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TALÁLKOZÓ SZLOVÁKIAI ÉPÍTÉSZEKKEL
Október 10-én V isegrádon, illetve az oda-vissza útra
bérelt hajó fedélzetén szlovákiai és magyarországi építészek
töltöttek együtt egy napot. M agyar részről a Makona Egye
süléshez tartozó Paralel Kft., név szerint Szentesi Anikó
szervezte a találkozót, m elyen a M akona részéről 56-an vet
tek részt. Szlovákiából, pontosabban a Felvidéken kívül
M orvaországból is 27-en érkeztek. A z ottani szervező,
Pásztor Péter néhány évvel ezelőtt fél évig M akovecz Imre
m ellett dolgozott, s a kapcsolat azóta nemhogy megmaradt,
de jelentősen ki is terebélyesedett. Őt a M akonában Simkó
Pál követte, de az elm últ években szlovákiai és magyarországi szakm ai találkozókon rajtuk kívül egyre több épí
tész vett részt.
A M akovecz Im re által kezdem ényezett mostani öszszejövetel a m ár em lített egynapos kirándulás formájában
valósult meg. A vendégek bőséges útravalót hoztak maguk
kal, elsősorban borovicskát és bort; ez m egkönnyítette a
szakmai program , azaz az ism erkedés megindulását.
A m ogyoróhegyi erdei m űvelődési házban M akovecz
Im re köszöntőjét követően a vendégek mutatták be egymás
után diavetítés kíséretében az elm últ években született mun
káikat. Először a bm ói csapat, Ales Fiala, Zdenek Fránek és
M arék Stepán beszélt (Pásztor Péter tolm ácsolt szorgalma
san, hol szlovákra, hol m agyarra fordítva a szót) lakóháza
ikról, egy tem plom ról, és egy - két m eglévő épület közé
bravúrosan elhelyezett - faluházáról. Emlékezetes m arad az
általuk berendezett autósbolt. Rem éljük, hogy kérésünknek
eleget tesznek, és m unkáikat képen is bemutathatjuk - ez
Fent: a találkozó résztvevői a visegrádi kikötőben.
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valamennyi résztvevőre vonatkozik. A z olmützi Tam ás Cernousek és Frantisek Zajicek egy kolostor terveit vetítették.
A Pozsonyi M űszaki Egyetem tanárai azokról a diá
kokkal közösen végzett m unkákról szám oltak be, amelyek
során az életképes, embert szolgáló jövőbeli környezet m eg
valósításának m ódját keresik. A z egyetem et R udolf Sutovsky professzor és Juraj Szalay képviselte.
Pásztor Péterék készültek a legalaposabban a bem u
tatkozásra. Kassai irodájuk, a D & P Architektonická Kanceláriá Drahovsky a Pásztor lenyűgöző teljesítm ényt nyúj
tott, nem csak mennyiségben, hanem m unkáik színvonalá
ban is. A z iroda tagjai: M artin Drahovsky, Peter Pásztor,
Vladisláv Friedmann, Rastislav Rozman, Pavel Simko,
Richard Neufeld, Betka Vargová, Alenka M olnárová és
Boris Vajda.
A kisidai római katolikus tem plom bővítését Fried
mann tervezte; éppen a kirándulás napján szentelték fel az
elkészült épületet. Építés alatt áll egy kassai sarokfoghíjra
tervezett panziójuk, és ugyancsak Kassán a Bankov szálló
átépítése. Drahovsky készítette el Kassa egyik kertvárosi
területének beépítési tervét, ott a m integy hatvan ház m ind
egyikét az elképzelés szerint m ás-m ás építész tervezte. A
befejezéshez közel áll Pásztor Péter lovinobányai tem plo
ma. Ugyanő tervezte Rozsnyón a pápa látogatása alkalm á
val a fedett faszerkezetű emelvényt. Pásztor és Simkó be
mutatták budapesti hónapjaik alatt tervezett családi házai
kat, melyek azóta részben felépültek.
Utolsónak az Arch-Eko Építésziroda tagjai, M ichal
Lent: M akovecz Im re és Pásztor Péter, illetve a hallgatóság az erdei
m űvelődési házban (Tusnády Z solt felvételei)

Gaj, Éva Faragóová és M ichal Dovicovic ismertették Besz
tercebánya környékére vonatkozó regionális tervüket.
A visszaút során vetette fel M akovecz Imre a közös
kiállítás gondolatát, am elyet a beszélgetés során sikerült
pontosabban körvonalazni. Eszerint egy Európa-szerte törté
nő bem utatás céljára összeállításra kerülne egy folyamato
san bővülő, egységes form átum ú kiállítási anyag: a Kelet-

Közép Európai régió organikus építészeti törekvéseiről. A
kiállítás szervezői igyekeznek valam ennyi hasonló szellem 
ben dolgozó építészt felkérni a részvételre.
A kiállítás szervezésével párhuzam osan az Országépítő
is szívesen fogadja közlésre a kiállításra szánt anyagokat,
írásokat vagy híreket.
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MAKOVECZ IMRE BEVEZETŐJE A
SZLOVÁKIAI VENDÉGEK
VETÍTETTKÉPES ELŐADÁSÁHOZ
Olyan épületben jövünk össze, amelyet 12 oszlop tart,
és az égi csillagrendszernek m egfelelően helyezkednek el
benne az állatövi jegyek. A ház északnyugat-délkeleti
irányba van tájolva. Tipikus kelet-európai ház, m i is kelet
európai em berek vagyunk, kutya járkál itten, pálinkát
iszunk, otthonról hozzuk a finom pogácsát. Úgy gondolom,
hogy jó l vagyunk. Jól vagyunk egy olyan épületben, ame
lyet a kozm osz orientál, m egnyom orított szellemünket a
pálinka táplálja, gyom runkat a pogácsa. Ebben a közegben
m ód van arra, hogy em berek egymással úgy találkozzanak,
hogy közben nem gondolnak a pénzre. Módunk van arra,

G örög katolikus tem plom terve, B iel' (Sim kó Pál, 1992.)

hogy amikor itt találkozunk, akkor ne gondoljunk arra, hogy
a tót miért hülye és a m agyar m iért dög, m ódunk van arra,
hogy Közép-Európában jó l érezzük magunkat. Azért m on
dom így, hogy jó l érezzük magunkat, m ert gyűlölöm az
ideológiákat. N agyon szép felhős gondolatokat is lehetne
mondani, am iket én azonban nem szeretek. Igyekszem saját
magamat és környezetem et távol tartani a politikától, de
mindannyian, akik itt vannak M agyarországról - azt hiszem,
a nevükben beszélhetek - arra gondolnak, hogy van m it ten
nünk itt, ebben a Kárpát-medencében. Engedjétek meg,
hogy elmondjam, hogy a M akona Egyesülés Kelet-M agyarországon létrehozta a városok szövetségét, amelynek 170
vállalkozó tagja van, ezek a vállalkozók Romániából, U k
rajnából, Szlovákiából és M agyarországról álltak össze egy
csapattá. M it jelent ez konkrétan? Azt, hogy Grün elindul
húsz libával Beregszászról, előtte telefonon felhívja Nyír-
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R. kát. tem plom b ővítési terve. M alá Ida (L. Friedmann, 1990. Felépült.)

egyházát, az egyik szám ítógéppel ellátott kisközpontot, és
közli, hogy elindult. Ott be van írva az ő neve, és az, hogy Ő
letett ott pénzt, hogy a kauciót a határon abból kifizethesse.
N yíregyházáról ezért értesítik a csengersimai határátkelőhelyet, hogy Grün jön, a kaució a húsz libáért le van téve.
Grün peckesen átjön a határon, terelgeti botocskájával a
libáit, és m egsüvegelik; a kaució le van téve, átjöhet. Bejön
a csengersimai piacra, eladja a húsz libát. Amennyi esze
van, vesz nyolcvan kislibát a pénzért, visszaviszi őket Be
regszászra és ott felneveli őket. És akkor megint elindul,
m iután telefonált, hogy jövök a nyolcvan libával. Ebbe a
koncepcióba belefér az építészet, belefér az emberség, bele
fér a jövőnk, belefér, hogy nem számít, hogy ukrán, hogy
szlovák, hogy magyar, hogy román, hogy zsidó, hanem
hogy jöjjön m ár azzal a húsz libával, adja m ár el, mert
szükség van rá.
Létrehoztuk a M akona-Szlovákia tervezőirodát Duna
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szerdahelyen*. Az iroda m űködik: nem csak a városban,
hanem egyéb szlovákiai helyeken is dolgoznak, .és azért
hívnak a legkülönbözőbb helyekre, szlovák, m agyar és ve
gyes lakosságú városokba, hogy segítsünk a várost újjá
építeni, m ert tönkrement. Term észetesen súlyos problém á
ink vannak, mert a szlovákiai építészek úgy gondolják,
hogy elvisszük a munkájukat. M ert nem jöttek m ég rá, hogy
a város revitalizációs folyam atának megindításával egyre
több és több munka keletkezik, am it m i nem is tudunk
elvinni, és nem is akarunk. Szlovákiai kollégáink elfelej
tették már, hogy Prágában az Aranym űvesek utcájában az
aranyművesek egymás m ellett helyezkedtek el, és ettől több
lett mindegyikük megrendelése, nem kevesebb. Am iről idá
ig beszéltem, felületes és tulajdonképpen stratégiai kategó
riába tartozik. Az igazi problém a az, hogy pl. Dunaszerdahelyen - kivétel nélkül magyarok egyébként, akik kétség
be vannak esve, ha m i odamegyünk, úgyhogy nem szlovák
magyar problémáról van szó - az ott dolgozó építészek
mind kiszolgálták az előző rendszert, és egy üres, ostoba,
gonosz építészetet produkáltak a város számára, és most
meg vannak ijedve, hogy ha mi odamegyünk, olyan építé
szetet csinálunk, am it az emberek szeretni fognak. E zt azért
mesélem el a szlovák kollégáimnak, hogy soha ne jusson
eszükbe, hogy ez valami nemzetiségi probléma, itt minőségi
problémáról van szó. Prim itív minőségi problémáról és
pénzről. Remélem, hogy D unaszerdahelyen m eg tudjuk csi
nálni azt az őrült Patyomkin-falut, am it tervezünk, mely
nem áll másból, m int abból, hogy a földig lerom bolt város
úgynevezett "modem" főterére visszahozzuk Csütörtökhely
től kezdve a legkülönbözőbb helyek építészeti rekvizitumait, úgy, hogy új üzleti tereket tudunk produkálni, tehát
hasznosan; s úgy gondoljuk, hogy a történelem és a köz
érzet szempontjából is helyes gesztust tudunk tenni.
Egyetlenegy dologra kell figyelnünk, hogy nehogy ek
lektikus legyen az, am it teszünk. M eg kell jelennie valami
fontosnak, valami újnak benne. A K árpát-m edence szerves
építészetének az lehet a legnagyobb hibája, ha eklektikus,
ha önismétlő, ha elfárad, ha ostoba lesz. A zért m eséltem el
ezt az egész történetet, hogy ne higyjétek, hogy az a fontos,
hogy mi különböző országokból valók vagyunk, akik itt
ülünk. Meggyőződésem, hogy a K árpát-m edencében ugyan
az a sokezer éves szellemi hatalom uralkodik, amely mindig
is uralkodott. M inket sokkal több szál köt össze, m it amenynyit ma a politika megenged.
Ez a célja összejöveteleinknek, hogy rájöjjünk; minket
sokkal több köt össze, m int amennyi elválaszt .N e enged
jetek, kérlek benneteket, ne engedjetek azoknak a sanda,
rosszhiszemű késztetéseknek, amelyek átszövik a jelenlegi
posztkommunista világot. Száz évvel ezelőtt m inden Kár
pát-medencei embernek kötelessége volt legalább 3-4 nyel
ven beszélni. Számomra fontos példa az a proli, aki egy kis
kunsági városban született, falusi kocsm áros volt az apja,
beszélt szlovákul, szerbül, magyarul, ném etül és latinul, és
Béranger-t közvetlenül fordította franciából. E zt az embert
Petőfi Sándornak hívták.

‘ Ravasz Marián cs M akovecz Im re közös tulajdonú Kjft.-je 1992.
őszén létesült D unaszerdahelyen. A város régi belső részeit lakótelepépítcs
cím én korábban lerom bolták, az új építésziroda O llős Á rp ád polgárm ester
megbízásából "revitalizációs" tanulm ányterveket készített, hogy a belső
részek szükséges fejlesztése kapcsán az elpusztult em lékek felidéződjenek.
A főtér beépítési tanulm ánytervében a tem plom köré hagyom ányos csalló
közi porták homlokzati elem eit őrző épületek kerülnek. T anulm ányterv ké
szült eg y főutcai sarokfoghíjra, és a főutca négy-hat m éter széles üzletsorá
ra, am elynek térfala az egykori, lebontott épületeket idézi fel. A z iroda
készíti a város ú j általános rendezési tervét is.

SZABAD OKTATASI
FÓRUM
Az előző szám unkban részletesen ismertetett előzetes
koncepció alapján október 9-én délelőtt került sor a Magyar
Építészkam ara és Szövetség székházában a Kós Károly
Egyesülés Szabadegyetem ének megnyitására. A szabad ok
tatási fórum hároméves, évi három tematikus tanulmányi
ciklust tartalm az az alábbi rend szerint:
1. Az őszi ciklusok az ember mivoltával, a személyi
ség felépítésével, a szem élyiség és a közösség, a személyi
ség és a világ(egyetem ) kapcsolatával foglalkoznak. Ezen
belül az emberi lény hármas tagozódásáról, az emberi tudat
történeti értelem ben vett változásairól, az emberi létezési
forma okáról, az emberi szem élyiség és a történelem össze
függéséről; gondolkodásunk, érzésvilágunk és akarati im
pulzusaink jellegéről, szerepéről, saját életünk formálásának
lehetőségeiről lesz szó. Ez az ismeret és szem lélet bázisa a
társadalom és környezet erőinek megism erését célzó továb
bi ciklusok megértésének, és ez az oka annak, hogy első
ként m indig ezzel a tém akörrel foglalkozunk.
2. A téli ciklusok az emberi közösség, a társadalom
problém akörével, a jogi-állam i, a szellemi és a gazdasági
élet kapcsolatrendszereivel és működésével foglalkoznak.
Ezen belül a társadalom hármas tagozódásának jellegéről és
okáról, az egyes területek sajátszerűségéről és term észeté
ről, a társadalom és a történelm i folyam atok összefüggései
ről lesz szó. Ennek m egértése az alapja a természeti és művi
környezettel való viszony feltárási lehetőségének, ez az oka
annak, hogy m ásodszor mindig e témakörrel foglalkozunk.
3. A tavaszi ciklusok a term észeti és emberformálta
környezet összefüggéseivel, az emberi személyiség és a
környezet, a társadalom és a környezet, a Világegyetem és a
földi környezet kölcsönhatásaival és alakításuk lehetőségei
vel foglalkoznak. Ezen belül a természeti alakító erők sajá
tosságairól, az ásványi, növényi és állati létforma jellegéről
és összefüggéseiről, az emberi létforma és a természeti lét
formák összefüggéséről, és annak okairól lesz szó. Ez az is
m eret m ódot nyújt az emberi szem élyiség és a társadalom
ismeretének szélesebb keretbe való illesztésére, a problé
mák valódi term észetének és megoldásuk módjának megis
merésére. Ezért egységes világkép kialakításához vezet, s ez
az oka annak, hogy végezetül mindig ezzel a témakörrel
foglalkozunk.
A. Az első év során mindhárom ciklusban a tanári gré
mium által m eghatározott tém akörök és témák megismerése
folyik, szigorúan kialakított rendben, meghatározott előa
dók közreműködésével. A z egyes tém ák elsajátításáról a
ciklusok utolsó foglalkozásán be kell számolni, az előadá
sokon jegyzetelni kelt és a jegyzet bemutatása kötelező.
B. A m ásodik évben az adott témakörökön belül a
témákat és előadókat a felkínált lehetőségek közül a hallga
tók m aguk választják ki. A témakörök elsajátításáról a hall
gatók önálló tanulm ány form ájában adnak számot. M indez
feltételezi a hallgatói grém ium önszerveződését, és a tanári
grémiummal való együttműködését.
C. A harm adik évben a hallgatók az adott témakörön
belül önállóan határoznak a tém acsoportok vagy témák te
kintetében, s a konzulensek segítségével önálló előadásokat,
foglalkozásokat tartanak az újonnan indítandó első
évfolyamnak.

A megnyitó résztvevői a M agyar Építészek Kamarája és
Szövetsége székházénak udvarán (Tusnády Zs. felvétele)

Az első év tartalm a ennek megfelelően:
Őszi ciklus (október 16, - novem ber 27.)
délelőtti előadások: az emberi személyiség
ismerete - Kampis Miklós
délutáni előadás: M akovecz Imre
Téli ciklus: (január 15. - február 19.)
délelőtti előadások: szociális környezet - szociálantropozófia - K álm án István
délutáni előadás: Ekler Dezső
Tavaszi ciklus: (április 16. - m ájus 28.)
délelőtti előadások: a term észet ismerete - Frisch Mihály
délutáni elő a d á '. Il’yés Zsuzsa, és a Pagony iroda tagjai
Bevezetésképpen az előadók a m egjelent kb. hatvan fő
előtt ismertették röviden saját témájukat, m int iniciatívát.
Kampis M iklós felidézte, hogy tizenöt évvel ezelőtt a Kós
Károly Egysülés kezdeményezőinek körén belül elhangzott
már, hogy a három legfontosabb m egoldandó kérdés, amellyel szembe kényszerülünk nézni, a háborít és béke kér
dése, az ökológia problematikája, és az emberi jo g és em
beri méltóság megoldatlansága. A z első alapvetően szem lé
leti, a második gazdasági, a harmadik politikai területre
tartozik, megoldásuk csak együttesen, összefüggően képzel
hető el, félretevésük pedig változatlan valószínűséggel idézi
fel a végveszélyt. Kálmán Ist\>án felhívta a figyelm et a mai
oktatási rendszerek általános hibájára, hogy életidegen
rendszereket, ideológiákat próbál meg átadni a tárgyi
ismeretek helyett. A szabad oktatási fórum célul tűzte maga
elé, hogy a saját tevékenységünket m eghatározó, a valóság
hoz fűződő viszonyunkról adjon világos ismereteket. Ekler
Dezső elmondta, hogy előadásában az egyetemes társadal
mi degeneráció (Hamvas, Guénon) egyes jelenségeiről fog
beszélni (társadalmi leépülés, hadtápgazdálkodás, az autó,
az építészet). M akovecz Imre foglalkozásainak jellegéről
beszélt, amelyekhez hasonlót már m ás tanulócsoportokkal
(vándoriskolásokkal) végzett. A tervezői feladat lényege
egy archetipikus helyzet - építészeti feltételrendszer teljes
átélése és megértése. Frisch M ihály és a P agony iroda be
mutatkozása után kb. harmincán iratkoztak be a helyszínen.

5

A SZERVES ÉPÍTÉSZETRŐL
P aulgerd Jesberg wiesbadeni építész a szerves építé
szet egyik legszorgosabb propagátora. R észt vesz az Inter
national Fórum M án & Architecture munkájában, és a szer
vezet hírlevelének szerkesztésében. Rendszeresen ír organi
kus építészeti m űvekről és alkotókról a ném et nyelvű szak
folyóiratokban (pl. M akovecz Im re überlingeni üzletházáról
a D B Z 1992/12. számában). Alább két írását közöljük Va
das G ábor fordításában (m indkettő a D B Z ugyanezen szá
mában je le n t meg).
Abban biztosan egyetérthetünk a szerzővel, hogy a
szerves építészet általános érvényű meghatározását lehetet
len megadni. Körülírásához, lényegének jellem zéséhez
azonban bizonyára más m egközelítések is lehetségesek. így
Jesberg írásait afféle provokatív vitaindítónak szánjuk; fel
szólítjuk a tisztelt olvasót, építészt, "inzseniőzt" és laikust
egyaránt, hogy a szerves építészet mibenlétéről, vagy az
alábbi írásokról írja meg vélem ényét. R em élhetőleg e köz
lem ényekkel közelebb ju tu n k a szerves építészet, de lega
lábbis egymás álláspontjának megismeréséhez.
E számunkban adalék a témához M ezei Gábor válasza
M akovecz Im re 1984-es körkérdésére, valamint Reima
Pietilá nyilatkozatrészlete. M indkettő egyúttal arra is adhat
ösztönzést, hogy nem-verbális válaszok is szülessenek.
Az em lített 1984-es (m üncheni kiállítási katalógushoz,
majd 1985-ben szélesebb körben is megismételt) körkérdés
volt az első magyarországi kísérlet arra, hogy válasz szüles
sen a szerves építészettel összefüggő kérdésekre. A z 1985-ös
M agyar E lő É pítészet cím ű kiállítás katalógusában jelentek
meg a kérdések (m elyeket tájékoztatás és gondolatébresztés
kedvéért közlünk), és a kérdésekre adott válaszok (Csete
György, D eák László, D eákné B lazsek Gyöngyvér, Dévényi
Sándor, E rdei András, Gerle János, Jankovics Tibor,
Kampis M iklós, K ádas Ágnes, Kálmán István, Kistelegdi
István, K oppány Zoltán, K ravár Ágnes, Lőrincz Ferenc,
M ezei Gábor, N agy Ervin, Sáros László, és a Visegrádcsoport tagjai közül C sem yus Lőrinc, Ertsey Attila, Sánta
Gábor, Siklósi J ó z s e f Túri Attila. Zsigm ond László).

Paulgerd Jesberg
A SZERVES ÉPÍTÉSZET
A szerves építészet fogalm ához
Á ltalános m eghatározás a "szerves építészetre" nincs.
A benne m űködő eleven erők és a velük adekvát formák
ellenállnak m inden olyan kísérletnek, hogy meghatározások
közé szorítsuk őket. A szerves építészet szülőanyja a 19.
század historizáló építészete elleni lázadás. A szerves épí
tészet a kézm űves hagyományokon alapul, humánus és
individuális szabadságigényből nőtt ki, századunk elején je 
lent meg az expresszionizm us széles színképében, és a mo
dem és a nem zetközi stílus uralm a dacára a legutóbbi idők
ig az építészet erőteljes és eleven ága maradt.
A szerves építészet három szinten bontakozott ki: a
természetin, az emberin és a szellemin. Viszonya a termé
szethez m agába foglalja az ásványi és a kristályos forma
világot, átviszi a form aképzésbe a növények növekedését és
m orfológiai fejlődési folyam atát. Em beri vonatkozásában az
organikus építészet az emberi test szervezeti felépítésének
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próbál megfelelni. Válasza a test és a tér plaszticitásának a
komplex érzéki észleléssel és a test m ozgásával való össz
hangba hozása. A szerves építészet keresi a közvetlen utat a
lelki szférába; a színek és form ák m űvészetén át, m int ami
lyen a nyelv és a zene, befolyást gyakorol az em ber érzel
meire és közérzetére, és az azonosulás által olyan erőket
szabadít fel, amelyek a szellem iekre hatnak, és befolyásol
ják etikai és erkölcsi szándékát.
A "szerves építészet" fogalm ával először a chicagói
iskolában találkozunk Louis H eniy Sullivannél (18561934), akitől Frank Lloyd W right (1869-1959) veszi át és
fejleszti tovább. A Sullivannek tulajdonított kifejezés, hogy
"a form a a funkcióhoz igazodik" - amire a m odem építészet
a maga funkcionális ideológiáját alapítja, tulajdonképpen
ezt jelenti: a csíra a lényeg, az az identitás székhelye. Gyen
géd m echanizmusában hatalomvágy rejlik: a funkció, mely
tökéletes kifejeződését a form ában keresi és találja meg. Az
erőforrás és az élniakarás képezik azt az egyszerű alapelvet,
ami minden további szerves kibontakozásnak az alapja. Ez
a mondat a System o f Architectural O m am ent According
with Philosophy o f M an's Powers című, 1924-es művében
található egy olyan díszítéstannal összefüggésben, amely a
metamorfózis organikus elvéből kiindulva egyre újabb for
m ákat alakít ki egyre gazdagabb változatokban. E z a m on
dat, melyet egy tisztán anyagi jellegű folyam at igazolásául
iktatott be, végül is "erőforrás és élniakarás szerves kibon
takozásaként" jelenik meg.
Frank Lloyd W right egy 1953-as előadásában m egis
métli azt, am it 1934-ben, Sullivant követve m ár kifejtett (A
fiatal építészhez, 1931.) "Az organikus az a szó, am it erre az
(új) építészetre alkalmazni akarunk. E zért állok itt Önök
előtt, az organikus építészetet prédikálva."
A szerves építészet m ozgatórugóját Bruno Taut szol
gáltatja a G lasem e K etté-ve 1 (üveglánc); az eszm ei rokonok
közötti 1919-20-as levelezéssel. Az ő "nagy virág"-a és
Hans Scharoun "városi koroná"-ja ebből az impulzusból
nőtt ki. Paul Gösch portálja 1920. körül m ár az első Goetheanumhoz is készülhetett volna.
Paul Goesch: V ázlat. (1920.)

