű

en arra utalnak, hogy a Kárpát-medence folyóvöl
gyeiben már a XI. században jelentős vízi munká
latok folytak. Ezek azonban alapjaikban különböz
tek a XIX. századi folyószabályozásoktól, hiszen 
céljuk nem az ártér felszámolása, hanem gazdasági 
hasznosítása volt.

5/. "A vidékünket érintő oklevelekben is sokszor 
találkozunk a fok szóval. Ezek többször utalnak 
arra. hogy ezek mesterséges létesítmények. így 
1411-ból Szeremle határában szerepel •fossatum 

fok vocatum de ipsa piscina excisum'. A fossalum 
kétségtelenül emberi tevékenységre utaL Közvetve 
a fokok ásására mutat tehát minden hasonló, vizet 
vezető fossatum legalábbis ezen a vidéken és ez 
idő körül kelt írásokban... Határozottan kitűnik a 
fokok mesterséges volta egy Mohács és Kölked 
között 1771-ben folyó halárper tanukihalgatásl 
Jegyzőkönyvéből is: *A kérdésbe vett fok körül, 
melly egy fejér vastag régiJegenye fánál a Dunába 
szakad meg fordulván mindenkor gyermekségétül 
fogva ezen fokot tudgya és Ismerte mely fokot a 
régi török időkben mohácsi Pere István ásta és 
csinálta volna régi öregek mohácsi lakosoktul
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hallotta a tanú azért is neveznék Pere fokának.<" 
(Andrásfalvy 1975. 16. oldal)

6/. E fokok mesterséges eredetére, és ezzel együtt 
a korai vízrendezések létére számos helyrajzi név 
utal: így pl a már említett Ásvány-fok, Ásott-fok. de 
a tulajdonnévről elnevezett fokok egy része is. And
rásfalvy említi hogy a "Pap foka. Pap nevű árandás 
által vályatotL"(uo.) De tudatos kialakításra utal 
például az Alámenő-fok neve. amely a fok létesíté
sének célját is mutatja. Vagy említhetnénk a Hor- 
tobágyot északnyugat-délkelet irányban átszelő Ár
kus-eret (másnéven Árkus-patak). Ez az ér Ohat 
határában indul és a Hortobágyba torkollik. Egyes 
feltételezések szerint csak 1716-ban ásták a célból, 
hogy a csegei határból a vizet levezessék. Más 
nézetek szerint azonban ezeket a munkálatokat 
már csak felújításnak, karbantartásnak kell 
tekintenünk. (Kaán 1939. 161. oldal) Eszerint az 
árkot már a XIII. században kialakították, részben 
azért, hogy az ohatl határban meg-megujúló 
mocsarakat levezessék, részben pedig hogy a 
Hortobágy pusztát vízzel elárasszák. Ehhez az 
értelmezéshez mi csak annyit tehetünk hozzá, hogy 
a Jelzett Időszakban a Hortobágy még nem volt 
puszta, területét erdők borították. Az egyik ilyen 
erdő maradványai még ma is láthatóak az ohati 
határban. így sokkal valószínűbb, hogy az árok 
ásásával a terület vízellátását, gazdasági haszono- 
sitását kívánták biztosítani

7/. Utoljára emlékezzünk meg a XVIII-XIX. száza
di térképek tanuságtételéről. Ezeken ugyanis jól 
megfigyelhető, hogy a fokok a vizet alulról fölfelé 
vezetik be az ártérre, és a tavakhoz, holtágakhoz 
azok alsó végéhez kapcsolódnak, azaz ezek a csa
tornák az ártér legmélyebb pontjain kanyarogva az 
ártér valamennyi állóvizét és vízfolyását egységes 
rendszerbe kapcsolták. (2-3. ábra). Vonatkozik ez 
a Tlszadob és Tiszaluc közötti folyószakaszra is. A 
4. ábrán jól megfigyelhető a Máté-fok és a Rákos
fok. melyek később összekapcsolódva futnak az 
ártér mélyébe, de ugyanez elmondható a Péter-fok 
eréről Is. amely elágazik egy nagyobb holtág felé, a 
másik ága pedig hol szétterülve, hol összezsugo

3. ábra A Szil-fok öblözete Tlszakcszlnél

rodva távolodik a Tiszától. A  Tlszataiján és Tlsza- 
kcszi határában található folyószakasz 1845-ös 
hosszszelvénye szerint az itt sorakozó fokok a bal- 
parton: a Ilatár-fok, az Ör tó. (Órtó foka), az Etzet 
tó. (Etzet-fok). Karatsa tó. (Ásott-fok) és a Hegedűs 
fok. a területről készült térképeken látható Bogár
fok itt nem szerepel (talán feliszapolódott). helyét 
csak egy mélyedés Jelzi a Karatsa tó és a Hegedűs- 
fok között, a Ludas-fok és a Kristály-fok pedig a 
Tiszával párhuzamosan folyt, azzal csak más 
fokokon, illetve a Selypes éren keresztül érintke
zett, így e helyen nem is jelölhették.

A jobb parton: a Mély-fenék, a Lapos (Örvény-fok) 
s több névtelen mélyedés. Ezek közül a Tlszatarján 
felső végében álló. a Nagy-tó öblözetét látta el vízzel 
(lásd a 2. ábrát), a Tlszakeszl felett húzódó pedig a 
Szil-fokkal, másnéven Rlgós-fokkal lehet azonos. 
(3. ábra) Ezek a fokok kivétel nélkül egy-egy tóhoz, 
vagy tavak egész sorához kapcsolódtak, és a vizet 
minden esetben tovább vezették az ártér mélyébe. 
Épp emiatt a fok szó jelentését nem korlátozhatjuk 
az övzátonyok kiszakadásaira. A bemutatott térké
pek alapján szeretnénk mégegyszer kiemelni a 
fokok egy igen lényeges tulajdonságát: az Örvény
fok. az Etzet-fok. az Alámenö-fok. az Ásott-fok, a 
Kún-fok és a Nagy-morotva foka a vizet a folyó 
folyásával szemben, azaz alulról fölfelé vezeti be az 
ártérre és az egyes tavakhoz, holtágakhoz azok al
só végénél kapcsolódik. Ez az elhelyezkedés általá
ban Jellemző a fokokra. Megfigyelhetjük az alpári 
határban (5. ábra), vagy akár a "hírhedt Mirhó-fok" 
körzetében, ahol az Abádl-fok illetve a Tiszabura 
határában álló Nagy-fok Is alulról vezette be az 
öblözetekbe a Tisza árhullámait, sőt a Mírhó-fok 
egyik leágazása is a Tisza folyásával szemben 
folyva kanyarodott az Abád határában sorakozó 
tavak felé. A fokok a Felső-Tisza vidékén Is hasonló 
Jellegzetességeket mutattak. Ezt példázza a Kisvar- 
sánytól Tiszaadonyig tejedó szakasz XVIII. századi 
térképe. (6. ábra) Á "Báts Aranyos" (ma: Aranyos
apáti) határában húzódó morotva éppúgy az alsó 
végétöl kiinduló fok révén kapcsolódik a Tiszához, 
mint ahogy a gyürei öblözet Is a község határában, 
tehát a medence legmélyebb pontján nyíló fokon át 
telt meg vízzel. Az idézett példák azt támasztják 
alá. hogy az alulról töltés az egész Tisza-vőlgyben
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a fokok általános jellemzője volt (még a XVIII. szá
zadban is!). A fokok elhelyezkedésének ez az egész 
folyóra (és az egész Kárpát-medencére) kitcíjcdö 
feltűnő rendszeressége mindenképp emberi tevé
kenységre utal, illetve arra, hogy a magyarországi 
folyók mentén a fokok segítségével egységes víz
rendszert alakítottak ki, melynek maradványai még 
a XVni. századi térképeken is Jól megfigyelhetők...

A fokok egységes rendszerbe kapcsolták az ártér 
valamennyi vízfolyását. E vízrendszer kialakításá
nak célja az ártér hasznosítása, az ártéri haszon
vételek biztosítása volt. Ennek érdekében azonban 
a folyómedrek elfajulásait, a tavak, holtágak, lapo
sok feliszapolódását. elmocsarasodását meg kellett 
akadályozni, az árvizek kártételeit pedig korlátozni 
kellett. Az árvédelem így a korai vizi munkálatok 
céljai közt is előkelő helyen szerepelt, az alkalma

zott módszer azonban első pillantásra meghökken
tőnek tűnik. A kitörő árhullámok ellen ugyanis 
nem gátak, töltések emelésével, hanem a víz szét- 
vezetésével védekeztek. Az elv roppant egyszerű: 
minél nagyobb területet önt el egy adott árhullám, 
annál jobban ellapul, szintje a lehető legalacso
nyabb lesz. az ártéri szigetek, a folyóhátak, sőt 
nem egy esetben a magasabban fekvő laposok is 
ármentesek maradnak. Ha pedig az árhullám levo
nulása után a kiáradt víz visszavezetéséről Is 
gondoskodnak, az ár egyáltalán nem okoz károkat, 
az ártér gazdasági hasznosítása így jellegének 
megváltoztatása, azaz elpusztítása nélkül is meg
oldható, sőt, e megoldás sok tekintetben gazdasá
gosabb is a ma alkalmazott módszereknél. Példa
ként említhetjük, hogy az ártéri gazdálkodás ese
tében az árvédelem és a vízgazdálkodás közvetlenül 
kapcsolódott valamely termelő ágazathoz, az adott 
esetben a halászathoz. Itt azonban a közvetlen 
kapcsolaton nem csak azt kell értenünk, hogy a 
halászat nem nélkülözhette ezeket a vizi munkála
tokat. mert ez az összes többi haszonvételre is igaz, 
hanem azt. hogy a vízrendezéseket termelő tevé
kenységük közben maguk a halászok hajtották 
végre, vagyis az ártér árvédclmének. gazdasági 
hasznosításának biztosítására nem volt szükség 
egy elkülönült, csak ezzel foglalkozó "szervezet"-re, 
illetve ez a "szervezet" egyben termelő tevékenysé
get is folytatott. Az árhullám egyre teljesebb szét
terítése tehát egyaránt szolgálta az árvédclcm és a 
gazdálkodás érdekeit. Ilyen körülmények között 
nem csodálkozhatunk azon. hogy a középkor 
folyamán felfigyeltek arra. ha egy adott terület 
fokok ásásával elárasztható, s az egységes vízrend
szerbe bekapcsolható volt.
A fokrendszer kiépítése során egyre nagyobb 

térségeket kapcsoltak be az elárasztásokba, a 
fokrendszer kiterjesztése így folyamatos lehetett.

5. ábra Alpár XVIII. századi térképe a fokrendszer nyomaival 
fent: 6. ábra A Kisvár sány tói Tiszaadonyig terjedő Tisza szakasz 
XVIII. századi térképének részlete fokokkal és halasokkal

A 44. oldalon lévő rajz a Tlszataijántól Tiszadorogmáig terjedő 
folyószakaszt ábrázolja XIX. századi katonai térkép alapján 
A 46. oldalon ugyanezt a területet láthatjuk a javasolt rendezé
sek jelölésével
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hiszen újabb és újabb fokok révén a folyótól egyre 
nagyobb távolságokra tudták vezetni a vizet, s 
egy-egy magaspart vagy folyóhát átvágása után 
növelni lehetett az ártér kiterjedését, s ez, mint 
láthattuk, gazdasági érdek is volt. A folyótól távo
labb eső alacsonyabb fekvésű tájakra ún. közfokok 
segítségével vezették ki a vizet. Ezek több kisebb 
fokot, és rajtuk keresztül számos tavat láttak el 
vízzel. Így működött az általunk vizsgált területen 
a Selypes ér, és a közfokok mint áj ára épülhetett ki 
az a közel 150 km hosszú mesterséges Dunaág. 
melyet már Anonymus Gestája Is említ. (7. ábra)

7. ábra A "Vajas folyó" /a Történelmi atlasz 1990. évi kiadása- 
bán lévő térkép alapján/

A Dunából Foktőnél kiszakadó Vajas folyó Jellegzetességeire 
Andrásfalvy Bertalan hívta fel a figyelmet:

•Ezzel a Vajas folyóval kapcsolatban több elgondolkodtató 
kérdés merül feL Elsősorban különös, hogy a Duna egy mellék
ága sajátos folyóként külön névvel szerepei Általában a 
Dunaágak a Dunával kapcsolatos Jelzős névvel szerepelnek. 
(Kis-Duna. Öreg-Duna. Baracskai-Durva.) Az is példátlan, hogy 
egy folyó többször egyesül egy másikkal vagy azzal többszörös 
összeköttetésben van. fokokon keresztül, és mégis megtartja a 
nevét, még akkor. Is ha annak másik oldalára átkerül. Ez csak 
akkor lehetséges ■ véleményem szerint *. ha magának afoly ónak 
minden ponton felismerhető sajátságai vannak. Az is elgondol
kodtató. hogyan tud külön folyókéntfutni századokon áL amikor 
a Duna szakaszjellegéből kifolyólag állandóan változtatja 
természetes úton is a medrét * (Andrásfalvy 1975. 19. oldal)
A Vajas folyó mesterséges eredetére nem csak a fenti körülmé

nyek utalnak. Feltehetően Igaza van Andrásfalvy Bertalannak 
abban Is. hogy a Vajas név a Vájás alakból származik, és arra 
utal. hogy e folyót úgy vájták volna ld.

*Nemperdöntő önmagában, defigyelemre méltó, hogy Kalocsán 
a nép magától értetődőnek tartja, hogy a Vajast egykor úgy 
vájták volna, és a név Is erre mutat Marsigll aki a XVII. század 
végén többször végigjárta a Dunát és annak első részletes és 
korszerű térképezését is elvégezte, a Vajast canalisnak. tehát 
mesterséges csatornának tartotta és nevezte a térképeken és a 
leírásokban egyaránt Marsigll nem tudott magyarul" (András
falvy 1975. 20. oldal.)
A  Vajas ezek szerint olyan mesterséges Dunaág volt, amely 

nagyobb területek vízellátását és gazdasági hasznosítását tette

lehetővé. és ennek érdekében az egész középkor folyamán 
karbantartották, folyamatosan tisztították. Ennek megszűnte 
után néhány évtized alatt teljesen cltömődött. eltűnt, Illetve 
részeiben fokokká degradálódott. (Andrásfalvy 1975. 21. oldal) 
A Vajashoz hasonló Jellegű folyóágak a Tisza árterében is 

voltak. Korábban már utaltunk a Selypes-érre, de Ilyen elvek 
szerint működtek a Tisza medréből kiágazó erek, folyóágak is. 
Több esetben ezeket is kiegészítették, karbantartották, hiszen 
csak ezek segítségével lehetett biztosítani a Tiszától távolabb cső 
területek árvédelmét és hasznosítását.

Mind a Vajassal, mind pedig a Tisza menti erekkel kapcsolat
ban fel kell hívnunk a figyelmet egy igen lényeges mozzanatra. 
E v íz  folyásokat (legalábbis részben) emberi alkotásoknak 
tekinthetjük, ez azonban nem azt jelenti, hogy ezek medrét 
teljes hosszában az árterek népe vájta volna ki. Sokkal Inkább 
arról van szó, hogy az ártér meglévő természetes medreit, 
holtágait, kötötték oly módon össze, hogy a víz ereje azután a 
szükséges csatornát kialakítsa. Valami hasonló játszódott le a 
Kárpát-medence árterein, mint az Oxus mellett, a folyó új 
mederbe terelésekor, azzal a különbséggel, hogy itt a régi 
medreket nem zárták el, azaz nem űj mederbe terelték, hanem 
több ágra szakították a folyókat.

A korai vízrendezések valamennyi lényeges elemét megfigyel
hetjük a Tíszatarjántól -Dorogmáig terjedő folyó szakaszon. E 
szakasz tágabb környezete a Tokaji-kapu alatti térség, melyet 
kelet felöl a Hortobágy, Nyugat felől pedig a Borsodi Mezőség 
határol. A Tisza Tokaj alatt Nyugat felé kanyarodott, majd 
Tiszaluc határában a Sajó és a Hemád hordalékkúpja mentén 
Délre fordult, a területünket megközelítőleg Észak-déli irányban 
szelve át. Tiszacsegc mellett azután a frissen kialakult süllye
dés. a hevesi nyílt ártér felé fordult, s egy rövid szakaszon ismét 
nyugati irányba folyt. E körzetben szakadtak ki a Tisza testéből 
a Hortobágyot tápláló ágak. Ezek helyét őrzi a XVIII-XIX. 
században a Hortobágy fokja, a Rákos-fok és Csuka fokja. Az 
általunk vizsgált szükebb területen azonban ilyen jellegű 
kiszakadásokat nem találunk, ellenben a csegel határból Indult 
a Hortobágyba torkolló Árkus-ér, mely az előbbi természetes 
ágakhoz hasonlóan a Tisza árvizeit vezette át a Hortobágy 
völgyébe.

A Tiszából kiágazó kisebb-nagyobb vízfolyások közül Igen 
figyelemre méltó a Selypes ér. mely Palkonyával szemben az 
egykori Selypestó határában szakadt ki a Tiszából, majd a 
Vajashoz hasonlóan a fófolyóval párhuzamosan folyt, és 20-25 
km-nyi út megtétele után Ároktő határában torkollott Ismét 
annak medrébe. Nem véletlenül utaltunk Itt a “kőzfokok" 
mintájára működő Vajasra. A Selypes ugyanis, mint majd látni 
fogjuk Tisza tarján és Tiszakeszi halárában Lőbb tó vízellátását 
is biztosította, a folyótól távolabb cső halasok vize és halállomá
nya pedig csak rajta keresztül újulhatott meg. így ha azt nem 
is állíthatjuk teljes biztonsággal, hogy ez az ér is emberi alkotás 
volt, azt minden kétséget kizáróan megállapíthatjuk, hogy a 
fokrendszer részeként közfok gyanánt működtették.

