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VÁROSÖKOLÓGIA
Város? Ökológia?

Kamaszkoromban végigsétáltam a városon, a Duna 
mentén. Ősz volt, a Bem rakparton a gesztenyéket rugdostam
- ma is fájdalmas emlék ez az őszülő, libabőrös novemberi 
kép. Furcsa kívülállás ággal hallgattam a híreket a Nyugat
berlini szmogriadókról, miközben Kelet-Berlinben mindenki 
szellőztetett. Néhány éve még augusztusban, idén már július
ban kezd őszülni a város. Most minden este megnézhetem a 
szmoghíreket a TV-ben, vagy a Moszkva téren.

Hogyan van jelen a városban a természet, hogyan élnek 
mellettünk észrevétlenül a növények, az állatok, hogyan 
állunk mi, városlakók ezzel a kérdéssel? Hogyan, amikor épí
tési engedélyünkhöz fakivágási engedélyt kérünk, és hogyan, 
amikor tiltakozunk a rossz levegő ellen ?

Irigykedve forgatom a "Városökológia Berlin példáján" 
című könyvet, amely a városi természet és ökológia össze
függéseit vaskos kötetben foglalja össze. A  városi parkoktól a 
külvárosi útszegélyekig teljes képet ad egy olyan "láthatatlan 
összefüggésről", amelyről nem is tudjuk, hogy milyen fontos 
saját városi létezésünk számára. Ez a kérdés azonban nem 
csak fizikai létünk lehetőségének alapja, s ennek érzékelte
tésére ajánlom figyelmükbe Hermann Seiberth egyik írását.

Szakmai körökben ismert, hogy a német kertészeti kultúra, 
a városi zöldfelületek kialakításának, fenntartásának 
minősége példaszerű, és nagy hagyományokkal rendelkezik. 
A meglévő zöldfelületeket jelentős anyagi eszközökkel ren
delkező intézmények rendszere védi. A város növekedésével, a 
beépítettség sűrűsödésével, az infrastruktúra kifejlesztésével, 
a forgalom növekedésével párhuzamosan nő az ökológiailag 
aktív felületek igénybevétele, s gyengül ellenállóképességük és 
kiegyenlítő szerepük. A  szakemberek felismerték, hogy a 
hagyományos városi kertészet és a parkok mellett fontos min
den olyan tényező számbavétele., amely a város természetes 
ökOológiai eleme. Évtizedes kutató-feltáró munka eredménye
ként készült el így Nyugat-Berlin ökológiai térképe. Szak
mailag úttörő módon hívta fel a figyelmet a város életének 
eddig fel nem fedett összefüggéseire.

Ma már elfogadott tényként él a köztudatban, hogy 
nemcsak az ember által tervezett, épített és fenntartott parkok 
szerepe fontos, hanem a spontán kialakult, vagy kialakuló 
vegetáció is, mely beavatkozást nem igényel, csak speciális 
gondozást, amelyben a szakembernek fontos feladata van.

Ez a megközelítés előrevetíti azt a kérdést, ami talán még 
a berlinieknek is új.

H. Seibert felhívja a figyelmet arra, hogy az eddig még 
be nem épített, ún. "hulladék"-területeknek milyen értékük 
van, mind ökológiai, mind szociális szempontból. Az ökoló

giai szempontok fontossága már a köztudatban van, a szo
ciális megfontolások azonban eddig még nem kerültek 
nyilvánosságra.

E gondolatsor bemutatását azért tartom fontosnak, mert 
nálunk - sajnos - még a hagyományos kertészeti tevékenységet 
is mostohagyermeknek tekintik. Városaink jelenleg robbanás- 
szerű átalakulás előtt állnak, melyben a pénzre hivatkozva a 
beruházások számszerűsíthető oldalával foglalkozunk.

Másodlagos dolognak tartom a rossz levegő elleni 
tiltakozást. A figyelmet arra kell felhívni, hogy a városi élet 
ökológiai alapját képező tényezők - a városi fasoroktól és 
parkoktól a még be nem épített grundokig és erdőkig - alapos 
felmérésére, értékelésére és védelmére van szükség. Ez az 
áttekintés segítheti a mindenkori döntéshozatalt.