M egjelenési fo rm á k
A szerves építészet megjelenési formái öt különböző
síkon jellem ezhetők: funkcionális, geometrikus, plasztikus,
konstruktív és spirituális. H ugó H áring (1882-1958), a szer
ves építészet apostola a funkcionálisból fejleszti ki elmé
letét. "... ez m ár nem is építészet, itt egy olyan épület jö n
létre, am ely szerv; egy olyan lény, am elyet az épület szol
gál." Az alaprajz elkészítése olyan tevékenység, mely m oz
gási és funkcionális folyam atok építészeti megfeleléséhez
vezet. A Gut Garkau és a bieberachi lakóházak ennek a pél
dái. Erich M endelsohn 1917-21-ben épült Einstein-tomyán
az a dinam ikusan funkcionális jelenik meg előre, ami Ru
dolf Steiner Goetheanum ában m ás m ódon kifejeződik.
Hans Scharoun (1893-1972) ugyancsak a kibővített
funkcionális indítékból m eríti építészeti intuícióit, ami a
berlini filharm ónia épületében (1956-63) csúcsosodik ki a
szerves építészet m esterműveként. Ugyancsak a szervessé
tágított fünkcionalizm us-fogalom ból keletkeztek más kultu
rális épületek, m int A d o lf Ábel és R o lf Gutbrod 1956-ban
elkészült stuttgarti Liederhalle-ja, vagy a Billing-PetersR u ff iroda által 1981-ben épített lüdenscheidi kultúrház.
A szerves építészetnek elsősorban a geometrikus ele
m ét hangsúlyozta a Fehling & Gogel építészpáros a Max
Planck Társaság intézeti épületein. Elem i m értani alakzatok
válnak itt szabad szerves form ák kiindulásává alaprajzon és
m etszeten egyaránt.
A szerves építészet plasztikus eleme egy belső for
m álást ösztönző erőből fakad. Herm ann Finsterlin (18871973) m űveivel, és a m aga bonyolult nyelvezetével ezt így
fejezi ki: "Itt (a szervesben) rejlik az új építőművészet kul
csa, hogy a stílust m ár ne prim itív form ákon keressük, ha
nem a nagy form átum , és szerves alapegységei megvál
tozott, bonyolult kialakításában." ("A nyolcadik nap"-ból)
H ans Poelzig (1869-1936) 1911-19-ben a berlini Schum ann-cirkuszt M ax Reinhard Nagyszínházává építette át, és
cseppkőboltozatos, kristályszerűen nőtt világgá alakította. A
Salzburg m elletti H ellbrunnban építendő ünnepi játékcsar
nok fantasztikus-szerves-expresszív térvei a huszas évek
elejének im pulzusára vezethetők vissza. A terület felszíni
változásaival em elkedő széksorai összefonódnak az ünnepi
játékok széksoraival, zenével áthatott szerves egységbe ol
vadva velük.
Hogy a szerves építészetben konstruktív erők működ
nek, az a legkevésbé sem céltudatos dolog, hanem formális
fejlődés lépcsőfokain jö tt létre. Itt olyan forrás tört fel,
melyből a jövendő alakulhat ki. A szerves építészet erőjátéHerroann Finsterlin: V ázlat (1919.)

kát először Antonio Gaudl tette láthatóvá a Sagrada Família
függesztett makettjével, és ebből alakította ki a hordszerkezet form áját és konstrukcióját. (Pontosabban: a Güellgyári munkástelep templomáról van szó - a szerk.) Frei Ottó
lemásolta ezt a modellt, feldolgozta, és m űvében tovább
fejlesztette a rajta szerzett tapasztalatokat. A természetes
építésről felállított elmélete m egveti egy olyan szerves
építészet alapjait, amely a szerkezetből alakul ki.
A két nagy mérnök, a francia Eugéne Frayssinet
(1879-1962) és a svájci Róbert M aillard (1872-1940) a vas
beton építésben felismerte a szerves, és a konstruktívval adekvát formanyelv alkalmazási lehetőségeit. Santiago Calatrava, a Zürichben építő és tanító katalán építőmérnök az
acélban és a betonban rejlő anyagi erők játék át egy szerves,
szerkezetileg meghatározott form anyelvre fordítja le. Példa
képeit az ásványok és növények világából, a m adarak repü
léséből veszi, vagy akár "szarvánál ragadja m eg a bikát".
(Utalás Calatrava bikafejet ábrázoló vázlataira)
A szerves építészet szellem i elvét m esszem enőleg az
antropozófia uralja. R udolf Steiner az első Goetheanum épí
tésével kapcsolatban "az istenek gégéjéről" beszél. E z az is
mertetőjegye az élő igének, m ely kívülről hatol be, és belül
ről kap választ. Számára az építészet olyan, mint a dióhéj,
amely a dióbélnek válaszol, vagy - fordítva - m int a kuglóf,
melynél a sütőforma alakítja ki a tartalmat.
Míg az első Goetheanum a két kupola áthatásának szi
gorú geometriai formáival m ég a korai antropozófia vezér
elveit követi, R udolf Steiner a második Goetheanum építőit
már szabadjára engedi, hogy a betont a benne rejlő form á
lási lehetőségek szerint alakítsák és szellem i erőkkel töltsék
meg. Az épület a Steiner által m egszabott külső m egjele
néssel épült fel, és az antropozófiából kinőtt építészet példá
jául szolgál. A belsőnek a külsővel adekvát kialakítása ál
landó kihívás maradt azóta is.
Az antropozófús építészet R udolf Steiner ösztönzésé
nek követésétől stílussá merevedett. Steiner az antropozófús
építészetet már az első Goetheanum építésekor elevenen
fejlődő és változó folyamatnak tekintette, am ikor ezt m ond
ta: "... ha újból megépíteném, ugyanolyan megfontolásból
és azonos törvényszerűségek alapján tenném, de a legtöbb
részlete, talán maga az egész is teljesen más volna." (1921.
június 19.)
A W aldorf-iskolák építői az antropozófiai em berkép
ből és a belőle kifejlődött képzési rendszerből kiindulva
mintaszerű épületeket alkottak. A sztereotip ismétlések
ugyanakkor elkoptatták az adott form ai repertoárt.
Ha a szerves építészetet néhány tézisben akarjuk öszszefoglalni, az csak kísérlet maradhat:
• A szerves építés és formálás az alkotó
egyéni ismereteitől és művészi
alkotóerejétől függ,
• felismerhetővé teszi az anyagban, a
szerkezetben, a form ában és a színben
a bennük hatő erőket,
• megnyílik a kozmikus és szellemi erők
előtt, hogy azok alakot ölthessenek,
• kifejezésre ju ttat emberi, szociális,
ökológiai, sőt gazdasági erőket is,
• és nyitva áll minden olyan változtatás
számára, amely az embert, az em ber
létét, és annak tudatossá válását
szolgálja.
A szerves építészet éppen ezért nem stílus, hanem a
szellem tudatában élő em ber tartásából és erkölcsi fele
lősségéből eredő alkotó cselekvés.
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Paulgerd Jesberg
AZ INGENIÓZUS TEVÉKENYSÉG
A szerves építészetben a formaalkotók, építészek, dizájnerek, képzőm űvészek uralják a terepet. A műszaki szak
emberek segítségét szívesen igénybe veszik az épületgépészeti, akusztikai és épületfizikai megoldásokhoz. Az
építőmérnök viszont a tervezési folyamatból messzemenően
kimarad, legfeljebb a statikai m űbizonylatot készítheti el a
végén. Pedig az egészet szem előtt tartva a szerves építé
szetnek m eg kellene nyílnia a m érnök előtt, hogy "ingeniózus" tevékenységét fokozottan bevonhassák a kiszélesített
form aalkotó folyamatba.
Az ingeniózus tevékenység:
Az ingeniózus tevékenység (a latin ingenium, ingeniosus-ból ered, akárcsak az ingenieur = mérnök, indzsellér,
vagy a zseni. - a ford.) négy síkon definiálható:
- először is valam ely dolog mibenlétét, természetét
határozza meg,
- aztán benne foglaltatnak az em ber természetes
hajlam ai, veleszületett képességei,
gondolkodásm ódja és jellem e,
- m indenekelőtt azonban a józan ész használatát
jelenti, am it az éles elm e és találékonyság tölt ki, és
a szellem, hum or és fantázia irányít,
- végül vele határozzuk m eg az ötletes feltalálói
képességet, ami a zsenialitásból és tehetségből
alkotott ingeniózus tárgyat jellem zi.
Az egyensúlyról
A szerves építészet nem fakadhat valam ilyen egyol
dalú formaképzásből, ami csak a formát m agát alakítja mű
veléssel és változtatással. Az építést szerves egészként kell
látni. Egy elem i folyam atból kiindulva az anyagiból és az
abban foglaltatott törvényszerűségekből építkezik, felhasz
nálja a belőlük levezethető szerkezeteket, és a bennük mű
ködő m echanikai erőket. Építeni annyit tesz, m int a mecha
nikai erőket állandó egyensúlyban tartani úgy, hogy azok
egym ást kölcsönösen kioltsák.
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Az egyensúly kitölti és m egtartja a tartószerkezeteket.
Az egymás ellen ható erők a tartószerkezet bizonyos pont
jain összesűrűsödnek, és olyan erőtöbbletet hoznak létre,
ami magából kiindulva igényli a formaalakítást. Az erő
többlet hőt szabadít fel, a hő alakulni törekszik, átviszi
magát az emberre, és közben érzéseket és alkotásvágyat vált
ki.
Az oszlop
Egy kéttámaszú tartó szem lélése felism erhetővé teszi
az erők játékát, és azokat a pontokat, ahol az erőtöbblet fel
lép. A gerenda átveszi az őt terhelő nyomóerőket, belső hú
zóerőkkel válaszol a behajlásra, egy pontban egyesíti a két
erőt, és nyomóerő alakjában átviszi a tartóoszlopokra. Azok
m eg az oszlopfokben átveszik a nyom óerőt a gerendától,
"lábára állítják", és levezetik az alapba. A tartóból és tá
maszból álló tartószerkezet egyensúlyban van, az erők
kölcsönösen kioltják egymást.
A tartó és a támaszok találkozási pontján erőtöbblet
lép fel, ami formaként akar megjelenni. A z antik világ a
tartó erőtöbbletéből a m űvészien kiképzett oszlopfőt alakí
totta ki, a támaszából a jellegzetes tóruszos lábazatot. Az
architrávban triglifek és m etopék jelennek meg, hogy for
mai kifejezést adjanak a tartóban ható nyomó- és húzó
erőknek. Az ókor építőmesterei m ég tovább léptek. Az em
ber képét átvitték az oszlopra, és emberi alakot adtak neki,
a férfiét dór, a nőét ión stílusban képezve ki. Vitruvius be
számol róla, hogy Kallimakhosz felism erte a szerves erőket
az akantuszlevél növekedésében, am int az kinő egy kosár
kából, és szinte szétfeszíti azt.
Itt is erőtöbblet látható, akárcsak az oszlopfőben. K al
limakhosz ingeniózus tevékenysége ezekből az összefüggé
sekből elvezet a fantáziadús korinthoszi oszlopfő feltalálá
sához, és egy új, elegáns oszloprendhez.
A kötél
Másképp viselkedik a függő kötél. A nyom óerőt csak
húzóerővé tudja átalakítani, am elyet a felfüggesztési ponton
kell felvennie. A függesztett kötél parabolaalakot vesz fel,
és így önmagától ívalakot ölt, ami a végtelenből jön, és a

végtelenbe tér vissza. A kötél a m éretétől függően tetsző
leges helyeken tetszőleges számú és nagyságú terhet képes
felvenni, m elyek a parabolaívet ennek m egfelelően folyto
nos alakváltozásra kényszerítik.
A kötél m inden erőhatásra alakváltozással válaszol,
ezért a benne lejátszódó eleven folyamatok a fuggőhidak
szerkezetésói könnyen leolvashatók. A kötegekbe összefo
gott kötelek húzó- és nyom óerőket vesznek át, húzóerővé
alakítják őket, ezek pedig a felfüggesztési pontok felé tör
nek. A kötélben fellépő erőtöbblet a tám adási pontokon mu
tatkozik meg. És fokozottan jelenik m eg a kötél felfekvési
helyein, a pilléreken, melyek a kőtelet felem elik és tartják,
és még elem entárisabban jelenik m eg a kőtélvégek lehorgonyzási helyein, ahol m inden húzóerő összefut.
A tám asztékban fellépő erőtöbbletet a hídépítők pillé
rek és kapuk kialakítására használják fel. Felerősítik a kü
szöbélményt, ami egy akadály egyik oldaláról a másikra va
ló átjutásban lép fel. A kötelet feszítő és lekötő pontokon
keletkező erőtöbblet az ellensúly form áját és alakját veszi
fel. A korai függőhidakon óriások Figurái találhatók, akik
nekifeszülnek a kötelek húzóerejének, vagy oroszlánokét,
amelyek ezenfelül a hidat is őrzik.
Vázszerkezet és háló
A z építőanyagok nyomással, húzással, hajlítással és
csavarással szembeni eltérő teherviselő képessége a leg
különfélébb megoldásoknak teremt lehetőséget. Ezek a
megoldások egyszer a falon belül egymásra rakott elemek
ben mutatkoznak, m ásszor elem eket és viszonyokat struktu
rálnak, vas- vagy acélgerendákat és összeerősítésüket éke
léssel, szegecseléssel, hegesztéssel, felhasználva őket vázszerkezetes falként, vagy rácsos szerkezetként nagy fesz
távok áthidalására.
A merev, nagy felületű és térfogatú tartószerkezetek
rúdjaiban a húzó- és nyomóerők ki vannak egyensúlyozva.
M áskor köteleket csom óznak és sodornak össze egyszeresen
vagy többszörösen görbült felületet alkotó hálóvá. Ezek tá
gas és eleven üres tereket képesek kialakítani. Minden te
her, ami az ilyen hálós szerkezetre hat - akár nő, akár csök
ken - m egváltoztatja a szerkezet egyensúlyát: az egyik olda
li benyom ódások a túloldalon kitürem kedéseket okoznak.

Ez a viselkedés lehetővé teszi az erők játékos keze
lését, mindig új formákat hozva létre. A szerkezet maga
minden külső behatásra elevenen változik, a számítógép pe
dig előre ki tudja szám ítani a leendő formát, arról képet
alkotni, és el is készíteni. A szám ítógép lehetővé teszi a
szerves formálást; kitágítja és m egkönnyíti a formaképzés
folyamatát.
A fal
Akár kőből van rakva, akár betonból öntve, a magasba
nyúlva és elvékonyodva, a homogén fal önmagát hordja, és
viszi a tetők é boltozatok terhét - és teljesen kitöltik az egy
mást egyensúlyozó erők. A belevágott nyílások, ajtók abla
kok megtörik az erőeloszlás hom ogenitását. Ezek a beavat
kozások az erők lefutásában le- és körülvezetéseket és sűrű
södéseket kényszerítenek ki, a falat pedig különböző felépí
tésű erőterekké strukturálják át. A fal ezáltal belső plaszticitást kap, amely viszont kifelé törekszik és formálni akar.
A formaképző akarat felfogja az erőtöbbletet, és architektonikus tagolást ad a falnak: az ablaknyílásokat kerettel és
oromzattal veszi körül, az ajtókat szupraportával koronázza,
és portállá szálesíti. Ezzel olyan form ai repertoárt teremt
magának, amely a falban fellépő erőket láthatóvá és átélhetővé teszi. Ezek a folyamatok az építészet hosszú története
során stílusalkotó ism ertetőjegyekben jutottak kifejezésre.
A modemság racionalitása leküzdötte a stílus akaratát, köz
ben nem vett tudomsát a fal erőpotenciáljáról, vagy egysze
rűen nem akart tudomást venni róla. A fal fellazítása hightech-struktúrává a benne ható erőket a látható tartószerke
zetekbe kényszeríti, melyeket a dekonstruktív formáló aka
rat ismét játékosan felold. Hogy hogyan lehet az alkotó erő
fölösleget a teherhordó tégla- vagy betonfalból alkotó mó
don kiszabadítani, arra a szerves építészet tud jól sikerűit
példákat nyújtani. A nagyobb feladatok m ég megoldásra
vámak, hogy a mechanikusan működő erők és erőtöbbletek
a fachwerk-hálós és pneumatikus szerkezetekben formáló
erővé alakulva új formanyelvet teremtsenek.
A 8. oldalon Louis Sullivan: faragott kődíszítcs részlete, cs
Bruno Taut: A nagy virág.
A 9. oldalon H ans Scharoun: építészeti vázlat, és
Hans Poelzig: terv a hellbrunni ünnepi játékokhoz

Makovecz Imre
KÉRDÉSEK A SZERVES ÉPÍTÉSZETRŐL
Kedves Barátom!
Úgy érzem, eljött az ideje annak, hogy a magyarországi
szerves építészet szervezetileg cs szellemileg is a nyilvánosság elé
lépjen, kijelentse magáról azt, ami a lényege és a feladata.
Korábbi korszakunk a mellőzés,- az üldözés, a perifériára
szorítás kora volt. Ez a hosszú idő - néhányunknál 20-22 év - hoz
zászoktatott ahhoz, hogy gondolatainkat, céljainkat ne fogalmaz
zuk meg egyenesen, hanem rejtsük el, hiszen ez kényszerű harc
modorunkhoz hozzátartozott. Félő, hogy aki sokáig hallgat, annak
a gondolatai is elnémulnak.
1. M i az a hajlam, ami Téged a szerves építészeti formákhoz
vezetett? Mert - gondolom - a példaképek kiválasztása mögött, a
józan belátás mögött is eredetileg egy hajlam, a személyiségnek
egy sajátos hangulata áll.
2. Mi a szerves gondolkodás? Törekvés csupán békében élni
a természettel, vagy csak ráébredés, hogy saját természetünk is a
világhoz tartozik, minden dialektika nélkül?
3. Mi változott a világban, ami a szerves gondolkodást, és
annak irányát szükségessé tette? Megelégeltük az absztrakciót, és
mentjük, ami menthető, vagy az általános félelemmel szemben az
önismeret útján keresünk önálló válaszokat kérdéseinkre?
4. a./ A világ keleti-nyugati alternatívája milyen károkat
okozott? Látható-e a világban olyan mutáció, amely e kettősen
működő manipulációnak az eredménye?
b./ Van-e a szerves gondolkodásnak erre válasza? Van-e
módszere?
5. Mi a tárgy szerepe a. természetben, és abban a környe
zetben, amely a Földet negligálja és feláldozza?
6. Van-e geometriája a szerves építészetnek?
7. A tektonika a tárgyak nehézkedésc, vagy a tárgyak kiemel
kedése és felszabadulása a túlterhelés szenvedéséből? Az architek
túra a tektonika költői metaforája, vagy metamorfózisa? Az épület
a fold átalakult növekménye, vagy egy független szellem egyesü
lése a fold anyagaival? Van az Építész választott anyagainak
kánonja?
8. Van-e ellensége a szerves világszemléletnek és építészet
nek? Mi, vagy ki az? Van-e módszere, mik az eredményei, stb.?
9. Van-e a szerves gondolkodásnak olyan karaktere, tartalma
és célja, mely ellenfeleinek átláthatatlan?
10. A szerves építészetnek van-e kapcsolata a népművészet
tel?
11. Miért nem tudjuk elolvasni az "írásos" mintákat? Miért
heimetikus a népművészet azok számára, akik csinálták, vagy
csinálják? A népművészet jeleinek megfejtésére van-e remény?
Fontos-e a szerves gondolkodás számára a népművészet, mint egy
több ezer évvel ezelőtti információs rendszer? Mit adhat a XX.
század végén?
12. Ha az emberi társadalmat metatermészetnek tekintjük, mi
benne a természettől idegen elem? Mi a célja ennek az idegen
elemnek?
13. Mi ennek az idegen elemnek a jövője, mi a jövője ezzel
összefüggésben a szerves világszemléletnek? Mi az automatizmus
alternatívája?
14. Mi lehet a szerves építészeten belül a mi, magyarországi
szerves építészek feladata, lehetősége? Mi a Te lehetőséged, célod
ezen belül? Mik a hiányaid, melyeket tőlünk, másoktól kell kitöltened, és m i az, amit Te adhatsz?
Kérlek, válaszolj minden kérdésre. A kérdéseket úgy állítot
tam össze, hogy azok egymáshoz kapcsolódjanak.
A kérdésekre adott válaszaidhoz kérlek, mellékelj nyom
tatásra alkalmas épületfényképeket és rajzokat, melyek szóbeli
válaszaidnak képi megfelelői.
Budapest, 1985. február 25.
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REIMA PIETILÁ
1923-1993

Az elkövetkezőkben az eddigieknél (Antonio Gaudi
1991/1, Tón Alberts - 1991/1) rendszeresebben mutatunk be
a szerves építészet körébe tartozó építészeket, akiknek mun
kái és gondolatai meghatározó jelentőségűek tudtak marad
ni napjaink sűrű változásai közepette. Annak, hogy most
Reima Pietilá em lékét idézzük, augusztus 26-án bekövet
kezett halála ad szomorú időszerűséget.
M egdöbbentően kevés művet alkotott (azokat is mind
annyiszor az általunk j ó l ism ert lelassult idő vajúdásában),
kétségtelen azonban, hogy ezek majd mindegyike fo rd u ló 
pont saját munkásságában, és mérföldkő az építészet egye
temes történetében.
Legjellem zőbb emlékem róla, am ikor néhány évvel ez
előtt valamilyen nagyszabású nemzetközi építésztalálkozóról
készített TV-műsorában Osskó Judit őt is meginterjúvolta. A
sok posztm odern világnagyság után, akik m ély meggyőző
déssel, professzori tekintéllyel adták elő elméleteiket azok
ról a fo rm a i játékokról, am elyekkel hazugságaikat takargat
ják, Pietilá arra a kérdésre, hogy mi építészeti form áinak f ő
fo n á s a , kicsit elgondolkozva, talán elmélázva a maga gyer
meki őszinteségével azt válaszolta: a felhők.
(G. J.)
Kereszt a H e n anta-i tem plom ból
Lent: a tam perei kö nyvtár t e n e é s fényképe

ÉPÍTÉSZET
ÉS KULTURÁLIS REGIONALIZMUS
Interjúrészlet
az 1985-ös helsinki kiállítás katalógusából