A Tisza Jobb partján nagyobb eret nem találunk, az ártér 
jellegzetességeit itt elsősorban a kisebb-nagyobb mellékvizek, 
így a Sajó és a Hemád, Illetve a Hcjó, és a HeJóból kiszakadó 
ágak befolyásolták. Jól megfigyelhető ez Tiszatarján és -Keszi 
határában, ahol a Hejóból kiágazó Rigós ér torkollott a Tiszába. 
A  torkolat pontos helyét nem sikerült megállapítanunk, mert a 
területről készített térképekről ez nem derült ki. Ugyanakkor 
nagyon valószínű, hogy a "csáth"-l határtól 'Tisza Keszi~-ig 
húzódó érrendszer nemcsak a terület összegyűjtött vizeiből 
táplál-kozott, hanem a Rigős-ér vizét is magába fogadta. Ezt 
támasztja alá. hogy az erek vizét a Tiszába vezető Szil-fokot más 
térképeken Rigós-fokként említik. A fok elnevezés az adott 
esetben azért zavaró, mert az erek torkolatát általában nem 
nevezték foknak. Ebben az esetben is arra gyanakodhatunk, 
hogy a Rigós ér többé-kevésbé mesterséges volt. a Tiszától 
távolabb cső települések halasainak működtetése érdekében 
csapolták meg a Hejö vizét.

A kiszemelt tájegység tágabb környezetének áttekintése után 
fordítsuk figyelmünket a Tíszatarjántól -Dorogmáig terjedő 
szakaszra. Azt már láttuk, hogy "Csáth", T isza  Tarjány" éa 
T isza  Kcszl” határában a folyó Jobb oldali árterét nem a Tisza, 
hanem annak egyik mellékfolyója a Hejö alakította ki. Ennek 
megfelelően az ártér itt részben magasabb mint a bal parton, 
részben pedig tagoltabb, több keskeny ér, holtág, lapos terül el 
rajta. Ez Jellemző az ároktői határra is. alább azonban “Puszta 
Pély" mellett gyökeresen megváltozik a helyzet, a Pély tó. a 
“Széles lapos", a Karasz tó már az egykori TIsza-medrek vonalán

43





található, a Terem hát tövében kanyarodó Tcirm ló viszont 
Ismét kisebb ér. mellékág egykori létére utal.

AJobbpartt őblőzetek közül külön Is fel kell hivnunk a figyel
met az Örvény-fok ártéri medencéjére. A folyó Itt egy kisebb ár
téri szigetet kerül meg. E szigetet részben a Bán erdeje borítot
ta. részben ezen terült cl Tlszatarján. E hálát két fok keresz
tezte. Az örvény-fok. mely az Órvény-tó és a környező időszakos 
víztározók, rétek vízellátását biztosította, és közvetlenül a mező
város határában egy' meg nem nevezett fok. melyen keresztül a 
viz a Nagy tavon át a Nagy akol erébe illetve a Szénásérbc jutott. 
Az Örvény tóba a XVIII. században már felülről, a Sebes-éren át 
Is be tudott tömi a viz. Jellemző azonban, hogy ez utóbbi ki
szakadást helyét nem foknak, hanem kicsapónak hívták. Az itt 
említett erek közül külön ki kell emelnünk a Nagy akol eret. Itt 
ugyanis az ártéri rideg állattartás egyik Jellegzetes létesítmé
nyével állunk szembe. Ez az ér egy nagyobb szigetet, egy akolt 
határolt, amelyen a terület nevének megfelelően különböző Jó
szágok szállása volt. Az ér külső falát, hogy az állatok az akolból 
ne tudjanak kitömi, egy ÍÖldhányással megmagasitották. így a 
Nagy akol ere külső oldalán egy 2,5-3 m magas töltést emeltek.
Alább a Tarján! erdő felett látható fokok a Szil-hát tövéig hú

zódtak. Jelentőségük és céljuk térkép alapján nem érthető meg. 
nem kizárt, hogy egykor a Szil-fok, illetve Szil-ér vízrendszeré
hez csatlakoztak. A következő nagyobb fokról a korábbiakban 
már megemlékeztünk. Itt csak annyival szeretnénk kiegészíteni 
az elmondottakat, hogy a Tíszakcsziröl készített térképek tanú
sága szerint a Szil-fok (ott Rigósfok) ketté ágazott, egyik ága, 
amely a katonai térképen nincs Jelölve, a Hosszú tóhoz kapcso
lódott. majd tovább haladt a Szil-hát felé (ott a Szil hát, az 
Álmos-hát és a Tölgy-hát között), és feljebb, a tarjáni határ 
tövében torkollott a Szil-ér rendszerébe.
Tlszakeszt alatt a Tatő halmot" (Tető-halom?) félkörben ölelő 

Hosszú tó a Telek dúló felett, tehát a legalsó pontján kapcsoló
dott a Tiszához. Ugyanez elmondható az Ároktő felett húzódó 
Kun-fok által táplált tavakról és laposokról, közülük említésre 
méltó a Vlszketes. a Tőkős-tó és a Gálos atya alatti fenék. (A 
nevek Ároktő XIX. .századi térképéről valók, a katonai térképen 
nem szerepeltek. A katonai térképet a másolás során általában 
nem változtattuk meg. ahol azonban az ott Jelzett terepalakula
tok nevét más helyekről ismertük, azt a térképvázlatunkon is 
feltüntettük Ahol a különböző térképeken különböző nevek 
szerepeltek ott a katonai térkép elnevezéseit tartottuk meg.)

Ároktő alatt a falu határában húzódó Aranyos-fokra hívnánk 
fel a figyelmet. A katonai térképen ez már nem található meg, 
az időközben kialakított átmetszés miatt, folytatása azonban, a 
Pély-fok már ott is látható. Az Aranyos-fok a Pély tóba vezette 
a Tisza vizét, a Pély-fok pedig az Ároktő határában található 
mocsarakat táplálta. Az elmocsarasodó medence vizeit a 
Hamis-fok vezette vissza a folyóba. A Széles-lapos vizei pedig a 
"Dorogma" melletti fokon át (a neve Dorogma térképén: "Czigány 
tó foka" és a Czigány tavon át vezetett a lapos felé) folyhattak le.
Az ismertetett vízrendszer sok tekintetben megőrizte a 

fokrendszer alapvető Jellegzetességeit. A bemutatott fokok, az 
Aranyos fok és a Tarjáni erdő felett látható fokok kivételével 
alulról felfelé vezették Id a Tisza vizét az ártérre, ennek megfele
lően apadáskor össze is gyűjtötték azt A kővetkezőkben, mielőtt 
rátérnénk a folyó balpartjának tárgyalására, szeretnénk 
bemutatni, hogy az adott domborzati viszonyok mellett milyen 
változtatásokat kell eszközölnünk ahhoz, hogy a vízrendszer 
minden tekintetben megfeleljen a korai vízrendezések elveinek 
(térkép a 46. oldalon)
Az első lépés a kicsapó elzárása lenne, mégpedig olymódon, 

hogy az ott kiáradó vizeket a Görbe-érbe kényszeritenénk. így 
megakadályoznánk, hogy az Örvény-tó őblözctébe felülről viz 
folyhasson, a kicsapót pedig közönséges fokká alakítanánk.

Alább a Tarjáni erdő felett kiágazó fokokat összekötve a Szil-ér 
hálózatáig vezetnénk. Árvíz idején ennek segítségével hatéko
nyabban lehetne visszaduzzasztani az erek vizét és a "csáth"-i 
határban található Mosan tó és a Füzes alj nevű rét vízcseréjét 
Is meg lehetne könnyíteni. Az erek mellett található laposokat 
kivétel nélkül bekapcsolnánk a vízrendszerbe, esetenként, ahol 
erre mód van, állandó tavakat hozva létre. (Ilyen állandó tó 
lehetne a “Csáthl vensőllő" felett látható Imolyás. illetve a vele 
szemközt húzódó mocsárrét, valamint a Ludas-ér illetve a 
Dörzsély ér mellett fekvő alacsonyabb fekvésű laposok.) A 
"Csáth" alatti rétek vizeseréjét a Határ halom és a Tisza Keszi 
vensőllő között a Ludas ér tövéből elvezetett fokkal lehetne 
biztosítani.
Az Ároktő feletti Felső rétet gyakorlatilag változatlanul hagy

hatjuk, a község alatt azonban szükség lenne az Aranyos-fok 
elzárására, a Pély tavat pedig a legmélyebb pontján kellene a 
Tiszához csatlakoztatni. Ebben az esetben a Pély tó és környéke 
is alulról kapná a vizét.
A terület vízrajzát egyéb tekintetben változatlanul hagyhatjuk. 

(Az Ároktő határában található mocsarak levezetésére az 
Okonád-ércn keresztül nyílna mód. ez az ér azonban már kívül 
esik a vizsgált ártéren, így azzal itt nem foglalkozunk.)

A balparton a vízrendszert Ároktó felett a Selypes-ér és a Tisza 
határozza meg. E szakaszon a tarjáni és a keszi határban 
található tórendszer több fokon keresztül kapcsolódik a 
Tiszához, illetve a Selypeshez. A Büdös tó. a Komoroza tó a Pasa 
tava és az Etzct tó az Etzctfokon keresztül érintkezett a 
Tiszával, a Pasa tava ezenfelül a Selypes-érrel is összeköttetés
ben állt az Alámcnő-fok révén. A Tátos tó és az alatta elterülő 
Ágas tó az Ágas fokán át a Selypeshez, a "Pásá-lázon" valamint 
az Ásott fokon át pedig a Tiszához kapcsolódott.

A Selypes vízrendszerét alább a Bogár-fok, a Hegedűs-fok és 
a kettó között a Tiszával párhuzamosan futó Ludas-fok egészí
tette ki. A Bogár-fok feltűnően ott csatlakozik a Selypeshez, 
ahol abba cgy másik vízfolyás, a Farkas-ér torkollott. A Bo
gár-fok feltehetően ennek az érnek a visszaduzzaszlására. illetve 
fölös vizének levezetésére készült. A Hcgcdüs-foknak is hasonló 
célja lehetett. Nem sokkal e fok betorkollása alatt található egy 
korábbi Tisza meder. E meder nagyívű mcanderei mar Tiszáké- 
s z í határától jól nyomon követhetőek. A Hcgcdús-fok alatt a 
Kristály-fok és a Kis-Tisza körül található mocsarak jelzik az 
egykori vízfolyás helyét, majd a Király tóvá szélesedő Selypes 
keresztezi azt. Lejjebb a “Szent Margitai erdó"-t megkerülő 
Szőke-fenék és Szóké tó utal a folyó hajdani jelenlétére. A 
meander az Inta-tóban folytatódik, melynek elsekélyesedő, 
kiszáradó vége a Mangod-hát alatt a csegci határban az élő 
Tisza közelében van. Ezeket a laposokat a Selypesből kiszakadó 
erreskék látták cl vízzel. A Hegedűs-fok, a Kristály-fok ezeknek 
az crccskcknck a víz után pótlását biztosította.

A Tiszacsege alatt elterülő ártér már kívül esik vizsgálódásunk 
körén. Itt csak a Nagy morotvára, a "Nagy Major crdó"-t megke
rülő Völgycs tóra és a felette látható Mcrkas tóra szeretnénk 
felhívni a figyelmet. Ezeket a tavakat árvíz idején a Börzsönyős 
erdő feletti Nagy morotva fokán át öntötte cl a Tisza. Az alulról 
töltés tehát ebben az esetben Is maradéktalanul érvényesült
Csege felett a Hatáty-fok és az általa táplált Nagy kerek tó 

érdemel figyelmet, a fentihez hasonló okok miatt.
E rövid ismertetésből Is kitűnik, hogy az adott területen egy 

egységes vízrendszert fedezhetünk fel. A felső szakaszon az 
Etzct tó. az Ágas tó. és a Pasa tava öblözete pontosan szemlélte
ti a fokrendszer működését. A  medréből kilépő Tisza az öblözet 
legmélyén látható Ásott-fokon a valamivel feljebb az Etzet tó 
aljához kapcsolódó Etzet-fokon át boríthatta el a medence tava
it. laposait, illetve a visszaduzzasztott Selypes éren keresztül az 
Ágas fokán és az Alámenó-fokon á t Ugyanezek a fokok apadás
kor le is vezették az öblözet vizfelcslegét.
Az alsóbb szakaszon a víz visszavezetése nem érvényesülhetett 

maradéktalanul, hiszen a Szőke fenék és a Szóke tó a Selypes
ből felülről kapta a vízutánpótlást Az adott esetben a Sely
pes-érrel közvetlenül érintkező Szóke fenék is lehetne az egykori 
holtág legmélyebb pontja, ennek viszont ellentmond az a tény, 
hogy a "Szent Margitai erdő" alatti és az azt kővető szakaszokon 
még a térkép elkészülésének idején Is nyílt víztükör volt, ugyan
ez vonatkozik a Szóké tóhoz kapcsolódó Inta tóra Is. E területet 
tehát többé-kevésbé át kell alakítanunk ahhoz, hogy megfeleljen 
az ártéri gazdálkodás követelményeinek. Első lépésként a 
"Csege" felett kiágazó Hatáty-fokot vezetnénk a "Kis major’’ 
szigete alatt egészen az Inta tó vizéig, átszelve az előtte elterülő 
laposokat. Ezt követően a Nagy kerek tó felett nyitnánk meg az 
ővzátonyt, s a Mangod-hát felett a Szilfás-hátat átvágva vezet
nénk egy fokot elóbb a "Szent Margitai erdő" nyugati oldalán, 
majd tovább a "Puszta Sz.Marglta" mellett húzódó Szőke-tóba, 
végül pedig kelet felöl kerülve meg az erdőt vezetnénk a vizet a 
Szőke fenékre. Ezzel cgyldóben gondoskodni kellene a Selypes 
érből kiágazó erccskék eltöméséről is. Ennek a legegyszerűbb 
módja a S*lypes-torok áthelyezése lenne. HaTlszakeszi magas
ságában elzárnánk az ér további úqát, és azt a Bogár-fok, Illetve 
a Ludas-fok érintésével a Tisza medrébe kényszeritenénk a 
Hegcdús-fok cgyidejú elzárása mellett meg lehetne akadályozni, 
hogy a Szőke-tő vízrendszere felülről is vizet kapjon. Ennek ér
dekében az adott területen egy a Selypes-ér folyását keresztező 
gát. töltés emelésére lenne szükség, melyet a legcélszerűbb 
Tiszakcszivcl szemben a "Nagy szék" és a "Csiszár tanya" között
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kiépíteni, ahol az ér egy nagyobb hátat megkerülve a Tisza köz
vetlen közelében folyik. A Selypesnek egát alatti szakaszát most 
már fokként működtetve tartanánk fent. medrét esetleg kime- 
lyitvc. így lehetővé válna a Király tó vizeseréjének biztosítása 
mellett a Kristály-fok és a Kls-Tlsza körül fekvő mocsarak men
tesítése Is. Ezt kővetően a Király tó felöl a "Szőke fenék" Irá
nyába vezető erek elzárása már mint a későbbiek során látni 
fogjuk, felesleges Is lenne, ellenben a "Szőke fenék'-ből egy át
vágás segítségével a vizet a "Zsombék fenék" nevű laposba lehet - 
ne vezetni. így ezt a területet Is bekapcsolhatnánk a folyó 
természetes lélegzésébe.
Az adott esetben nem tartjuk kizártnak, hogy c terület víz- 

rendszere egykor az általunk Itt festett képhez hasonlóan ala
kult. ATlszacscgci határról készült korabeli térképek némelyi
ken ugyanis Jól láthatóak az Inta tó irányába vezető fokok, sőt 
ezek vonalvezetése a katonai térképen Is megfigyelhető.

A térképek tanúbizonysága szerint a fokrendszer egyik leglé
nyegesebb eleme az alulról töltés volt. Mi is ennek megfelelően 
alakítottuk át a terület vízrajzát. Korábban e Jelenséget azzal 
magyaráztuk, hogy az egyes ártéri medencék ármcntcsitése, a 
kiáradó víz visszavezetése a folyó medrébe csak így lehetséges. 
Ez azonban önmagában nem indokolja a fenti vízrendszer kiala
kítását. hiszen az ármentcsitcs valamennyi Itt Ismertetett eset
ben megoldható az öblözetek alsó szakaszainak megnyitásával 
Is. Miért volt tehát szükség arra, hogy a fokokat az egyes 
medencék alsó végénél vezessék be az ártérre?
A felvetett kérdésre adandó válasz a folyók hordalék terítésével 

függ össze. Már az övzátonyok keletkezésével kapcsolatban el
mondtuk. hogy árvíz idején, a medréből kilépő víz sebessége 
csökken, emiatt hordalékának nagyobb részét közvetlenül a 
partok mentén rakja le. Akkor azonban, ha a víz egy magaspar
tot. természetes vagy mesterséges gátat áttörve hirtelen, vagy a 
kiszakadásokon át felülről lefelé zúdul az ártérre, hordalékát az 
ártér mélyén, a tavakban, holtágakban teríti szét. Ezzel szem
ben ha az árhullámot a legmélyebb pontokon vezetjük be az 
öblözctekbe. fokozatosan töltve fel azokat vízzel, a folyó megint 
csak a partok közelében, azaz a fokokban fogja leteriteni az 
általa szállított durvább anyagokat, végső soron tehát ezzel a 
módszerrel az ártér feltőltödése korlátozható. így már az is 
érthető, hogy az előbb miért tartottuk feleslegesnek a Király tó
ból a Szőke fenék felé, tehát felülről lefelé vezető kiágazások el
zárását. A Selypes-torok áthelyezése és a töltés megépítése után 
e területre csak az Ároktő határában nyíló fokokon és a Selypes 
korábbi alsó szakaszán át. tehát csak alulról érkezhet víz. a fo
kozatosan emelkedő ár pedig min: ezeket az ereket eléri már 
megszabadul hordalékának nagy része lói, időközben a Szóke fe
nék is megtelhet a csegei határban nyíló fokok révén, de ha ez 
nem történik is meg, a területére akkor sem Jut be na gy meny- 
nylségü hordalék, a víz elvezetése pedig az említett csegei 
fokokon át biztosítva lesz.