Hiszen ma fasorok tűnnek el a szükségszerű infrastruk
turális fejlesztés nyomán, s egy plakát elhelyezésére alkalmas 
területté degradálódnak a város "hulladékterületei". A termé
szetes zöld infrastruktúra eltűnése a kellő áttekintés hiányá
ban még tovább veszélyezteti a felbolydult biológiai és szoci
ális egyensúlyt.

Hermann Seiberth 
KI GONDOL VÉGRE A GYERMEKEKRE IS?

"A gyermek még gyenge a magasabb szellemi teljesí
tőképesség területén. A  gyermek leginkább ösztönszerű, játszó 
lény. Ezért szüksége van magához hasonló lényekre, például 
állatokra, elementáris élményekre, lényekre, vízre, kicsinysé
gekre, vicik-vacakokra, bozótosra, csalitosra, játéktérre. Az 
ember mindezek nélkül is engedheti felnőni a gyermeket. A 
gyermek túléli ezt. De mégsem lehet azon csodálkozni, ha a 
gyermek bizonyos szociális alapkészséget nem tanul meg soha, 
mint például egy bizonyos helyhez való kötődést, hovatarto
zást, vagy cselekvőképességet(Alekszander Mitcserlih)

A gyerm ekek 40 %-a testvér nélkül nő  fel. 40 %- 
nak egy testvére van. A fiatalabb és idősebb gyerm ek
kel való közvetlen kapcsolat a családon belül tehát 
töm egesen eltűnik. Ugyanez vonatkozik azokra a 
tapasztalatokra is, am iket a gyerm ek a vele ellentétes 
nem ű gyerm ekekkel kapcsolatban szerezhet. A kap
csolat többnyire szabályozott keretek  közt történik, 
látogatások alkalmával, vagy egym ásnál való éjsza
kázás form ájában, mely a középosztálybeli családok 
között a leggyakoribb. A m ásik je lenség  az, hogy a 
ném et gyerm ekek jelentős része nem  lakik az any
jával és az apjával. A városokban az ilyen "családok" 
aránya 20 % felett van. Á tlagosan m inden  harm adik 
házasság öt év u tán  felbomlik. A csonka családok
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aránya olyan m ére teket ölt, m in t amilyen a háborús 
időkben volt. Egy háborúban  elesett családfő azoban 
mégiscsak más, m in t az elvált, elköltözött apa. A 
szülők válása je len tős pszichikai m egterhelést je len t a 
gyerm ek szám ára. Az utóbbi évtizedekben a h ar
m adik jelenség , am ely a gyerm eki elszigetelődés 
veszélyét hordozza, az utcán kialakuló társas kapcso
latok eltűnése; ezeket többnyire október és április 
között, de gyakran nyáron is a zárt térben  való, belső 
izoláció helyettesíti. A gyerm ekek, legalábbis a váro
siak, az ism ert okok m iatt alig tartózkodnak "közös 
térben". Az óvodákban, a napköziben, iskolában, sza
badidőközpontokban és egyesületi házakban peda
gógiailag szervezett és ellenőrzött terekben tartóz
kodnak. A belső té ri izoláció kényszeríti őket a m o
dern  viselkedés elsajátítására. Ez a helyzet m eg
kívánja a találkozások előzetes megbeszélését az isko
lában, vagy telefonon. Ez biztos partnereket, játszó
társakat követel, akik elérhetők telefonon; m egkíván
ja  az időpontok egyeztetését az egyesületekben, hob- 
bykörökben. A m odern , beprogram ozott gyerm ek
nek felnő ttként kell viselkednie, racionálisan és cél
tudatosan, ha  nem  akar a társas életből kim aradni, 
teljesen elszigetelődni. V itathatatlan, hogy ez a visel
kedés a ném et középosztályban a legerősebb. Éppen 
a p ro le tá r rétegek gyerm ekei kötnek m ég utcai ba
rátságokat az udvarokon m egrendezett focimeccse
ken; a  város egyre szűkülő szabad területein. A 
folyamatos városi átépítés azonban éppen  ezekre a 
terü le tekre terjed  ki, és csökkenti e spontán kapcso
latok kialakulásának lehetőségét.