SZAVAK, SZEMIOTIKA, NYELV - ÉPÍTÉSZET
Marja-Riitta No?ri:
Ön új kifejezések m egalkotásával továbbfejlesztette a
finn nyelvet, hogy alkalmassá tegye az építészetelm élet tár
gyalására. Másrészt azt is mondta, hogy szándékában áll az
építészetet szavakkal leírni. Használhatók-e ugyanazok a
szavak mindkét célra, és az így továbbfejlesztett nyelv ho
gyan működik kommunikációs eszközként? M ilyennek látja
az építészet és a nyelv kapcsolatát?
Reima Pietilá:
Az építészetben a terem tés több síkon zajló folyamat.
Magába foglalja a szóbeli program ozást és irányítást; az
alaprajzok, metszetek, hom lokzatok vázolása révén a képal
kotást; térbeli megjelenítést a léptékhelyes modellezéssel;
anyagiasítást a megépítéssel. A szavak és képek egyaránt
használatosak az építészeti forma elmagyarázására, de egyi
kük sem elegendő önmagában ahhoz, hogy az építészetet jól
felfoghatóvá tegye. Az építészet m ár az analitikus fázisban
teljes egészében jelen van tervm eghatározás és egy halom
rajz formájában. A kész épület beletagozódik a környe
zetbe, és mindkettejükre jellem ző tulajdonságokat hív élet
re. Olyan nyelven kezd szólni, mely kifejezi közös m onda
nivalójukat. De mielőtt még a kész épület m agáért tudna
beszélni, másnak kell szólnia és kommunikálnia helyette a
tervek meta-nyelvén.
Ennek ellenére az épület m ég nem válik kifejező épí
tészetté, hacsak a formái nem tartalm aznak beépített narra
tív elemeket, vagyis - a klasszikus esztétika nyelvén szólva
- nincs saját formanyelve.
Ezen azt értem, hogy egy kifejező formának szüksége
van kezdeti elgondolásokra és alapvető koncepciókra, hogy
meg tudjon születni. Aulis Blomstedt azt mondta, hogy Yrjö
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Lindgren m indig a gondolatokat kereste a terv mögött. Úgy
látszik, A lvar Aalto is ragaszkodott ahhoz az elvhez, hogy a
tervnek szilárd alapeszm én kell nyugodnia. Az az építész,
aki gondosan elm élyül az épülete minőségében és külö
nösen művészi hatásában, ham arosan érthetetlenné válik,
belebonyolódik a szavakba. A nehézség abban rejlik, hogy
sok fontos elképzelés m ár születésekor képszerű, és a raj
zolás által, m ás szóval nem-verbális úton fejlődik tovább
specifikus formákká. Aki beszél, az az építészeti eszmét indirekt módon, szavakkal kénytelen kifejezni. És ez nem
csekély probléma.
M indazonáltal egy pályázati team tagjai gyakran cse
rélnek eszm ét annak em brionális állapotában. Mindenki
tudja, hogy egy jó alapgondolatot ki kell dolgozni akkor is,
ha még nincs tálalható formája. Már akkor kell tudni be
szélni valam ely elképzelésről, am ikor még nem vett fel
határozott alakot.
Ludwig W ittgenstein gondolata, hogy "Amit ki lehet
mondani, azt ki lehet mondani pontosan; am it nem mond
hatunk ki, arról hallgassunk." nem alkalm azható arra a fajta
építészetre, amely tervvázlatokkal dolgozik. De a raciona
lista m ozgalom építészei, akik "előregyártott" geometrikus
elemekkel dolgoznak, W ittgenstein tételét filozófiájuk alap
kövének tekintik.
Én szem m el láthatóan nem tekintem annak. Martin
Heidegger fenom enológiai felfedezései megfelelő hátteret
szolgáltatnak az én nem -verbális formateremtésemnek. Az
em brionális formák olyanok, mint a kisbabák gügyögése,
amelyen át a gyerm ek gyorsan eljut az értelmes beszédhez.
A kísérletező vázlatok vajon nem jelentik-e a legrövidebb
utat a holisztikus formához?
A m ikor a ma uralkodó racionalista építészeti filozófia
elveti az eredeti form a regeneratív születésének elvét, vajon
nem vágja-e el saját gyökereit és arra való képességét, hogy
m élyebben behatoljon az építészetbe; és nem vágja-e el
term észetes kapcsolatát a form a jelentőségével, bátran meg
nyugtatva m agát a wittgensteini hallgatással?
Úgy képzelem , hogy a verbális és nem-verbális közlés
a kom m unikációs form a tengelyének két vége. Az én érdek
lődésem a tengely középső részére irányul. Azt hiszem, ott
találom m eg eszm éim et és vázlataim at; formanyelvem ele
meit.
A z építészet kognitív és egyúttal értelmes kulturális
produktum. Egy m űnek kell, hogy legyen belső üzenete, és
tisztességes formája, m ellyel megism erteti m agát és mon
danivalóját, feltárva kapcsolatát kulturális értékeinkkel (a
negatívokkal is) és a term észettel; kozmikus és földi vonat
kozásaiban egyaránt.
A nyanyelvem en gondolkodom, azaz finnül. Amikor
rajzolok: beszélek - a finn nyelv intonációja és ritmusa irá
nyítja a ceruzám mozgását. Finnül rajzolok tehát? Az anya
nyelvem ritmusa befolyásolja a rajzolt formákat, alakítja a
vonalaimat, körvonalazza a rajzolt felületeket. A finn
nyelvtan lokális esetei és regionális szókincse az elemei an
nak a módnak, ahogy építészeti topológiám at és tereimet
formába öntöm.
A mai építészet számára egy új szótár és egy új mun
kanyelv elengedhetetlen szükséglet.
A tervezésben alkalm azott új kifejezések segítenek ne
kem, hogy a nyelv közrem űködésével m egtaláljak fontos
képi fogalmakat, s a tér és a lokalitás fogalmába perspektí
vákat nyissak.
Fejlettebb idegen nyelvek sok olyan építészeti fogal
mat és kifejezést tartalm aznak, amik a finnből hiányoznak.
Nekem kellett kitöltenem azt az űrt, ahol a modem finn
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nyelv szótára cserben hagyott.
"Muodostaa" - to fo rm - alakítani, és "muotoilla" - to
give fo rm - alakot adni: ezek a m indennapi finn nyelv ki
fejezései. "M uodontaa" - to form uláié - form ába önteni, és
"muotouttaa" - to form uláié by means o f design process tervezés folyamatában formálni: ezek az építész szakkife
jezései.
Az építészet különleges, sajátos térbeli m ega-m űvé
szet; olyan szobrászat, m elynek térbeli szerkezetét benne és
körülötte mozogva tapasztaljuk meg.
(Vadas Gábor fordítása)
O ta n ie m i, D ip o li d iá k c e n tr u m te r v e é s f é n y k é p e

R eiraa Pietilá fontosabb m unkái:
-

-

Finn pavilon - brüsszeli világkiállítás, 1958.
Kaleva templom - Tampere, 1959-66
Suvikumpu lakóházak - Tapiola, 1962-69
Finn Nagykövetség - Új-Delhi, 1963 (pályázat) 1980-85
Dipoli diákcentrum - Otaniemi, 1961-66
Többcélú szórakoztató központ - Monté Carlo
(meghívásos pályázat), 1969
Hervanta (Tampere) városközpontja templommal,
üzletekkel, szabadidőközponttal, irodákkal,
étteremmel, könyvtárral - első ütem : 1975-79,
második ütem: 1985-87
Sief Palota - Kuwait, 1973-82
Öregek otthona - Pori, 1980-84
Metso, városi könyvtár - Tam pere, 1978-86
Köztársasági elnöki rezidencia, M ántyniemi Helsinki, 1983-87

MEZEI GÁBOR: TÁRGYAK ÉS ÍRÁSOK
LEVÉLVÁLTÁS -1979.

Tisztelt Kiadó!

Kedves M ezei Gábor!
Örömmel értesítem, hogy kiadónk a közelmúltban indított
új sorozatába, a M ÚTEREM -be egy Ónről készítendő
könyv tervét hagyta jóvá.
Egyelőre a könyv koncepcióját ismertető szerkesztői gon
dolatmenet vázlatát küldöm, és arra kérem, hogy a közel
jövőben H-Sz-P 10-13 óra között keressen m eg személye
sen, vagy telefonon a kiadóban. /IX. em. 927 vagy 930-as
szoba/
Gondolkozzék azon, ki lehetne munkássága leghozzáértőbb
szerzője, m ert ebben term észetesen elsőként az Ön vélem é
nyét kérdezzük.
Mielőbbi jelentkezését várom.
Szeretettel üdvözli
Dvorszky Hedvig
szerkesztő

Kedves K öm er Éva!

1979. február hónapban levelet kaptam Önöktől, amelyben
örömmel értesítenek, hogy szerény szem élyem ről a kiadó
M ŰTEREM -sorozatában könyvet kívánnak megjelentetni.
Tekintettel arra, hogy márciusban írt válaszom ra mind a
mai napig nem reagáltak, kénytelen vagyok feltételezni,
hogy még idejében m egváltoztatták elhatározásukat, és a
szerződéskötéstől eltekintenek.
Ez a várható fejlemény már csak azért is Örvendetes szá
momra, mert sokirányú egyéb elfoglaltságom m iatt amúgy
sem tudnék a dologgal belátható időn belül alaposabban
foglalkozni - nem beszélve arról, hogy a tevékenységemet
bemutató mű néhány jóízlésű különctől eltekintve mást
aligha érdekelne.
Kötelességem azonban felhívni a T. Kiadó figyelm ét a
Mozgó Világ c. folyóirat áprilisi szám ában m egjelent nyi
latkozatomra, idézem: "Várhatóan m egjelenik a Corvina ki
adónál Önéletrajzom harminc éven belül..."
Semmiképpen nem szeretném, ha az érdeklődő olvasókat
nagy csalódás érné legendás szavahihetőségem tekinteté
ben.
Kérem tehát, hogy bármily nehéz is, tartsanak ki m egvál
tozott elhatározásuk m ellett és hagyják félretéve teryüket azonban egy későbbi időpontban térjenek vissza rá, de ez
lehetőleg ne.legyen a m ost gyorsan következő években.
Rendíthetetlen bizalom m al és tisztelettel

M egkaptam Dvorszky Hedvig levelét, amelyben értesít,
hogy a kiadó M ŰTEREM -sorozatában lehetőség nyílt egy
rólam készítendő könyv m egjelentetésére. Örömmel fogad
tam ezt a döntést, m elyet term észetesen nagy megtisztel
tetésnek tekintek.
Szeretném, ha a könyv szerzője Dvorszky Hedvig lenne,
éspedig azért, m ert ő az egyetlen, aki a művészettörténészek
közül az iparm űvészet területével kellő alapossággal és m a
gas színvonalon foglalkozott, ugyanakkor tevékenységemet
rokonszenw el figyelte. Fotósként Csák M iklóst javasolom,
aki m ár korábban sok kitűnő felvételt készített munkáimról.
A könyv jelleg ét tekintve dokumentum-gyűjteményt tarta
nék a legjobbnak, am elyben a tanulmányon kívül rövid írá
sok, cikkek, a tervek ism ertetése és a fotóanyagon kívül
több olyan irodalmi és képzőművészeti anyagot is szeretnék
közölni, am elyek döntő befolyással voltak életemre és
munkásságomra.
A m egtisztelő lehetőséget ismételten köszönve

Mezei Gábor
bútortervező
Budapest, 1979. június hó.

Kedves Gábor!
Indignálódott leveledre válaszolva közlöm Veled, hogy feb
ruárban tett javaslatodat Dvorszky Hédi szem élyére tudo
másul vettük. Szeretném felhívni azonban a figyelm edet ar
ra, hogy a kötet megjelenésének várható időpontjáról nem
nyilatkoztunk. Levelünk célja tájékozódás volt, ehhez nyúj
tott segítségedet köszönjük.
1979. június 25.

szívélyesen üdvözli

Üdvözlettel
Mezei Gábor

Budapest, 1979. m árcius hó.

Vadas József
mb. főszerkesztő
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A harminc év fe le lassan lepereg, és egyre kisebb az
esély, hogy a C orvina-kötet elkészüljön. A szerkesztőség úgy
gondolta, hogy - fo lyó ira tu n k terjedelmi korlátai között - el
kell kezdeni törleszteni ezt a mulasztást. A z említett ön
életrajz nem á ll rendelkezésünkre, de megkíséreljük, hogy
életrajzi adalékokból kerek képet adjunk a jó ízlésü kü
löncök szélesedő táborának M ezei Gábor bútortervező, bel
sőépítész és gondolkodó szem élyéről és munkáiról. (A mű
jeg yzék zárójelben tünteti f e l az építész nevét, amennyiben
új épületről van szó. A felso ro lt tervek egy része nem való
sult meg; a m egvalósultak között több torzóban maradt, má
so k utólagos átalakítás áldozatául estek, vagy megsemmi
sültek. E zért nem tudjuk pontosan megjelölni, mi az, ami az
életm űből ma is eredeti form ájában látható.)
M ezei G ábor 1968-tól Tagja a Prizm a-13 iparművész
csoportnak, velük 1968 és 1980 között tizennyolc alkalom
mal állított ki. Országos iparművészeti tárlatokon, és az or
ganikus építészet csoportos bemutatóin rendszeresen részt
vett, egyetlen egyéni kiállítása 1985-ben volt a Fényes
A d o lf teremben. 1992. óta a M agyar M űvészeti Akadémia
tagja.

PÁLYÁZATI TERV HELYETT LEVÉLI
T isztelt M akovecz Imre, m indenekelőtt szeretném
megköszönni a megtiszteltetést, hogy pályázatotokban részt
vehetek. A szem élyes m egbecsülés jele, mely napjainkban
sajnos m eglehetősen ritka, arra kötelez, hogy válaszoljak
leveletekre. Tekintettel azonban arra, hogy bútortervező va
gyok és nem építész, semm ifélke házat tervezni nem tudok
(bár néhányszor m egkíséreltem ) - azonban azt a minimális
környezetet, m elyet a magam számára ideálisnak tartok,
igen jó l ismerem, és így
módom ban van leírni.
M égis
m indenképpen
házra is kell gondolnom.
A kert azonban kö
rülveszi a házat. A ker
tet m agas kőfal, kétszárnyú hatalm as vaskapu
val, címerrel, és m inden
szükséges egyébbel, ami
biztosítja, hogy illeték
telen személyek és kó
bor kutyák nem jö h e t
nek be. Pontosan tisztá
ban vagyok azzal, hogy
ez a magatartás nem
kellően szociális,
de
meg kellett mondanom,
mert
felhívásotokban
nagy betűkkel szerepel a
saját
gondolatainkkal
szem ben
tám asztott
őszinteség.
Egyszerűen be kell
vallanom ugyanis, hogy
félek a kutyáktól, és az
erőszakos em berektől is időnként. Azt pedig bizonyára Ti is
elismeritek, hogy a kerítés mégiscsak humánusabb, mint az
idegeneket egyszerűen lelőni.
A kapun túl fodút vezet - nem egyenesen - a házhoz. A
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kaputól a házat nem látni, egyrészt mert igen m essze van,
másrészt a fák is eltakarják. Az út elég széles és sima az
autók számára. Tudom, az autó hatalm i szimbólum, gyilkolási eszköz és a nagyipari haszonszerzés egyik leghatáso
sabb eszköze, mégis fontos a számomra, hiszen fáradt va
gyok és törődött. Nem kívánhatjátok mégsem azt, hogy ne
hagyhassam el a házamat! Szükségem van tehát az autóra,
lovaskocsival nem lehet a városba bemenni.
A ház főbejárata előtt az út kissé emelkedik, a kapu
hoz m ég néhány lépcső is vezet. A lépcsőhöz azonban szá
raz lábbal el lehet jutni, mert a tó, amely a házat körülveszi,
a bejárat két oldalán véget ér. Nem nagy egyébként sem a
tó, alig szélesebb a háznál, és hátrafelé sincs több, mint a
park fele, szabad szemmel is kitűnően látni a túlsó parton a
faházat, ahol a csónakok vannak, és az öltözők; persze eze
ket csak nyáron használjuk. Igaz, van ott néhány madáretető
is, ide télen mindig küldök ennivalót a madaraknak. A park
ban sok a madár, itt nem bántja őket senki. Az aranyfácá
nok színpompás tollazatukat háborítatlanul sétáltathatják az
utakon, nálunk nincs vadászat.
A ragadozó madarakat persze nem tűrjük.
A tóban sok a hal, de egy üveggel elválasztott részben
zavartalanul lehet fürdeni.
A főbejárat az előcsarnokba vezet. Ez m eglehetősen
nagy. Innen indul az első em eletre vezető falépcső, ott van
nak a hálószobák. A második em eleten lakik a személyzet
egy része, külön épületben a kapus és a kertész, a sofőr a
garázsok mellett.
A ház középpontjában van az én hálószobám, ide elég
nehéz bejutni. Több szobán kell keresztülmenni, ha jó l em
lékszem nyolc ajtón, de ezek közt van két rejtekajtó is. Az
egyik egy könyvszekrény mögött, a másik tükörrel eltakar
va. Lehet, hogy túlzottnak tűnik ez az óvatosság, de a mai
zajos világban olyan nehéz a nyugalm unkat megtalálni.
Nem beszélve egy esetleges tám adás veszélyéről, ami mind
annyiunkat
állandóan
fenyeget!
Előfordult
például egyszer, hogy az
éjszakára szabadon en
gedett vérebek közül
egyet holtan találtak.
Ma sem tudjuk ponto
san, hogyan történhe
tett, de a biztonsági in
tézkedéseket
minden
képpen indokolja. Senki
sem veheti rossz néven,
ha a szem élyes biztonsá
gunkat óvjuk!
A hálószobám m el
lett van a stúdió, ahol
dolgozom. E z nem túl
nagy, és a berendezése
is igen puritán - itt csak
a legközelebbi barátai
m at fogadom. Itt tartom
a rajz-felszerelési tár
gyaim zömét, amelyek
szellemi
tevékenysé
gemmel kapcsolatosak.
Leveletekben
említést
tesztek a fürdőszobáról: "Az ember a fürdőszobában egye
dül, mesterségesen ázik meg. De ez benne m indig létrehozza
az állati frisseséget, vagy a kéjvágyat." Nos. én nem szok
tam megázni, lassan lépkedek bele a langyos medencébe,

óvatosan, főleg azért, m ert a márványlépcső csúszós és
kemény. A padló, a falak és a vízm edence anyaga azonos,
seho! egy szöglet, minden átmenet harmonikusan benső
séges; az üvegfal, amely a tóra néz, domború, és meg keli
említenem, hogy a tó szintje azonos a furdőmencével, de
kívül vízinövények oldják fel a belső tér talán kissé túl
ságosan is civilizált tisztaságát. Az állati frisseség azután
különösen nem találó az én esetemben, kultúrember va
gyok, és m int ilyen, meggyőződéses humanista, sikerült
levetkőznöm minden állati vonást. A kéjvágyról pedig csak
annyit: csúnya szó, drasztikus kifejezés. Nem szeretem a
durva kifejezéseket, ne beszéljünk róla.
A zt írjátok: "az ember az emlékezés abszurdumában
él". Igen, emlékszem, egyszer m eglátogatott egy távoli ro
konom, lehet, hogy az unokahúgom volt, mellékes. Fiatal
lány, hallatlanul okos és érdeklődő. Felolvastam neki leve
leteket. "Az em ber legkisebb határoló burka nem a bőre."
Ez nagyon érdekes gondolat.
A z unokahúgom szép lány volt, fekete hajú, könnyed.
Nyugtalan, kissé m esterkélt mozdulatai valóban em lékeztet
tek valamire. A szem ében m egm agyarázhatatlan lángot lát
tam időnként, ma sem tudom, mi volt az. Kitűnő vacsorát
ettünk, nem mintha túl nagy jelentőséget tulajdonítanék
ezeknek a testi dolgoknak, de valóban: kockára vágott
hagyma kaviárral vajas kenyéren, pirítva, rák.
M indig a szellem i dolgok érdekeltek igazán. Vacsora
után visszavonultam a hálószobába, ő elment fürdeni, most
m ár nyugodtan elárulhatom , hogy a fürdőszobai nagy tükör
felőlem átlátszó. E z is egyszerű biztonsági ügy; tudnom
kell, hogy mi történik a házamban. V olt már példa rá, hogy
valakit a saját házában meggyilkoltak! Kitűnő író barátom
nemrég beszélt valakiről, aki földvárat épít magának, való
ságos titkos labirintusrendszert, és m ég így sem érzi magát
teljes biztonságban. Közerkölcs, közbiztonság - egyre
kevésbé.
Tehát am ikor m eg
láttam az unokahúgo
mat, am int a tükör elé
állt, tudtam, hogy itt a
döntő pillanat, cseleked
nem kell. "Sőt olyan is
előfordult, hogy ezt a
bőrt mások saját ma
gukra felhúzták, miköz
ben az áldozat..." nem,
ez a szó itt rossz. Az
"áldozat" nem helyes
kifejezés. Itt csupán egy
elméleti kérdés tisztázá
sáról volt szó, m ondhat
nám egy tudom ányos
kísérletről. És még vala
mi. Valljuk be, bár
mennyire is nehéz nyer
sen őszintének lenni,
vannak gyengeségeink,
még nekem is vannak
gyengéim, pedig igazán
igyekszem kiérdemelni
az em ber nevet. M in
denki tudja, aki ismer,
hogy sok jó t tettem életemben, önzetlenül, minden reménye
nélkül az ellenszolgáltatásnak.
Tudom, nem vagyok szép, ez a sors igazságtalansága,
nálam sokkal kevésbé különb emberek szépek. Az unoka

húgom nagyon értelmes lány ugyan, de m égse lehet azt
mondani, hogy annyit tett volna az emberiség kultúrkincsének gazdagítása érdekében, m int mások. De szép volt,
pokolian gyönyörű, és benem, úgy tűnik, m égis van némi
irigység.
Sebészeti eszközökkel sajnos nem vagyok felszerelve,
de volt egy igen éles késem, amellyel érdekes szobrokat
szoktam volt faragni.
A kísérlet lefolytatásáról nem szám olok be részletesen,
a dolog lényege szempontjából ugyanis ez érdektelen. A
kérdés elm életileg érdekes, úgy gondolom, az ember legki
sebb határoló burka valóban nem a bőre, nem a ruhája, nem
a lakása. Kísérletileg azonban ezt nem sikerült igazolnom
akkor, szinte tökéletes kudarcot vallottam, sőt kellem etlen
ségeim is voltak, a fürdőszobám rövid ideig használhatat
lanná vált, majd utána napokig nem volt kedvem bemenni.
Szerencsére hamarosan helyreállt a rend, m ostanában a tö
meges lakásépítésekkel kapcsolatos problém án dolgozom.
A kertben virágzik a rododendron. Gyönyörű mifelénk
az ősz is, télen korcsolyázni lehetne a tavon, de hideg van.
Most azonban nyár van, tikkasztó ném elykor a meleg, ez
hátráltat a szellemi munkában.
írtam időközben egy tanulmányt: A tipizálás progreszszivumai az infrastruktúra tükrében.
Egyébként azt hiszem, lehetetlen, hogy az ember ön
magát valóban felismerje.
De elkalandoztam kissé a háztól, amelyről beszélnem
kell. Amelyben fel kell fedeznünk kétségbeesésünkben,
hogy szabadok vagyunk, hogy nem csak önmagunkra kell
már emlékeznünk.
A kertben volt némely babérlevél is, vagy jázm in?
Jázmin, amely áspis álarcát viselte és a közepén liliom volt,
fekete liliom, koporsók zsenge lilioma, latin litániák ánizsos
füstölője, templomcsendben született áldott nagy, áldott
szép, áldott szent égi
tündér, a szépek égi
mása, hegyek gerince és
erdők koronája, folyók
hullámvölgye,
tavak
szélfogói, várak kísértei
és lejjebb, lejjebb szállt
akkor a nap, a hold és az
összes csillagok, meg
művelték az Összes ba
rázdákat, öszvérek izzadása tengereket szült a
nagy kezdet kezdetén,
m egrázkódott egy jege
nye-szál, akkor volt, tu
dom: és zenékkel, lassú
zenékkel és a szégyen
nel, csikorgó lassú ke
rekekkel született vala a
Teremtés.
Hát kedves Imrém,
ennyit a házamról, a sa
já t stabilitási fokomat
sajnos nem szabadon
választottam.
Magatokra vessetek,
miért írtatok nekem?
Köszönve bizalmatokat m égis ölellek, tisztelettel:
Budapest, 1972. június.
Mezei Gábor.
(A "minimál tér"-m agánpályázat anyagából)
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KIÁLTVÁNY
Ezúttal felszólítok m indenkit, aki hallja, olvasni fogja
vagy elmeséli, hogy legyen jóm odorú és illedelmes! Mint
én, aki ráadásul m ár tavaly is meggyőződéses humanista
voltam!
Budapest, 1974. jún iu s hó 29-én
Mezei Gábor
És ha szükségesnek tartják, némi m agyarázattal is
szolgálhatok.
A báli meghívó, am elyet kaptam, írja: a ruhák ... kivá
lasztásánál ... egyéb szem pontok is érvényesülnek, e szem
pontok m egfogalm azása ugyanolyan nehéz, mint épülete
inknél. V alóban igen nehéz megfogalmazni, hacsak elő nem
vesszük a M agyar Értelm ező Kéziszótárt. Hogy szerény öl
tözékemmel m it kívánok szimbolizálni? (Szimbólum = je l
kép, sajátos bonyolult lelki tartalm at egyéni jelentésátvi
tellel érzékeltető költői kép.)
Az a vélem ényem ugyanis, és nem hiszem (Hit =
olyasmiről való meggyőződés, am it nem tudunk igazolni,
m eggyőződés valam ely term észetfölötti lény létezéséről),
hogy tévednék, hogy az utóbbi évszázadokban az illem
(Illem = a társadalm i érintkezés, a jóm odor, az udvariasság
szabályainak összesége) nem kapta meg azt a helyet és
fontosságot a társada
lomban, amely m egil
letné. Ami az illem et il
leti tehát.
Kifejezéseink gyö
nyörűek vannak: közle
kedési morál (erkölcsiség, erkölcsi felfogás,
erkölcsi tanulság, ez
mind morál) ez a leg
szerényebb, m ert csak
800 ezer hal m eg évente
közlekedési baleset kö
vetkeztében. Igazságos
háború, ez nincs benne
az Értelmező Szótárban.
A háború igen (államok,
vagy társadalmi csopor
tok
között
hadsere
gekkel vívott fegyveres
harc). (M észárol = ige,
sok embert, ritkábban
állatot kegyetlenül leöldös). Most Hál' Istennek
béke van (Béke = ál
lamok,
népek
viszonylatában az az
állapot, hogy nincs kö
zöttük háború), dem ok
rácia van (Demokrácia
= az a politikai rendszer,
amelyben a hatalm at
formailag az egész nép,
valójában valam ely osz
tály gyakorolja) és sza
badság van (Szabadság = az az állapot, helyzet, amelyben
valaki vagy valami szabad; az a lehetőség, hogy az ember a
felism ert szükségszerűség alapján választhat cselekvésében;
lehetőség arra, hogy valaki m egtehessen valamit; annak ál-