A fokrendszer tehát az ár fokozatos és mind tel
jesebb szétterítését szolgálta. A víz ily módon las
san, nagyobb pusztítás nélkül árasztotta el az árte
ret, apadáskor pedig a lehető legteljesebb mérték
ben lefolyt róla. E módszer segítségével:

1 / csökkenteni lehetett az ártéri mederváltozások 
mértékét és ütemét, és 

2/ mivel a medréből kilépő víz sebessége csök
kent és hordalékának nagy részét már a fokokban 
lerakta, meg lehetett gátolni, hogy a folyó által 
szállított durvább anyagok a mélyártérbe kerülje
nek, s a fokok állandó tisztításával az ártér feltöltő- 
dése, fellszapolódása is korlátozhatóvá vált.

3/ Az alulról töltés lehetővé tette, hogy a tavak és 
holtágak vizét részben, a laposok, pálék és egyéb 
időszakos víztározókét pedig teljes egészében a 
folyókba visszavezessék, ezáltal a körülöttük fekvő 
erdőket, réteket, szántókat és legelőket ármentesit- 
sék.

4/ A víz fokozatos és lehetőség szerint teljes 
szétterítése csökkentette az árvizszlnt magasságát, 
a mederbe folyamatosan visszahúzódó víz pedig 
megemelte a kisvíz szintjét, tehát a folyó vízjátéka

- az ár- cs a kisvíz szintje közötti különbség - a 
lehető legkisebb volt. vízjárása pedig a lehető 
legegyenletesebb. { Csupán az összehasonlítás 
kedvéért jegyezzük meg, hogy a mai módszerekkel 
"szabályozott" Tisza esetében a vízjárás a lehető 
legegyenetlenebb, a vízjáték pedig a legnagyobb.)

5/ Az időszakos elbontás kiegészítette az árterek 
szűk vízkészleteit. A Kárpát-medence középső terü
letein ugyanis az évi csapadékátlag meglehetősen 
alacsony, alig haladja meg az 500 mm-t. A terület 
tehát rá van szorulva a környező csapadékosabb 
területek vizfcleslegére, melyet az árvizek szállíta
nak. Ez a vízmennyiség elérheti az 5-6 köbkilomé
tert is. A fokrendszer segítségével ezt egyidelg 
csaknem teljes egészében, azt követően pedig 
részben vissza lehetett tartani, s így az egész 
vidéket meg lehetett öntözni, (Ezt az öntözési 
formát ma szokás természetes rétlegelö-öntőzésnek 
hívni. Ez az elnevezés azonban csak annyiban 
helytálló, amennyiben azt értjük rajta, hogy itt az 
öntözést nem a természetes környezet elpusztításá
val, mesterséges viszonyok kialakítása révén való
sítják meg. és nem indítanak el vele olyan káros 
folyamatokat, mint az ún. másodlagos szikesedés.)

6/ A  fokrendszer segítségével az ártéren kialakí
tott vízrendszernek volt egy közvetett hatása is. Az 
ártér nagyobb, nyílt vízfelületei, a mocsarak, lápok, 
ártéri ligeterdők és a rétek, legelők növényzete 
nagy mennyiségű vizet párologtatott el. ily módon 
csökkentve az Alföld ma köztudottan nagy páraéh
ségét. Az elpárolgott, illetve elpárologtatott víz egy 
része helyi jellegű zápor formájában visszahullott 
az Alföldre, más része pedig a Kárpát-medencét 
körülölelő hegyek koszorújának ütközve a medence 
középső vidékei felé futó folyók vizgyújtöterülete 
fölött csapódott ki. és ezek közvetítésével legalábbis 
részben az árterekre jutott. A 8. ábrán megfigyel
hetjük az Európában júliusban uralkodó szélirá
nyokat. Látható, hogy ebben az időszakban a szél 
a Felsó-Tisza. a Szamos, a Kőrösök és a Maros 
vízgyűjtői felé tereli a Duna-Tisza-köze és a Tiszán
túl ártereiről a levegőt. Az erdőkben emellett vala
mivel alacsonyabb volt a nyári középhőmérséklet 
Is. A területen tehát egy olyan mezoklíma alakult 
ki. amely kiegyenlítette a szárazföldi éghajlat 
szélsőségeit.

7/ Végül, de nem utolsó sorban, a vázolt vízren
dezések lehetővé tették az ártér gazdasági haszno
sítását. anélkül, hogy annakjellegét megváltoztat
ták volna, a vízgazdálkodás tehát nem a folyó 
életfolyamatai ellenében, hanem azok mentén, 
azokat kiegészítve valósult meg.

/folytatjuk/



Magyar Adóiján saját - nem kiadásra szánt - kézírásában adjuk 
közre Az ósmúveltség című főműve avarokról szóló fejeztéből 
készített kivonatos tanulmányát Ennekjóval rövidebb változata 
megtalálható Elméletem ősműveltségúnkrol című kötetében 
(Duna Könyvkiadó Vállalat Fahrwangcn. Svájc. 1978), melyben 
16 magyar törzs alapvető jellemzését adja

Magyar Adóiján

AZ AVAR VÁRAKRÓL
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vJr̂ LdJ- Jn-prj/Jtt ^ \Xva,̂ 4o-<í a£fô j jyv»i,vÍ,t£o (-vó--*»Á « /Íívut£loi*fc* - 

mc<rt|
/luitovió »
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^>üxtc a  J u L lty óA ', ix J j^ ó  yLAj x l ö t  a Ü t£ ~ ,  a  ^ ö j-
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/rxurixjJtZAc /íurr̂ cL̂ tw-tVvaX nrO$*t >fe<rT7ÁX-vrfAr< . f

/«*«. W i í j í "  «cu^vu«i^
I f i  U J I  <ut O je í, '

ju*rtym , w rW n  , <■ W  f  a.-
/wjíu HÍÍ ű »»<VT- «Íwj>»t1íwAÍiÍ<. : 3CzŜ )’ Ĉ .‘/Íí.
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^ v W t  AHrttv̂ w — ^U<úa,  /íorvruto-í̂  ,k x Í(t^  ,wt<'  
Kl.-*n<xa*v>iÓua.ixv*v Á-i .-xrCkov • t a  /wt^r4[ zrA.ot.aci x i íV -Ó ^ p c ^ C ö .

/it-J csO. t, v < v A j< ^ íu o ^  v o 5 w  ( t>n*Ár< .yjJvlT. j /llcr -

iv^xti /tvw.pj/o  ̂ <^n ~ «*t ft|j^t4ctü— jUjívt 1̂. -t̂ t-y: ApwXá 
aa jtlmuic iw ítj ii^iíV/ tW/t o«ÍJa^ w *̂ <r«*|KX-
•̂ T ájXo.-.v«Ur r̂ Yl̂ /ÂM. , Xô -*̂ X tXíuâ ^̂  -
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i * fr q jn  tL <  ^ a A ' í a ,  ^ ^ á t t  i OLT l i t  i é ^ H 'u - í v í v o '

Jt4 iv-áür ^ j c w í r  v o ^ c j  W - tv^ Ó .^  : a  ‘ív .^ o tjic^ v fe lp X .'U . ( iK V r - n - t .

( ‘j^wi-n. O rtUwv^V. : J L x /̂ yí -W^vr-
a ^uxc>^a-*veM.6o^iif m / Xó.t-wv.íL, .«.<̂ > £o 

c>Ltür<Jv<̂  j^ry^á.XC’ t óu mvMXc.W*  ̂4̂ vXâ »v̂  /» atX/,nil
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Vtó / t̂imXÍLv& j lv«tiA pizLu  ̂ dA O ĵoü „̂ CV»íiXC<r *m &ri*xu áXv-ctxJU.’f

X. ^0-*vLÍ0^a-tr L) Jk^XliTlttlu^ .wuxl /nx.'-

. • HUoxo-*£ cux i ^eooU^vo.C /r<jy-
/̂ cívwnA/4</*i *lÍ3*ra.r ̂ iíc~*Ai‘iri xZC»,.'OM  ̂l}ío*m. ixíc t̂,
/CÜ>cy. L* « w  <m^o*‘0. /»aLu5£ f i í̂H.CÖ t̂'n -

( cva-ít aÎ üÍ c Úi£-*Û
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Avar várpalota. Magyar Adóiján rajza

Megjelent Magyar Adorján: A csodaszarvas című 342 oldalas 
könyve a Magyar Adorján Baráti Kör (Budapest XI. Kende 
utca 11. Tel.: 185-5998) kiadásában. A könyv 200 Forintért 
kapható a Bercsényi kollégiumban. Magyar Adorján a magyar 
óskultúrára vonatkozó Ismereteinek Jelentős részét foglalta 
össze ebben a könyvében tudományos elemzései mellett 
szépirodalmi Ihletésű műveit Is belefoglalva a kép teljességébe.

Stirling Mihály

A STIRLINGEK ÖVE
MITO-HERALDIKAI ESSZÉ

Meghajtjuk fejünket a régiek azon nemes igyekeze
te előtt, mellyel nemzetségi címereiket a földet és 
eget összefogó szimbólumokkal ékítették, hogy az 
életben és a halálban, az utódok számára és az 
ütközetekben a pajzs képének élő értelme, ereje is 
óvjon és hasson lélektól-lélekig. Hányán tekintet
tek a fiák közül ugyanarra a címerpajzsra, és 
hányuk számára maradt rejtély, pusztán kép, az 
Ós generációkat egybekapcsolni akaró misztikus 
üzenete!
Bár a heraldikusok között is többen kételkednek 
abban - ma már -, hogy a nemesi címereket tekint
ve helye volna bármiféle mélyebbjelentés keresésé
nek. mégis azt kell mondanunk - s a fennmaradt 
régiségek és mai érzékenységünk a létünkben rej
tetten áramló valóságra ezt igazolják -, hogy a ti
zenkettedik, tizedik vagy még régebbi századok em
bere ezt a kérdést másképp látta. Mert. noha a 
más családoktól való megkülönböztetés szándéka 
sem lehetett mellékes a címeralakok megválasztá
sában. a lélek mélységeiből a mainál képletesebb, 
elevenebb nyelven beszélő formák fakadtak s kínál- 
koztakjelül. E korai Idők embere élményeiben még 
közvetlenebb módon találkozott a szellemi világgal, 
a fizikai és nem-fizikai világ lelki képeivel, melyek 
a kerszténység, vagy a keresztséget fel még nem 
vett világ szimbólumaiba kristályosodva virágzottak 
ki a lelkében. Ez a lélek át-meg-át volt szőve a 
magasabbnak, szelleminek, isteninek a keresésé
vel. ugyanakkor az Isteniből való részesedés tuda
tával - amelynek fokozatos elvesztését ekkor már 
egyre inkább átélte. Ez a lelki hangulat még tovább

"Övezzétek Jel elmétek 
derekait, mint józanok..." 
(1 Pét. 1:13.)
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élt egy Ideig a kereszténységben is, ez határozta 
meg a lovagi életet, hatotta át a társadalmi hier
archiát, ettől az eszménytől függött és erre muta
tott szinte minden a középkorban.
Az ősi címerekbe is hasonló okok miatt kerültek. - 
ma már gyakran megfejthetetlenül - a minél 
egyszerűbb, annál régibb színes elemek, az arany, 
ezüst, fekete, kék, vörös, zöld színű élőlények, 
növények, fák. emberalakok, geometrikus formák, 
használati tárgyak, valóságos és mitikus állatok 
rajzolatai, a fokozatosan kialakuló címertan, a 
heraldika (lat. herald=hirvivő. eimerhordozó) tudo
mányának osztályai és szabályai szerint, melyek 
egy kezdetben reális szellemi tapasztaláson alapuló 
világkép nyomait őrzik, abból az Időből, amikor a 
tapasztalás folyamán még észlelték, "látták" a vi
lágon érzékfeletti módon dolgozó lényeket, az ala- 
kítóeróket is. Ilyen lények voltak egy-egy ösnemzet- 
ség, királyi törzs totemállatal, akik mikor már ki
hunyt az érzékfeletti ösztönös "látása", még fenn
tartották egy ideig a rá való emlékezést, 
így azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem volt eset
leges. vagy pusztán profán célzatú, hogy egy-egy 
ősi címer mit ábrázolt, sőt, mint minden szimbó
lum megértéséhez, ezekhez is megfelelő kulcsok 
álltak rendelkezésre a tradicionális világban. Ma 
már a kulcsokhoz is kulcsra van szükségünk: a 
mitikus-természeti folyamatok, az érzékfelettlség- 
és minden más - igazi megértése fantáziaerőink 
tudatos megelevenítését Igényli.

I.

Skóciában, az Űr 1292. esztendejében Sir Alexan
der de Strívelyn a Glasgowhoz közeli Cadder 
nagybirtok ura, címerének arany pajzsmezejében, 
fekete harántővön három arany csatot viselt. Utóda 
volt annak a Thor Longus-nak. ciki a l l .  században 
telepedett le Skóciában, Dániából vagy Norvégiából 
jövet, vagy azoknak a viking főnököknek a leszár
mazott aként. akik már a 10.-11. századi pusztító 
betöréseik után Írország partvidékein, vagy az 
észak-angliai Northumbrlában telepedtek le. A Stri- 
velyn. másképp Stirling családok számos ága ebből 
az ősi cadder-l bárói házból származott, melynek 
első képviselői Strívelyn skót királyi város és 
vármegye ispánjai voltak: innen ered családnevük.1 
Mr. Nisbet, nagy heraldikai művében azt mondja, 
hogy “a Csatok erőt halaimat és lojalitást, az 
Uralkodónak tett katonai szolgálatokat szimbolizál
nak'. a harántőv vagy -pólya pedig egy katonai 
ővet.2 Azonban a Stlrlingek esetében, tudván, hogy 
őseik Thor Longus, a Hosszú Thőr, és ennek 
unokája Thoraldus, Stirling ispánja voltak, az. 
hogy a címerpajzsra egy övét szimbolizáló haránt- 
pólyán három csat került, egy mélyebb tudatossá
got is sejtet a cimeralak megválasztásában.
Mert e pajzs titka, bár egyetemes érvényű, itt 
abban a skandináv tradícióban gyökerezik, amely 
kétségtelenül szellemi környezete lehetett az anglo- 
dán vagy norvég ősöknek. Hosszú Thómak és úgy 
tűnik még unokáj ának Thoraldusnak Is, Cadder és 
az lspánl cím első birtokosának, aki még "pogány" 
nevet viselt az ezeregyszázas években. Nevezetesen, 
a három csatos öv a Stlrling-cimerben nem más.

mint az óészaki szellemi hagyomány nagy gyűjte
ményéből. az Eddá-ból3 Ismert Thor isten mágikus 
öve. a Megingiörd, melyet így már Thor Longus is 
viselhetett címerében, s mint az ö neve mutatja. 
Thór isten pogány papjainak leszármazottja, Thór- 
beavatott volt.

n.