M agától é rte tődő  szám unkra, hogy a világot a 
saját, felnőtt perspektívánkból szemléljük. A techni
kailag m egvalósíthatót és a  gazdaságilag fontosat 
m indig együttesen vizsgáljuk. A szabad területeket 
m int hulladékfelületet definiáljuk, negatív előjellel, 
m int egy szabásm intából leeső fecnit. Amikor az 
in frastruk túráró l beszélünk, puszta számokká re d u 
káljuk a lakosság "nem produktív" felének igényeit. A 
közlekedési útvonalak irán ti igényeket azonban gon
dosan analizáljuk, tervezzük, pontosan számoljuk, 
rendkívüli tervezési és adatfelvételi költségeket fel
emésztve. A város, a városi é le tté r úgy jö n  létre, m int 
az akart cél produktum a. Ami nem  cél, az nem  
valósul m eg. A keletkező valóság azonban nem  
m indig csak az akarta t tükrözi, hanem  azt is, am it az 
em ber nem  akart, vagyis az akart dolgok egyáltalán 
nem  tervezett m ellékhatásait.

E m ellékhatások határozzák m eg a  messzemenők
ig  m indazt, am i az életm inőségeket jellem zi, am i a 
dolgok közt, az akart, ép ített, elrendezett dolgok közt 
húzódik. Micsoda elvesztése ez a tapasztalati világ
nak! Annak, am i az alkotó, Káin fiainak felszínes 
figyelm én kívül reked! Id e  sorolandó m inden, ami 
szelíd, am i m eghatározhatatlan , de am i m agát a

figyelmes, megfigyelő tekintet szám ára m egm utatja. 
Ez az a világ, amelyből m i az éber tuda ti állapotba, á 
m i világunkba kerültünk. Egy éber tudatállapotba, 
mely m ég csak félig fejlődött ki, és m ég csak az érzé
kekkel m egragadható  dolgokra korlátozódik. Ez tesz 
m inket "tüchtiggé".

K ezdjünk el h á t nyitni ebben az irányban. A Ke
let- és Nyugat-Berlin közötti elhagyott pályaudvar 
vasúti sínek által határolt, ún. hu lladékterületének 
jelentőségét a nyilvánosság és a politikusok elé kell 
tárni; létezését és jelen tőségét a tudom ásukra kell 
hozni.A meggyőzéshez term észettudom ányos alapon 
nyugvó összefüggések gazdag tárháza áll rendelke
zésre a klíma, a vegetáció, a flóra és fauna, valam int 
a talaj szempontjaiból. A  nevelési, a szociális és orvosi 
szem pontok érvrendszere viszont m ég erőtlen . Ezen 
az oldalon m ég kem ény érveket kell felsorakoztat
nunk. A szem pontok kidolgozásánál vegyük igénybe 
a megfelelő szakem berek; gyerm ekorvosok, pszicho
lógusok, szociális dolgozók, stb. segítségét, hogy 
gyűjtsék össze azokat az alapvető fontosságú követel
m ényeket, amelyek hozzásegítik a politikusokat, kör
nyezetünk alkotóit és tervezőit ahhoz, hogy például a 
háború  óta üresen  álló belvárosi g ru n d o k  egyedül
álló jelentőségét és m egőrzésük fontosságát felfogják. 
Végül is micsoda világ, m ilyen város lehet az, amely 
először a fejekben születik m eg, és ennek  alapján 
épül fel? Kinek terem thet egy ilyen város életteret? A 
35-55 éves felelős vezetők, üzletem berek, politikusok 
számára, akik világképében és választási plakátjain a 
fiatalok csak m int bűnöző bandák je len n ek  meg. E n
nek a problém ának a kezelése nem csak szakmailag 
új, erre  fogékony városépítő és területfejlesztő szak
em berek érzékenységét igényli, hanem  azt is, hogy e 
m egm aradt szabad területek , m in t új kategória je len 
jen ek  m eg a városokban.