16

lapota, aki nincs fogságban, letartóztatásban).
A megalkuvás (az a magatartás, illetve tény, hogy va
laki kényszerűségből, gyöngeségből, stb. enged álláspontjá
ból). Nem lehetünk megalkuvók (M egalkuvó = akikre a
megalkuvás jellem ző), mert a m odor m indenekfelett fontos,
a társadalmi érintkezésben való külső m agatartás; illem
sértő, ami sérti az illemet.
(Az "álarc nélküli bál" magánpályázat anyagából)

SZAKMAI ONELETRAJZ
1935-ben születtem Budapesten. A képzőművészet
iránti érdeklődés családi vonás. M ár zsenge ifjúkoromban
rájöttem arra, hogy életem et egy 200 szobás kastélyban kel
lene leélnem, ezt megvalósítandó hozzáláttam a kastély
megtervezéséhez, a dolog nem valósult meg, olyannyira,
hogy a tervek is elvesztek időközben. Ekkor m ég nem volt
tudomásom arról, hogy belsőépítészet m int szakm a egyál
talán létezik. Mindössze annyi maradt az egészből, hogy ma
is royalista vagyok.
Iskoláimat nagy nehézségek között elvégeztem, még
egy világháború is volt ezalatt. Érettségi után szerettem vol
na művészetörténész lenni, de ez. nem sikerült. Ezidőtájt
szüleim összeismerked
tek Kaesz Gyulával, ek
kor értesültem arról,
hogy van belsőépítészet,
és elhatároztam, hogy
megpróbálok bekerülni
az Iparművészeti Főis
kolára. A felvételit m eg
előzően egy évig jártam
rajzolni Sikuta Gusztáv
hoz, m ajd sikeres felvé
teli vizsgát tettem 1955ben. A Főiskolán a
gyenge növendékek kö
zé tartoztam, olyannyi
ra, hogy N ém eth István
le is akart beszélni a
folytatásról, azt ajánlot
ta, menjek inkább újság
írónak. Vészes lustasá
gomat igyekezve le
gyűrni, maradtam. A
diploma után a KERTIben kezdtem dolgozni,
Mikó
Sándornál.
Itt
megtanultam négy és fél
év alatt, hogy körülbelül
milyen egy konyhaü
zem, vagy "kereskedel
m i létesítmény, de a
tervezésről
fogalmam
sem volt. Ezután kerül
tem a SZÖVTERV-be,
itt ismerkedtem meg
M akovecz Imrével, aki
től szinte mindent tanultam, és akit ennek megfelelően
mesteremnek tekintek. Idősebb is nálam egy héttel. Hét
évig dolgoztunk együtt, m ajd amikor távozott (kiszekálták)
a VÁTI-ba, én is követtem; őt innen is távozásra késztették

nemrég, én jó l érzem magam, mara-dok. Feladataim jók,
teljesen önállóan dolgozom, igen lassan.
M unkáim között van néhány, am it megfelelőnek tar
tok, ilyen a győri Széchenyi patika, a nagybörzsönyi B á
nyásztemplom, a kecskem éti Kodály Intézet. Az Iparművé
szeti M úzeum ban van három bútorom, és most kerül Carl
László baseli gyűjtem ényébe egy szekrényem, ezt tartom a
legjobb munkámnak. És talán egy széket, amely a Farkas
réti tem ető ravatalozójában (M akovecz Imre tervezte) ál!.
Tevékenységem nagy részét műemlék-épületek beren
dezése teszi ki, tervezet ezenkívül egyedi tárgyakat is oly
kor, és dolgozom a Prizm a 13 iparművész-csoportban, mely
tíz éve működik. N agy fontosságot tulajdonítok az ipar szá
mára történő tervezésnek, de ez a terület tőlem meglehető
sen távol áll - egyedi bútrok tervezésében kívánok továbbra
is tevékenykedni.
Budapest, 1978. jan u ár hó.

mindaz, ami körülvesz: a múlt és a jelen. Ennyiben fontos,
hogy magyar vagyok, hogy Budapesten élek, hogy ugyan
abban a lakásban lakom negyven éve, hogy kik voltak az
elődeim, és kik a barátaim... Szeretném elérni, hogy bútora
im megjegyezhetők legyenek, és tükrözzenek némi morális
tartást. Mindig keserves gond volt számomra az idő múlása,
szeretem az "örök" tárgyakat, amelyek m egőrzik jelentésü
ket, A tárgy gyakran túléli az embert, a bútoraim, ha sike
rülnek: emlékműveim.
A tervezési program, a funkció elhanyagolhatatlan té
nyezők. A praktikumot kevésbé tartom fontosnak. A szerke
zet, anyag, technológia létező fogalmak. Realitások között
születik a tárgy. De óvakodom attól, hogy túlértékeljem az
eszközök jelentőségét. Éppen elég fontos, hogy vannak.
Nem nagyon szeretem az elméleteket.
Nem látom értelmét, hogy olyan tárgyakat tervezzek,
amelyeket nem vennék meg egy m űkereskedésben. M eg
győződésem, hogy csak m űem léképületeket szabad építeni.
Budapest, 1981. szeptember hó

VÁLASZ REIMA PIETILÁ KÉRDÉSEIRE

VÁLASZ MAKOVECZ IMRE KÉRDÉSEIRE

Tisztelt uram, kérdéseire sorrendben válaszolni nem
tudok, hiszen azok nagyrészt építészetre vonatkoznak.
Szeretnék azonban ím i bútortervezői tevékenységemről...
A dolog úgy kez
dődött, hogy 1965-ben
M akovecz Im re épületé
be kellett bútort tervez
nem. H am arosan kide
rült, hogy m indaz, am it
a főiskolán tanultam , és
ötévi
gyakorlatom ban
csináltam, - ettől a pilla
nattól kezdve nem volt
érvényes. A kommersz
modernizmus
értékte
lensége éppoly nyilván
valóvá vált számomra,
m int az, hogy még a
legnívósabb, és a Bauhaus hagyom ányaira tá 
maszkodó tervek sem
használhatók ilyen épü
letben.
M egpróbáltam
tehát
alkalmazkodni.
Szerencsére nem volt
könnyű. Az iparm űvé
szet bevált receptjei követhetetlennek bizonyul
tak, valam i szem élyes
dolgot kellett produkál
ni. Ez volt a döntő for
dulat.
Számomra a terve
zés elsősorban formai
probléma, nem előzi
meg tudatos koncepció,
vagy ideológia. Egy at
moszférához való alkal
mazkodás állandó kísérlete; de ez aligha definiálható. Nem
hiszek sem a nem zetközi építészet, sem a magyar népm ű
vészet tudatos követésében. Befelé figyelek, és a konkrét
feladatra. U gyanakkor term észetesen hatással van rám

(A kérdéseket lásd a 10. oldalon.) Kedves Barátom,
tekintettel arra, hogy nem vagyok építész, nehéz lesz kér
déseidre válaszolnom, mert azok építészek számára fo
galmazódtak.
Mégis
m egkísérlem a válasz
adást. Vannak nehéz
korszakok az én éle
tem ben is, am ikor el
kell nyomnom lustasá
gomat.
Fontosnak tartom
megjegyezni
elöljáró
ban, hogy engem, mint
belsőépítészt
sosem
m ellőztek vagy üldöz
tek. Gondolataimat, cél
jaim at nem kellett el
rejtenem,
szó
sincs
"kényszerű harcm odor
ról"!
Semmi
különös
hajlam nem vezetett a
szerves form ákhoz (1),
egyszerűen
személyes
rokonszenv tám adt ben
nem egy építész iránt,
akinek a m unkáját más,
magasabb m inőségűnek
találtam , m int a többi
ekét. Ez volt M akovecz
Imre, az ő munkájához
próbáltam alkalm azkod
ni, egyszerűen meg kel
lett felelnem egy adott
feladatnak. Ha az ő
házai "szerves házak",
akkor a berendezésnek
is
"szervesnek"
kell
lennie, számomra azonban ez sosem volt ideológia, hanem
egyszerűen formai kérdés. Nem tudom megmondaí, mi a
szerves gondolkodás. De biztos vagyok abban, hogy nagyon
sokféle stílusban dolgozó építésszel dolgoznék együtt szíve
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sen, ha a ház jó, am it tervez. Vajon a műemlék-épületek,
am elyeket berendeztem , szerves házak? Ha igen, akkor
semmi m ást nem mondhatok, m int hogy a jó ház szerves
ház. Ezek szavak, és így ennek sem mi értelme nem volna.
A világ állandóan változik, és egyre inkább elviseli
azt, am it korábban nem viselt el. Ez mindig, mindenben így
volt. Bartók vagy a Coca-cola, Picasso vagy a rockzene,
M agyarországon m indezzel így voltunk. Amíg új, meghök
kentő, addig küzdelem folyik ellene, és nagy harcot kell
vívni egyeseknek olyan célokért, amelyek később magától
értetődő, term észetes dolognak tűnnek. (2) Már azt is nehéz
egy bizonyos idő után m egérteni, hogy ki miért harcolt, és
minek. A szecesszió, am ely egy-két évtizede megvetés tár
gya volt, m a ugyanolyan .klasszikus stílus, mint a barokk.
Valljuk be, bárm ennyire is ínycsiklandó dolog az oppozíció,
hogy ma M akovecz a nemzeti nagyságok egyike és ezt csak
kétségbeesett különcök vagy bigott idióták vonják kétségbe.
A hatalom és a közvélem ény becsüli, kollegiális ellenségecskéi m ég néha ágál
nak, de ez m ár tökélete
sen érdektelen.
N agyon remélem,
hogy nincs üldöztetési
mániánk, nem üldöz
bennünket senki. (3) A
világ keleti-nyugati al
ternatívája
bizonyára
komoly károkat okozott
és okoz m indkét oldal
nak, ez annyira bonyo
lult kérdés, hogy bele
sem kívánok bonyo
lódni. Nem tudom, mi a
m utáció? Ü lök egy ka
rosszékben, és az Idegen
Szavak Szótára nincs
kéznél. Erre tehát mit
mondjak? (4) A szerves
építészeti gondolkodás,
ha van m ódszere és van
ideológiája,
bizonyára
válaszol a feltett kérdé
sekre.
Javasolom
e
tárgyban M akovecz vá
laszát elolvasni. (Bizal
m asan elárulom, ő tette
fel a kérdéseket, nyilván
m ár a válaszokra gon
dolva, nem bolond olyat
kérdezni
önmagától,
amire nem tudja a vá
laszt. Ennél ő saját m a
gát
is
komolyabban
veszi.)
(5) A tárgy szerepe
a term észetben az, ami
az élőlényeké, ugyanis a
tárgy élőlény. Tehát sor
sa van és jellem e.
(6) A szerves épí
tészetnek is van geom et
riája, annál körülhatárolhatóbban, minél távolabbról néz
zük, akár térben, akár időben. Vajon hol vannak a hasonlítás
határai? Két kínai bizonyára jobban hasonlít egymásra az én
szememben, m int egy kínai és egy magyar, akkor is, ha a
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kínaiak számára ők egymástól tökéletesen m egkülönböztet
hetők. Két épület jobban hasonlít egymásra, legyen bár az
egyik gótikus, a másik huszadik századi, m int egy ház a pa
pagájhoz. Ha egyre jobban közelítjük egym áshoz az egy
neműnek elfogadható dolgokat, akkor ki kell derülnie, hogy
van mai magyar építészet (bár mi ezt most itt alig érzékel
jük), sajátos jegyekkel - és term észetesen van mai magyar
organikus építészet ezen belül, sajátos geom etriával. Ezt a
geometriát egy svéd ma sokkal könnyebben ismeri fel, mint
mi magunk, és egészen biztos, hogy ötven év múlva az
építészetörténet könnyen önálló fejezetként tárgyalja majd
ezt a korszakot, vagy irányzatot.
Bár megnéztem most az Idegen Szavak Szótárában a
tektonika szó jelentését, mégsem tudom megválaszolni a
kérdést valójában. A következő még bonyolultabb. Nem
szeretem a bonyolult filozófiai spekulációkat és persze nem
is értem (7) egészen. Az épület az egy ház. A z építész szá
mára lehet a fold átalakult növekménye, vagy egy függet
len szellem egyesülése a
föld anyagaival - azt hi
szem, ez nekem mind
egy, különben is már
mondtam, nem vagyok
építész. Gyanúm azon
ban az, hogy az anyagok
megválasztásánál sokkal
több a gyakorlati szem
pont, mint a filozófiai.
De legalábbis fontos a
való helyzet. Ha kánon
ról beszélünk, akkor
nem tudom, nem becsül
jük-e túl a lehetőségein
ket egy olyan feltétele
zéssel, m iszerint válasz
tott anyagokat haszná
lunk, holott talán egy
szerűen csak beszerez
hető anyagokról van
szó?!
(8) Természetesen
van ellensége a szerves
építészetnek és világszem léletnek - minden
nek van ellensége. Ezzel
azonban egyáltalán nem
kívánok
foglalkozni,
sem elméletileg, sem
gyakorlatban.
Addig
nem érdekel az egész, amíg valaki személy sze
rint nem próbálja m eg
akadályozni tevékeny
ségemet. Erről sok-sok
év óta nincs szó. A mű
vészeti életben folyó
csatározásokat igencsak
nem szeretem, nagyon
rosszak a tapasztalataim
ezen a téren és ezért
igyekszem óvakodni tő
lük. Csatákat talán nem is lehet megnyerni, de ha lehet,
biztos vagyok abban, hogy a veszteségek m indig nagyobbak
lesznek a nyereségnél. Minden dolognak van olyan része,
amely a kívülállóknak pontosan át nem tekinthető. (9) Nem

vagyok fanatikus, és nem hiszek az egyetlen lehetséges jó
megoldásban, nem hiszem, hogy a szerves építészet
felsőbbrendű. A tehetségtelen akam okok bizonyára veszé
lyesek, de éppúgy veszélyesek a jó konstruktivizmusra néz
ve is. M inden rendkívüli tehetségű ember hisz abban, hogy
eszméi alkalmasak a világ megváltására, és abban is, hogy
egyedül az ő m ódszere jó. Sajnos be kellett látnom már ré
gen, hogy nem vagyok rendkívüli tehetségű ember. Ennek
megfelelően nem tartom magam m eghatározóan fontosnak
a társadalom szám ára és nem is érzek így túl nagy felelős
séget. Dolgozom, am ennyit muszáj, és kedvem van, és kész.
(10) M indennek mindennel van kapcsolata. A szerves
építészet hajlam os arra, hogy kisajátítsa a népművészettel
való kapcsolatot. Ez nyilván túlzás. (11) Én magam sosem
foglalkoztam a népművészettel komolyan. Általában azt hi
szem, hogy a régi korokról, dolgokról, gondolkodásról sok
kal kevesebbet tudunk, m int gondoljuk. Igazában, alapve
tően m egérteni valam it, ahhoz rengeteg idő és éles elme
szükségeltetik.
M ako
vecz szám ára nagyon
fontosnak látszik a nép
művészet jelrendszere,
és igen sokat foglal
kozott vele, tehát ez ne
ki szem élyesen döntő
kérdés. Én nem foglal
koztam ilyesmivel so
sem, és nem érzem hiá
nyát. Pontosabban: nem
érzem hiányát jobban,
m int szám talan m ás m ű
veltségi hiányomnak, le
gyen az a renaissance,
vagy az iszlám m űvé
szet. Ami pedig elem en
táris vonzódásom at ille
ti, az eklektika és ezzel
együtt a szürrealizmus,
amit elválaszthatatlan
nak tartok az eklekti
kától, sokkal vonzóbb
számomra, m int a nép
művészet. M eggyőződé
sem azonban, hogy ez
"magánügy", és senkire
nézve nem "kötelező"!
Nem tudom, mi a
m etaterm észet (12) és
mi az autom atizm us al
ternatívája. (14) A mi
feladatunk megcsinálni
a tervet lehetőleg jó l, és
igyekezni, hogy a terv
megvalósuljon. A tárgy
azután elkezd önálló
életet élni, hiszen a
tárgynak jellem e van és
sorsa. M int ahogy egy
gyermek
megszületik,
hogy azután éljen. V a
jon érezheti-e a szülész,
hogy döntő befolyással van a világra? Es az apa? Vagy a
nevelő? És m indazok a többiek, akik szülnek, kigondolnak,
előállítanak, öntöznek, kitalálnak?
N em hiszem, hogy néhány emberen kívül, akik szeret

nek, bármiféle különösebb jelentőségem volna. Magamnak
persze fontos vagyok, m indenen felül a legfontosabb.
Bizonyára az a feladatunk, hogy jó környezetet hoz
zunk létre az embereknek. N em mindenkinek. Azoknak,
akik jól érzik magukat abban a környezetben, amely a mi
terveink szerint született. Nem hiszem, hogy van mindenki
számára jó környezet. Valószínűleg olyan ez, mint az em be
rek közötti viszony, rokonszenv és ellenszenv előre ki nem
számítható és nagyon változatos módokon. Persze m ind
annyian hiszünk valamiféle jobb megoldásban, és igyek
szünk azt megvalósítani. Univerzális dolgokban nem hi
szek. Sem a szerves, sem a nem szerves építészet nem min
denható. Még azt sem merném biztosan kijelenteni, hogy
hiszek a szerves építészetben. Egyszerűen arról van szó,
hogy M akovecz építészetében hiszek, és szívesen dolgoz
tam vele együtt, és szakmai vonatkozásban szinte mindent
neki köszönhetek. Mint m esternek és m int munkatársnak
egyaránt. Az igazsághoz azonban hozzátartozik hogy kö
vetőinek már korántsem
vagyok ennyire híve,
tehát nem stiláris rokon
szenv vezet.
Az én célom na
gyon önző cél: szeret
ném jó l érezni magam.
Ennek szám talan felté
tele van; ahhoz, hogy
elm agyarázzam , életraj
zot kellene írnom sok
száz oldalon, de ez nem
ide tartozik. Azonban
úgy tűnik, ahhoz, hogy
jó l érezzem
magam,
időnként dolgoznom is
kell, tervezni bútorokat,
és lehetőleg olyanokat,
amelyek nekem tetsze
nek, sőt néha olyanokat
is, am elyekkel M ako
vecz is m eg van elé
gedve. E z ritkán sikerül,
elsősorban azért, mert
ehhez többet kellene
dolgoznom, és nem na
gyon bírok többet dol
gozni.
N em tartozom a
"szerves építészek cso
portjához", ha van ilyen.
M akovecz
barátsága
döntő volt számomra
szakm ailag és nagyon
értékes emberileg, és re
mélem, az is marad, ha
az utóbbi években keve
sebbet találkozunk, és
dolgozunk együtt, akkor
is. M ire mennek bará
taim az én függetlensé
gem m el? Stabilitás és
optimizmus, amit adha
tok. Korunkban nem is kevés.
Szívélyes üdvözlettel
Mezei Gábor
Budapest, 1984. április hó.
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Tisztelt M akovecz Imre
Úgy érzem, eljött az ideje annak (holnap van a határ
idő), hogy válaszoljak február 25-i leveledre, melyben kér
déseket teszel fel a szerves építészetre vonatkozóan - így
most közlöm, hogy a kérdéseket m ár egy korábbi katalógus
számára m egválaszoltam - és akkor se sokat értettem belő
lük, tele van idegen szavakkal, m eg amúgy is bonyolult az
egész. (Számomra!)
Nehogy abba a hibába essek, am it lépten-nyomon ta
pasztalok: am it nem értünk, arra azt hisszük, érthetetlen?!
Mégis, hogy jelezzem , vannak új fejlemények, egyrészt ter
veztem egy nagyon szép kis családi házat a katalógus ré
szére (Gulliver-ház), m ásrészt amennyiben mégis király le
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szek M agyarországon (ami igen üdvös volna mindannyiunk
érdekében), engedélyezni fogom a szerves építészet műkö
dését továbbra is, tehát semmi okotok az aggodalomra. Ki
kell jelentenem továbbá, hogy engedélyezni fogom a bauhauzista, posztm odem és neoprocc építészek tevékenységét,
éppúgy m int a teoretikusokét, és ez alól M ajor Máté sem
képez m ajd kivételt. M eggyőződésem ugyanis, hogy ha
zánknak olyan liberális királyságra van szüksége, amely
egyéniségemmel összeegyeztethető és a legszélesebb népré
tegek érdekeit is szolgálja. Ami term észetesen azt jelenti,
hogy művészeti kérdésekben m ajdnem teljes szabadságnak
nézünk elébe.
A MAGYAR É LŐ ÉPÍTÉSZET katalógusból - 1985.)

MILYEN A JÓ SZÉK?
A z em ber hajlam os a saját nézőpontja szerint
általánosítani; am it nem ért, arra azt mond
ja : érthetetlen.
M ár az istentagadók is elismerik, hogy az embernek
van lelke. Sőt egyesek szerint csak neki van, éppen ez
különbözteti m eg a többi élőlénytől.
V ajon m it szól ehhez egy kutyatulajdonos?
Az utóbbi időben hallok olyan kísérletekről, amelyek a
növények egymás közötti érintkezését vizsgálják. Felfede
zik talán, hogy a növények beszélnek?
Abból, hogy a parkban a fák nem köszönnek nekünk a
mi nyelvünkön, m ég nem következik, hogy nem beszélnek.
A platán tehát hallgat? É s honnan tudjuk, hogy nem gondol
kozik? N incs em lékezete?
Term észetesnek tartom, hogy minden élőlénynek van
lelke.
•H ogyan lehetséges, hogy az egyik ember (nevezzük
például M ichelangelónak) belelátja Dávid figuráját egy
m árványtöm bbe, hogy azután m ár csak a felesleget kell róla
lefejtenie. E z ugyanis éppoly tökéletesen lehetetlen, mintha
a platán jóreggelt kívánna, és megjegyezné, - kellemetlen
ez a hóesés. De valóban, szereti a platán a telet?
És vajon hogy tetszik a szobrász a kőnek?