Thórr. Odin és Frigg fla. az Eddákban mint az égi 
tűz őre. Acsgard, az istenek hónának védője, az 
emberek örök őre. a Kígyóölő, a Villámló, a Tette- 
rós mellékneveken jelenik meg. Thórr lénye a föld 
és a tűz keveréke, száraz, meleg. erős. szilárd. 
Borzas, rőt szakállú és hajú, nem magas, inkább 
alacsony termet, de hatalmas étvágyú és nagylvó. 
Robbanékony természet, szemei haragosan szik
ráznak, amikor lesújt ellenfeleire, óriásokra, 
káoszdénomokra. vagy legfőbb ellenségére a Mlt- 
gard-kigyóra. a Jörmungard-ra. Küzd, mérkőzik 
fáradhatatlanul. Gyakran ábrázolták feje körül 
tüzes glóriával.
A gódik, tulrok. völvák. szkáldok. vagyis papok, 
bölcsek, Jósnók és dalnokok szellemi látásában 
Thórr egy volt a tüzekkel, a mennydörgéssel, a 
villámlással, a viharral, a meleggel. Neve kb. azt 
jelenti: "ordítani, bőgni, dőrögni' Nem kovácsisten 
ő, mint Hephaistos , akire sokban hasonlít, mégis 
van egy romboló, feloldó erőt és hatalmat jelkép
zelő kalapácsa, a Miölnir, a "Morzsoló", amivel 
harcol és a tavasz első napjain, hatalmas roppaná
sok kíséretében feltöri a jeget a tavakon, folyókon, 
s a tavaszi viharokban mennydörgésekkel, villám
lásokkal ad hírt magáról. A természetben ő a látha
tatlan, csak hatásaiban ismert tüzes alakítóerő, 
annak a határnak az ura. amelyen át - az ember
ben és a világban egyaránt - a testetlen ősfényből 
"fizikai" 111. fizikailag érzékelhető hő lesz. ő maga ez 
a testi, vagy légköri-, meleggé vált erő. amely az 
emberben egy intuícióból, felismerésből fakadó tett
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végrehajtásához szükséges erőt adja. 6 a tetteket 
tápláló tűz. Odin egy ízben Thórr lakhelyét 'Tett- 
hon"-nak Is nevezi (Edda. Grimnismál.4.). Ez az 
átmenet tehát, mint energia-felszabadulás, minden 
halmazállapotváltozásnál jelen van. így a külső 
természetben az évszakok, az időjárás változásai
nál. amikor pl. a hideget felváltja a meleg, a telet a 
tavasz. Ezt a folyamatot mutatja be a Trymsqvda 
is, amikor megénekli, hogyan szerzi vissza híres 
kalapácsát Thórr isten Trymtől. a Jégóriástól: a 
leírásnak tavaszi tcrmékenység-ritusokra utaló 
tartalma is van.
Thórr mintha magának a Napnak lenne "helyette
se", 6 a Nap földi alakja, de főldmélyi tűz is: ezt 
példázzák alászállásal Utgard-ra. az alsó világba, 
törpék, óriások hónába. Szoláris karakterén kívül 
határozottan van benne valami szatumuszi és 
v a l a m i  Marsból. Annál is inkább, mivel kecskeba
kok vontatta tüzes hintáján utazva nagyon emlé
keztet a téli napforduló eseményére, mikor a Nap 
a Bakjegyében mozog tova. E jegynek, időszaknak 
domináns bolygója is a Satumus, a Mars itt van 
ún. exsaltációban (erőben), a Hold pedig exilium- 
ban, száműzetésben (erővesztésben) az asztrológiai 
hagyomány megfigyelései szerint. És valóban: 
Thórr egyik kecskéje, mely a kocsit húzza, le is 
sántul a Hymisqvdában, ami egyértelműen szatur- 
nuszi baleset, és a történetben egy lakomáról is szó 
van (v.ö. lat.saturo = jóllakat, megtölt). Az asztrálís 
mítoszok emlékét őrzi Thórr várának, a Belskimir- 
nck a képe is. a Valhallával együtt: mivel az iste
nek lakhelye égi vonatkozású, így váraik és azok 
számszerű adatai kozmikus Időciklusokra is 
vonatkoznak. A  Grimnismál 23. és 24. verse leírja, 
hogy a Valhallának 540 terme van - a Valhalla a 
harcosok túlvilági paradicsoma, mely az istenek 
hónával összefügg - és "nyolcszáz hős árad ki 
minden ajtaján", ugyanakkor 540 terme van Thórr. 
"ViUamló" várának is: 540 x 800 = 432000. Ennyi 
földi év alatt tesz meg a precesszió során a Tavasz
pont 6000 fokot az ekliptikán, ami megfelelhet egy 
ősibb, még átfogóbb korszakszámitásl módnak, de 
nem tudni, miért éppen 540 és 800 szorzatával 
hozták létre a skandináv népek a 432000-es 
számot.®
Az. hogy Thórr a "határok ura", legkifejezőbben 
isteni öve reprezentálja, amely megsokszorozza 
erejét, ha fölveszi. Amellett, hogy a fent és a lent, 
a felső és alsó világok, az égi és a főldi-főldalattl 
közti elválasztó határt is Jelképezi, az övvel való 
mitikus önmegerősítés értelme Thórr erejének az 
emberben lakozó lényege szerint az a szolaritás. 
ami a "hasban" van. vagyis a szellemi fényt és 
meleget testi-fizikai hővé alakító Plexus Solaris, a 
Napfonat, amely fiziológiailag egy gerincoszlop 
előtti idegdúc. Ennek és más idegközpontoknak a 
létezéséről nagyon plasztikus, eleven tudást szerez
tek az ősi Távol-Keleten, a buddhizmus tantrikus 
(szanszkrltül tantra = kiterjesztés) ágában, ami az 
ún. csakrak (erő-körök, világok kapui "onnan ide" 
és vissza), tanában nyert később kifejezést. A 
plexus solaris a Aíanípura-csakrának felel meg, 
melynek Jelentése "Gyémántváros", ami azonnal 
eszünkbe juttatja a skandináv harcosok. Istenek 
túlvilági hónát, vagy Thórr várát. A  Manipura-

csakrát egy tíz-levelű lótusz jelképezte, a levelekbe
- ennek a szintnek megfelelő meditációs utasítás
ként - a kemény cs lágy D. DH. N, és T, TH, P, PH 
hangok szanszkrit betű-ekvivalenseit írták. Ennek 
a csakrának az állatszimbóluma a kecske (Id. 
Thórr kccskcit!). eleme a tűz. érzékszerve a látás, 
a tantrikus hagyomány szerint.7 A legismertebb 
szervérzete e testtájéknak az éhsegerzet és a 
Jóllakottság, és itt "ránga össze gyomrunkat az 
ijedtség, a düh vagy a szerelmi vágy is”.8 A  tantri
kus buddhizmusban egyik célja a yóginak. hogy 
éberségét az alsóbb csakrákon át felvigye a fejbe. 
Úgy tűnik tehát, hogy ez a "földalatti nap", a 
szoláris plexus. valóban Thórr lényének hordozója 
lehetett a régi ember szellemi látása számára, és a 
földrajzi vagy kulturális távolságok ellenére a 
régiek hasonlóképpen hozták összefüggésbe a 
kozmosz folyamatait az akkor meg a testi mélysé
gekből felragyogó érzékfelettivel. Az. hogy az ar
chaikus népek ötvösművészetében pl. az övcsato
kon kifejezetten megjelennek a napszimbólumok, 
eme összefüggéseket igazolja.
Thórr varázsövén a hatalmas csatot a kovácsmes- 
terscgükről híres törpék aranyból, a nap féméből 
készítették. Ilyen csatból három fénylik a Stlrling- 
ek harántövén.

ni.

Bár a mitoszban nincs szó arról, hogy Thórmak 
csatja is lett volna, vagy váll- és nem derékszíja, 
mégsem kételkedhetünk abban, hogy a Stirling- 
címcr kialakulásába belejátszott a szellemi hagyo
mány szimbólumainak mély ismerete.
Eszerint a három csat - hasonlóan a heraldikában 
ismert legtöbb hármassághoz: három korona, 
kulcs, csillag, toll stb. - a klasszikus három világ. 
ég.JölcL alvilág (v.ö. Aesgard-Mitgard-Utgard), 111. 
szellem, lélek. test. vagyis a világ teljességének a 
megvalósítását, az ember háromszoros megerősíté
sét jelenti, kapcsolódását a magasabb létszférák
hoz és egyben az alsóbb világok feletti uralmát. A 
három csat - háromszoros összekapcsolás - az 
ember égi archetípusának restaurációját is kifejezi, 
amelynek előzménye, a szétdarabolódás. a nordl- 
kus mítoszokban Ymir ősóriásban jelcnik meg. akit 
gyermekei, az aeslr istenek feláldoznak, hogy 
megteremtsék a kozmoszt, az istenek, az emberek 
és az alsóbb szellemek, lények, törpék, óriások, 
szörnyek hónát, centrumukban a kozmikus axist 
jelképező világfával. Yggdrasíll-el. "Evidens - 
mondja René Guénon a kozmogonikus áldozat 
indiai megfelelőjéről, purusha feldarabolásáról 
hogy ez szimbolikus leírása az egységből a multipli
citásba való átmenetnek, ami nélkül valóban nem 
létezhetne semmi manlfesztáció. Ebből viszont már 
az is nyilvánvaló, hogy a Purusha rekonstitúciója 
azzá. ami a <kezdet előtt volt>. ÜL a nem-manifesz- 
tált állapotba való visszaállítása nem más. mint 
visszatérés a príncipiálts egységbe.9 Az, hogy a 
vikingek embert áldoztak Thórmak Jelzi a kozmo
gonikus áldozatnak megfelelő rituális gyakorlatot, 
és Thórr papjai bizonnyal Ismerték az egység benső 
helyreállításának régi gyakorlatát is.
A három arany csat a címerben voltaképpen

52



egyetlen Nap háxom világban, egyetlen kozmikus 
fényerő, amely három világban, szférában organi
zálja a materiális 111. linmateriális megjelenés 
különböző szintjeit, s amely szellemi naperő egykor 
e világok bensőséges észlelésében, ma pedig az 
érzékleti észlelésben és a gondolkodásban forráso- 
zlk az ember számára, a teremtő erőt hordozó 
Logosz kétezer évvel ezelőtti testet öltése után. A 
keresztény szimbolika szerint Thórr - akit pl. a 
kontinentális szászoknak meg kellett tagadniok a 
keresztség felvételekor - a sárkányölő Szt. György
nek vagy Szt. Mihály arkangyalnak lehet "pogány" 
megfelelője.10
Három arany csat egyetlen Nap három világban, a 
szellem, a lélek és a test világában. Az élet egyetlen 
aranyfényú világossága, amint három forrásban tör 
föl. a mennyben, a földön és a föld alatt, hogy az 
ember újra eggyé fűzze őket, megteremtve szabad
ságát fölfelé és uralmát lefelé. Ez az Egy: ez a 
három itt, e címerben, mert az Egy a kapcsolódás 
princípiuma. Jelenlegi világunk számára a megis
merés, a szeretet, és a szabadság evangéliumi 
Idáinak felismerési lehetősége: "Éjfény". "Szóvilág" 
és "Létfény” a három csat neve. melyek láthatóak
— de az Egyetlen láthatatlan.

(1988)

Jegyezetek

1 Tóth Csaba: Egy skót-normann eredetű család 
Magyarországon. Egyetemi Könyvtár, Bp. Család
történeti tanulmányok gyűjteménye. 1991.

3 Sir Alexander Nlsbet: "A System of Heraldry". 
Edinburgh. 1742. part n. A  heraldikában a csat 
tettre kész lovagot is Jelent, és Skóciában más 
családi címerben is szerepel (pl. Leslie. Seton- 
Stewart. Ferguson).

3 Edda. Óészaki mitologikus énekek. Európa. Bp. 
1985.

4 Thórr neve és alakja a l l .  században vált népsze
rűvé a germán népek között (németül: Donar, 
Donner). Az izlandi, norvég vikingek között több 
változata volt a Thórr névnek: Thorsten. Thorwald, 
Thorkel. Thorbjörg. Thorfinn, Thorbjöm.

5 Thórr bizonyos fokig hasonlít a görög Héphais-
tosra (hemerophalstos = "aki nappal ragyog"), aki 
egykor talán napisten volt, a szolarltásnak egy 
aspektusa, és rangvesztését bizonyíthatja, hogy a 
mítoszban Zeusz többször is lehajítja őt az Olym-
posról (a régi látás tudatalattivá válása!). Talán egy 
ilyen Jellegű szembenállást fejez ki Odin és Thórr 
története a Hárbárdzlódban. Hephaistos hitvese
maga Aphrodité volt. akinek volt egy varázsőve. 
melyet bizonyára ura készített neki. Aphrodité, a 
szerelem istennője északon Freyja volt, akinek 
vonásait később Thórr mátkája. Sif vette fel. Thórr
Freyja alakjában szerzi vissza kalapácsát a jégóri
ástól. A  görög mítoszban Héraklés kilencedik 
munkája Arés aranyövének megszerzése volt. amit

Hippolyte. az amazonok királynője viselt: talán 
emiatt azonosította Tacitus, római történetíró 
"Germania"-Jában Thórrt Héraklésszel. (v.ö. 
Graves: Görög mítoszok. I-II. Európa. Bp. 1981.) 
Thórr isten attribútumai voltak még: a bika, a 
berkenyefa. a bálna és kalapácsának a szimbólu
ma a szvasztika.

6 A 432 000 év az Indiai korszakszámitásokban a 
legutóbbi, - ma is tartó - kor, a Kall-yuga (Sötét
kor) éveinek száma, a három korábbi yuga pedig - 
a Kritá-. Tretá-. Dvápárá-yuga vagyis az Igazság
kora, a Három áldozattüz-kora és a Kételkedés 
kora - ennek a számnak négy.- három-, és kétsze
rese volt, együtt: 10 x 432 000 — 4 320 000 év. A 
káldeus-babilónl időszámítás világéve 12 x 10 szár 
(1 szár = 3600 év), azaz ugyancsak 432 000 év volt. 
(v.ö. Várkonyl Nándor: Az Idő szívverése. Galak- 
tika. 50. és Tóth Csaba: Az evangéliumi lábmosás. 
Országépitő 1991/2.)

7 Philip Rawson: The Art of Tantra. Oxford 
Univ.Press. New York, 1978.

8 dr. Vigh Béla: AJóga és az Idegrendszer. Gondo
lat. Bp. 1980.

9 René Guénon: "Egybegyűjtem, ami szétszóródott" 
(Rassembler ce qui est épars. Études Tradítionel- 
les, oct.-nov. 1946.)

10 A keresztény hagyományban is utalás történik az 
öv. a felövezés magasabb értelmére:
"Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövetnekel- 
tek meggyújtva (Lk. 12:35.)
"Álljatok hát elő, körülővezvén derekatokat lgazlel- 
kúséggel (Efez. 6:14.)
Az aktus lényegére mutat mottónk (1.Pét. 1:13.) 
Egy legendában is szerepel az öv. miszerint Mária. 
Jézus anyja, mennybevitele után visszaejtette övét 
Tamás apostolnak, hogy az a test feltámadását 
igazolva lássa.

AZ ORSZÁGÉPITŐ clózó számának megjelenésével egyídóben 
a Népszabadság (1991. augusztus 17-24.) hatrészes inteijúsoro- 
zatot közölt az almásneszmélyi. a falu szétválása óta neszmélyi 
iskola ügyéről, amelyet a számunkban bemutattunk.

*

A  KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS VÁNDORISKOLÁJÁRA a
kuratórium a szeptember 7-i bemutatkozás és a pályaművek 
alapján az alábbi építészeket vette fel: Halas Iván, Hoiecz János, 
Kovács Gábor, Lítkci Tamás, Popovics Mónika.
Bemutatásukra később visszatérünk. A kuratórium terve 
szerint 4-5 építész felvételére évenként fog sor kerülni. Vala
mennyi vándoriskolás részvételével negyedévenként közös 
összejövetelre kerül sor a gálosfal találkozók keretében.

*

TÖRÖK F.LÁSZLÓ, a kalotaszegi Kalotaszeg c. lap főszerkesztő
je (ld. az Országépitő 1991/1. síámát) elhozta lapjának Idd 
számait, melyek nagy nehézségek közepette, mégis folyamato
san megjelentek. Állandó rovatai közül itt említésre kívánkozik 
az egyes kalotaszegi falvak történetének. Jelentősebb kalotaszegi 
műemlékeknek az Ismertetése, ma is élő népszokások és 
díszitómotivumok bemutatása.
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Udo Herrmannstorfer:

KEZDŐ LÉPÉSEK AZ 
NDK ÚJJÁALAKÍTÁSÁ
HOZ

Az alábbi írás abban a sorsdöntő időszakban látott napvilágot 
(Info-Extra 1990/1.), amikor még nem dőlt cl az NDK társadalmi 
fejlődésének iránya. A tanulmányhoz — amelyből részleteket 
közlünk (Vadas Gábor fordításában) — a szerkesztőség az alábbi 
előszót fűzte:

Joggal és gyakran halljuk, hogy a NDK-nak mindenre szüksége 
van. csak Jótanácsokra nem. De Joggal merül fel egy Kelet- 
Nyugat párbeszéd szükségessége is. ami lehetővé teszi a mősifc 
oldal tapasztalatainak és gondolatainak megismerését és 
kölcsönös hasznosításukat. Ezt kívánjuk e füzettel szolgálni 
Az alábbi tanulmány szerzője, Udo Herrmannstorfer. Domach. 
évek óta foglalkozik egy harmadik, a piac- és a tervgazdaság 
közötti út irányába mutató társadalmi változás kérdéseivel. 
Munkaterülete a gazdasági élet. Gyűjtött tapasztalatokat 
nagyvállalatok körében éppen úgy. mint ökológiai irányultságú, 
egyesülés keretében együttműködő, alternatív vállalkozások 
tanácsadójaként Mindig szükségesnek tartótra, hogy az 
üzemgazdasági szempontok mellett az összgazdaságha való 
beágyazódást azaz a társadalmi szempontokat is vizsgálja és 
alakítsa. Olyan vállalkozókat és vállalkozói szövetségeket kísér 
figyelemmel melyek következetesen ragaszkodnak az ÚJ utak 
kereséséhez és egyúttal sejtetik hogy milyen lehetne egy 

Jövőbeli gazdasági rend a bérektől valófüggőség nvg szüntetésé
vel. a termelőeszközök személyi tulajdonának átformálásával és 
egyúttal egyének és csoportok kezdeményezésére létrejövő 
. kerekasztal* melletti érdekegyeztetésen alapuló , asszociatív* 
berendezkedéssel
Ez az az ú t  amelyre Közép-Euröpa nyugati felében rá lehetett 
lépni. A Keleten, különösen az NDK-ban zajló változások, melyek 
újra felvetik a szociális kérdést mint össztársadalmi feladatot. 
Indokolják hogy a fenti tapasztalatokat és megfontolásokat az 
NDK valóságos lehetőségeivel összevessük akár mint a régóta 
esedékes nyugati változásokai ösztönző Javaslatokat.
A tanulmány Rolf Henrlch <Dcr vormundschnftlir.hr Staat> (A 
gyámkodó állam — a kelet-német társadalomkritikus, a polgári 
fórum egyik teoretikusának könyve a hamburgi Rohwolt 
Taschenbúcher sorozatban Jelent meg 19H9-ben — szerk-J c. 
könyvéhez hasonlóan a társadalmi szervezet hármas tagozódá
sának először 1919-ben Rudolf Steiner általfelvetett Impulzusá
ból indul k i Ugyanakkor a mai helyzet megkövetelte Javaslata- 
kai fogalmaz meg, melyek már holnapra érvényüket veszíthetik...