M eg kell em ellett em líteni, az ökológiai természetesz
tétika fogalmát, am it I. Kowarik negyedik természetnek 
nevez. Idézem : "Ökológiai természetesztétika eddig nem 
létezett. Hamarosan eljön azonban az az idő, amikor szük
ségszerűen fe l kell ismernünk, hogy a természetben és a 
természettel együtt kell hogy éljünk, és legfőképp, hogy szüksé
günk van a természetre. És ez éppen esztétikai szempontból 
fontos, mert az ökológia csak a tiszta és hasznos közegek 
létfontosságát tárja elénk, itt a környezet minőségéről érzelmi, 
vagy ahogy Goethe mondaná, érzéki, erkölcsi értelemben 
nincs szó. Az ökológiai természetesztétika feladata ezzel szem
ben azt hangsúlyozni, hogy az egészséges, és nemcsak annak 
mondott jó élethez a környezet meghatározott esztétikai minő
ségben történő tapasztalása szükséges. Ez a megközelítés vi
lágossá tehetné, milyen lesz az ember életérzése környezetének 
érzékekkel történő, emocionális átélése által, valamint hogy 
au ember alapvető életszükségleteihez nemcsak a szép kör
nyezet tartozik hozzá, hanem hogy az embernek a természetre 
van szüksége. Arra, ami önmagától létezik, önmaga által
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van jelen a világban. Az embernek mély szükséglete van az 
önmagán kívüli, a másik iránt. Ar. ember nem olyan 
világban akar élni, amelyben csak önmagávalé találkozik." 
És m ég hozzáfűz egy gondolatot: "Az emberi környezet 
kialakításánál a legutolsó sorban van szó arról, hogy hogyan 
is létezik az ember ebben a térben, pedig nem lehet csak a 
természettudományra hagyatkozni, amikor ítéletet elkotunk a 
természet minőségéről."

Jó  példa lehet e rre  a m ár em lített, vasúti sínek 
által kim etszett "hulladékterület1'. Ez éppoly differen
ciált, m int a term észetben található más élőhelyi vi
szonyok: pályafelületek, váltók, homok- és sitthal
mok, kábeldarabok, aszfaltfelületek, és ezekkel össze
függésben kialakuló vegetáció, am elynek m egjelené
se képileg tükrözi a helyet. Az idelátogató a való
ságkép különös hangulati formájával találkozik, az 
adott hely és az ott lévő vegetáció egymásnak való 
megfelelésével, összhangjával.

Miről van szó? Milyen más dologgal találkozik itt 
a városlakó, m in t az általa m egszokott parkokban? 
M egkísérlem ennek  a képnek a leírását, olyan képét, 
melynek m egragadása, a táj- és kertépítészek jövő
beni feladata, és a városi életkörülm ények egészsé
gessé form álásának feltétele. A táj- és kertépítészek 
tervező, kivitelező és fenntartó  "céhének" hallatlan 
m értékű higgadtságát és figyelmét kívánja meg. ha 
ezen területek  fennm aradása érdekében dolgozik. A 
kertész a fejlődést csak tapogatózva irányíthatja, a 
tanulságok alapján folytonosan tisztázva, alakítva, és 
óvatos korrekciókkal, a használatból fakadó új isme
retek  alapján, s m indenkor a hely szellemének m eg
felelően. A városlakó szám ára m indez lehetőséget te
rem t, hogy saját környezetében felfedezze és n a
gyobb figyelemmel kísérje a term észeti összefüggése
ket és a harm óniát a  növényvilágban, és a hozzá kap
csolódó állatvilágban. A m esterségesen kialakított ve
getációban nincs ilyen összefüggés, és ilyen jellegű 
érdeklődés az em berben sem m erül fel. A term észeti 
összefüggések iránti érdeklődés felkeltéséhez fontos 
a term észetes állapot fenntartása. N em  véletlen, hogy 
a gyerm ekek és a művészek vonzódnak olyan m egha
tározott identitású helyekhez, ahol az alkotó és 
fenntartó  kéz m unkája láthatatlanul van jelen. Az 
olyan kertészeti kezelés, amely egy helyre csak saját 
akaratát ülteti, kevésbé éri el, hogy az élet iránt 
szeretettel teli érdeklődés jö jjön létre, m int ha a 
létesülés, a  fejlődés és az elm úlás term észetes folya
m atait az évszakok váltakozásának megfelelően, az 
adott hely karakterével összhangban kifejezésre ju t 
tatná. M intha az érdektelenség első hullám a m eg
törne a változás és az elmúlás term észeti összefüg
géseinek finom  rezdülésein. N em  az én feladatom  a 
figyelmet a gyerm ekek világára fordítani, ezért 
Khalil G ibran szavait idézem  a  Prófétá-ból:

Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fia i és 

leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Adhattok nékik szer etetet, de gondolataitokat nem 
adhatjátok.

Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelkűknek nem.
Mert az 5 lelkűk a holnap házában lakik, ahová ti 

nem látogathattok el, még álmaitokban sem.
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne 

próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok.
Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem meg nem 

reked a tegnapban.
Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként 

röppennek el.
Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít 

meg benneteket minden erejével, hogy nyilai sebesen és 
messzire szálljanak.

Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek 
forrása;

Mert 0  egyként szereti a repülő nyilat, és az íjat, mely 
mozdulatlan.

(Édesvíz Kiadó, 1993., ford.: Révbíró Tamás)
Nem tudom , hogy em lékeznek-e erre . A gyerm e

kek olyan világban élnek, am elyet mi, felnőttek, ál
m ainkban sem érünk  el. A rra szeretném  felhívni a 
figyelmet, hogy a városrendezés és -alakítás követel
m ényrendszerén belül számolni kell a gyerm ekek és 
fiatalok számára szükséges élettérrel, ahol m inden 
alapvető tapasztalatot m egszerezhetnek, és m inden 
alapélm énnyel találkozhatnak, am elyeket a fejlődés
sel foglalkozó pszichológusok a későbbi felfogóképes
ség alapfeltételének tekintenek. T alálóan jellem zi ezt 
B arbara T enstat Végre kontroll nélkül című írásában, 
amelyben saját gyerm ekkorának színhelyét, a berlini 
G raben-t írja le:

Ha megkísérlem leírni a Grabent, az csak az én Gra- 
benem lesz. Testvéreim, és minden más gyermek számára ez a 
hely más-más jelentéssel bír. Mindnyájan más életkorban és 
más konstellációban ismertük meg és fedeztük fel. És maga a 
Graben sem maradt változatlan. Az évek alatt, amíg hasz
náltuk, általunk is változott. Biztos vagyok benne, hogy sok 
gyerek számára, akik itt Berlinben, a Lichtenfelder utcában 
és környékén laktak, évekig különösen fontos hely volt.
Az első héten csak a G raben széléig m erészkedtem . 
Mélyebben feküdt valamivel, m in t az utca, és 
eredetileg több kertből állt; körülbelül száz m éter 
hosszú, és 30-40 m éter széles nadrágszíj parcellákból. 
Ezeket a földdarabkákat nem rég  hagyták el, de 
m indenki szám ára világos volt, hogy senki sem jö n  
ide vissza soha. Akkor m ár több m in t tíz éve volt ez a 
terület a környékbeli gyerekeké. Ö tven, vagy ennél is
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több gyerm ek tartózkodott o tt állandóan vagy 
alkalm anként, m in t tősgyökeres "helyiek"; fiúk és 
lányok, kicsik és nagyok egyaránt. A Graben 
különböző tevékenységeknek ado tt te re t egyidőben, 
néha azonban két gyerektábor harcának tárgya volt. 
A felnőttek alig használták, legfeljebb ú tjuk lerövidí
tésére vágtak á t  ra jta  nagyritkán. A m am ák általában 
a G raben szélén álltak meg, kiáltva híva 'haza 
gyerm eküket. A fák, a bozótok, az avaros lehetőséget 
ado tt az em bernek, hogy visszahúzódjon az időből, 
eltűnjön a világból.