M indezek után nem meglepő, ha azt mondom, a tárgy
nak is van lelke. A tárgynak is i Vagy netán nekünk is? Mi
volt előbb?
Kijelentésem igazságát sokféle módon illene bizonyí
tanom, de nem teszem - ugyanis egyszerűen arról van szó,
hogy ez a m eggyőződésem, hiszek benne.
A tárgynak vannak érzelmei, emlékei. Születik, sorsa
van, elenyészik. Éppúgy halhatatlan lehet, mint az ember.
De sokszor ham ar elfelejtik, m int az embert.
M iért gondolják, hogy az isteni gondviselés a mi ki
váltságunk?

Budapesten a tem etők nagy része nagyon elhanyagolt,
az élő és holt növényzet, a m álladozó utak és sírkövek az
elmúlás rekvizitum ai. Sehol sem láttam jobb bizonyítékát
annak, hogy a tárgyak pontosan viselkednek.

A belsőépítészeti tervezés legnagyobb problémája a
m egfelelő atmoszféra m egterem tése a belső terekben. T a
pasztalatom szerint e tekintetben minden okosnak tűnő re
cept megbukott.
Az orvoslás, bárm ilyen nagyszerű technikával bír, nem
lesz soha képes gyógyítani szeretet nélkül.
A z építészet, a tárgytervezés sem nélkülözheti...
N em kívánok vitatkozni, csak a vélem ényemet mon
dom.
Ö tven éves elm últam , és amióta M akovecz Imrével
dolgozom együtt, (1965) m ár sejtem, m it kell csinálni. N a
gyon odafigyelve, kifelé és befelé egyaránt, követni kell
hajlamainkat. M inden idők legnagyobbja, Gaudi ezt csinál
ta, káprázatos tehetséggel, bátorsággal. És majdnem sikerült
m egépítenie a tökéletes katedrálist. Nagy kockázatot vállal,
aki a tökélyre tör. A kevélyek sorsa keserves.

Makovecz világm egváltó eszm éit követni alig tudom,
nem is értek mindent elég jól, de az épületben m ár otthon
érzem magam, az alkalmazkodás nem esik nehezemre.
Mégis legszívesebben a m agányos tárgyat tervezem,
amely olyan, m int egy élőlény. Sok jelentése van, hiszen a
múlt, jelen és jövő egymásba olvad. M inden tekintetünkben,
minden mozdulatunkban m egjelenik a történelem, az aktua
litás és a holnap lehetősége.
A tárgy m indenkor legyen kultikus, emelkedett.
A szék a legigazibb em berszabású bútor. N em emlős,
nem tüdővel lélegzik, nem hajlam os narkomániára.
Vajon m egismerhető-e valam i arról, ami nem i
A jó karosszék méltóságos, szabad és rendkívül kitar
tó. Kissé arisztokratikus, kitűnő a memóriája. Nem érdek
lődik komolyan az aktualitások iránt, de kiegyensúlyozott
és figyelmes.
Azt mondta egyszer egy bútortervező, hogy a jó szék
három szempontnak kell m egfeleljen: legyen könnyű, ké
nyelmes és gazdaságosan előállítható. E z szám om ra olyan,
mintha azt mondanánk: az igaz em ber jószem ű, végta
gokkal felszerelt és nemzőképes.
A szék lehet könnyű - vagy nehéz. Esetleg m ozdítha
tatlan. Kényelmes vagy kényelmetlen, olcsó, netán bonyo
lult és drága.
De én azt szeretem, ha GYÖNYÖRŰ! Ha méltóságot
sugárzó, ha okos. Legyen fából, m int a csodálatos Thonet!
Vagy csőből, fémből, m int M arcel Breuer szellem es rem e
kei! De semmivel sem marad el m ögöttük Saarinen mű
anyag támlásszéke, amely karfa nélkül nyújt tökéletes ké
nyelmet - és micsoda harmónia!

Kassák Lajos írta 1926-ban: "Szép az, am i tökéletes, és
tökéletes az, ami hivatásának a legjobban megfelel."
Azt hiszem, ebben a m ondatban benne van az egész
m odem építészet, iparm űvészet legalapvetőbb öncsalásának
lehetősége. M ert Kassáknak ugyan bizonyára igaza van,
csakhogy nincs m egm agyarázva a kulcsszó - a hivatás
tartalma. Pedig itt dől el minden.
M ert ha a ház hivatása pusztán a praktikum, hogy
megvéd az időjárás viszontagságaitól, és így tovább; akkor
a tökéletesből vacak lesz. Ha a szék csak arra való, hogy rá
lehessen ülni, a szekrény pedig holmik tárolására szolgáló
dolog, és nem több, akkor ham arosan eljutunk m inden eddi
gi állításom ellenkezőjéhez.
Természetesen azonban a tárgy hivatása, igazi hivatása
nagyon sokrétű. A házban telik az élet jelentős része, álma
im színtere éppúgy, m int a szerelemé. Alvóhelyek helye. S a
fönséges étkezésé. A m últ őrzője, foglalata, színtere a jelen
nek, de bölcső is, a jövő terveinek szülőhelye.
A szék éppúgy szimbolikus jelentések közlője, mint
kényelmünk tárgya. Krónikása a kornak. Titkok tudója.
Hogy mikor mi a legfontosabb? Erre sincs recept. Minden
részletében, minden tulajdonságában, minden porcikájában
nem lehet minden tökéletes, tehát döntenünk kell nap mint
nap, hogy az általunk helyesnek tartott fontossági sorrend
szerint cselekedjünk.
Talán a részek tökéletessége helyett kíséreljük m eg az
egész harmóniáját m egteremteni. A jó tárgy hivatása az,
hogy jó közérzetet terem tsen a világban.
Ennyi az egész. Ilyen egyszerű.
M ezei Gábor
Budapest, 1986. decem ber hó.

21

A zt hiszem, hogy akkor egy summával kellene
deni. M ezei olyan lakberendező, akinek a bútorait mintha a
legszélsőségesebb európai szürrealista és Rejtő Jenő- együtt
tervezték volna. M inden bútora szelíd látszatok és szélső
séges tartalm ak keveréke, a legnemesebb magyar szümaturalizm us term éke. N em ismerek Európában Gaudi óta olyan
tárgyalkotó szem élyiséget, aki a mindennapi használat esz
közeibe egyszerre ennyi, a m indennapi életen túlmutató
éleslátást és keserű hum ort tudott volna sűríteni. Ez eddig
m ég semmi, m ert ez a stílus nem csak a bútorokban, mint
az ősképek m indennapi lenyom ataiban jelenik meg, hanem
egy életvitelben, viselkedési stílusban, modorban, emberi
kapcsolatokban.
Például, ha M agyarországról valakinek külföldre kel
lett m ennie negyven és elzártsága közben és után, az utazás
term észetes velejárója volt egy eufórikus lelkiállapot, olyan
hangulat, m intha átléphetné a tudat határát, átléphetné a föl
di élet határát, m intha a mennyországba lépne; így mentek
el innen a m agyarok Európába. Mezei, ha el kell mennie
Franciaországba vagy Svájcba, akkor beteg lesz, lelkibeteg,
és elkapja a súlyos hasmenése, nem bír elmenni, de persze
elmegy; ezt a jelenséget én a természetes, otthonról örökölt
hazafiság jelének tartom . Ha M ezeinek az a feladata, hogy
egy nagyon rosszul tervezett épületbe bútorokat rajzoljon,
akkor elnémul, visszavonulót fúj, arról kezd el beszélni,
hogy m indig is utált dolgozni, tulajdonképpen a szorgalom
a butaságnak egy változata; szégyenletes dolog, hogy az
em bernek ennyit kell dolgoznia, tulajdonképpen ő egy szü
letett lusta; azaz nem utasítja vissza a munkát, noha rangja

Mezei Gábor. Azaz: ő a belsőépítészet proligyereke, m a
gyar proligyereke, hűséges barát, ezerszer m egfontolt gon
dolatok summázatának hordozója, a mai napig is, és aho
gyan vagyunk néhányan így, viseli a konzekvenciáit annak,
kezhogy a legmagasabb minőségre esküdött föl, és hogy itt
szeret élni, hogy az anyanyelve magyar, és annak a tudása
is benne van ebben a magatartásban, hogy soha nem fog in
nen elmenni, és az életét itt fogja befejezni. E z az em ber a
magyar kultúra kincse, értékhordozója és lelkiismerete; az
egyik legjobb barátom, akiről term észetesen nem vagyok
hajlandó kívülről, objektíve nyilatkozni, hanem csak így, ahogy ez idáig elhangzott.
1965 óta dolgozunk együtt, és m ielőtt együtt dolgoztunk
volna, ő a KERTI-ben volt, ami a legkommerszebb, és
legszocialistább cégek egyike volt valaha. Onnan jö tt át a
SZÖVTERV-be, ahol mi néhányam m eghúztuk m agunkat
az akkor társadalmi kényszerpályák elől, és azt reméltük,
hogy valamennyivel szabadabban fogunk tudni együtt élni.
Ő Tóth Lajossal, és két rem ek szerkesztővel - akik később
önálló belsőépítészek lettek - dolgozott együtt, mi pedig
Kovách Istvánnal, Szauerrel, Tam aival és m ásokkal egy
másik szobában. Ellenőrizhetetlen pályákon éltük a magunk
szabad életét. Egyszer - a fene tudja már, m iért - talán ép
pen Szabó M arianne ihletésére elkezdtünk esztergályozott
fatárgyakkal foglalkozni. Divatszerűen, m int ahogy m ond
juk ettől kezdve ezt szeretjük enni, ettől kezdve erről szere
tünk beszélgetni, valahogy így kezdtünk foglalkozni ezzel,
és nekiláttunk rajzolgatni profilokat, hogy hogyan is lehetne
valami csodálatos dolgot produkálni. Erre az időre tehető,
1965-67 környékére az is, hogy esztergályozott kőből készí
tett m ontázst állítottam a Borostyán vendégfogadó udvará
ra. M ezeinek volt a Lónyay utca sarkán egy öreg faeszter
gályosa, és ahhoz jártunk hihetetlen izgalommal, hogy a

és m éltósága ezt lehetővé tenné, sőt anyagi helyzete is, ha
nem erkölcsi kötelességének tartja megcsinálni, ugyanakkor
olyan képet fest magáról, ami tökéletesen hamis, de igazolja
azt, hogy utálja elvégezni a feladatot. Engem évtizedekig
szórakoztatott azzal, hogy ő lusta ember, hogy egyetlen
gondolattal nem rendelkezik, hogy valójában csak addig
hajlandó foglalkozni egy gondolattal, ameddig úri kedve
tartja, és úri kedve nagyon kevés van. M égis kevés olyan
kollégát ismerek, aki annyit dolgozott volna életében, mint

magunk baromságai, amiket m egrajzoltunk papiroson, azok
hogy néznek ki esztergályozva. Ebből a lázas és infantilis
világból egyedül Mezei m aradt talpon, aki nem hagyta ott
ezt a világot, és egyre finom abbra és érettebbre rajzolt fatár
gyai készültek el itt, és aztán másutt. Sőt, később homokkal
is megfújatta ezeket az esztergált, vörösfenyőből készült do
bozokat, gyertyatartókat és egyebeket, amelyekből életm ű
vének jelentős tárgyhányada keletkezett. N em tudom, hogy
ma még foglalkozik-e ezzel, de a M agyar Iparművészeti

MAKOVECZ IMRE MEZEI GÁBORRÓL
(1993. novem beri m agnófelvétel részlete)
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Múzeumban őrzik néhány ilyen tárgyát Mezeinek. Mezei
tehát eseményekhez, emberekhez és tárgyakhoz fantasztikus
hűséggel tud ragaszkodni, és ebből egy m inőséget hoz ki.
Vagy volt egy m ásik történet, hogy m egelégeltem a
KERTI-stílusú bútorok formáját, struktúráját, a hatvanas
évek m ár nem szocreálos, de a szocreált még magán viselő
átmeneti stílusát, azt mondtam M ezeinek és a Lajosnak:
most már elegem van belőletek, vegyétek tudomásul, hogy
most m egyek az asztalomhoz, és elkezdek rajzolni egy szé
ket. És így is lett. Elkezdtem rajzolni valami őrült, Gaudi
stílusú dolgot. Jöttek át Tóthék, M ezeivel együtt, hogy ez
tényleg csinálja, és erre rohantak vissza, és nekiálltak ők is
székeket rajzolni, hogy megm utassák nekem, hogy ők még
is jobban tudják. 1965-66-ot írtunk, am ikor M ezeinek ebből
a játék-rivalizálásból m egszülettek azok a bútorai, melyek
azóta is m egtalálhatók a sárospataki Borostyán vendégfoga
dóban. Talán ezzel egyidőben volt az is, hogy Szepezdre
kellett a SZÖVOSZ-üdülő borozójába egy nagy szekrényt
tervezni. Ez volt M ezeinek az első látványosan új stílusú,
saját stílusú bútora, am elyet aztán, m ivel a SZÖVOSZ elnö
ke, Bartolák elvtárs azt mondta, m ikor levitték oda egy al
kalommal bort inni, hogy ez úgy néz ki, m int egy gyóntató
szék, vízszintesen egy m éter m agasságban kettéfűrészelték,
hogy kivihessék a helységből, hogy Bartolák elvtársat ne
zavarja. B artolák elvtársat egyébként Isten nyugosztalja,
ugye, m ert m ár nagyon régen nem él.
Ez az a különös kor, a hatvanas évek közepe, második
fele, a csehek lerohanása előtti idők, tehát az '56 és '68 kö
zötti idő, am ikor ki tudtunk alakítani egy olyan hangulatot,
amely elviselhetővé tette az életet. Innen indult a mi együtt
működésünk, amely a mai napig is tart mindenen át, tehát a
diktatúrák megposhadásán, a rendszerváltáson át a mai na
pig. És azt mondhatom, hogy ez a kapcsolat ebben a zava

ros, reménytvesztett, neurotikus világban, ami m ost van, te
hát egy világrecesszió korszakában egy oázis, amelyben
friss víz keletkezik, és valószínűleg addig fog tartani, amíg
élünk. Ennyi.

A szövegben szereplő képek:
14. oldal - Győr, Széchenyi patika,
15. oldal: Farkasréti tem ető ravatalozója.
16. oldal: Kecskemét, K odály Intézet,
17. oldal: réteges szék és szekrény,
18. oldal: tükörszemes szekrény,
19. oldal: Paks, római katolikus templom,
22. oldal: Balatonszepezd, SZÖVOSZ-üdülő,
22. oldal: esztergályozott, hom okfúvott tárgyak,
23. oldal: Újpest, Rolland Úri divat,
24. oldal: PRIZMA-13 kiállítás gyermekszobája,
24. oldal: Farkasréti tem ető ravatalozója,
25. oldal: Győr, Borsos M iklós Múzeum,
Sevilla, EXPO, M agyar pavilon étterme,
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A felvételeket Csák Miklós, Erdei Katalin,
Gerle János, Sáros László és Zsit\’a Tibor készítette.
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Könyvárusító pavilon
Bp. MezőgazdaságiKiállítás,
állategészségügyi pavilon
Bp. Amerikai úti Közért
Bp. Diabolt
Bp. Hotel Continental
Balatonfüred, Koloska csárda
(Makovecz Imre)
Balatonszepezd, Szövosz-üdülő
(Makovecz Imre)
Csenger, áruház
(Tárnái Kálmán)
Nagykáta, áruház
(Szauer Tibor)
Kisbér, áruház
(Szauer Tibor)
Marcali, szálloda
(Szauer Tibor)
Pécsvárad, vendéglő
(Kovách István)
Bp. Mezőgazdasági kiállítás, Birkacsárda(Makovccz Imre)
Tiszafüred, áruház
(Szauer Tibor)
Nagybörzsöny, bányásztemplom
(Sedlmayr Jánosné)
Bp. Tolbuchin krt. gyógynövény-bolt
(Makovecz Imre)
Csorna, áruház
(Makovecz Imre)
Sárospatak, Borostyán szálló
Szombathely, áruház
(Szauer Tibor)
Hajdúszoboszló, gyógyszertár
T úrkeve, áruház
(Makovecz Imre.)
Jászberény, áruház
Nádudvar, Tsz. irodaház
(Szauer Tibor)
Tokaj, szálloda
(Makovecz Imre)
Győr, áruház
Győr, Széchenyi patika
(Makovecz Imre)
Sárospatak, áruház
(Kovách István)
Hungarocoop-irodaház
(Kovách István)
Balatonfüred, áruház
Bp. Heim Pál Kórház, Vértranszfúziós o.
(Makovecz Imre)
Balatonszepezd, üdülőszálló
(Szauer, Tamai)
Kunszentmiklós, áruház
Jászárokszállás, áruház
Tiszafoldvár, áruház
(Dragonits Tamás)
Bp. Aranyhordó étterem
Hollókő, turistaház
Hollókő, vendéglő
(Makovecz Imre)
Tatabánya, garzonházak
Pécs, Hotel Tourist
Csillaghegy, Tündér szálló
Dobogókő, Szövosz-üdülő
(Dragonits Tamás)
Egervár, szálloda
Győr, Jedlik Ányos u.
élelmiszerbolt, presszó
(Sedlmayr Jánosnc)
(Sedlmayr Jánosné)
Veszprém, Akadémia-székház
(Zsitva Tibor)
Bp. BNV Fabulon-pavilon
Bp. Szabó Ervin Könyvtár
(Sándy Pétemé)
Seregélyes,Zichy-Hadik kastély
(Kerényi József)
Kecskemét,Kodály Intézet
Szabolcs, református templom
(Makovecz Imre)
Szentendre, postás strand, étterem
Eger, Tanárképző Főiskola
(Komjáthy Attila)
Baja, kollégium
Szentendre, szolgáltatóház
(Makovecz Imre)
(Major Ági)
Kőszeg, könyvtár
Pilismarót, Hoffrnan kunyhó
(Makovecz Imre)
(Cifka Anna)
Paks, Béke szálló
Ráckeve, Savoyai-kastcly
(Rados Jenő)
(Kravár Ágnes)
Pásztó, étterem
Kecskemét, kerámiastúdió
(Kerényi József)
(Sándy Pétemé)
Szentendre, OTP-fiók
(Komjáthy Attila)
Cinkota, ravatalozó
Bp, Farkasréti temető, ravatalozók
(Makovecz Imre)
(Kampis Miklós)
Kaposvár, színház