Bár az NDK általános átalakulása másképp és végletesebb 
formában történt meg. a tanulmány sok megfogalmazása 
megőrizte aktualitását, ezért láttuk értelmet a magyar közlés
nek

Okok és háttér

Miután az NDK lakossága világosan kifejezésre 
juttatta, mit nem akar, megkezdődött a vita a jövő 
kialakításáról. Már látható, hogy az egyes kívánsá
gok és elképzelések összesítése önmagában még 
nem olyan társadalmi koncepció, amelyre a jövőt 
alapozni lehet. Ha hosszú időn át a társadalmi 
elméleté volt az elsőbbség tekintet nélkül a tényle
ges érzékelhető valóságra, most viszont olyan 
pragmatizmus fenyeget, amely rövid távú eredmé
nyekre van orientálva, és szem elől téveszti a tulaj
donképpeni társadalmi célokat. Ha eddig senkit 
nem érdekelt az egyes ember, most viszont az a

veszély fenyeget, hogy az egésszel nem törődnek, 
hogy az elkötelezettség ott végződik, ahol az egyéni 
érdek kielégül.
Az itt következő meggondolások szolgáljanak 
vitaindítóul a gazdasági élet új irányának kijelölé
séhez. Mert a megújulási mozgalom, amelyet 
szétforgácsolnak, megegyezést követel a Jövőben 
követendő Irányról.
Az érthetőség kedvéért szükségesnek látszik egy 
rövid elméleti bevezetés. A rövidség nagyfokú 
figyelmet kíván az olvasótól. Kívánatos lenne, ha a 
sok nyitva maradó kérdést nemcsak a szerzőnek 
tennék fel. hanem a kérdezők maguk próbálnák 
meg konstruktív módon végiggondolni az itt felvá
zolt utat. Aki biztonságosan akar egy úton Járni, 
annak mindig az előtte fekvő útszakaszra kell 
figyelnie; de a pontos úticél ismerete nélkúl így is 
eltévedhet.
A gyakorlati példák csak azt a célt szolgálják, hogy 
világossá tegyék, miként lehet elindulni az asszo- 
ciatív gazdaság felé vezető úton. Semmi ne legyen 
előre eldöntve, hanem mindig mindent ki lehessen 
váltani más, vagy jobb megoldásokkal. Mert végső 
soron csak az marad meg. amit a folyamat közvet
len résztvevői megértenek és akarnak.
A most az NDK-ban (és más országokban) felszínre 
került életbevágó szociális kérdések alapjában véve 
nem újak. hiszen — elsősorban Közép-Európában
— már régesrég. de különösen az első világháború 
óta kielégítő válaszra várnak. Ebben a térségben 
azóta is hatalom és vereség között hányódtak a 
mindenkori társadalmi formák. Rudolf Steinertől 
származik az első alapvető lökés egy olyan új 
társadalmi és gazdasági rend irányába, amelyben 
már nem az állam hatalmáról van szó és nem az 
egyén részesedéséről a hatalomban, hanem az 
addigi egységes nemzeti állam hatalomtól való 
megfosztásáról. Az antropozófla, amelyet _A társa
dalmi szervezet hármas tagozódása" c. művében 
kifejtett eszméket kísérő Impulzusként állított bele 
az elsó világháborút kővető társadalmi vákumba. 
a második világháború után megint létfontosságú
vá vált. A konok ragaszkodás a régi államképhez 
(ebben a tekintetben a szocializmus a kollektív 
társadalom túlhangsúlyozásával visszalépést 
jelent) oda vezetett, hogy az NDK részére ebben a 
században immár harmadszor merül fel a társada
lom újjáalakításának igénye, miközben az NSZK- 
ban még úgy gondolják, nincs szükség ilyen gon- 
dolkodásvá lt ásra.
Az NDK változást kívánó tényezői erej ük nagyrészét 
az elnyomó hatalom által egységesnek és kollektív
nek elképzelt állam élményéből merítik. Ha sikerül 
az oktatásügy állami doktrína szerinti ideologízálá- 
sát kiküszöbölni, az oktatási és a kulturális élettel 
szemben létrejön a felszabadulás tudata és remél
hetőleg az a társadalomformáló mozgástér is, 
amelyben a magatartásnak csak a saját meggyőző
dés szolgálhat mércéjéül. Ha sikerül a pártot 
kiszorítani gazdasági gyámkodó szerepéből, rögtön 
felmerül az egyéni felelősség szükségessége és vele 
a gazdasági élet önigazgatása. De mivel egy terület 
munkamegosztásos gazdasági élete (a világméretű 
terjeszkedés tendenciájával) egységet alkot, már 
nem egyesek Jólétéről van szó, hanem mlndenklé-
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röl. Ha az állam mostanáig a társadalmi elet 
mindenható ura volt. akkor a két említett fejlődési 
tendenciából új kompetenciakör alakul ki. amit 
tehát újonnan meg kell határozni. Hetven évvel 
ezelőtt a hármas tagozódást elméletileg meg kellett 
alapozni; NDK-beli kortársainknak a hármas 
tagozódás követelménye megszenvedett élettapasz
talat eredménye.
Sok ember fél attól, vagy legalábbis nem sok ked
vet érez ahhoz, hogy megint egy .elmélet" kísérleti 
terepén éljen, hiszen a szocializmus teljesen kime
rítette az emberek erejét, és elvette a kedvét, hogy 
eszmékért törjék magukat. Ha valaki egy kissé is 
behatol a hármas tagozódásról szóló alábbi fejtege
tésekbe, mindenekelőtt az asszociatív társadalom
ról szólóba, észre fogja venni, hogy itt nem újfajta 
elméletről van szó. hanem a napi életet szolgáló 
gyakorlatról. Nem a Jövö emberéről folyik spekulá
ció, hanem a mai emerek felelősségéről a társadal
mi fejlődésben és saját életfeltételeik megteremté
sében. A társadalom már nem gyámja az egyes 
embernek, hanem támogatója.
Nem a .Jó" ember a kiindulási alap. hanem a 
fejlődni képes és fejlődni akaró. Aki az embert nem 
tartja fejlődésre képesnek, annak le kell mondania 
arról a valóban szociális társadalomról, amelynek 
számára az egyén jelent valamit, és a szociális tar
talmat kívülről, politikailag kellene rákényszeríte- 
nle. De akkor cseberből vederbejutnánk. A forra
dalom (ismét) felfalná saját gyermekeit.

Munkamegosztásos függőség és Igazságos 
cserearányok

A szocializmusban folyton kapitalizmusról beszél
nek piacgazdaság helyett, amikor a Nyugatról esik 
szó. Ez a harsány azonosítás nem nagy segítség az 
új gazdaság kialakításában. Természetes, hogy 
minden gazdaságnak tökére van szüksége és az 
Iránta való Igény az NDK-ban sem hagyható figyel
men kívül, de a döntő kérdés mégiscsak az, ho
gyan gazdálkodjunk egymással és mi az egyes em
ber szerepe ebben az együttműködésben Hiszen a 
Keleten és Nyugaton egyaránt elfogadott általános 
emberijogok mindenkiJogai nem egyesek előjogai, 
sem funkcionáriusokéi, sem vállalkozókéi.
A jelenlegi gazdasági rendszerre vonatkozó döntó 
kérdés-feltevéseknek egy messzire nyúló nemzeti 
és nemzetközi munkamegosztás áU a hátterében. 
Mivel mindenki mások számára termel, a teljesít
mény síkján az egymástól függés mindent áthat (a 
tervezők tudnának erről egyetmást mondani, épp
úgy. mint az ellátási hiányok által gyötört fogyasz
tók). A teljesítménycsere eszköze a pénz, mégpedig 
a vétel és az eladás során. Ilyenkor nemcsak a cse
re tényéról van szó, hanem sokkal Inkább a csere 
arányokról Ezt az arányt az ár számszerüsitl. 
Azonban az arány — tehát az, hogy ki mennyit 
fizessen a másiknak — dönt igazságról és Igazság
talanságról (Inkább kizsákmányolásként közismert) 
és ezzel az egyes ember társadalmi Jólétéről Is.
Az igazságos ár és az igazságos bér okozta a 
szakadékot Keleten és Nyugaton (hogy a szokásos, 
de nem találó kifejezésmóddal élve.) Ez felelős 
elsősorban a fejlődő országokhoz való mai viszo

nyunkért Is.

Tézis: a piacgazdaság

A piacgazdaság — melynek rendszere elsőnek Jött 
létre — hozott két fontos vívmányt. Először is az 
értékmcrcst. amiben a piac minden részvevőjének 
kezdeményezőkészségét részesíti. Az egyén szabad 
akaratának kell minden modem társadalmi forma 
kiinduló pontjául szolgálnia: minden egyebet 
kényszerként érzékelünk, amit áztán alkalomadtán 
igyekszünk lerázni magunkról, vagy amiból for
téllyal vagy konoksággal kivonjuk magunkat. A 
másik vívmány annak felismerése, hogy milyen 
fontos szerepet játszik az ár a társadalmi folyama
tok tudatosulásában. A  piacgazdaságban az árnak 
szabadon kell kialakulnia kereslet és kínálat 
között, úgy. hogy a valóságos gazdasági viszonyok 
objektív kifejezőjévé váljék. A valóságos helyzet 
árainak ismerete nélkül a kívánatos jövőbeli 
változás sem lehetséges. (Az árak olyanok, mint a 
hőmérő.)
Ezzel szemben rendkívül problematikusak a 
fentiekhez csatlakozó gondolati műveletek. Az a 
Nyugaton kialakult filozófiai kép. amely az embert 
ösztönös egoistának állítja be, oda vezetett, hogy az 
egyén elöl elzárták az árképzést és ezzel a társadal
mi viszonyok szabályozását. A szabad verseny 
feltételei között egy olyan társadalmi-gazdasági 
mechnaizmust gondoltak ki, amelynek meg kell 
védenie a társadalmat az egyén önzésétől, a való
ságban azonban a társadalmi forma tekintetében 
az egyén kiskorúsitásával (vagy más szempontból 
nézve felmentésével} egyenlő:
— mindenki igyekszik minél nagyobb nyereségre 
szert tenni (az egoizmus, mint indíték).
— a nyerési esélyeknek nyilvánosaknak kell lenni
ük (átlátszóság).
— mindenki szabadon bejuthat a piacra,
— a lehető legatomizáltabb piacok (sok verseny
társ),
— az egyének egymástól elszigeteltek (nincsenek 
piaci alkuk).
Ha mindenki tartja magát ezekhez a piaci feltéte
lekhez. akkor a verseny által hosszú távon kialakul 
a mindenkori legolcsóbb ár. Hogy hiányhelyzetben 
az ár fölmegy. az csak átmeneti állapot, mert a 
magas ár többlettermelést Idéz elő és ezzel saját
magát csökkenti újra le.
Mármost az a döntő, hogy a piacgazdaság az árat 
és a vele kapcsolatos nyereség- kilátást teszi az 
egyetlen mércéjévé annak a kérdésnek, hogy hol és 
mi célból kell a munkát, a tőkét és á földet, mint 
termelési tényezőket bevetni: ott, ahol a legna
gyobb hozamra van kilátás. A társadalmi igazsá
gosság és a mennyiségi Igény kérdését tudatosan 
távoltartják és az olcsósággal helyettesítik. 
Időközben azonban Nyugaton is uralkodóvá vált az 
a nézet, hogy ezeknek a piaci szabályozó erőknek 
a működését távolról sem az a társadalmi Jövendő- 
kép mozgatja, amit kívánatosnak tartunk. Szociá
lis. gazdasági, környezeti és pénzügyi politikáinak 
kellett átvennie a gazdasági élet társadalmilag 
szükséges korrekciójának feladatát. Alig van akár 
olyan részpiac is, amit az állam közvetlen, vagy
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közvetett módon ldöröl-időre ne befolyásolna. 
Közben látható egy olyan tendencia Is. amely a 
negatív hatásokat a köz rovására írja, a pozitív 
eredményeket viszont privatizálja. De a beavatko
záshoz szükséges pénzt az állam csak adókból és 
Illetékekből tudja előteremteni. Mivel azonban 
végső soron ragaszkodunk az önzéshez, mint a 
gazdasági tevékenység alapmotivációjához, az 
emelkedő ütemű társadalmi újraelosztással nő az 
önzésből teljesítők ellenérzése a nyereség csökke
nése miatt. Aki mindig önzésről beszél, az csak 
önző magatartást várhat majd el. Illúzió az a 
remény, hogy az önzés az életnek csak egy megha
tározott területére korlátozható.
A  piacgazdaság Igazi társadalmi robbanóanyagává 
az a tény vált. hogy a munkát, a földet, a tökét, 
mint termelési tényezőket a saját piacukon áru
ként kezelik (munkapiac. földpiac, tőkepiac). Itt 
nincs hely annak kifejtésére, hogy ez társadalmilag 
miért megengedhetetlen, de legalábbis a mun
kapiac vonatkozásában ezt minden szocialista jól 
ismeri. A magyarázat röviden azon a belátáson 
alapszik, hogy Itt egyik esetben sem áruról, hanem 
Jogról van szó, melyet a birtokosuk gyakorolhat 
ugyan, de nem adhat el.
A munka, ajöld és a töke eladhatósága ÜL megvá- 
sárolhatósága előjogokat teremt (hatalmat, teljesít
mény nélkülijövedelmet. stb.) és ezzel a piacgazda
ságból kapitalista kizsákmányolási rendszerfélét 
csinál.

Antltésds; a szocialista tervgazdaság

A szocializmus -  nem elméletként, hanem szívügy
ként -  önmagát buktatta meg a belőle adódó kiáltó 
Igazságtalanságok, és a kőszívű magatartás révén, 
amellyel a rendszer kegyeltjei illetéktelenné nyilvá
nították magukat a szociális kérdésben és az 
egészet a piacra hagyták. Ezért úgy lehet tekinteni, 
hogy az Inga átlendült a másik irányba (vagy 
dialektikusán antltézlst is mondhatunk), mert a 
szocialista pártok hatalomra jutása után az egyén 
kezdeményező készségét korlátozták, mert önzés
nek tekintették, az árakat pedig a piac működteté
séből kiiktatták. Amit a piaci mechanizmusban 
embertelenségként éltek meg. azt most tudatosan 
és társadalmilag kellett volna akarni. Létrejöttek a 
tervgazdaságok, amelyek szinte belekormányozták 
magukat egy tervek irányította centralizmusba. 
Annak a — végülis tarthatatlanná vált — mottónak 
az értelmében, hogy csak az szociális, amit a 
társadalomjuttat az egyesnek, vagy amivel megbíz
za. ugyancsak elkezdték ha más Jelszavakkal is. 
az egyes ember gazdságl ktskorúsítását Vagyis azt 
gyakorolták, ami ellen eredetileg küzdöttek És a 
bürokrácia szívtelensége semmiben nem marad el 
a piacé mögött. Míg azonban Nyugaton lemondtak 
arról az elképzelésről, hogy az emberek társadalmi
lag fejlődni tudnak, és ezért inkább keretfeltétele
ket szabtak, melyeken belül az egyes ember önzése 
. szabadon’ kiélheti magát, addig a dlalketikus 
materializmus felfogása szerint ajavuló társadalmi 
viszonyok szinte automatikusan, mintegy tükőije- 
lenségként létrehozzák a Jobb embert. Ezt az 
Ideológiai kollektivizálást, amely az egyéni fejlődés

számára nem hagyott teret a szabadság hiánya
ként élik meg az emberek.
Az egyes ember vállalkozási kezdeményezésének 
kiiktatásával és a tudatalakító árak eltörlésével a 
gazdaság alakításának azt a két elemét küszöböl
ték ki, amelyek a későbbiekben pótolhatatlannak 
bizonyultak. Helyettük a Jövőre vonatkozó tervekbe 
beleírták a társadalmilag kívánatosat, anélkül, 
hogy a gazdasági körülményeket ismerték volna és 
hogy a célok az egyes emberek akaratában 
meggyökereztek volna.

Tézis és antitézis: piacgazdaság és tervgazdaság

A piacgazdaság és a tervgazdaság két egyoldalú 
képződmény, de azonos alapállással
1. A placgazdságban az embert nem tartják társa

dalmi együttműködésre képesnek, a szocializ
musban még nem tarják annak
2. Mindkét felfogás az egyes ember kiskorúsitásá- 

hoz vezet.
3. Ezt a feladatot a piacgazdaságban a piac .ter
mészetes rendje", a szocializmusban a pártirányi- 
tású kollektív terv látja el.
4. A piacgazdsaság tisztázza a múltai melynek 

hatása a tényleges árhelyezetben tükröződik és az 
eredményt automatikusan a belőle következő 
gazdasági cselekedetek okául igyekszik megtenni. 
A tervgazdálkodó szocializmus tudatosan létre 
akaija hozni a kívánatos és kötelező Jövőt, anélkül 
azonban, hogy tiszta képe volna a múltról, ezért a 
tervek egyre Jobban elszakadnak a valóságtól.
Az az érv. hogy az árakat a tervszámok pótolják és 
így nem jön létre hiány a tudatban, nem állja meg 
a helyét. Van ugyanis egy lényeges különbség: az 
egyezményes ár magában foglalja a vevó és az ela
dó értékítéletét és akaratát, míg az előre megsza
bott tervszámok teljesítése kötelező jelleggel elő van 
írva. Az árképző vásárlást ezért körüllengi a sza
badság látszata, például a fogyasztói szabadságé, 
míg a tervteljesítést az emberek a legjobb esetben 
kötelességként, egyébként Inkább kényszerként 
élik meg. A pénztámogatta vásárlási folyamatok 
engedélyezése, még ha a tervgazdaság keretében 
politikailag előre megszabott árakon is. számol 
ezzel, de egyúttal további nehézségeket teremt, 
hogy az egyéni vásárlási folyamatok és az általános 
tervelképzelések egyre kevésbé egyeztethetők össze. 
A tervek és a tényeleges vásárlási magatartás 
közölt tátongó űr azután hiányként jelenik meg, 
ami a szocialista tervgazdaságra a hiánygazdaság 
gúnynevet ragasztotta. Ennek hosszú távon társa
dalmi céltalanság a következménye, amely minden 
tervet papírronggyá zúlleszt és, amit korrekciós 
számításokkal és egyebekkel nem lehet többé 
Jóvátenni.