B átorságot kell m erítenünk  ebből a történetből. 
Fontos és hangsúlyos tényezőkként kell kezelnünk a 
városban spontán m ódon m egm arad t "természetes" 
zöldfelületeket, és ezeket figyelembe kell vennünk a 
tervezésnél és területértékelésnél. Ki kell törnünk a

defenzívából a politika elé ezekkel a kívánságokkal, 
éppúgy, m int tizenkét évvel ezelőtt tettük , am ikor 
sikerült e lérnünk azt, hogy B erlinből ne tűn jenek  el 
végérvényesen a gyomok és vadon term ő növények. 
Most újabb szövetséget kell létrehoznunk  m inden 
érin te tt te rü le t képviselőjével. Egyre jobban  el kell 
vetni az egységes városi kontextusban való m echani
kus gondolkodást. A tervezői gyakorlat új vízióját 
kell létrehozni, amely a város egészére vonatkozó fej- 
lődésösszefuggésbe az egyes elem eket a m aguk igé
nyei szerint szabadon tud ja beépíteni.

(Részletek a berlini Városfejlesztési és Környezetvédelmi Sze
nátusban elhangzott beszédből. Fordította Herczeg Ágnes)

Jochen Bockemühl
AZ ERDŐK PUSZTULÁSA TUDATI KÉRDÉS 
(részletek)

(...) Tájról beszélni csak akkor van értelm e, h a  az életösszefüggés 
egy hely hangulataként az emberi tudatban  tükröződik, és az ember 
intenciói ezt az összefüggést többé-kevésbé átalakítják.

Állatok esetében m indig csakis az ad o tt lény világáról beszélhe
tünk, melybe beleszeruesült. Az érzékek által ado tt ösztönzéseket lelki 
organizációjának megfelelően, mintegy álom ban szövi bele maga 
világának képeibe, s ezeknek megfelelően tevékenykedik. így pél
dául a  poszátát, aki tavaszi vagy őszi vonulásakor éjjelente a csillagos 
égbolt alapján tájékozódik, megtéveszthetjük egy planetárium  
fényeivel, s más-más m ódon számos állatot ugyanígy félrevezet
hetünk. Az em ber azonban képes szembehelyezkedni érzéki megfi
gyelése tárgyaival; rá  tu d  kérdezni, hogy valódi, vagy mesterséges 
csillagos égbolttal van-e dolga, sőt ilyen művi képmásokat is csak ő 
tud  képzetei alapján a világba helyezni. Képes tudatossá tenni a 
term észetben m űködő kapcsolatokat.

Egy hely életösszefuggése, amelyben az em ber megism erőként 
és cselekvőként áll, vagy amelybe belehelyezkedik, csak ilyen szem 
benállás által ism erhető fel. Magától a szemlélőtől függ azonban, 
hogy m ennyire tágítja ki a kereteket, am ikor ezt az életösszefüggést, 
m int tájat szólítja meg. Ekkor nem  pusztán valami kívül létezőről van 
szó, de  nem  is olyasvalamiről, ami csupán a szemlélőben él. A belső 
és a külső abban találkozik, am it a szép iránti érzéknek nevezhetünk. 
Ez túlnyúlik az egyes tényeken, és afelé fordul, ami a  jelenségkép
ben belső egységként többé-kevésbé jelen  van. Arról a szellemi egy
ségről van szó, ami a term észeti folyamatok és az emberi intenciók 
között valóságosan m űködő kapcsolatokban él.