(Sedlmayr Jánosné)
1977. Nagykanizsa, tcázó
(Ágostházi László)
Szántódpuszta, étterem
(Makovecz Imre)
Sárospatak, Művelődési Ház
(Mayer Antal)
Budakeszi, Ifjúsági Ház
(Mináry Olga)
Tokaj, Petróczy Lajos háza
(Hulyák Anna)
1978. Győr, Borsos M. Múzeum
"Nagy László széke"
(Lőrincz József)
1979. Győr, Rába vendégház
(V onnák Árpád)
Nagykanizsa, házasságkötő terem
(Ágostházi László)
Szántódpuszta, pinceborozó
(Lombár Pál)
Sopron, borozó
(Makovecz Imre)
1980. Sárospatak, mozi
(Cifka Anna)
Miskolc, Akadémia színház
(Ágostházi László)
Szántódpuszta, szállásépületek
(Makovecz Imre)
Tatabánya, Laczházy-étterem
1981. Veszprém, Alabárdos Étterem
Veszprém, Államigazgatási Főiskola
Eger. gyógyszertár
(Lőrinczné Nyíri Vera)
Bp. Flórián tér, Üzletek
(Gerle János)
1982. Pécs, Délszláv Klub
Budapest, TVK-mintabolt
Jászkisér, Művelődési Ház
Sopron, Szt. György u.-i étterem
(Makovecz Imre)
1983. Jászapáti, Művelődési Ház
(Patkó Sándor)
Dccs, Művelődési Ház
Sopron, édességbolt-presszó
(Muszik Lászlóné)
Mosonmagyaróvár, patika
(Kampis Miklós)
1984. Kaposvár, ravatalozó
Bp. Bakony Művek, mintabolt
(Montvai József)
Bp. Liszt Ferenc Múzeum
Eger, kispréposti palota
Bp. Keresztyén Testvér Gyülekezet háza
(Makovecz Imre)
1985. Bak, faluház
Viscgrád, Erdei műv. ház
(Makovecz Imre)
(Makovecz Imre)
1986. Siófok, evangélikus templom
Dunakeszi, pék háza
(Makovecz Imre)
Viscgrád. üzletház
(Makovecz Imre)
Cegléd, katolikus templom
(Kerényi József)
Debrecen, Hajdú u. divatárubolt
(Kravár Ágnes)
Sopron, MTESZ-székház
Bp. Gyöngyvirág u. családi ház
(Koppány Zoltán)
1987. Bp. VASERT-tárgyaló, Üllői út
Eger, Megyei Kórház, könyvtár
(Nagy Ervin)
Bp. Törökvész lejtő cs. ház
(Makovccz Imre)
1988. Szigetvár, műv. ház
Paks, atomerőmű étterem
Győrvár, faluház
(Ekler Dezső)
(Nagy Eivin)
Boly, Nevelési központ
(Makovccz Imre)
1989. Paks, katolikus templom
Bp. miniszterelnöki rezidencia
Állatte1990. Kaposvár, Agrártudományi Egyetem,
nyésztési Kar, tanügyi épület
(Ekler Dezső)
Bp. Újpest, Rolland úri divat
(Cifka Anna)
Tata, Takarékbank fiók
1991. Bp. Szentkirályi u. irodaház
(Makovccz Imre)
Sevilla, EXPO, Magyar Nemzeti Pavilon(Makovccz Imre)
Solymár, W aldorf óvoda
(Makovecz Imre)
1992. Somogysámson, Művelődési Ház
Bp. Rolland Úri divat, Fortuna udvar
Bp. Újpest, Rolland hölgyeknek
MTA Nyelvtudományi Intézet, Könyvtár
1993. Sárospatak, gimnázium büfé
(Makovecz Imre)
Lendva, Művelődési Ház
(Makovecz Imre)
Vác, Városháza, tanácsterem
Győr, Bencés gimn. kápolna
(Makovecz Imre)
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KÖRNYEZETFORMÁLÁS III. RÉSZ
Illyés Zsuzsa
RÁDE KÁROLY, BUDAPEST ELSŐ
KERTÉSZETI IGAZGATÓJA
K ari A ugust R áde 1864. március 11-én született N é
metországban, a Bautzen melletti Jessnitzben. Édesapja,
E m st Ráde kisterm elő kertész volt. Szülei az 1866-os kole
rajárvány áldozatai lettek. K étéves korától a szászországi
Bautzenben egy kertészcsalád nevelte.
Elvégezte a bautzeni Obst- und Gartenbau-Schule-t,
am ely a pillnitzi iskola elődje volt. Bautzenben Schindele
kertészetében dolgozott, és m ár itt kitűnt tehetségével és
szorgalmával.
Ezután Hermann Pückler-M uskau herceg özvegyének
főkertésze lett.
Hosszabb tanulm ányutat tett Németországban. Belgi
umban, Hollandiában, Franciaországban, Angliában. Auszt
riában, Olaszországban, Romániában, Svájcban és Szerbiá
ban.
1893. nyarán egész pályájára kihatóan kell döntenie.
G ró f Bethlen András magyar földm űvelési miniszter meg
hívta az akkor szerveződő budapesti Kertészeti Tanintézet
főkertészének. R áde elfogadta a meghívást.
A Gellérthegy déli lejtőjén, a Vinczellérképezde helyén
1894. novem ber 25-én m egnyitotta kapuit a Kertészeti Tan
intézet. Ráde 1893-tól folyam atosan újratervezte és beül
tette a túlnyomó részben szőlővel hasznosított területet.
M egtervezte az arborétumot, melynek négy és egynegyed
kát. holdas területére növénycsaládok szerinti elrendezés
ben mintegy 800 díszcserje, 200 díszfa, és 90 évelő fajt, il
letve változatot ültetett ki. M eg ten ’ezte és üzembe helyezte a
termesztőberendezéseket: 10 növényházat, 4 hajtatószekényt, 4 teleltetőszekrényt és 400 melegágyi ablakot.
Cserepes dísznövényekből gazdag gyűjtem ényt létesített.
Am ellett, hogy a dísznövénytermesztés és díszkertészet,
valamint a virág, zöldség és gyümölcshaj tatás főkertésze és
gyakorlatilag vezetője volt, tanította is a dísznövénytermesz
tést. Előadásait m agyarul tartotta. Oktatási segédletként
1905-ben elkészültek kézírásos, litografált jegyzetei. Tanin
tézeti munkássága idején több külföldi tanulmányutat tett,
az 1911/12-es tanáv végén a tanulók bécsi látogatásának
egyik vezetője volt. Nevelői céljaira vetnek fé n y t az ifú sá g nak adott tanácsai: "kitartó buzgósággal, em yedetlen szor
galommal és munkával, sok tudással és nyílt őszinteséggel"
érdemeljék ki m unkaadójuk megbecsülését.
llsem an Keresztéig budapesti főkertésszel közös mun
kájuk volt a budapesti Allatkertpálm aházának megten'ezése
és berendezése, valam int a p a rk kialakítása (1907-1912).
Pályája következő szakaszán a kertter\>ezés és kertépítés
került előtérbe.
(Részletek az Agrártörténeti Életrajzok-bó\,
Budapest, 1983.
1913-ban foglalta el hivatalát a főváros első kertészeti
igazgatói székében. Budapest ebben az időben növekedett
világvárossá. M egszületett a város tervszerű fejlesztésének
igénye, és m egszerveződött az ehhez szükséges apparátus
is. A dinamikus építési tevékenység szabályozási tervek
alapján folyt, a nagyobb beruházások tervezését pályázati
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úton lehetett elnyerni, s a Közmunkák Tanácsa éberen őr
ködött a fővárosi érdekek felett.
A főváros történetének ebben az új, szabályozott fejlődésű korszakában Ráde az első, kertészeti ügyeket irá
nyító szakember. Elképzelhető, m ilyen nagy feladatot jelen
tett számára kilépni az egyetlen kertészeti egységben való
gondolkodásból, és a város egészével foglalkozni.
Ráde világosan felismerte a városi közterületek prob
lémáit, és nagy szakmai felkészültséggel, szervezőkész
séggel és előrelátással oldotta meg azokat.
A város nagy parkjait alkalm assá tette a hatalmassá
duzzadt tömegek befogadására. N agy gyepes tereket tisz
tított ki, többszörös fasorral szegélyezett utakat létesített a
Nebbien Henrik által kialakított Városligetben. A park nö
vényállományát dendrológiai szempontból értékesebb,
hosszabb életű, jellegzetes habitusú fákkal dúsította.
Hasonló elvek alapján építette át és bővítette a N ép
ligetet. Értékes gyűjteményt telepített ide tölgy- és kőris
fajokból.
Az Ördögárok rendezése után kialakította a Városma
jo r máig fennmaradt szerkezetét.
Városfejlesztési szándékkal kezdem ényezte a Gellért
hegy kopár lejtőinek, a Vérm ezőnek és a régi lóversenytérnek a parkosítását.
M ost p edig meg kell em líteni azokat a parkokat, vagy mondjuk - játszóm ezőket, szabadban lévő torna- és sportte
reket, am elyeket más kultúráltam minden valamirevaló vá
rosában megtalálhatunk, de am elyek nálunk még nincsenek,
azonban még megalkotni tanácsos volna.
E téren számbajöhetnének elsősorban az I. kerületben
levő ú. n. Vérmező és a VII. kerületben levő régi lóverseny
tér. M ind a két hely parkszerűen befásított sport- és já t
szóterek létesítésére fekvésénél fog\>a hivatva lenne. A régi
lóverseny-tér olyan nagy, hogy oda még az odatervezett
pályaudvaron kívül a városligeti m utatványoshely is elhe
lyezhető volna. Az utóbbi am úgy sem a Városligetbe való. A
Garay-téri piacnak is lehetne ott helyet juttatni. A mutat
ványoshely, a pia c és a játszóterek egymástól széles p a rk
szerű ültetvényekkel lennének elválaszthatók, mindegyikhez
külön -külön bejárattal.
A Vérmező Buda. a régi lóverseny-tér ped ig Pest kö
zéppontjától nem messzire fekszik. A főváros szivében fe k v ő
két hely a mai állapotban nem fe le l meg a követelm ények
nek. Közérdek nézőpontjából a Vérmezőt a több százezer f ő 
nyi közönségnek kellene átengedni. A régi lóverseny-tér p e 
dig a mai állapotában közveszélyes terület, am elynek egyes
széleit még be lehetne építeni, a közepét p ed ig a fentem lített
célokra berendezni.
A fen tiek megvalósításával a Városliget igazi parkjel
leget kapna, a régi lóverseny-téren pedig lenne helye a já té 
kot kedvelő ijjiíságnak, a mulatozó fiatalságnak, és egy
nagy piacnak.
Említést érdemel e helyen az I. kér., Gellérthegy déli
oldalának a parkozása is. Az erre vonatkozó tervek már
megvannak, de óriási költségek m iatt nem valósulhattak
meg. Megjegyzendő, hogy e helynek a parkozása azért na
gyon drága lesz, mert bő vízvezetékekről, nagy fö ldjaví
tásokról, jó útépítésről és esővízlevezetésről kell gondos
kodni.
(Részlet Ráde Károly: Budapest székesfőváros
nyilvános kertjeiről - Bp., 1927. - c. munkájából)

nyírott epersövények védelmében
Rade Károly nevéhez fűződik
vizes,
hom okos
játszó-kertet
Budapest köztereinek kertészeti
létesített, s helyet kapott itt a
eszközökkel történő kialakítása,
gyepes labdatér és a Duna parton a
illetve felújítása is. A városfejlődés
szobrokkal díszített prom enád is.
során már kialakult és kopáran m a
Nagy gondot fordított az utcák
radt tereket m áig m eghatározó m ó
fásítására. Ó ültette el a Ménesi út
don fásította. Geom etriai rendbe il
és a Várkert rakpart fáit is.
letve form ába kiültetett, jellem ző
Kertészeti igazgatói állásától
koronaalakú, vagy csonkolt fákból
1930-ban tüntetően semleges ma
épített "külső tereket”; az utakat,
gatartása m iatt kellett megválnia. A
burkolatokat nyírott sövényekkel
hivatali munkától visszavonultan
keretezte, a parkot szegéllyel zárta
számos m agánkertet létesített, és
le; nyugodt, áttekinthető szerkeze
fáradhatatlanul publikált hazai és
tet alkotott.
nem zetközi lapokban.
A Köztársaság, a Bécsikapu, a
A Szent István park rekon
Kulich Gyula teret, a M agyar Jako
strukciójának lakossági kezdem é
binusok terét - többek közt - máig
nyezése hívta fel figyelm em et Rade
is az általa kiültetett fák díszítik.
munkásságára. Terveit, és a kora
"Közlekedési zöldfelületnek"
beli fényképeket vizsgálva szem be
nevezett területeket is ő létesített
ötlő volt a parkok kivitelezésének
először a fővárosban. Például a LóRADE KÁROLY
magas szakmai színvonala, gondo
godi utcát a Lovas úttal összekötő
1864-1946
zásuk, fenntartásuk igényessége.
lépcsősorok és környezetük, vagy a
Azóta Budapest parkjaiban
Baross kávéház előtti kertecske
felismerhetővé vált számomra az ő
sorolhatók ide.
hagyatéka. Ökológiai szempontból helyesen m egválasztott
A XIX. században "fásított" köztereket kiegészítéskép
faültetései idős állapotukban is őrzik az eredeti térformákat,
pen virág- és vízfelületekkel gazdagította. Nagy vitát váltott
és ahol kevesebbet fordítottak a fejlesztésre, ott fennma
ki például a József N ádor tér parter-jeinek empire stílusú
radtak egyéb részletek is.
kiültetése.
A parkok jelenlegi siralm as állapotánál is elszom o
Eredm ényes m unkájának és több publikációban kifej
rítóbb, hogy a választások előtt sebtében végzett parkfelújí
tett szakmai szem léletének is köszönhetjük, hogy az új vá
tások során az egykori szerkezet felism erésének hiányában
rosrészekben klím ajavító zöld szigetek is születtek. A Szent
éppen a térformát meghatározó fákat vágják ki, míg a beIstván park, m elyet 1929-ben, közalkalm azotti munkássága
vadultakat meghagyják. Pedig a Rade által ültetett fák kivá
utolsó évében tervezett, Budapest első olyan közparkja,
ló alapot jelenthetnének a továbbalkotáshoz, kertészeti m ű
amelynek létesítéséért tudatosan áldoztak fel értékes építési
alkotásai védelmet érdemelnének.
telkeket. Rade - alkalm azkodva a környező épületek építési
Közparkjaink, köztereink országszerte megértek a fel
stílusához - m egjelenésében és funkcionálisan is új parkot
újításra. Ehhez éppen Rade példája, állhatatos munkájának
hozott itt létre. A környék felnőtt és gyermek lakosságának
és elveinek megismerése jelenthet szám unkra útmutatást.
napi pihenését szolgálja. Hatalmas vízmedencét, magas,
A Szent István park és környéke szabályozásának távlati képe.
K affka Péter, a K özm unkatanács építészének rajza Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? című könyvéből.
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A R ade Károly terve szerint készült egykori Döbrcntci téri sétány

Balogh András
A KERTTERVEZÉS MŰVÉSZETE
(tanulmányrészletek)
Balogh András festő , művészeti író, esztéta. 1919-ben
született. M estere a Képzőművészeti Főiskolán Burghardt
Rezső. Több könyve, és szám os esztétikai tanulmánya jelent
meg.
A Kertészeti Főiskolán (később Egyetemen) 1950 és
1979 között oktatott szabadkézi rajzot és művészettörténetet
a kertépítész hallgatóknak. Előadásainak magas színvonala,
korrigálásainak fin o m humora a legkedveltebb tanárok
egyikévé tette.
1992-ben hunyt el. Gondolkodásmódjának, szemléleté
nek megismerése és tervezési gyakorlatban történő megva
lósítása a mai táj- és kertépítész mérnökök feladata lehet.
(I.Zs.)

A TÉR ÉS AZ EDO EGYSÉGE A KERTBEN
A kerttervezés messze múltra visszatekintő művészetét ál
landó törekvésként jellemzi a lehetetlenre való vállalkozás: formai
értelemben vett zárt művet létrehozni az örökké mozgásban lévő
élő növényanyagból.
(...) A növény fejlődése, periodikus változásai az egész mű
együttesének térbeli és időbeli lezáratlanságát jelentik. Egészében
véve a kert sohasem ölt végleges alakot, s ezzel a körülménnyel
esztétikájának is számolnia kell.
A kert mozgásban lévő formái az esztétikai értelemben vál
tozó tér sajátos problémáit vetik fel. Ennek kimunkálása a mi fel
adatunk.
Tanulmányaim alapgondolata az, hogy a növények csendes
és csaknem észrevétlen növekedéstempója nem változtat mozgá
suk lényegén, és annak az új gondolkodásmódnak a szükségessé
gén, mely belétja, hogy az élet és az élő növényanyag létformája a
mozgás, s a kert hatásait arra a felismerésre alapozza, hogy a kert
ben állandóság nincs. A kert élő mű, mely állandó csak abban az
értelemben lehet, amennyiben az élő anyag is állandó.
(...) Mindjárt kezdjük azon, hogy a kert szerkezete és felcpítettsége összehasonlításra ad alkalmat az élő organizmusok felépítettségével. Részeinek összhangba fogása a tervező műve, aki
élő anyagból új, esztétikai értelemben vett összetett élő organiz
must hoz létre. A kertalkotás összhangja funkciókra alapozott;
nem egymásra illesztés, hanem egymáshoz fejlesztés eredménye.
A kert nem bizonyos méretű és formájú növények egymáshoz il
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lesztése, mint ahogy "elemek egymáshoz illesztése" az építészet,
hanem a kert élő elemeinek fejlődése, kapcsolata és kölcsönhatása
folytán a részek egymásra utaltságában sajátos organizmus.
Részeinek pusztulása mindaddig semmit sem számít, amíg a
helyükbe lépő új részek a tervező elgondolásait továbbviszik. A
kert mindaddig élő marad, amíg a részek a tervező elgondolásait
szolgálják, és az egész műben fennálló összhangot fenn tudják tar
tani. A kert halála tehát sohasem a részeinek halála, hanem annak
az összhangnak a felbomlása, mely a részleteket egymásra utalt
ságukban összetartja.
(...) Ez a vitális, vagy - ha úgy tetszik - organikus szempont
új, és természetesen nem érvényesül egyszerre és mindenütt a
kerttervezésben. A kert ún. dekoratív feladatai ma is, és továbbra
is geometrikus, illetve formai gondolkodás eredményeképpen
nyernek legjobb megoldást. De meg kell állapítanunk, hogy a
kerttervezés évezredes tradícióihoz századunk egy egészen más
fajta kertet is állít, melyet - szemben a múlt korok csupán formai
lag organikus kertjeivel - mi a formain túl vitálisán organikusak
nak nevezhetünk.
(...) Ha valaki nem kíméli a fáradságot, hogy a tudományos
gondolkodás területén a századfordulón beállott óriási változást és
annak az egyetemes kultúránkra való hatását megértse, az előtt
világossá válik, hogy az új természetszemlélet a kerttervezés tör
ténetében eddig összehasonlítás nélküli fordulatot teremthet. Szá
zadunk folyamán alapvetően megváltozott a tér és idő jelentősége.
(...) Ha pl. valaki egy XIX. századi ember előtt egy tölgyet
említett, akkor az előtt - a különböző látott tölgyekből kialakult
fogalom gyanánt - megjelent egy tölgyfának a képe - bizonyos át
lag tölgyfáé; ilyen és ilyen méretek, ilyen és ilyen törzsszín, levél,
terméskarakter, elágazások, stb., szóval egy kifejlett tölgynek az
átlagformája.
Számunkra, a XX. század emberei számára egy fa (növény)
alakjához hozzátartozik fejlődéspályájának ismerete.
Mi, ha tölgyfát említünk, már nem a newtoni értelemben
vett üres térbe helyezett objektumra gondolunk, inkább arra a fej
lődéspályára, melyet csírájától pusztulásáig sajátos szisztémával
fut be.
A tér-idő-cgység szemléletével tegyünk vizsgálat tárgyává
egy öreg fát - például egy 700 éves tölgyet.
Mi 700 éves ebben? Ismerve, hogy a fa körüléli elhalt sejt
jeit, legbelül (csemetckorából) valóban maradt elhalt anyaga, me
lyet ma 700 évesnek mondhatunk. Ekörül, mint egy lassú óra,
mely növekedésével méri az időt, 700 év óta növeli gyűrűit, térbe
li kiterjedésű anyagban rögzítve időbeli kiterjedésű életét.
Egy fa alakja beszédes képe múltjának, s hangsúlyoznunk
kell életének történeti jellegét. Ez nem csupán abban a biogene
tikai alaptörvényben ju t kifejezésre, hogy az egyes egyed alakjá
nak fejlődése során nagy vonalakban megismétli fajtájának törté
netét, hanem a történeti jelleg a felnőtt egyed életében is érvé
nyesül. Az öröklési alkat csupán a környezettel való százszoros
kölcsönhatással válik élő egyéniséggé. Ez az egész életén át tartó
környezeti hatás az, amit mi alakjából kiolvasni igyekszünk. A
tér-idő szemléletében tehát egy fa alakjának ismeretéhez hozzá
tartozik életkörülményeinek, és egyedi életének ismerete. Az te
hát, hogy a tér és idő elválaszthatatlan egységet képez, az pl. a
fákra vonatkozó szemléletmódunkban azáltal nyilvánul meg, hogy
a fa alakja és azzal elválaszthatatlan egységet képező múltja teszi
ki a fáról alkotott fogalmunkat.
(...) Az elmondottakból nem következik azonban az, hogy a
kertalkotás vitális elve szükségképpen csak a tájkertekben érvé
nyesülhetne. A városrendezések kapcsán a kertesitésnek gyakran
dekoratív feladatai adódnak. De ha egy tér forgalomszabályozó
gyepcikkeiben elhelyezett virágágyról van is szó, a növényanyag
helyes megválasztása és életigényeinek szem előtt tartása a vitális
gondolkodásmódot akkor is érvényre juttathatja.
A továbbiakban új kérdés merül fel; mit jelent az időben
formálódó kerti tér a kerttervezés esetében; egyáltalában: hogyan
alakulhat egy élő mű tere?
A tervezés szempontjából a kérdés tisztázott. A mű átgon
dolásánál a tervező a kert földrajzi, főleg klimatikus adottságaival
számolva, növényeinek fejlődésmenetét végiggondolja, és olyan
növénytársításokat állít össze, melyek a természetből jól ismert
szépségeiket a legkedvezőbb formában fejleszthetik ki. A kert

alaprajzi elrendezése, terepplasztikai megoldása éppúgy a helyzeti
adottságoktól és a kert rendeltetésétől függ, mint a növényanyag
helyes megválasztása. A növény helyes megválasztásával nem
csak a természetben uralkodó harmóniára, rendre és következe
tességre utalhatunk, de - mint emberkísérő elem - a növény je l
lemző lehet egy korra, társadalomra; arra, aki megszerette, hasz
nálta, és termesztésbe vette. Ily módon már a növényanyag meg
választásakor irányt vesz a kert stílusa, mely beszédes képe lehet
alkotója egész természetszemléletének, és már ekkor a tervező
gondolkodásmódjának vetiilete.
A megváltozott növények a kert területén különböző színű,
méretű, tömegű és formájú anyagot képviselnek. Apró, vagy óriá
sivá váló alakzatokat, időközönként előbukkanó és eltűnő színe
ket, növekvő és csökkenő kubatúrákat, sűrű, vagy éppen átlátszó
vá váló térfalakat.
A növények következetes fejlődésével és életritmusaikkal
együtt járó téralakulást nevezzük a kert esetében időben formá
lódó térnek, A helyhez kötöttségükben állandó, de megjelenésük
ben szakadatlanul változó formák gyorsabb vagy lassúbb váltako
zásai képezik a kert dinamikus terét, és ezeknek a formai elemek
nek folyamatos összehangolása, otthonossá rendezése a kertészeti
térformálás sajátos feladata.
(...) Az esztétikai térérzékelés aktív. Itt nem csak a külvilág
ránk gyakorolt ingereiről van szó, de a szemlélő aktív térkereső
tájékozódásáról is. Érdeklődésünk a kívülről jövő ingereknek
mintegy eléje megy. Ha az effajta térérzékelés működését meg
akarjuk érteni, vissza kell emlékeznünk arra az igyekezetünkre,
amivel a végtelennek tudott teret magunk elé akartuk képzelni.
Rendszerint ilyenkor magunk köré a térből mintegy gömb formá
tumú alakzatot képzelünk, melynek centrumában mi állunk. En
nek a gömbnek a sugarát hiába mondtuk végtelennek, nagyság
rendjében csak gondolkodásunk, kimerüléséig tudtuk követni.
(...) Az érzékelt tér mindig emberszabású. Mi vagyunk a tér
léptéke, a mi dimenzióink szabják meg a tér rokonszenves, túl
nagy, vagy túl kicsi voltát.
(...) Térfclfogó képességünk működését ismerve megérthet
jük az irányított és irányítatlan tér fogalmát. Azt, hogy a román
templomépítkezés súlyos falai térdre kényszerítették a középkori
embert, s később a gótika felfelé nyújtott terével az ember tudatát
felemelkedésre ösztönözte.
Akár építészeti, akár kertészeti műről van szó, a térképzés a
tudattal kölcsönhatásban van.
(...) Egy mű rokonszenves vagy taszító, intim vagy lenyű
göző hatását tudatunknak a mű teréhez való viszonya alapvetően
befolyásolja.
A barokk kertépítés például nyírt síkokból álló óriási térfa
laival egy eszétől és hatalmától megittasult társadalom képét
hagyta ránk. A Versailles-i parkba lépve ma már nem tudja az
ember elképzelni, micsoda gőgös tudat lehetett az, mely egykor
ezeket a formákat ki tudta tölteni.
(...) Vannak mély emberi tartalmak, melyek kifejezésére
egyedül a kerttervező művészet képes. Ilyen például az otthonos
sági érzet felelevenítése az ember legősibb környezetében, a ter
mészetben. Azok az elemek, melyekből kertet alkotunk, úgyszól
ván régebbiek, mint maga az ember, ki tágabb értelemben vett
hajlékát először belőlük formálta. A kertészeti mű létrejöttének
legmélyebb indokait ma is a természet elemeinek otthonossá for
málásában láthatjuk - illetve abban a mélyről jövő igényben, hogy
az ember nem akaija elveszíteni a kontaktust ősi természeti kör
nyezetével. A kert bizonyos értelemben annak a harmóniának idé
zése, melyre az emberiség az Edénkért alakjában emlékezik
vissza.
(...) Említettük, hogy a kert belülről élvezhető mű. Monda
nivalóit elsősorban a benne járóknak tartogatja. Olyan kertbe,
amelyet kívülről is megtekinthetünk, nem is szoktunk bemenni.
Az ilyen kert tartalma a kerítésen "kifolyik'1, mielőtt intimmé vál
hatott volna. Ha a kertet külső dekorációnak tekintjük, úgy a for
galomnak szerzett felületes örömökért le kell mondanunk a kertal
kotó művészet igazi lehetőségeiről.
Éppen ezért a kert nem is keresi nagy felületeken a kívül
állókkal a kontaktust, csalogató jellege elsősorban a kapuinak van.
A kert hatása igazán csak akkor lép életbe, amikor a kapuin
belépünk.