Szintézis: az asszociatív gazdaság.

A szakszerű megoldáshoz a következő gondolatme
net úqán Jutunk:
1. Az egyéniséget felszabadító általános emberi 

Jogokkal együtt a mások szociális Jólétével való 
törödés (testvériség) is személyes feladattá vált. Ha 
az egyén kibújna ebből a kötelezettségéből, akkor
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a „sérhetetlen emberi méltóság" csalóka álarccá 
válna.
2. Az egyes ember szabadsága a modern társada
lom alapja. (Gorbacsov 1989 november 26-án: ”A 
szocializmus eszméje mai felfogásunk szerint 
mindenekelőtt a szabadság eszméjét jelenti.") 
Hogya valaki mit tegyen (a kezdeményezés szabad
sága] és hogy mire van szüksége (a fogyasztás 
szabadsága]. az az egyes ember elhatározásából 
alakul ki. Ahhoz, amit az ember maga akar, nem 
kell külsó indíték, vagy kényszer.
3. A  gazdasági élet összefügg a munkamegosztás
sal. De társadalmi helyzeténél fogva mindenki csak 
egy kis részét képviseli a társadalmi teljesítmény 
és fogyasztás folyamatának. Ezzel az egyes ember 
számára elvész a társadalmi összefüggések és 
hatásaik tudata. Ha valóságos társadalmi ítéletal
kotást akarunk elérni, akkor az egyes tevékenysé
gek képviselőinek, akik valóságos tapasztalattal 
rendelkeznek, össze kell jönniük, hogy egymást 
felvilágitsák.
4. Ezeknek a tanácskozásoknak egyrészt az a 

feladata, hogy a teljes helyzetképet megrajzolják, 
aholis az árak alkotják a kiindulási pontot a 
valóságos élet- és munkakörülmények tükrében, 
másrészt alapjául szolgálnak azoknak az egyéni 
elhatározásoknak, amelyek a jelenlegi helyzetet 
átformálják egy a megbeszélések során kialakított, 
kívánatos jövőbelivé.
5. Végső soron csak akkor nevezhető valamely 

cselekedet szociálisnak, ha mindenkinek javulást 
hoz, nemcsak a cselekvőnek. Ezért nem elegendő 
egy .sikerről" szóló, pusztán üzemgazdasági kije
lentés: az Ilyen aligha tekinthető szociálisnak, ha 
például egy másik üzem gazdaságának a rovására 
megy.
6. Ezeket a tanácskozó szerveket asszociációknak 
(egyesüléseknek) lehetne nevezni, a tevékenységü
ket asszoclálásnak. a vele átitatott gazdasági 
rendet asszociatívnak.
7. A piacgazdaság annyira megosztotta a termelő

ket és a fogyasztókat, hogy egymást egzisztenciá
jukban fenyegető ellenfeleknek tűnnek. Társadalmi 
megértésnek, társadalmi hídverésnek ott nincs 
helye. — Szabad emberek között a szerződés sza
badsága ver társadalmi hidat. Az asszociációk nem 
egyebek, mint a termelők, a kereskedelem és a 
fogyasztók tanácskozó szervei a szerződés szabad
sága alapján. Területi és/vagy szakmai alapon 
működnek.
8. A  fogyasztók elhanyagolása a szocialista terv- 

gazdaságok egyik legsúlyosabb hibája. Legfőbb 
ideje, hogy a gazdasági megbeszélések súlypontja 
a vállalkozók és munkavállalók viszonyáról áthe
lyeződjék a termelők és fogyasztók viszonyára. Ez 
az áthelyeződés még Nyugaton sem ment végbe: a 
fogyyasztó messze nincs bevonva a gazdasági 
folyamatokba, annak csak .áldozata" A túlkínálat 
elfedi ezt a helyzetet.
9. Az asszociatív gazdasági rendszerben egyidejű

leg biztosítani kell, hogy a három termelési tényező, 
vagyis a munka, afőld és a töke ne legyen eladha
tó. hogy ezzel megakadályozzuk a teljesítmény 
nélküli jövedelmek (Járadékok) által történö csen
des kizsákmányolást.

Az asszociatív gazdasági forma kialakításával az 
NDK-beli emberek számára megnyílnék a lehetőség 
arra. hogy a kezdeményezés szabadságán és az 
ártudaton, mint alapplléren nyugvó olyan gazdsági 
életet rendezzenek be maguknak, amely hasonló 
módon, de a tágabban értelmezett életminőség 
tekintetében hatékonyabban kerülhetne közelebb 
a valódi közösség céljához, mint amennyire az ma 
Nyugaton egyáltalán lehetséges. Akkor nem támad
hatna bennünk olyan érzés, hogy az elmúlt évtize
dek .hiábavalók" voltak.
A .kenyér", azaz a jólét önmagában nem igazolhat
ja ezt az időszakot.

Gyakorlati lépések az asszociatív gazdaság felé

1. Fontos mindenekelőtt egyetértésre Jutni a 
követendő irány tekintetében. Az asszociatív gazda
ság fogalma elég tág ahhoz, hogy különböző rész- 
megoldásokat magába foglalhasson, mert messze
menően nyitva hagyja a gazdasági formáció tartal
mát. Az asszociatív gazdasági rendben a piacgaz
daság előnyei a szocializmus belső igazságérzetével 
újmódon párosulnak. Az átmenet az asszociatív 
gazdaságba szociális megújulást jelentene, amely 
közös fedél alá hozná az NDK erőit anélkül hogy 
az egyik, vagy a másik szemléletnek Jogilag alá 
kellene vetniük magukat. Egy ilyen újszerű közös
ség fontos lenne ahhoz, hogy felszabadítson min
den rendelkezésre álló erót az NDK gazdaságának 
(társadalmának) átalakításához.
2. Nagy segítség lenne, ha az ilyen célkitűzést 
széles körben propagálnák, hogy az egyéni gondo
latok is rendeződjenek. Szó sincs arról, mintha az 
asszociatív gazdaság minden részlete ki lenne már 
dolgozva. Azok sokkal Inkább a megvalósulás 
során fognak kialakulni. Éppenhogy nem egyes 
emberek elképzeléseinek valóra váltása a cél, 
hanem a gazdasági élet teremtő erejű önigazgatá
sa. Elegendő először néhány új alappillért felállíta
ni. Minél tovább halasztódik ez. annál jobban 
megerősödnek az önző érdekek keleti és nyugati 
képviselőinek pozíciói. Az ezt követő elképzelhető 
tevékenységek csak ösztönzésül szolgálnának az 
egyéni kreativitáshoz.
3. A munkamegosztáson belül is az adott társa
dalmi struktúrákhoz kell alkalmazkodnia a gazda
ságnak. Ezek általában a területi elvet követik. Bár 
az áruk az egész világból áramolhatnak, a társa
dalmi struktúra helyben van. (Csak korlátozott 
áthelyeződés lehetséges, például a dolgozó emberek 
átköltözésével.) Az övezet külső állandósága azon
ban belső mozgékonyságot és változtatási készsé
get követel. A területi elv azt is lehetővé teszi, hogy 
a gazdasági folyamatokat és viszonyokat embert 
tapasztalattal itassák át. A Jelenlegi kerületek 
induláskor asszociatív övezetekként működhetné
nek. hiszen eddig is belső kapcsolatban voltak 
(fenntartva egy értelmes viszonyrendszer lehetősé
gét). A régi tartománynevek, melyekhez ma sokan 
ragaszkodnak, kevésbé lennének alkalmasak. Ez 
esetbenjó lenne megvizsgálni, nem lenne-e célsze
rű a gazdasági összefüggésekhez más határokat 
megvonni.
4. Mindenekelőtt létre kellene hozni minden
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kerület részére az övezeti asszociációt Ez az övezet 
üzemelnek és a fogyasztóknak a képviselőiből 
állna. Az övezet ellátási helyzetéről kellene tanács
koznia. és kezdeményezné, előmozdítaná és lehető
vé tenné a kívánatos Javítást célzó tevékenységet. 
Az együttműködés elősegítésével és a tevékenysé
gek összeegyeztetésével el lehetne kerülni a fölösle
ges konkurrenclát és a források pocsékolását. (Ez 
az a fázis, amelybe most Jutnak Nyugaton a maguk 
módján a nagy konszernek.) Az a tudatos cselek
vés. amelynek létrejöttén egyaránt munkálkodnak 
termelők és fogyasztók nem tévesztendő össze a 
politikai bürokrácia eddig szokásban volt tervaz- 
dálkodásával. Különben a piacgazdaság Is tervgaz
dasággá válnék, hiszen ma Is tervszerűen, azaz 
tudatosan Járnak el minden vállalatnál.
5. Az övezeti szemléleten kívül azonban vannak 

övezetkőzi ágazatok is. Ezeket ágazati asszociáci
ókban kellene összefogni, melyeken belül az öveze
tek képviselői alcsoportokat alakíthatnának ki. 
Hiszen bizonyos gazdasági ágazatokban ma is 
léteznek ilyen ágazati csoportosulások Alapjában 
véve csak a politikai csúcsszervükről kellene 
leválasztani őket. hogy az asszociatív önkormány
zati szerveik lépjenek a helyébe.
6. Ehhez szükséges lenne fogyasztói szewezeteket 

kialakítani az övezeti elv alapján. Feladatuk az 
lenne, hogy beleszóljanak az ellátásba és képvisel
jék a fogyasztók érdekeit az asszociációkban. 
Célszerű lenne ezeknek a szervezeteknek a körül
ményekhez képest lehetséges további tagolása az 
élet különböző területein, például élelmiszer, 
ruházat, lakás szerint.
7. A  vételen/eladáson alapuló szerződéses gazda

ságnak árukra és szolgáltatásokra kell korlátozód- 
nla. A Jogi kategóriákat, mint a munka, a fold, a 
tóke, vagyis a termelési tényezőket a Jognak kell 
szabályoznia (használati Jog, átruházási jog. válla
lati formák, stb.). Ezek eladhatatlanok. Az. állam
nak gondoskodnia kell az eladhatatlanságról.
8. A termelési tényezők együttműködésének 

helyeként funkcionáló vállalkozásokra szintén 
érvényes az eladhatatlanság. Itt már meg is van az 
asszociatív gazdaságba illeszkedő megoldás az 
operatív tulajdon fogalmában (használati tulajdon
— lásd Rolf Henrich: Dér vormundschaftliche 
Staat — A gyámkodó állam),
9. A kereskedelemről: A  munkamegosztásos 

társadalomban a teljes társadalmi termék állandó 
mozgásban van. A legontosabb szerv, amely ezt a 
mozgást fenntartja, a kereskedelem a maga sokféle 
formájában. Középhelyzetet foglal el a termelő és a 
fogyasztó között. Ez a kőzéphelyezet azután lehet 
ajtó vagy a tű foka. befogadó vagy kizáró, segítő 
vagy kizsákmányoló.
A  piacgazdaság elméletében a kereskedelem erede
tileg nem is fordul elő. Pedig különleges szerepe 
kézenfekvő: nem fogyasztó, de vásárol, és nem 
termelő, de elad. Lényegében csak a forgalom 
érdekli. Eszerint tulajdonképpen csak kalmár, aki 
bizonyos költségtérítést kap (az ö árrését), egyebek
ben azonban nincsenek saját érdekei, amiket 
képviselne. De mivel a piacgazdaságban a kereske
delem a saját számlájára vásárol és ad el és ezáltal 
a kalmár szerepén túllépve a gazdaság irányítója

ként is fellép, ma Nyugaton a gazdasági viszonyo
kat mind a kezében tartja. _Akl a kereskedelem 
csatornáit ellenőrzi, azé a hatalom" — tartja egy ma 
Járatos nézet. Ma már alig néhány nagy bevásárló 
szervezet határozza meg a kínálatot, a minőséget, 
az árat. a beszerzést forrásokat, stb.
Ezért a kereskedelemnek kezdettől fogva az asszo
ciatív kötöttség közé kell illeszkednie. Aki tévesen 
a kereskedelemre is kiterjeszti a vállalkozási 
szabadságot, ezzel lemond egy új gazdasági alaku
lat lehetőségéről. Mert a kereskedelem átláthatósá
ga nélkül a termelő és a fogyasztó közötti egész 
kapcsolat megtörik és összezavarodik. Itt is meg 
lehet találni a kellő formát, ha a becsületes kalmár 
képét tartjuk szem előtt. Az eddigi HO-szervezetet 
(az NDK állami kereskedelmi szervezete — a ford.) 
némi változtatással lehetséges volna ilyen asszocia
tív kötöttségű kereskedelemmé alakítani
10. A pénzforgalomnak ismét közvetlen kapcsolat

ba kell kerülnie az áruforgalommal. Ahogy a 
kereskedelem közbülső szerv az áruforgalomban, 
a bankoknak ugyanaz a szerepük a pénzforgalom
ban. A kereskedelemhez hasonlóan azonban a 
bankok is hajlamosak rá. hogy a saját dinamikáju
kat kövessék, hiszen a nyugati szemlélet szerint a 
pénz csak az áru különleges formája. A bankoknak 
az asszociatív szövetségek könyvelő szerveivé kell 
válniuk, nem pedig a gazdaságot vezérlő közpon
tokká. Ezért kell szkeptikusan kezelni a nyugati 
kereskedelmi bankok fiókjait mindaddig, míg nincs 
szabályozva az üzleti tevékenységük jellege és 
terjedelme.
Fontos lenne minden kerületben egy asszociatív 
bankot alapítani, amelynek ővezetenkénti támasz
pontjai lennének. Természetesen az eddigi állami 
bankfiókok is átvehetnék ezt a funkciót. Csak 
kerületenként át kellene szervezni őket.
11. Az egész állam területére kiterjedően létre 

kellene hozni egy összgazdasági testületet a kerü
leti és az ágazati asszociációk képviselőiből. Ez 
aztán kapcsolatba lépne az állami szervekkel (pl. 
munkajogi tanácskozások stb. alkalmával) és a 
szellemi élet illetékes szerveivel (pl. oktatási, stb. 
témák megtárgyalásakor).
12. Az asszociatív gazdasági rendszer a gazdasági 

élet önigazgatásához vezet és ezzel elkerülhetővé 
teszi a ma egyre kaotlkusabbá váló gazdasági 
pluralizmust is: kisüzemek privatizálását, más 
ágazatokban népi tulajdonba vételét és közös 
vállalatokat, állami tulajdont (és valószínűleg 
befolyást) a kulcsiparágakban. Ehhez számtalan 
politikai beavatkozás is fog járulni, pl. a mezőgaz
dasági ágazatokban stb., ahogy Nyugaton Is már 
rég szokásos, és részben még súlyos, máig megol
datlan nehézségek is fel fognak lépni. A valóban 
szocialista gondolkodásmód erősségét bizonyítaná 
a közjavának összekapcsolása az egyes tevékeny
ségekkel. Ha ez a köz nem politikai értelmű és nem 
az érdekeltek feje fölött kialakított képzet, hanem 
az asszocláclókben önszerveződés útján keletkezik, 
akkor létrejöhet egy olyan szociális irányú fejlődés, 
amelynek az NDK határán túlmutató Jelentősége 
lenne és ami a nyugati piacgazdaságoknak Is 
például szolgálhatna.
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LONDONBAN JÁRTUNK*

Közösségi vállalkozások
A közösségi vállalkozások mozgalma valamennyi 

fejlett országban ismeretes. "Mozgalom”, írom, de 
csak jobb szó hiányában, mert egyáltalán nem 
valamiféle központilag elhatározott kampányról 
van szó. hanem annak a felismerésnek a térnyeré
séről, hogy az ember azt érzi Igazán magáénak, 
aminek megvalósításában részt vesz. hogy az 
emberi élet minőségének javítása előnyösen hat 
vissza gazdasági tevékenységük hatékonyságára, 
hogy az emberek alkalmasak és képesek saját 
sorsuk irányítására, hogy az emberek hajlandók 
felismert, értelmes célok érdekében felelősséget 
vállalni, valódi közösséget formálni, másokért és 
egymásért cselekedni, csak hagyni kell őket.
A közösségi vállalkozások nem a Jóléti országok 

dőzsölő polgárainak úri passziója, mert dúskálá- 
suk közepette már azt is megengedhetik maguk
nak, hogy a pénzkeresésen kívül jótékonykodásra 
is áldozzanak idejükből. Éppen hogy nem erről van 
szó.
A közösségi vállalkozások a nagyvárosok szegény- 

negyedeiben, bevándoroltak bérkaszámyáiban, 
elhanyagolt, lepusztulásnak indult vidéki települé
seknek — mondhatnám — jellemzői, polgári szerve
ződései. Kis tudományoskodó nagyképűséggel így 
fogalmaznék: a kiszolgáltatottak gazdasági mozgás
formája.
Az egyszerű emberek felismerik, hogy helyzetük 

további romlásának megakadályozására, emberi 
életkörülményeik megteremtésére nekik maguknak 
kell cselekedniük, maguknak is felelősséget kell 
vállalniuk. A központi és helyi hatóságok viszont 
felismerték, hogy ezeknek a közösségi kezdeménye
zéseknek a segítése, támogatása az elérendő célok 
megvalósítását tekintve lényegesen hatékonyabb, 
mint a közösségek feje fölötti, netán a közösségek 
akaratával szemben történő intézkedések, a jutta
tások meg az adományozgatások. Ml több, a 
magánszektor berkeiben is egyre jobban teljed a 
szokás, hogy vállalatok és bankok támogatják a 
közösségi kezdeményezéseket anyagilag Is. de más 
egyéb módon Is. A fejlett országok Ilyen magáncé
geiről kiadványok készülnek, rendszeres statiszti
kák Jelennek meg e cégek közösségeket támogató 
tevékenységéről. Számos cégnek külön osztálya 
van. amely a közösségi támogatások ügyeivel 
foglalkozik és ez a foglalkozás nem egyszerűen 
annyit Jelent, hogy hova. mennyi pénzt adjanak, 
hanem a cég szakértelmének a továbbadását is a 
közösségek részére, hogy tevékenységüket minél 
hatékonyabban tudják megszervezni.