A mai ökológia gyakran úgy gondolkodik, hogy csupán az 
ásványi világ, a növények, az állatok és az em berek közötti kapcso
latokat kell tanulm ányozni, s aztán a fogalmak "hálójából" el lehet 
ju tn i az egységhez. Ez azonban eleve leheteden anélkül a törekvés 
nélkül, hogy egy kiválasztott részletben is az egységet találjuk meg, 
ami csak egy eszme lehet. K önnyen belátható, hogy ez a törekvés az 
egység, az eszme m eglétébe vetett h iten alapul; annak létezését előre 
feltételezi. Egy táj sajátosságainak első átélésében egyfajta előzetes 
ismeret van, ami ebből az eszméből származik, és a megismerés 
vezérfonala lesz. M inthogy azonban a képzet értelm ében ez a tudás 
rendkívül határozatlan, az em ber könnyen el is felejti, vagy szeret

né letagadni. Különböző okok m iatt nem  szívesen követjük a meg
ismerési folyamat effajta ábrázolását. Egyik ilyen ok a szubjektív 
önkénytől való félelem, ami jogosu lt is, h a  eszmén egy m eghatározott 
képzetet értünk, s az előzetes ismeretet úgy fogjuk fel, m int az észleleti 
tartalm ak elfedését ezzel az előre m egragadott képzettel. Az eszme 
azonban eleven m arad, s egyben észlelő szervvé is fog válni, ha  m eg
van bennünk  a bizalom, hogy egy kiválasztott részletben is megta
lálható a benne m űködő és egységes szellemi összefüggés, ami 
azután - megfelelően kitágítva - a  világ egységének egy aspektusa
ként jelenik meg. így egy adott táj eszméjének speciális tartalm át az 
egyes összefüggéseket az eszme fényében vizsgálva tudatosíthatjuk.

A táj képeiben nemcsak a term észeti folyamatok ju tn a k  kifeje
zésre, hanem  az ado tt helyhez kötődő em berek gondolkodásm ódja 
és élményei is. M indenütt, ahol az em ber és a környezet kölcsön
hatása létrejön, ebben az értelem ben alakul a  táj. Korábban keveset 
gondolkodtunk ezen. Szép tájképek a term észetben való tevékeny
kedés eredm ényeként egyedül az em berek lelki erőiből születtek. A 
term észettudom ányos korszak kezdetével azonban gondolkodásuk 
révén lassan kioldódták a természeti összefüggésekből, s technikai 
képzetek alapján gépeket kezdtek konstruálni, melyek átvették tőlük 
a m unkát. Ez a folyam at a városban kezdődött, és eleinte inkább a 
szociális terü letre  hato tt vissza. Részben a külső m egkötöttségek alóli 
felszabadulást jelentette, de  a  kötelezettségek egyfajta hiányának lét
rejöttét is. Ezután fokozatosan kezdték belevinni a term észet életfo
lyamataiba a technikai képzeteket. A term észet ugyanolyan é rte 
lem ben vált termelő hellyé, m int az em ber által konstruált gép. Ugyan
olyan váratlan mellékhatásokkal reagált, m in t korábban az em ber 
szociális életének viszonyai. A következm ényeket itt nem  szükséges 
részleteznem, m int ahogy azt a  tényt sem, hogy m indez bizonyos 
következetességgel került bele az em beriség történetébe. Világos 
azonban, hogy a táj képében egyre inkább tükröződik  ez a  gondol
kodásmód; a m onoton, lehetőleg fák nélküli agrárterületeken, s a 
nyílegyenes határvonalú m onokultúrákon. A kötetlenség (kötelezett- 
ség-nélküliség) abban fejeződik ki, hogy a tájképből eltűnik  a  hely 
története - m inden személytelenné válik.

(...) Felelősség csak szabadságból születhet, m ert ahol az em ber 
csupán kívülről adott, külső törvényeket követ, o tt a felelősség a  tö r
vényhozóé. A külső természeti törvényszerűség és a  morális átélés 
szétszakadásából született m eg a szabadság. U gyanakkor azonban a 
felelősségnek az a  feltétele, hogy az em ber - szabadságából kiindul
va - belsőleg összekösse magát azokkal a term észeti vagy szociális 
összefüggésekkel, melyekben törvénykezni akar. Ez azt jelen ti, hogy
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