Minden mű gondoskodik valamilyen formában arról, hogy
tartalmát át tudja adni a szemlélőnek. A kert fordulatos térala
kítással végigterel önmagán. Mikor egy-cgy motívumát felfedi,
egyben távolabb új motívumot ígér. Az embert a kíváncsiság ösz
tönénél fogva vezeti. A kertnek ez a "szívó" hatása mindaddig
tart, amíg meg nem ismertük, fel nem fedeztük.
A kertet zárt, védett területnek kell éreznünk, nem lehet
azonban annyira zárt, hogy a környező világtól való elszakadása
nyugtalanítóvá váljék. A kertet a kilátások úgy kötik a környezet
jellegzetes pontjaihoz, mint ahogy a pók hosszú tartószálakkal
környezetéhez erősíti hálóját.
A kert szemlélete tehát dinamikus. Nem használja ki a
műfaj igazi lehetőségeit az olyan kertészeti mű, mely tartalmát a
szemlélővel egy rápillantásra akarja közölni. A kertalkotás nem az
áttekintés művészete. A kert nem kép, nem panoráma, hanem
belülről konstatálható mű, melynek felmérése időben zajlik le.
Más egy fasort kívülről látni, mint végigmenni rajta.
De a kert szemlélete dinamikus abban az értelemben is,
hogy a kert állónak látszó formái nem állandó állapotot, hanem
mozgásban lévő állapotot tükröznek. A kert élő növényei nemcsak
azt a teijedelmet képviselik, amit kitöltenek, de azt is, amit fej
lődésük során majd ki fognak tölteni. Végtelenül kellemetlen ér
zés például egy fal mellé ültetett nyárfát azzal a tudattal látni,
hogy gátolva van alakjának kifejlesztésében.
A kert formái tehát nem önmagukban, hanem azzal együtt
értendők, amit múltjuk és jövőjük jelent. A kert szemléletének
izgalma éppen ebben rejlik. Egy apró virágoeska, pl. az Eranthus
hiemalis (téltemető) megjelenése a kertben nem egy kétfilléresnyi
sárga folt megjelenése csupán. Ez a sárga folt tartalmában egy
évszaknak a megjelenését jelenti,
A látványnak a kertben tehát mélységbeli tagozódása és
szimbolikus súlya is van. A kert szemlélete olyan, mint egy film
kocka, mely a film lényegére - előző és következő szakaszára utal, és olyan összefüggések felismerésére ösztönöz minket, mely
ből kiszakítva, önmagában, nem lehetne teljes.
(...) A kert - s ebben rokon a várossal - alakulásával túléli
tervezőjét. A mű végére sohasem lehet pontot tenni, s a mű az
elinduláskor lefektetett optimális tervnél majd esetleg jobb, vagy
esetleg rosszabb lesz.
A külső tényezők számára ez a nyitvahagyottság a kert kul
turális értékét csak növeli. Egyrészt az alkotó szerény háttérbe
húzódását jelenti, cs annak beismerését, hogy külső alakító erők a
művet elronthatják, de esetleg gazdagíthatják is. A város esetében
az az alakító erő a közösség, a kert esetében a közösségen túl a
természet is. Ezért a város, és így a kert is esetleg több és szebb
lehet, mint amilyennek az alkotó tervezte.
Egy műből néma követelésként árad az, hogy tessék, de egy
kép esetében ez a belső tartalmi érték nem lehet több, mint
amennyi az alkotóban tudatosan, vagy ösztönösen élt. A város
vagy a kert valóságos tártál ómban is növekedhetik az idők folya
mán. Bekapcsolódik a közösség és a természet alakító hatóerőibe,
és nagy kultúrák példájára hatalmas közösségi művé érlelődhet.
Persze lehet, hogy a mű eredeti koncepciója az alakítás áldozata
lesz.
A kertészkedést a kultúra hőmérőjének szokták nevezni.
Azért a kultúra hőmérője, mert megvalósulásához nem elég az al
kotó és tervező művész. Milyen előregondolás, áldozatkészség
kell ahhoz, hogy pl. a nagycenki hársfasor esetében valaki elültes
sen egymástól 25 m távolságra, végeláthatatlan hosszúságban két
sor hársfacsemetét, melynek összeboruló koronája alatt nem ő sa
ját maga, de egy harmadik, vagy hatodik generáció sétálhat majd.
Egy kerti művet nem elég elindítani, azt szakadatlanul őrizni
és gyarapítani kell; gyakran tervezők, kivitelezők és fenntartók
hosszú során jut el ahhoz, akinek szól. És egy ilyen érzékeny,
esztétikai kihatásaiban és kimenetelében az utókortól is függő mű,
ha egyszer szép, és tényleg célját éri, akkor az nem egy ember
műve, hanem egy egész kulturált közösségé, és egy nemzet, egy
társadalom valóságos értékeinek kifejezője.
(A tér-idő egység stílusformáló szerepe a kerttervezésben c.
tanulmányból. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve, 1954.)
Balogh fá ja Szekszárdon (30. o.) N yárfák B ékéscsaba határában (31.o.)
Törökmogyoró Romhányban (32. o.) H ársfasor N agycenken (33. o.)
Balogh András rajzai
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AZ IDŐ MODELLJE A KERT
A m últ század mechanisztikus világképéből eredően a kép
zeletet általános beidegződés bénítja. Szeretnénk a szemünk elé
táruló világot helyesen értelmezni, de nem tudjuk, mert a világ
nem olyan, hogy ismeretének mai fokán mechanisztikus módsze
rekkel megérthető lenne.
Mindjárt itt vein a folyamatok kérdése: az időnek mecha
nisztikus magyarázatából eredően a folyamatokat általában álló
pontok sorának fogjuk fel ma is. Eszerint egy folyamat egymásból
következő helyzetek sora, úgy, amint azt az idő egymásra követ
kező részegységeivel mérni lehet. Eszerint a folyamat mindig
meghatározott irányú időrendiség. Nem tűr helycseréket, és nem
tűri a sorrend időbeli felcserélődéseit.
A világ abban a dimenzióban, amelyben az emberi test je 
lenségei (általában az emberi érzékelés jelenségei) mozognak, va
lóban ilyen is. Egymásra következő eseménysorok végtelenül gaz
dag és bonyolult, de lényegében egyirányú folyamatokból szövő
dő rendszere.
Ám mihelyt az érzékelés alatti és feletti dimenziókét néz
zük, egyre kevésbé alkalmazható a tér-idő egységének egyirányú
értelmezése.
(...) A valóság több, mint a mérhető jelen - a folyamat to
vábbi lehetőségeivel több.
Ezt a lehetőséget csak úgy tudom modellezni, hogy kieme
lem tárgyamat az idő sodrából, és clőre-hátra mozgással képze
letben végigjárom a lehetőségektől át- meg átszőtt életét a magtól
a termésig, a terméstől az új életig. Tehát pl. a "hársság" fiktív
fogalmát megalkotom a képzelet időszakos terében (fázistérben);
tehát a valóság folyamataiból kiszakítottan egy felgyorsított idejű
térben, ahol előre-hátra mozgás lehetséges, szemben az ember
érzékelésvilágának azzal a tapasztalatával, hogy a valóság az
időnek csak egyirányú haladását ismeri.
Tehát a modellezésben az egyirányú idő valóságát akkor tu
dom helyesen értelmezni, ha előre-hátra "csúsztatható" idő fogal
mával dolgozom.
Ha úgy tetszik ez egy mechanisztikus modellen úgy nézne
ki, hogy egy neghatározott alakú "sínről" egy clőre-hátra mozgat
ható csúszka segítségével veszek mértéket, és "alakját" az időbe
liség ilyen tapogatójával próbálom megismerni.
Miért van folytonos visszajátszásra és előrefutásra szükség?
Elsősorban azért, mert a kert nem álló pontok sora, hanem
az élő anyagba kódolt lehetőségek kibontakoztatása. Aki egy
zacskó fűmagot kivisz a kertjébe, és ott megfelelő sűrűségben egy
adott felületen elveti, teszi ezt abban a reményben, hogy a "fázis
terében" (képzeletében) modellezett "selymes, zöld szőnyegből" a
realitásban fű lesz, locsolható, használható, taposható fű, amely
nek éppúgy megvan a maga időbeli sorrendje, mint a hársfának,
mely már egy másik íven mozgó életpálya ki tudja hányadik évé
ben tart.
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A ma elvetett fű, és a hatvan év előtt kiültetett hársfa majd
találkozik a megvalósulásban. De az egyik életének a realitása
még a zacskóban van, a másik életének a realitása m ár a széltől
lengetett koronájában, a két realitás, a "zacskó" és a "korona"
együtt van egyelőre a modellben, melynek valósága részben már
kinn is valóság a szabad ég alatt, de részben még csak benn való
ság a képzeletünkben. A képzeletbeli fűvel utol kell érnem tehát a
realizált hársat, melynek életútját az előre-hátra mozgatott időben
tudom egyeztetni a fű életútjával, és kellő időben elvetve a fű
magot, most már a füvet is hozzákapcsolhatom a hárs életpá
lyájának körforgásához; megint mechanisztikus példával magya
rázva: akár egy sebességváltó fogaskerekeinek egyeztetése eseté
ben.
(...) Köztudott, hogy a biológiai idő nem azonos a csillagá
szati idővel. Egyetlen szervezeten belül sem.
(...) Egy növény egyik évben gyorsabban, másik évben las
sabban nő. Tehát a biológiai idő a felgyorsuló és lelassuló óra
módjára jellemzi az életkort. Mindez a külső hatások függvé
nyében annyit tesz, hogy az életpálya a belső alkat időtényezői és
a bekódolt átlagnövekedés tempója mellett a külső hatások ezer
nyi időtényezőjétől befolyásoltan produkálja azt az alakot, amit
elvárhatunk tőle.
Minden élet "belső órája" a "külső órától" gyorsul fel illetve
lassul le, lendül neki, vagy áll meg végérvényesen a halálban.
Pl. adva van egy barackfa a Sas-hegyen. Életpályáját ismeri
a szakember, és ismeri a külső körülményeket is, a klímát, a talajt,
stb. A statisztikai átlagból ismeri a termőre fordulás idejét, ismeri
azt is, hogy évi átlagban milyen irányból és erővel fúj a szél,
mennyi napot, és milyen szögben kap, ismeri a csapadék
mennyiséget, a fagyveszélyes időszakokat, stb., stb.
E tényezőknek mind időértékük van az egyedre vonatkoz
tatva, mert egy esős nap mást jelent, ha negyven esős nap után, és
mást, ha negyven száraz nap után következik be. Ezek a külső
események egy-cgy külön időkategóriában mérhetően, de mindig
együttesen adnak ki olyan biológiai időt, melyet a fa évgyűrűiben,
ágrendszerében, virágzatában és termésében, tehát látható alakban
relaizál. Az a nap, mely évmilliók óta süt a Sas-hegy déli oldalán,
az a szél, mely évezredek óta fúj cl felette, azok az oltásmódok,
permetezések és védelmek, melyek mondjuk a török kor óta ala
kultak és alakítottak a történeti időkben, mind egy-cgy támpont a
várható termés megérkezéséhez, mely igaz, hogy egyirányú idő
mozgásban érkezik cl, de tényezőinek időpályáján a képzelet előrc-hátra mozgásából érthető meg, és abból erednek azok a bioló
giai és társadalmi ismeretek, melyeknek összegezéseképpen jósol
ni merhetünk, és melynek a modellalakja alkalmas arra, hogy a
végeredményben várható beteljesedés egyezhessék eredeti szándé
kainkkal.
(...) A kert tehát, mint élő mű, nem kerülheti el az időmo
dellezés problémáit. A fenntartók, sőt a kert majdani gazdái is be
kapcsolódhatnak alakításába, s valószínű, hogy olyan növényekkel
fogják gazdagítani a kertet, melyeknek létezéséről a mai tervező
nem is tud, mert esetleg ilyen növény ma még nincs is.
Már maga a nemesítés is nehezen modellezhető.- Talán a
közlekedéshez hasonlíthatnánk, ahol az egyik (élct)pályáról a
másikra át lehet szállni, ha erre a két pálya találkozása lehetőséget
nyújt, ám ebben a találkozásban módosult pálya születik, amely a
találkoztatott pályák egyikét sem folytatja változatlanul, hanem a
"járműben utazók" és az abba "átszállt utasok" (a gének) - erővi
szonyaik szerint - új pályát sikcrítcnck. A "célalak" (a modell),
melyet a nemesítő maga elé képzel, tehát homályban marad mind
addig, amíg a realizálódott alak meg nem mutatja, hogy milyen
tulajdonságokat érényesített a találkozás, s a "jármű" hova is tart
tulajdonképpen. Ez a növények életét tekintve sajnos kínosan
lassú folyamat.
A természet jelenségeinél még nehezebben modellezhetők a
tervezői képzeletnek a munkafázisai.
Régen úgy tartották, hogy a külvilág egyes jelenségei az
érzékelés útján engramokat (nyomokat) hagynak az agyban, me
lyek "is cellákban" eltározódnak, s ott kapcsolódásra készen áll
nak az emlékezés számára. A sejtek időközbeni kicserélődése sem
volt probléma, mert az új sejt vegyi úton kopírozta az előzőt, és
így nagyarázható volt, hogy pl. egy szappan illata egy nyolcvan
éves emberben fel tudta eleveníteni gyermekkorát. "A protoplaz

ma emlékezik" - mondták.
Igen ám, de kiszámították, hogy ilyen engramok tárolására
sokmilliószorta nagyobb agyunknak kellene lennie, mint amek
kora (méghozzá javarészt kihasználatlanul!) ma van.
(...) Az agy számára az idő éppoly nélkülözhetetlen dimen
zió, mint ahogy a létezés minden területén nélkülözhetetlen, de a
gondolkodás ideje a külvilág életritmusaitól elkülönült időkate
góriában zajlik. Előre- és visszajátszása valóságos időben jön lét
re, de a képzelet szuverén törvényei szerint.
A képzelet a jelek összeállítása különböző időértékű jelek
egyidejűsítése. Példa erre: valaki gyermekkorában látott talán
egyszer, talán sokszor vágtató lovat. Ez a gyermekkorban leját
szódott nagy sebességű jelenség fel-felidéződik benne, és párosul
- mondjuk - egy felidéződő másik emlékkel, egy stabil mozdu
latlannal, például egy paradicsommal. Salvador Dali, a híres szür
realista festő mondta; aki nem tud elképzelni egy paradicsomon
vágtató lovat, annak nincs képzelete. Nos, hát ez a paradicsomon
vágtató ló többrendbéli időértékben sűrűsödik egy új időértékű
vízióvá, ahol a levegőben álló paradicsomon körben vágtat a
lovas.
Mindezt annak magyarázatául hozom fel, hogy a kert stabil
műszaki létesítményei, és szakadatlanul mozgó növényanyaga, a
képzelet hasonló társulásában egyetlen víziót képezhet a tervező
képzeletében, ha a képzelt időt és a valóságos időt a modellben
összhangba tudja hozni.
A kert modellje így egy színpadhoz hasonlítható, melyen a
rendező stabil elemek között olyan időben lejátszódó eseményt
realizál, ahol a darabban zajló idő benne zajlik ugyan az egyete
mes időben, hiszen az egyes felvonásokat be- és kicsengetés jelzi,
tehát a létezés valóságos' idejében megy végbe, egyben azonban
külön időt is jelent a mű számára, hiszen az ügyelő által "idő
zített" ágyúlövés a darab szerint - mondjuk - a napóleoni időkben
sül cl, vagy majd valamikor a jövő században, aszerint, hogy a
valóságos idÖ hol találkozik a képzelt idővel.
Az idő realizálása tehát csak a képzelet szabad, és a
tényszerű valóság kötött idejének pontos találkoztatásával lehet
séges. így realizálódhatott a Petri Bemhard tervező képzeletében
1793-ban megjelent Orczy-kerl a negyven év múlva belépő
Schams Ferenc számára. Schams ugyanis ugyanazt írja le az
Orczy-kertről, amit évtizedekkel azelőtt Petri műleírásában
elképzelt.
A kert modellje tehát lényegében színdarab, bizonyos vonat
kozásban koreográfia. Csakhogy amíg a színdarab többször elő
játszható, addig a kert csak egyszer előadható színdarab, ha évsza
ki ritmusokban meg-megismétlődnek is effektusai; de éppen mert
részese a valóságos időnek is, kétszer egyformán soha.
Ha a modell képzelt ideje és a művi megvalósulás egy idő
ben, egyszerre zajlik, akkor könnyen előfordulhat, hogy az egyik
betelepszik a másik helyére. Pontosabban: létrejön egy olyan álla
pot, hogy "a modell kiköltözik a szabad ég alá", és átadja a helyét
a valóságnak. így az alkotó valóságos létezésével egyidejűleg
létrejön kivetített képzelete: a rögtönzött mű.
A képzelet terméke, amikor az ember kívülről találkozik
vele, sohasem szokott olyan lenni, mint belül a képzeletben volt.
Más. Magát az alkotót is meglepi; csakúgy, mint mikor az ember
egy utcai telefonfülke tükrében hirtelen szembetalálkozik önma
gával.
A kivetítés mindig találkozás önnön képzeletünkkel.
Találkozás az előrelátás is. Időegyeztetés össze nem függő
dolgok között: "a vadkörtefa virágozni fog, amikor érettségizünk."
Nem a vadkörtefa és az érettségi közötti összefüggésről van szó,
hanem a virágzás ideje és az érettségi ideje közötti összefüg
gésről.
Az "előreküldött" képzeletbeli dolgok találkoztatása egy
jelenbeli valósággal: ez a mű. Am gyakran éppen az történik,
hogy a modell és a találkoztatás a jelenben valósul meg. A még
alakuló mű ilyenkor "visszaszól"; például a festésben állandó
körforgást jelent az alakuló mű és a művész képzelete között.
Odaképzelek egy színt. Odateszem a vászonra, és akkor azt mond
ja: "élénkebbnek kellene lennem"; vagy: "szebb volnék sápadtabban"; tehát visszaszól.
A kertnél ez a folyamat megnyúlik: a tervező, aki belép a
kertbe, saját alakuló művébe, tulajdonképpen saját "képzeletébe"

lép be. Ott korrekciókat végez, ötletei támadnak. Tehát az alkotás
folyamatában a képzelet és a valóság gyors kerékként forog, és
folyton visszahat egymásra. Egyik műfajnál ez a visszahatás
gyorsabb, mint a másiknál; de az alkotói folyamat effajta szépsé
geit mindenki végigélte, aki valamilyen műfajnak, vagy éppen
házikertjének bűvöletében él.
A "kihelyezett modellt" tehát gyarapíthatja a valóság is. Sőt,
ez a "ki-kifuttatott" modell, melyet a valóság nevel és erősítget,
sokkal edzettebb alakja a konkrét műnek, mint a készen előre
küldött.
Arra is van eset azonban, hogy az "előreküldött modell" be
áll a valóság helyére, és mint hallucinációban, felcserélődik, vagy
éppen azonosul vele, mint tette ezt a kerttervezés olyan korszakai
ban, amikor a valóság foglalta cl a képzelet helyét, és az élő
természet vált a kcrtalkotás modelljévé, azaz célalakjává.
A célalak (a megoldáshoz vezető elvi elképzelés) azaz maga
a modell roppant nehezen tehető láthatóvá. A kert esetében nem a
stabil műszaki létesítményekkel van a nehézség. Azt a tervező
rajzban és kísérleti céllal készített makettekben kipróbálhatja, és
ezer úton ellenőrizheti. Az időmodellezés a nehéz.
Ennek eszközéül a leírást ajánlhatjuk, olyan feljegyzések ké
szítését, amelyek legjobban talán egy trükkfilmben megvalósít
ható mozgásról és alakváltozásról szolgáltatnának adatokat. Affé
le koreográfiát, vagy ha úgy tetszik, forgatókönyvet, de minden
képpen programot, előrejelzést kíván a terv.
(...) A modell célja a jó megoldás .megkeresése. A modell
képlékeny. Éppen elég lenne, ha az alkotó képzeletében készen
állna kivitelezés előtt.
(...) A kert életét, biológiai szerkezetét, és ebből adódó alak
változásait szerintem csak a leírás és a triikkfilm képes láttatni. A
leírás eszközével remélem, ez a dolgozat is érzékletessé tett né
hány elvont kérdést, egyszerű leírással, vagy metaforák és szim
bólumok alkalmazásával.
A kert annyiben modellezhető, amennyiben a felhők járása,
és a növények élete is az. A kert az élő természet ezernyi össze
függésébe van ágyazva. "A táj mikrokozmosza", vagy ahogy Leo
nardo a művészetre mondta: "koncentrált természet".
Magát ezt a koncentrálást kell modellezni a létezés alapvető
egységében.
(A kert időmodellezéséről c.
Egyetem Közleményei, 1978.)

tanulmányból.

Kertészeti

A TÁJ ESZTÉTIKÁJA
A szépségben mindig történést értékelünk. A tárgyak szép
ségében is keletkezesük történetét. Egy szikla éppúgy elárulja ke
letkezésének drámáját, mint egy kéz, vagy homlok.
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Az esztétikum - mint az emberi tudat valósághoz való viszo
nyának terméke - kétpólusú valami. Egyrészt a külvilág, másrészt
az ember belső világának találkozásáról van szó. A szépség tehát
nem kereshető kizárólagosan csak a külső világ objektív tulajdon
ságai között, de ugyanúgy nem kereshető a szemlélő kizáróla
gosan belső képességeiben sem. A kettő egymásra találásakor egy
bizonyos "áramkör" zárulásáról van szó, s ennek az egymásra ta
lálásnak lelkesedést kiváltó terméke lesz az, amit széperzetnek ne
vezünk. Aszerint, hogy a szubjektum a természetre, a társadalom
ra, vagy a művészetre vonatkoztatja széperzetét, beszélhetünk a
természeti, társadalmi, vagy művészeti szép fogalmáról. Mind a
három történésszerű, tehát térhöz és időhöz kötött. Mind a három
esetében a belső és külső világ egybekapcsolódásáról, bizonyos
értelemben anyagcseréjéről van szó. Akkor is erről az "anyagcse
réről" van szó, amikor általában a táj "szépségéről" beszélünk.
(...) A táj szépsége is történésszerű. Nemcsak azért, mert a
táj természeti és társadalmi folyamatok eredménye, de a táj szép
ségének értékelése maga is folyamat, mely időbclileg éppen úgy
lezáratlan, m int a táj térbeli elemeinek alakulása.
A tájról - minr emberi környezetről - tehát sohasem beszé
lünk időérték nélkül. A történetiség a táj alakulásának objektív tu
lajdonsága. Ez a történetiség visszanyúlik az ember előtti világba.
Egy terület tájjá, "környezetté" csak az emberi szemben, az em
beri tudatban válik, de alakzatai ma is őrzik az ember előtti drá
mát, a geológiai alakulás formaképző történetet, amelybe az em
ber a történésnek csak a legutolsó szakaszában, a keletkezés leg
felső rétegében kapcsolódott bele. Tehát akkor, amikor egy sor
természetföldrajzilag leírható dráma már alapvető mozzanataiban,
geológiailag, vízrajzilag, a növénytakaró kialakulása szempontjá
ból már rég zajlott. Akkor néz benne körül az ember - a dráma új
szereplője, terméke és alanya - aki alighogy megjelenik benne,
egyre több szempontból.e dráma rendezője és irányítója lesz. így
az ősi természeti környezet "anyja", az alakított táj "lánya" az em
bernek, aki az ősi környezet folyamataiba saját életcéljainak meg
felelő változtatásokat visz. Mintegy belevezeti társadalmi szán
dékait a környezet alakításába, és ezzel "társadalmiasítja" az ősi,
természetadta környezetet, amely ma már legalább annyira az ő
arca, mint a természeté.
Úgy mondhatnánk, az ember túlnő a természeten, amellyel
alapstruktúrájában mélységes rokonságban van, pontosabban kö
zös alapstruktúrában biológiailag egy vele. A természeti történé
seket kifejező formák tehát egyben az ő keletkezésének történetét
is jelentik. így létének elemi okait találja a természetben, ugyan
azokat a történéseket, amelyekben - akár őseiben - saját szemé
lyiségének meghatározó tényezőit látja.
így a természeti környezet hajdani elemei még mai alakjuk
ban is a rokonszenv és az ellenszenv emócióit váltják ki az ember
ből aszerint, hogy létének előmozdítóját, vagy akadályát ismeri-e
fel motiváló elemeiben. Lényegében ez dönti el a rokonszenv és
ellenszenv kérdését, a tetszés vagy nem tetszés kérdését is.
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Legmesszebb nyúló időtávlatokra a geológiai alakzatok m u
tatnak, így a legősibb struktúrák: a kőzetek, a talaj, a földtörténeti
események formálta ősi terep, szakadatlan alakulások közben
fejlődik ki a klíma hatására az élővilág és a növényzet világa, ben
ne az állatvilág bonyolult struktúráival, majd nem is olyan régen
az ember, fokozatosan kialakuló társadalmi struktúráival.
Ha egy terület táji karakterét meg akarjuk ragadni, így az
egymásra következő rétegződéseiben, a geológiai, a növényfoldrajzi, településtörténeti rétegződésben nyomon kell követnünk a
hozzánk vezető történéssorozatot, amely a helyes esztétikai érté
kelés alapját képezi.
Példaként: A pannon táj beszédesen elmondja, hogy az utol
só tenger levonulása után kiemelkedett, s magas fen n sík lett belő
le, de a fennsík túlnyomóan homok- és kevés agyagrétegből volt
felépítve, ezért a lepusztító erők rohamosan lerombolták. A Kis
alföldről a szél mintegy 150 méter vastag réteget hordott el a
Pannon-tenger eltűnését követő sivatagos időszakban.
A laza pannóníai homokrétegek csak ott maradtak meg, ahol
valami védelmezte őket a lepusztulás ellen, nevezetesen a pannóniaí fennsíkra több helyen kiömlő bazaltláva, amely nagy lepé
nyekben fed te a homokot. Ilyenek a Balaton vidékén büszkélkedő
gyönyörű bazalthegyek, mint a Badacsony, a Szent György, a Cso
bánc, Tátika, Haláp, stb. A bazalttakarók első szintjének mind
egyike ugyanabban a magasságban van, ami bizonyítja, hogy ak
kor törtek ki, amikor a fen n sík még teljesen érintetlen volt.
A Somlyó alsó, lankás lejtőjű része tisztán vízszintesen fekvő
homok- és agyagrétegből van. Ha alagutat vezetnénk alatta, az
tisztán homokon és agyagon menne keresztül. A bazalt csak a
tetején fekszik, mint valami kerek korong, vagy nehezék. Ebből a
bazaltlepényból is elpusztult a vékonyabb része a szélein, azért
állnak olyan meredek sziklafalak a szőlővel borított, lankás lejtők
fölött. A bazaltoszlopok elválását gyönyörűen lehet látni ott, ahol
a szél ma is eltakarítja az omladékot, és kipreparálja az oszlopo
kat.
A szél munkája nyomán jelentős bemélyedések keletkeznek.
Hosszú, lendületes vonalak kötik össze a horizonton a nehezékként
elhelyezkedő bazalthegyeket. (Idézet Cholnoky Viktortól)
(...) Nemcsak a geológiai dráma képes az emberből emóciót
kiváltani; a táj alakításában a növényanyagnak még fontosabb sze
repe van.
A földtörténet múltjában előbb volt növény, mint az ember,
s ha visszatekintünk fejlődésünk történetén, akkor az ember kiala
kulásának drámájában már kezdetben ott látjuk körülötte a nö
vényvilágot, mint kialakulásának tanúját. A növény nemcsak
passzív díszlete ennek a drámának, hanem később is együtt nő, lé
legzik, mozdul az emberrel. Környezetet, létfeltételt, élelmet, sok
szempontból létbiztonságot nyújt neki. Egy napig sem tudtunk
volna meglenni nélküle.
Valahol az emberi létezés és eszmélés legmélyén tehát ott
van a növény, mint élő őskömyezet, m int érzékletes emlék, mint
létünket messze megelőző életfeltétel. A bennünket is felépítő ősi
struktúrák, ősi láncolatok tájalakító munkánkban folytatódva és
újjáéledve együttműködnek a természet külső formaképző erőivel.
Azt kívánjuk ezzel bizonyítani, hogy az esztétikum külső és
belső tényezői esetünkben egyazon körforgás rokon elemei, és
hogy a természetalkotta őskömyezet, valamint a társadalom for
málta táj a létezés legalapvetőbb rétegeiben találkozik egymással.
A kertészeti, de a tájrendezési formaképzésben is a növény
zet "produkciója" autoattraktív. Ez annyit tesz, hogy a növények
kel alkotott térformát az élet törvényszerűségeinek alkalmazásával
nem mi, hanem maga a természet hozza létre, illetve a termé
szettel hozatjuk létre a kívánt formát. A szabad szemmel látható
"élő felület" lehet a mi munkánk, de a természettel elvégeztetett
munkánk.
Az élő növénnyel alkotott tér a kompozíció egyedi növé
nyeinek tekintetében is sajátos alkotói problémákat vet fel: mikor
az élő forma a szabad szem számára láthatóvá válik, akkor a
formát keletkeztető tényezők m ár messze a most látható forma
"előtt járnak". A forma láthatóvá válása csak következménye a
forma alakításában működő tendenciáknak, amelyek az adott
alkotóelemeket éppen a szóban forgó formába való szerveződésre
késztetik. A tervezői előrelátásban - de magában az élő növény
egészében is - ez mindig előtte jár a "kész formának".