így aztán a fejlett országokban, a fentiek szerinti 
felismerések alapján, újszerű kapcsolatrendszer

A cikkben említett néhány korábbi eseményről részletesen 
beszámoltunk idei 1. számunkban.

van kialakulóban a központi kormányszervek, a 
helyi hatóságok és a magántulajdoni szféra között, 
amely éppen a közösségi vállalkozások támogatá
sának. segítésének szervezésében nyilvánul meg, 
ennek révén fejlődik.

A közösségi vállalkozások versenye
Az angol trónörökös,a walesi herceg 1985-ben 

állt ki nyilvánosan a közösségi vállalkozások ügye 
mellett.és ez rögtön magával hozta azt a fordulatot, 
hogy a hírközlő szervek elkezdtek figyelmet fordí
tani a közösségi vállalkozásokra.

Charles Douglas Home. a The Times akkori 
kiadója. 1986-ban kezdeményezte a Brit Királyi 
Építész Szövetséggel együtt a közösségi vállalkozá
sok évenkénti versenyét. A verseny fővédnökségét 
a trónörökös vállalta. Az Idén hatodik évben került 
s a verseny megrendezdezésre. A verseny népsze
rűsége évről-évre nő. és ahogy szélesedik a mozga
lom, úgy növekszik a meghirdetett kategóriák 
száma. Az idén például elsó ízben hirdettek meg a 
falusi kezdeményezések számára versenylehetősé
get. A hat év folyamán a versenyre nevezett közös
ségi vállakózások száma meghaladta az ezret.
A verseny értelme, hogy a közösségi vállalkozások 

Ilyen módon széles nyilvánosságot kapnak, mint
egy társadalmi erkölcsi elismerésként, a társada
lom a pozitív példák ismeretében viszont ujabb és 
ujabb kezdeményezéseket hoz létre.

Alapítvány a közösségi vállalkozásokért
Munkáltatómat, a Budapesti 2. sz. Ügyvédi 

Munkaközösség és Szabadalmi Irodát meggyőztem 
egy adott célú Alapítvány tételének értelméről. így 
ez év januáijában az Alapítvány a Közösségi Vállal
kozásokért a bíróságon bejegyzésre került. Febru
árban Magyarországra hívtuk Paddy Doherty urat 
az észak-ír Derry város Inner City Trust vezetőjét, 
akit körbevittünk az országban, hogy közösségi 
vállalkozásuk 10 éves munkájának eredményeit 
különböző magyar közösségeknek is bemutassa. 
Doherty űr látogatásának anyagi támogatásában a 
Kos Károly Alapítvány és a miskolci Starter Incu- 
bator Kft. is részt vállalt.

Aztán felfedeztük, hogy a trónörökös odafigyel a 
nálunk történtekre. Az idei angliai versenyfelhívást 
támogató levelében szólt arról, hogy segíteni 
kívánják a magyar közösségi kezdeményezések 
létrejöttét és a kapcsolatokat bővíteni akarják.

Ezen felbuzdulva az Alapítvány öt magyar közös
ségi kezdeményezést versenyen kívül 'benevezett" 
az angol versenyre. A cél: kapcsolatok építése.

Magyarok is neveztek
Szóval megküldtük öt magyar közösségi kezdemé
nyezés nevezését Londonba. Kissé a nevezési 
határidő után. az Időzavar miatt magyarul, meg 
nem az előírások szerinti fényképekkel, de hát 
számunkra amúgy Is csak a versenyen kívüli 
"indulás" volt lehetséges.
A nevezésre került kezdeményezések kiválasz

tásának módjára sem volt választási lehetőség. 
Azokat kértük feljelentkezésre, akiket Doherty úr 
kőrútján meglátogattunk, akiknek — ebből adödó-
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A magyar küldöttség csoportja a díjkiosztó ünnepségen. A képen láthatók balról jobbra: Paddy Doherty (Inner City Trust. Dcrry. 
ügyvezető Igazgató), dr. Hcrrnann Imre (Alapítvány a Közösségi Vállalkozásokért, a kuratórium elnöke). Csomós József (Csereháti 
Települcsszövetség, ügyvezető) Károly walesi herceg. Hajdú Miklós (Lakó ház kezelő Közösség, Budapest vezetője), Németh Miklós 
(huropcan Bank. London, alclnöke). Faragó M. Vilmos (Zsombó polgármestere), Hcckmann Ferenc (Apáczai Csere János Alapítvány, 
Szombathely, munkatársa), dr. Fazekas István (Dombóvár polgármestere). John Thompson (aTheTimes/RIBACommunity Enterprise 
Sebezne, azaz a verseny alelnöke). A kép a The Times tulajdona.

an már volt fogalmuk róla, mit Is jelent a közös
ségi vállalkozás Angliában, mit is tesznek és 
milyen elért eredményekkel büszkélkedhetnek.

így aztán a kővetkező nevezéseket küldtük el:
- Cserhát Településszövetség. Székhelye Gagy- 

bátor. A Szövetségnek egyének, szervezetek és 
települések egyaránt tagjai lehetnek. A  Szövetség 
két évvel ezelőtt alakult. Én azt gondolom, hogy a 
helyzetükre tán az a legjellemzőbb adat, hogy a 
közel hatvan tagtelepülésböl 33 olyan, ahol véget 
ér az országút. Ml történt a két év alatt? Megvalósí
tották az úgynevezett falugondnoki rendszert,amely 
mikrobuszok segítségével megszüntette a települé
seken. Szorgoskodnak a helyi adottságoknak 
megfelelő mezőgazdasági tevékenység szerkezet 
(újra)megteremtésén. közvetlen határátkelőhely 
létesítésén északi szomszédunkhoz. Van már falusi 
iskolájuk, ahol számitógépes oktatás folyik, terve
zik már a csodás természeti körülményeket kihasz
náló kempinget, a Soros Alapítvány Jóvoltából 
kiadvány-sorozatot Indítottak.

- Zsombó Község. Szegedtől 15 kilométernyire 
fekvő település. A község lakóinak száma a hatva
nas-hetvenes években csak fogyott, mígnem 1 2  év
vel ezelőtt új. fiatal tanácselnök érkezett. És 
elkezdődött valami más. A dolog úgy Indult, hogy 
a község felvállalta a szegedi hídépítés miatt útban 
lévő házak bontását, az anyagért. Ebből megtörtént 
az Iskola bővítése többek között egy olyan tornate
remmel, ami megállná a helyét bárhol nyugaton Is. 
Ma, a már ismét két és félezres lélekszámú község
ben, 240 éppen épülő ház van. Nem vállalkozom az 
eredmények felsorolására, de a községet körülvevő 
tanyavilág házaiban Is van gáz. telefon, kábel-tele- 
viziö.

- Lakóházkezeló Közösség, Budapest, Csen- 
gery utca 48. Nyilván sokan emlékeznek arra a 
néhány évvel ezelőtti hírre, hogy egy budapesti 
bérház lakói -  kísérletképpen -  engedélyt kaptak 
lakóházuk karbantartására és felújítására az 
aktuálisan fizetett lakbérből. A hír annyiban hamis
— legalábbis számomra —, hogy nem a befizetett 
lakbérből, hanem csak annak 60 százalékával 
gazdálkodhatnak, továbbá a földszinti üzlethelyisé
gek -  nyilván a lakbérnél lényegesen magasabb — 
bérleti díja sem a közösséghez folyik be. Mégis, 
ebből az összegből is megvalósították, hogy a folyo
sói közös WC-k helyett, minden lakásnak legyen

saját vizes blokkja, hogy kaputelefon rendszer 
létesüljön — működő! —. hogy a málló és korábbi 
villanyszerelések során szétvert vakolatot felújít
sák, hogy a házban liftet építsenek — múködót!

- Otthonkeresők Egyesülete, Dombóvár. A helyi 
szovjet laktanya lakásainak felújítására, főleg 
fiatalokból szerveződött egyesület, tele az alkulás 
és a szovjet laktanyák helyzetével kapcsolatos, 
általánosan Ismert problémák gondjaival. De a Kos 
Károly Egyesülés kaposvári építészeinek közremű
ködésével már elkészült a felmérés a teendőkről, és 
körvonalazódik a Jövőkép is a tetőteret kínáló új 
tetőmegoldással. környezetrendezéssel.

- Apáczai Csere János Alapítvány, Szombat
hely. Az alapítvány 1989 végén alakult és célul 
tűzte ki egy autonompolitlkai pártoktól független 
Iskola-komplexum — elemitől az egyetemig — létre
hozását a volt szovjet laktanya, még Ferenc Jó- 
zsef-i időkből származó épületeinek felhasználásá
val. A MAKONA-beli építészek kezéből már kiadás
ra kerültek a tervek, az önkormányzattól már meg
kapták a szükséges objektumokat, már elvégezték 
a mellőzhetetlen állagmegóvási teendőket, már 
kialakult kapcsolataik vannak neves nyugati 
Iskolákkal, és Szabad György házelnők már elvé
gezte az alapkő letételét.

A díjkiosztás
Az angol verseny eredményhlrdetésérejullus 9-én 

került sor Londonban a Brit Építészek Királyi 
Intézetének épületében.
Az Alapítvány a Közösségi Vállalkozásokért azt 

tekintette feladatának, hogy a benevezett magyar 
közösségi kezdeményezések egy-egy képviselőjét 
kivarázsolja a helyszínre. Azt akartuk elérni, hogy 
ők is érezzék, hogy tesznek valamit, ami — szándé
kában vitán felül — európai, hogy elbüszkélkedhes
senek saját eredményeikkel, hogy ne csak elbeszé
lésekből lsmeijék, hanem maguk lássák, hogyan 
csinálják angol testvéreik ugyanazt, amit ők Is 
akarnak, t.i. a közösség szolgálatát, szóval, hogy 
tanuljanak.
Az Alapítványnak anyagi eszközei persze nem 

tesznek lehetővé egy Ilyen utaztatást, de ehhez az 
angol szervezet (Business In the Communlty) 
segítségét kértük. TSz nappal a tervezett utazás 
előtt még úgy nézett ki, az egész kútba esik. Aztán 
Paddy Doherty úr közbelépett, felhívta a United
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Biscults elnökét és rábeszélte őt utazásunk támo
gatására.
Az egy hét fénypontja kétségtelenül a verseny 

díjkiosztó ünnepsége volt. A díjnyertes pályázók 
anyagából kiállítást rendeznek, azaz a közösségi 
vállalkozások eredményeit, napi életét írásban és 
képekben egy-egy tablón mutatják be. A verseny 
védnöke, a walesi herceg, megérkezése után 
végigmegy a kiállításon, minden díjnyertes közös
ség képviselőivel elbeszélget és átadja a díjat.
A kiállító terem előtti folyosórészen azoknak a 

cégeknek a tablói kerültek elhelyezésre, amelyek 
bemutatni kívánták, ml mindennel és milyen 
módon támogattak közösségeket az elmúlt évben. 
A  díjak átadását kővetően Itt találkozott a herceg 
velünk, magyarokkal. Ez a találkozás adott alkal
mat, hogy bemutassam őfelségének a közösségi 
kezdeményezéseink képviselőit, néhány mondat
ban elmondjam, hogy az övékéhez hasonlóan 
versenyt akarunk szervezni Magyarországon is a 
közösségi kezdeményezések részére, és meg akar
juk találni valamilyen módon a két verseny folya
matos kapcsolatát Is.

Összefoglalva
Ml is az utazás eredménye? Az, hogy öt magyar 

közösségi kezdeményezés képviselője megerősödött 
hitében, hogy van értelme és biztató Jövője az 
egy-egy közösség érdekében való munkálkodásnak. 
Az. hogy még őt magyar ember meggyőződhetett a 
tényről: az emberek képesek saját sorsuk irányítá
sára.

KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TALÁLKOZÓ LÉKÁN

Június 21. és 23. között az Ausztriai Antorpozófiai Társaság 
János-únncpct szervezett egy nemzetközi találkozó keretében. 
A találkozó .A közösség keresése* címet viselte és 200-250 
résztvevője között a házigazdák mellett nemet, svájci, lengyel, 
román, szlovén, horvát, magyar, cseh érdeklődők voltak Jelen. 
Lcka (Lockenhaus) várát, ezt a gyönyörű középkori lovagvárat, 
mely a XII1. században a Güssingcr család birtokában épült ld. 
Róbert Károly, Nagy Lajos és Zsigmond idejében királyi birtok 
volt. majd sorrendben a Kanlzsay, Nádasdy és Esterházy csalá
dok uradalmához tartozott, lepusztult állapotából a 80-as évek* 
ben mintaszerűen felújították. Utolsó tulajdonosa es lakója, a 
neves osztrák író, Paul Anton Kellcr végrendelete szerint mint 
a Kcller Alapítvány birtoka, kulturális célokat szolgál. Ez a vár 
szolgált tehát színhelyül a találkozóhoz, és az ott elhangzottakra 
könnyú a helyi vonatkozások kiemelésevei röviden utalni. 
Burgenland és a tartománynak különösen ez a része büszkén 
vallja magát Kelet és Nyugat egymást megtermékenyítő találko
zási pontjának. Rudolf Steiner értelmezése szerint (aki a 
jugoszláv-magyar-osztrák határok találkozási pontján született) 
a Gilgames-eposznak az a része, amelyben a fóhós barátja, 
Enkiddu halála után a fájdalmát megváltó halált keresve ván
dorútra indul, Gilgamesnek a Mezopotámiából Burgenlandba 
vezető úQát írja le. ahol Is a főhős az atlantiszi-hlbcmlal 
misztérium beavatásában részesül. Steiner szerint ez az első 
nagy kulturális Kelet-Nyugati érintkezés a mai Lékától nem 
messze zajlott volna le.
Léka a Güssingerek idején a templomos lovagrend egyik köz
pontja volt. A várban a felsövár udvara alatt egy rejtélyes szár
mazású és funkciójú helyiség van. Számomra a leglenyűgözőbb 
építészeti élmények egyikét jelentette ide belépni, amikor még 
nem sejtettem, hogy milyen különös a hely története. Régészek 
szerint a terem a vár jelenleg látható építményeit megelőzően 
keletkezett és valószínűleg Inkább a szláv, mint a kelta kultúr
körhöz tartozik. Két negyedgőmb kupolával lefedett, felhenger 
alakú apszisban vésődő, dongaboltozattal fedett közel négyzet
alaprajzú tér. A terem falai simára faragott, nagyméretű kőtöm
bökből állnak, a függőleges fal kilenc egymás feletti kósor. a 
tizedik a körbefutó párkány. A boltozat űjra kilenc sor köböl áll. 
a tizedik a boltozat záróköveinek sora. A középső, dongaboltoza
tos térrész hossza (B) és az apszis hossza (A) egymáshoz egy 
ezredrésznyi pontossággal az aranymetszés aránya szerint 
viszonyul.
1973-ban, a felújítást megelőző feltárások kezdeten az akkor 
régóta befalazott térben egy lapos, hasáb alakú követ találtak 
az egyik lapján bemélyített rajzzal. A régészek .oltárkőnek" ér
telmezték a leletet és felállították a déli apszisban, a templomos 
lovagok által a zárókőbe vésett Jellegzetes -templomos" kereszt 
alá. A vezető régész 1975-ben megjelent tanulmánya szerint 
(Gerhard Grófi: Dér Stein auf dér Burg Lockenhaus und selne 
Deutung — A lékai kő és Jelentősége -  Alté und neue Kunst 
142/143. szám) a világon egyedülálló leletről van szó, mely 
rámutat arra. hogy Lékán ősi misztérium-helyből keresztény 
szentéllyé alakított térről van szó. A 63 cm magas tabemá- 
kulum felső rajza az önmagát megharapó kígyó mint az Éghez 
való .visszatalálás’  keleti szimbóluma, az alsó rajz az utolsó
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vacsora központi mozzanatát, a kenyér kettctőrvsct szimbolizá
ló. ugyancsak keleten elterjedt ábrázolás. A keleti szimbolikát 
a templomosok hozták Európába.
A templomos rend fellépése az európai szellemtörténet egyik lég- 
rejtélyesebb és lcgjclentóségteljcsebb fejezete. Tevékenységükről, 
szervezetük belső rendjéről szinte semmi biztos információ nem 
maradt ránk, a jezsuiták emlékük kiirtásának szándékával a 
legnagyobb renszcrcsséggel tüntettek cl a rájuk vonatkozó do
kumentumokat. A  rendet 1118-ban Jeruzsálemben keresztes 
lovagok alapítják, szegénységet, szüzességetcsengedclmcsscget 
fogadva. Néhány évvel később már egész Európára kiterjedő, jól 
szervezett hálózatuk van. melynek meghirdetett célja a tanítás. 
Steiner szerint a templomosokat övező titkokkal való foglalkozás 
maga is a legutolsó időkig is életveszéllyel járt. olyan erős és 
szervezett volt a templomos impulzussal szemben álló tábor. 
Előadásaiban így fogalmazza meg a templomosok feladatát: 
Európa gazdasági-társadalmi felemelése. A rend az Igazi keresz
ténység, a szabad és független személyisegén alapuló keresz
ténység nevében vette fel a küzdelmet a két hatalmasság, az ál
lam és az egyház ellen. Az egyén önmaga és a közösség sorsá
nak formálására a bűnbeesés miatt képtelen és rá van utalva a 
külső hatalmasságokra. A társadalmat rendezni és fenntartani 
képes szabad személyiség kora még nem érkezett el. a templo
mosok önzetlen és önfeláldozó tevékenysége azonnali eredmény
hez nem vezethetett. Csak ennek -  a templomosok részéről tör
tént -  felismerésével magyarázható, hogy az egyébként Jól szer
vezett cs Jelentős katonai erőt is képviselő rendet Szép Fülöp 
francia király koncepciós perei ellenállás nélkül számolták fel. 
A  XIV. század első harmadában két évtized alatt egész Európá
ban megsemmisítették vagy menekülésre kényszeritettek a 
templomosokat, és a nemzetközi kereskedelmet és gazdasági 
kapcsolatokat kezében tartó szervezetet kifosztották. Akiknek 
sikerült. Javarészt Portugáliában talált menedéket. 
Magyarországon IV. Béla telepítette le a templomosokat a tatár
járás után a védelem és a tanítás feladatával. Lékán a Güs- 
stngcrck uralma alatt 6-7 lovag lehetett a várban szolgák, fegy
veres kísérők társaságában. Még két szomszédos vár volt rájuk

bízva. Ók használták a már korábban ismeretlen céllal kialakí
tott termet saját kultikus céljaikra, ók állították az oltárkövet, 
és fölé, a zárókőbe bclcvésték a jelüket. A templomosok burgen
landi tevékenységének Anjou Károly Róbert vetett véget. A király
— a templomosokat kiirtó Szép Pülőp közeli rokona, akivel gyer
mekkorában együtt nevelkedett — máig tisztázatlan okból szá
molt le a templomosokkal. Az eseményről egyedül az az okirat 
tájékoztat, amelyben a király Kőszeg városának visszaadja a vá
rosi rangot köszönetül azért, amiért ót a város polgárai . egy 
fontos és nehéz helyzetben' megsegítették. Ez a körül nem irt 
.nehéz helyzet’  a Kőszeg mellett fekvő Léka megtisztítása lehe
tett. A legenda szerint a kultikus terembe beszorított templomo
sokat mind lemészárolták. A felújítást megelőzően a déli apszis 
falán hatalmas barna folt árulkodott c véres tettről.
A Grál-kultúra és a Rózsakcresztscg mellett a templomos Im
pulzus volt az a legfontosabb európai ezoterikus áramlat, ame
lyet Steiner az antropozóflal mozgalom előzményének tekintett. 
A megkövesedett államrcnd, mely a szabad iskola, a szabad 
gyógyítás, a szabad gazdálkodás akadályozója, olyan .gonosz" 
.fü löpf örökség, amely az európai fejlődés kerékkötője. A sza
badság — az Istennel való személyes kapcsolat szabadsága is — 
csak erős küzdelemben vívható ki. Goethe, aki egy, a templo
mos hagyományokat is órzó páholy tagja volt, a Faust második 
részében adja költői megfogalmazását e történelmi üzenetnek. 
A lékai várat a gyilkosság után mintha démoni erők szállták 
volna meg. viszontagságos történetében a legsötétebb fejezet a 
Báthory Erzsébet-féle vérfürdő, melynek Cscjte mellett ez volt 
másik helyszíne.
A  június találkozó a templomosok pusztulásával megszűnt fo
lyamat felélesztését. Kelet és Nyugat kapcsolatát, a Közép meg
erősítését kívánta szolgálni. A Közép — így Közcp-Európa is — 
a templomos felfogás szerint nem helyhez kötött fogalom, 
hanem minőség kérdése. A közép-európai feladat: az organiz
must annak közepén keresztül áthatni, a szíven át. amely az 
egész organizmus harmóniáját megadja.

Gerle János
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A KOZMOSZ ÉNEKE

Dóczi György az L/SA-belí Seatúe-ben élő építész. Jelentős építészmérnöki 
tevékenysége mellett fiatal kora óta foglalkozik wodalomirvaL grafikával, 
művészetelmélettel. 1961 ben jelent meg a mThe Power o f Limits" c. könyve 
(Shambala Publ Inc. Boulder Colorado USA. németül „Die Kraft dér 
Gr&nzen" címmel 1987-ben Münchenben a Capricom VerlagncdJ. A mű 
rendszerbefoglalja az arányok törvényszerűségen az élő természetben és 
a különféle művészetekben, különös hangsúllyal az építészeti alkotásokra. 
Az összefoglaló példák között szerepei Dóczi 1945-ben Svédországban 
készült rajza József Attila: A Kozmosz éneke c. versének belső arányairól 
összefüggéseiről szerkezetéről j\z olasz reneszánsz szonett-koszorúinak 
a mintájára, tizennégy szonettjének mindegyikében az utolsó sor egyezik 
a következő szonett elsó sorával, úgy hogy az utolsó szonett első sorává 
válik. Ezen kívül az összes ‘utolsókból-elsókkévált* sorok együttesen egy 
tizenötödik ún. ‘mester-szonettet' alkotnak, mely az egész mú alapgon
dolatát tartalmazza.’
A második, színes ábra úgy készült, ho(*y ....minden verssornak egy virág 
felel meg. A rímelő sorokat azonos fajta virágokkal Jelképeztük."
Dóczi György, aki József Attilát is Jól ismerte, a rajzokat dr. Lotz János 
elgondolása alapján és az ö tanulmányának illusztrálására készítette.
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A  NYÁRI GÁLOSFAI találkozót a keszthelyi PORMA Kisszövet
kezet építészei: Báránd Tibor. Csángó Zsuzsa és Sánta Gábor 
szerveztek. A Június 21. és 23. között lezajlott találkozó 
programján szerepelt többek között Molnár V. József néprajztu
dós, Vádnál Zsolt természetgyógyász. Csizmadia Gábor ctoló- 
gus. Stark András pszichológus. Sánta Gábor építesz, Borza 
Endre épitész előadása, Józsa Éva bábművész, Ciurllonls litván 
festő kiállítása és az összejövetelt záró Szent Ivén éji tűzgyújtás. 
Két szervező az alábbi beszámolókat küldte a találkozóról:

Hadüzenet a technokráciának

Időszámításunkat valahol elvétettük, tudatunk tíz évvel 
fiatalabb valódi koránál.
A  háború némiképpen a pestishez hasonló — váratlan, mégis 
előre sejthető. Szeszélyes, mozgékony démon, mire észbe 
kapnál, már nyakadon közös akaratunk szülötte — a háború. 
Ilyen időszakban a kinyilatkoztatás az egyetlen közérthető 
artikuláció.
A szemkápráztatóan nagyvonalú teóriák között a terror millimé
terenként váltja meg világunk. Ez nem aktualitás. Emberöltőkre 
kell így berendezkednünk.
Szemben velem felkötött arcú férfi. Tekintete akár egy disznóé. 
Aklra Kuroszava rajza Van Goghról.

Keszthely, a ül. világháború első évében. Sánta Gábor

Olvasónapló a Szent Iván napi tűzgyújtás után

Egyéb olvasmányaim közül most az INT ART Társaság I. 
Symposionjának előadásait emelem ki, közben rögzíteni 
szeretném az elmúlt találkozóhoz kapcsolódó tényeket és 
gondolatokat.
A  Kós Károly Egyesülés nagyrendezvényei nrra\ a szándékkal 
Jöttek lctre és váltak sorozattá, hogy az egyesülés szervező 
tevékenysége és igényessége környezetünket kreatív léthelyzetbe 
hozza. Ez kezdetben nálunk nem ment. Egy éve az elsó keszt
helyi nagyrendezvényen kb. 30 résztvevő volt. és a kitúnó 
előadást Kampis Miklós azzal zárta, hogy ezentúl talán eredmé
nyesebb lesz, ha e rendezvényeket saját magunknak szervezzük, 
mivel csak minket érdekel.
Idén tavasszal az eredeti koncepciót szem előtt tartva javasol
tam, hogy az Egyesülés támogassa az Örökség Népfőiskola 
keszthelyi találkozóját és vegyen is részt rajta. Ez meg is történt. 
Mi finanszíroztuk az előadók tiszteletdíját, a művelődési ház 
helyet biztosított és a szervezést felvállalta, a keszthelyi építé
szek kiállítással szerepeltek és a Gulya Csárdában lebonyolított 
előadással, beszélgetéssel.
Ezután volt Gálosfán a párhuzamos nagyrendezvény szinte 
ugyanazokról a témákról. Az természetes, hogy két szervezet 
rendezvényei ne mosódjanak egybe, de ez a párhuzamosság 
szükségtelen feszültségforrás, amit eddig nem oldottunk fel. A 
kialakult szituáció, a munkahelyünk szétesése, ellehetetlenülé
se olyan inspiráló volt. hogy magunkra vettük a FORMÁnak 
szóló megbízást és szervező tevékenységünk eredményeként a 
tehetetlenség lendületével létrejött ez a találkozó, számomra

kicsit vérfagyasztó légkörben, amit most írás közben Igyekszem 
feloldani.
Agyunk két féltekéje egymást kiegészítő módon komplementer 
működést végez. Két ellentét egyesítése katarzist okozó szertar
tássá válhat. .Érdemes Idézni Ivanovtól, aki leírja, hogy az afri
kai baganda törzsnél a király köldökzsinórjának (amit a király 
ikerpárjának neveztek) megőrzését egy szertartást végző papra 
bízták. Ezen Iker részére egy különleges templomot szenteltek. 
Havonta egyszer, újholdkor a pap a köldökzsinórt (az Ikret) a 
királyhoz vitte, aki kiemelte fakéregból készült tokjából és 
nézegette, majd visszaadta a papnak." Ilyen szertartás a 
tűzgyújtás is, egyesülés, Castor Polluxszal, fiú a lánnyal. 
Magyarl-Beck István: Kazinczy után című írásában a különböző 
paradigmák létezését és működését elemzi, ezen a probléma- 
érzékelés és -megoldás egyseget értve. Gondolkodásunk több 
paradigmát őriz és csak azokat a problémákat tudjuk felfogni 
és kezelni, amelyekről előképünk van. Egy-egy kultúrának 
előnyt jelent, ha minél több paradigmát olvaszt magába, ennek 
ellenére történelmi tapasztalatunk, hogy vannak modellek me
lyek megkísérlik a többit kiszorítani és egyeduralkodóvá válni. 
Analógiákban gondolkodva az életből végtelen sok paradigmát 
merítünk. A ránk zúduló problémákat, amelyeket most tünet
ként regisztrálunk (környezetszennyezés, tömegesedés, betegsé
gek) meg kell tanulnunk olyan rendszerben érzékelni, amelyben 
kezelni is lehet. Ilyen rendszerek léteztek a múltban is és újak 
is vannak kialakulóban. A  természetgyógyászatot tudom példa
ként említeni. Ez nem alternatív gyógymód a régi eljárásokat 
kibóvitendó; a gyógynövények nem a kemikáliákat helyettesítő 
drogok, hanem az egész rendszer a létállapot érzékelésének és 
módosításának komplex módszere, ami majd magába fogja 
olvasztani a .modem" technikákat Is.
Végül a szervezési tapasztalatokról. A péntek estétől vasárnap 
délutánig tartó rendezvények jól tagolható, kerek egységek tud
nak lenni. Én javasolnám, hogy Gálosfán évente csak egy-két 
találkozó legyen. Érdekes dolog egy-egy új helyre elmenni, ott 
tapasztalatot gyújteni. Visszautalva a párhuzamosság kérdésé
re, a kialakult gyakorlat a továbbiakban cél is lehetne: rendsze
res találkozó egymásközt és Intenzív részvétel fontos társadalmi 
eseményeken, ami azonban csak egy-egy lakóhelyi közösségnek 
adna feladatot.

Keszthely, 1991. Július 28. Csángó Zsuzsa

Mint előző számunkban Jeleztúk. röviden beszámolunk a 
Pünkösdi Waldorf napokról, melyet azóta több hasonló 
rendezvény is követett:
A magyarországi Waldorf intézmények kétnapos találkozót ren
deztek 1991. május 18* 19-én. Budapesten. Célja az volt. hogy 
a már múködó vagy létrehozásra váró óvodák, iskolák, alapítvá
nyok munkatársai, a velük együtt dolgozó szülők és a munká
juk iránt érdeklődők megismerjék egymást, kicseréljék eddigi 
tapasztalataikat, keressék a közös gondolkodás és cselekvés 
lehetőségeit.
A mintegy 200 résztvevő (pedagógus, szülők, hazai és külföldi 
vendégek) közül sokan meglátogatták az elsó nap délelőttjén a 
solymári Waldorf Óvodát és Iskolát, a budapesti és piliscsabai 
Waldorf Óvödát és megtekintették a gyermekek munkáiból a 
rendezvény színhelyén bemutatott szép kiállítást.
Az ünnepélyes nyitó előadást Darvas János (Lausannc. Waldorf 
Iskola) tartotta, aki többek között arról beszélt, példákkal 
illusztrálva, hogy a kollegialitás, a szolidaritás, az együttműkö
dés hogyan jön létre a Waldorf intézményekben, illetve hogy 
milyen nehézségek merülhetnek fel e téren, az intézmények 
fejlődésének különböző fázisaiban.
Az előadást kővető, eltérő témájú csoport-megbeszélések (pl. az 
lskolalapítés feltételei: a vallás szerepe a Waldorf intézmények
ben: Waldorf pedagógusok képzése stb.). majd estefelé a 
Waldorf Intézmények és kezdeményezések képviselőinek 
bemutatkozása lehetőséget adott valamen nyí aktuális probléma 
felvetésére.
A második napon Annette Strotcich (Solymár. Waldorf Óvoda) 
pünkösdi gondolatai, illetve Vekerdy Tamás előadása a Waldorf 
pedagógia magyarországi perspektíváiról, valamint a hozzászó
lások a Jelenlevőket még Inkább megerősítették abban az 
elhatározásukban, hogy szükséges a további kapcsolattartás 
segítése céljából egy szövetség létrehozása.
A rendezők nevében a holland Nelke van der Sloot és Benda 
Iván búcsúzott cl a résztvevőktől.
Budapest, 1991. augusztus 16. Mesterházi Zsuzsa
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VARJÚVÁRI ABLAKOK

A sztánai Var)iivár egyik ölombetétes üvegablakáról közölt kép jól Ismert több publikációból Is: a csúcsíves 
ablak felsó felében magának a Vaíjúvárnak a rajza látszik. A Magyar Nemzeti Galéria 1986-os Lélek és 
Forma című kiállításának anyaggyűjtése során előkerült egy magángyűjteményben lévó, szintén a 
Vaíjúvárat ábrázoló ablak, amit a kiállításon rekonstruált toronyszoba csúcsíves ablakába helyeztünk 

Kis-Horváth Lászlónak, a magyar századfordulós művészet és iparművészet alkotási kiemelkedő 
gyűjtőjének nemrégi felfedezése az itt bemutatott ceruzarajz. A szakadozott papírlap hosszabb vándorlás 
után került elő. eredetileg Majoros Károly üvegfestő hagyatékában volt. E rajzok szolgáltak alapul a 
Vaíjúvár színes üvegablakaihoz. Így a majd félévszázada elpusztult, vagy eltűnt ablakok témája 
egyértelműen megállapítható.
A  három csúcsíves ablakban a Vaíjúvár, a vándor és a kopjafa motívuma található, a téglalap alakú 

ablakokban a Vaíjúvár, a sétáló kisasszony és két fás tájkép. Így megvan a magyarázata a két különböző 
Vaíjúvár ábrázolásnak, tehát a valóban a Sztánáról származó üvegablak az említett kiállításon hibásan 
került a csúcsíves ablakba.
A motívumok gyakran szerepelnek Kós grafikai munkásságában, többszőr közvetlen összefüggésben 

Sztánával. Avándor alakja sztánai ex librisének alalq'a, a kopjafa KALOTASZEG című, Sztánán szerkesztett 
lapjának cimképe. A sétáló kisasszony figurája mint gyászoló ismétlődik meg Fulácsy Irén egy novellájához 
készített Illusztrációjában.

A felső sorban három ablakterv /az egyik Vaíjúvárat ábrázoló rajz a 61. oldalon található/ a megkerült dokumentumról. Az alsó 
sorban az azonos motívumok: rajz Gulácsy íren novellájához, Ex libris a kézzel írott Testamentum és agrikultura cimú 1915-ös 
könyvecskéhez és Déva vára, illusztráció Kárpáti Aurél és Vajda László Kómivcs Kelemen című drámájához. Táltos kiadás 
Budapest, 1916. A 61. oldalon a Vaíjúvár rajza ugyancsak a Testamentum cs agrikultura c. könyvből.

EMIERIS:



A tartalomból:
Fenyő Ervin Széchenyi-esszéje, Beszélgetés Makovecz 
Imrével, Tervek és épületek: Csenger, Nagykálló- 
Harangod, Witten, Molnár Géza: Az ártéri gazdálkodás 
(II. rész), Vámosi Nagy István: A kissvábhegyi Waldorf- 
iskola (befejező rész), Magyar Adorján: Az avar várak
ról, Udo Herrmannstorfer az asszociatív gazdaságról, 
Stirling Mihály mito-heraldikai esszéje.
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