Egy nÖvcny jelen pillanatban való terjedelme előtt já r a hol
napi teijedelmének ezernyi tényezője, amelyek alkotóelemeinek
formáit a holnapi alakulásra késztetik.
Az élő forma belső és külső tényezők összhangjából alakul.
Mi a természetből kiválogatott egyedeket mielőbbi kibontakozásra
késztetjük, de úgy, hogy számukra a kibontakozás kedvező felté
teleit is biztosítjuk. Ezt neveztük a növényvilág útján való formaképzés autoattraktív módszerének. Az így létrehozott teret "fej
lesztett" térnek nevezhetjük, szemben az architektúra "épített"
terével.
A táj egészének megjelenése a természeti adottságoknak,
valamint a társadalom életvitelében és a közgondolkodásban vég
bemenő . folyamatoknak a tükrözéséből nyeri rendkívül összetett
alakját. Elemei formailag, csak részben irányíthatók. Javarészt
maguk alakulnak a természet és társadalom spontán kölcsönha
tásaiból, hasonlóan pl. egy ösvényhez. A tájalkotás nem olyan
művészi tevékenység, mint sok más, ahol a tervező teljesen ura a
helyzetnek. Itt több szempontból kell igazodni az adottságokhoz,
mint például a képzőművészetekben.
A természet és a társadalom következetesen érvényesülő
törvényeivel szemben, azokkal ellentétesen végezni alkotó munkát
a tájban lehetetlen. Kazinczy szavaival: "Aki ki nem leste, hogy a
hely miné mű karakter elfogadására a legalkalmasabb, annak
minden fáradozása hiába lészen." S aztán később a kertre vonat
koztatva így úja: " M ely nevetségesek a hányt hegyek ott, ahol a
hely tér, a tők, patakok, hol a vizet rekeszekbe kell szedni, a
sziklák, hol a köveket mérföldekről hozzák."
(...) A tájélményben egységesen szerepel az is, amit látunk,
és az is, amit c látványhoz gondolatban hozzáfűzünk. Ha valaki
megáll a mohácsi csatatéren, más tájélményben van része, ha tud
ja, hogy ez a mohácsi csatatér, vagy ha csak egy legelőt lát benne,
mint például egy olyan külföldi, aki sohasem hallott "Mohácsról".
Felmerül a kérdés: objektív tulajdonsága-e egy területnek a múlt
jából eredő történelmi tartalom, vagy sem? Potenciális tulajdonsá
ga. A táj többet jelenthet történelmi múltjának ismeretében, mint
anélkül.
(...) A táj esztétikai hatásában az élményszerűséget kell
hangsúlyoznunk. Ez pedig az élet egészének értékelésétől elvá*
laszthatatlan. A táj karakterében együtt van mindaz, amit az élet
komplexitásának neveztünk. A matricum táji jellemzésében épp
úgy benne van a "Jósvafői hárs", mint azok a szegénylegények,
akiket a múlt században - mint szégyenfához - ehhez a hárshoz
hozzábilincseltek. Az, hogy ott egy több száz éves hárs megél, az
földrajzi kérdés, hogy ezt a fát haranglábnak, majd szégyenfának
használták, az társadalmi kérdés. Ha most az ott üdülő vendég
sereg tájélményét vizsgáljuk, akkor abban a termélszeti és társa
dalmi tényezők együttese az, ami a táj, s továbbmenve, ami a
"haza" élményét adja.
A tájban tehát váltakozó hangsúllyal, de a természetitársadalmi és művészi szép elegyedik. Azt gondoljuk, nem túl
zunk, ha annak ellenére, hogy a táj formálás művészete nem auto
nóm művészet - hiszen túl sok a külső, magától jelentkező és az
alkotástól idegen meghatározottság benne ahhoz, hogy autonóm
művészetnek nevezhetnénk - magát a táj esztétikáját mégis az
esztétikák summájának tartjuk.

Mindenekelőtt bizonyos léptékugrást kell elismernünk, mely
először az útrendszer vonatkozásában jelentkezett.
A kert térhatása elsősorban gyalogsctára, vagy az álló szem
lélőre alapozott. A táj térhatása viszont gyakran a száguldáshoz
alkotott utakról bontakozik ki. Az út vonatkozásában a sebes
séggel járó tényezőt a tervezők tekintetbe is vették, amikor a tájat
és városképet az autóközlekedés és a gyorsvasutak nézőpontjából
vették szemügyre.
A városban az út előbb elvált a házsoroktól, melyek eddigi
medrét megszabták. Most a célnak megfelelően, önállósult érrend
szer kígyózik az élő városban, melynek épületegységei "pengék”
és "szalagok" módjára plasztikus tömböket képeznek a közleke
dési hálózatban. A városkompozíció lényegében egyetlen "kert
ből" áll, melyet csak azért nem nevezhetünk a szó szoros értelmé
ben vett kertnek, mert lebatárolatlanul kifut a tájba. A zöldfelület
át- meg átszövi a települést, és hasznos klimatikus, biológiai, va
lamint lélektani hatásokkal a település élő alapstruktúráját,
egészséges létezési közegét biztosítja.
A városi zöldterületek tervezői ezt az élő közeget nem
geometrikus összefüggésekkel kapcsolták a tájba; nem úgy tehát,
amint a pók köti ki tartószálakkal hálóját a környezetbe. Ez a
berokk módszere volt. A kapcsolat m a sokkal mélyebb, szabad
szemmel nem is látható összefüggésekre alapozott: pl. a klima
tikus tényezők, a magas légkör összefüggései, a földrajzi zónával
meghatározott napállás, tengerszint feletti magasság, a város szel
lőzésében oly fontos szerepet játszó termódinamikus áramlatok
stb., mint a környezettel való összefüggésbe bbelejátszó tényezők.
Talán a természetieknél is fontosabbak voltak azonban azok
a gazdasági, társadalmi és kulturális tényezők, melyek a tájat a
társadalom arcmásává teszik.
A táj szakadatlanul alakul a természeti és társadalmi té
nyezők kettős hatása alatt. Változásai folyamatosan tükrözik a ter
mészeti és társadalmi mozgást, így a társadalom ipari és mezőgazdasági struktúráját, kulturális fejlettségét.
A táj tehát dinamikus fogalom. Éppúgy alakíthatják a ter
mészet, mint a társadalom építő és visszamozdító erői. De mi az,
ami a táj alakításában építő, és mi az, ami visszamozdító tevé
kenység?
Téves volna azt hmm, hogy előremozdító az, ami a táj ala
kulásába új, eddig nem látott vonást visz, visszahúzó pedig, ami
visszaállítást jelent. A kérdést, mely ennél sokkal összetettebb, a
megítélés szempontjai döntik el. Pl. a Badacsony kibányászása
előremutató volt a bazalttermelés, visszahúzó az idegenforgalom
szempontjából. E bányászat abbahagyása előremutat a tájvédelem
és az idegenforgalom szempontjából, de nem mutat előre a bazalttermelés szempontjából.
A táj tehát a környezet sokszempontú "beszabályozása"
folytán alakul magunk körül. Ez az ún. beszabályozás allhoz
hasonló, mint anukor a tüzér "villába fogja" a célját, és keres célja
előtt és mögött is találatot. Persze ez a tevékenység nem kétirá
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(A Tájesztétikai sajátosságok c. tanulmányból
Kertészeti Egyetem Közleményei, 1972.)

A K ERT ÉS A TÁ J
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(...) Ezek után nézzük a kert kiterjedését a tájba. Nem úgy
kell elképzelnünk, hogy a kert centrikus koordinátákon előremoz
dul, azaz progradiál; a kert nem nő tájjá. A táj nem nagy kert. A
kert ugyanis speciális színtér, valamely célra rendelt terület. A táj
viszont az élet komplexitásának színtere. Éppen ezért tulajdon
képpen utópia azt hinni, hogy az ember az "elveszett paradicso
mot" (melyen most kertet értünk) kiviheti magával a "könyörtelen
tájba”. Pedig a XX. század kerttervezői megkísérlik ezt, és nem is
eredménytelenül. Természetesen a kerttervezés műfaji törvényei
nek alkalmazása csak áttételesen vonatkoztatható a tájra.
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nyú, hanem végtelenül sokrétű; talán egy irracionális szám körül
írásához hasonló, és talán éppen ez az irracionális vonás nyújtja a
művészi lehetőséget a táj egyensúlyának, harmóniájának és
szépségének megragadásához.
A tájtervezés előfeltétele tehát a természeti és társadalmi
összefüggések helyszínre vonatkoztatott megragadása. Máskép
pen: a természet cs társadalom viszonyának láthatóvá tétele a
kömyezetalakításban. Ez a táj művészi tartalmának álapja. A
szépség éppen c láttatás sikeréből adódik az élő együtthatás
helyszínén.
Ezek után világossá válik talán, hogy a városkép "mester
séges” tája éppúgy nem létező fogalom, mint a városon kívüli, ún.
"természeti" táj. A városon belüli zöld struktúra esetében a hang
súly a "mesterségesben, a városon kívüli esetében a "természe
tesben van, de mind a kettőt át- meg átszövik a másik elemei;
nem azáltal, hogy a városon belül a háztengerben kilátszik egycgy égdarab, vagy hogy a városon kívül barázdák rajzolódnak a
tájba, hanem azáltal, hogy az ember léte és minden alkotása a táj
ban válik megfogható valósággá, a táj pedig az ember fogalom
világában lesz a magában meddő valóságból értékelt valósággá.
(...) Egy képpel próbálom megvilágítani: ha a létezés leg
mélyebb rétegeiben az ember kontaktusai mondjuk kékre festenék
mindazt, amivel strukturális érintkezésben áll, akkor a legtá
volabbi csillagrendszerig elkckülne a Világegyetem.
A tájtervezés éppen ezeknek a mélyreható kontaktusoknak a
megragadása, melyek a paradicsom fogalma óta mint az ember
környezetével képzett harmóniája él benne. A táj elvesztése
önmagunk elvesztése, megrontása pedig az emberiség önmagán
ütött sebe.
A műfaj új lehetőségeinek felismerése juttatta a tervezőket a
tájtervezés morális céljainak megvalósításához.

(A F estészet és kerttervezés műfajai, expanziói a moe m köm yezetalakításban c. tanulmányból. Kertészeti és
Szőlészeti Főiskola Közleményei, 1968.)

BESZÉLGETÉS
TÖRÖK PÉTER KERTMŰVÉSSZEL
Illyés Zsuzsa: Az lenne az első, hogy m it csináltál az
egyetem elvégzése óta.
Török Péter: Nézd, az a kérdés, hogy az ember m i
lyenre veszi a formát. V eheti őszintére, veheti dicsekvőre...
Illyés Zsuzsa: Az őszinte az éppen jó lesz.
Török Péter: Az őszinteség maga a szeretet. Van, aki
csak a szeretet hanghordozásait ismeri... Az igazi szeretet
nek, az igazságnak kockázata van. A szabadság kockázata.
Az őszinte em ber kiszolgáltatott, könnyen sebezhető, de ne
m aradjunk ebben a M allarm é-i mélységben! A munkámról
azt mondhatom, hogy szám om ra a sebzettség inspirációja m elyért jórészt az ellenségeim nek lehetek hálás - munkafeltétel. Ez az érzékenység teszi számomra lehetővé, hogy
szép kerteket, kulturált otthont tudjak tervezni. Az egyetem
ről szívesen em lékezem Balogh András festőművész taná
romra; az ő halála nekem nagy veszteség.
A Stúdió ARS LOCI Kert- és K öm yezetművészeti Kft.
névre hallgató cégünk, m elyet Fazakas Gábor művésztár
sammal együtt vezetünk, teszi lehetővé elképzeléseink meg
valósítását a tervezéstől a kivitelezésig.
A m unkáim at visszafelé tudom könnyebben elsorolni:
M ost éppen a gyöngyösi O rczy-kert tervén, és Eszter
gomban dolgozunk.
Illyés Zsuzsa: Ú gy tudom, hogy a Vigadó-teret tervez
tétek. Hogyan sikerült ilyen nagyszerű m unkát megszerez
netek?
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Török Péter: A Főpolgármesteri Hivatal Települési Ér
tékvédelmi Ügyosztálya adott m egbízást a Vigadó-kert mű
emléki revitalizációjának táj- és kertművészeti tanulmánytervére. A Főváros változtatni szeretne azon, hogy sok az
örömtelen, kopott park. Sok halvány rajzunkból megerősö
dött egy vonal, amit elfogadott egy zsűri, két zsűri, tíz zsűri,
született egy megbízás, egy kiviteli tervdokumentáció, az
tán újabb szakadatlan zsűrik. Mondják, hogy ami nem tipi
kus, az nem ellenőrizhető. Mi viszont m ár meguntuk a
tipikus parkokat. Most hát kipróbálnak m inket is. A legtöbb
parkban azt látod, hogy készül egy új támfal, készül egy új
burkolat, új kerítés, kandeláber és hulladékgyűjtő, de pont
az, ami egy parknak a lényege, az nem készül. Például sok
pionír fát telepítenek, amelyek ugyan gyorsan m egadják egy
park karakterét, de ham ar el is pusztulnak. Ezek a cicomák
és cifraságok, amikkel találkozol, ezek szerintem felesleges
dolgok egy parkban. Ha elmész egy igazi angol tájképi kert
be, ott van tölgyfa, gesztenye, hárs, platán, ami önmagában
monumentális és gyönyörű, és önm agában ad egy teret, de
ugyanezt láthatod a M argitszigeten; a régi fái fantasztikusan
gyönyörűek, és nézd meg az új ültetést, hogy az m ilyen szá
nalmas. Szóval egy platán, meg egy dodonai tölgy m ár ön
magában plasztikai érték, ehelyett egyszerűen túl van díszít
ve kis ciprussal, m eg kis tujával, meg nagy tujával, meg a
tuja különböző változataival.
Illyés Zsuzsa: M ilyen zsűrik vannak a parkokra?
Török Péter: Ez nekem újdonság volt, hogy mennyit
lehet adott esetben érdekeltnek tekinteni. Van a Fővárosi
Közgyűlés Várostervezési és -Fejlesztési Bizottságának a
Tervtanácsa, van a Városképvédelmi Bizottság, a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus, az Országos M űemlékvédelmi
Hivatal, a Települési Értékvédelmi Ügyosztály, a Környe
zetvédelmi Ügyosztály, a kerületi szervezetek bizottságai,
és sok-sok önjelölt lesben állva. A komoly, igazi zsűrik
egyébként nagyon fontosak. Józan, egyszerű, közérthető
igényeket egy építész jó l m eg tud fogalmazni. Például va
laki épp a Vigadó-kert tervtanácsa kapcsán fogalm azta meg
a hősziget-indukció jelenségét. Látja, hogy van egy műkő
vel leburkolt dunaparti korzó, és egyszerűen tikkad az agya
az ötven fokos hőségben, és nem tud leülni valahova, de a
megoldást a kertésznek kell megadnia. Féltjük ezt a helyet.
Végül is ez a tér a Duna-korzó zöld cour d' honneur-je.
Első volt a fővárosi építészeti zsűri, aztán a Lektorá
tusra került a terv. Szándékomban állt a Vigadó-térről az

ezüstfenyő-nyírfaligetet száműzni, m ert az egy ikonográfiái
sablon, az orosz em lékm ű környezetének magyarázó díszle
te. Nekem ez a kert m indig tipikus példája volt annak, aho
gyan a kertek követik a rendszerváltásokat. Először jö tt ez a
katonás rend, a szigorúság, am it az ezüstfenyők adnak.
Majd divatba jö tt a japáncseresznye, most is ott van kettő
furcsán m egdőlve, és nagyon örültem, amikor először lát
tam albizziát m eg nagyvirágú magnóliát. Jónak tartom ezt a
szubm editerrán felé való áthatást. Arról is érdemes beszélni,
hogy valam ikor a Széchenyi-birtok, meg az Esterházy bir
tok karakteresen megkülönböztethető volt; az a kultúra,
amit ők képviseltek, m egjelent a paraszti kertkultúrában is.
M ivel most ez nincs, m arad a szakmának a közterület, amit
úgy kell m egcsinálni, hogy az legyen a minta. Ma a parvenü, a gazdag réteg, m ondjuk fénn a Pasaréten 40 millióért
megcsinálja a m aga kis kertjét, am it nem lát más, anikor a
fővárosnak nincs, csak 11 milliója, hogy rendbe tegye a fan
tasztikusan jó helyen lévő, és a világörökség részét képező
Vigadó-teret. Örülnénk, ha a szakma azt mondhatná, hogy
márpedig ez legyen egy szubm editerrán park, egy etalon, itt
összehozzuk közösen, am it tudunk. Nekem van 42 darab
klónozott, túlkoros gömbfám, neked van két nyolcméteres
cédrusod, legyen ez egy minta, mutassuk meg, hogy mire
vagyunk képesek. Különösen fontos tréning lehetne ez így
az EXPO előtt.
Ú jabban a kert tervezett szubmediterrán karakterét
kifogásolják, nem értik, m it akarunk a libanoni cédrusokkal.
Van, aki nem es egyszerűséggel a tiszafák "túl zöld" színét
kifogásolja. Én M ozarttal vigasztalódom, neki állítólag fel
rótták, hogy jó az operája, csak az a baj, hogy túl sok benne
a hangjegy. A tiszafa, m int tudjátok, a Bakonyban őshonos
aljnövényzet a tölgyek alatt. Azért is hoztam ezt szóba,
mert nagy gondot okoz, hogy az ötödéves építészhallgató
kat, akiknek kerttervezést adok elő, nem tudom elvinni egy
újonnan készült parkba, legfeljebb az egyébként máig leg
szebb, József nádor korabeli kertekbe. A belsőépítész, épí
tész kollégáknak könnyebb dolguk van, az ő szakmájukban
jelentős eredm ények születtek a közelmúltban is.
Az EXPO kapcsán ju t eszembe, hogy volt egy nagyon
érdekes külföldi munkánk. San Franciscóban van a híres
börtönsziget, az Alcatraz. A börtönt most felszámolták.
M ellette van a Treasure-island, a "Kincses sziget", és oda
terveztünk egy m editációs-spirituális parkot, amolyan "pszichotopot", ami az őselem ekre épül, és arra, hogy különböző
világvallások, felekezetek szakrális építm ényeit ágyazza
egy nagy közös ligetbe a sztúpától az imaházig.
Illyés Zsuzsa: Ez pályázat volt, am it megnyertetek?
Török Péter: Nem, felkérés volt. Szerettem ezt a
munkát, m ert m indig is m ániám volt a sok víz és a land-art.
És persze em lítenem kell, hogy a megvalósításért a terve
zésen kívül jóform án sem m it nem kell tennem, nem kell
például szponzorokért kilincselnem, hogy a rég elkészült
tervek m egvalósulhassanak.
V incze Attila: M ilyen egy jó park szerinted? Minek
kell megfelelnie?
Török Péter: E zt nem tudom, Nem vagyok teoretikus.
Mi kimegyünk, és ott ülünk a téren. Megnézem, hogy m i
lyen éjjel, és m ilyen hajnalban, am ikor ébred a város, és
akkor is ott vagyunk, am ikor a tömegtől alig elviselhető.
Nekem erre szükségem van. Nem szabályozni, vagy ahogy
Nagy László mondja, hogy "a vak vonalzós tervező rendelt
fűrészt a fához, kozmikus test\>éremhez", hanem nekem egy
szerűen kell, hogy ott éljek benne.
Illyés Zsuzsa: Hogy látod a kertépítés lehetőségeit
M agyarországon?

Török Péter: Szóval arról beszéljek, hogy m iért nem
lehet nálunk kertet építeni? Most, m ikor az EXPO előtt ál
lunk, azt írjuk a rendezési tervekbe, hogy túlkoros, klóno
zott fák kellenek, hogy az oltási magasságuk legalább 3.5-4
m kell, hogy legyen, ami alapvető egy közparkban, mégis
lehetetlent kívánunk. Például a V igadó-tér esetében arról
volt szó, hogy 42 db klónozott csepleszmeggy kellene, és
két libanoni cédrus; ettől ágynak dőltek. Pedig én úgy gon
dolom, hogy pofonegyszerű a dolog: kell, hogy legyen ilyen. Ha nálunk EXPO lesz, akkor ezeknek a fáknak már
évek óta ott kellene növekedniük a faiskolákban. De ez
mindenhez kell, nemcsak az EXPO-hoz, bárm ihez; egy tör
téneti kertbe, vagy egy közparkba is. Svájcban láttam ilyet,
volt például egy autósiló, amit úgy csináltak meg, m int egy
zikkuratot, nagy, hullámzó zöldekkel; ha ott elpusztult egy
nyolcméteres cédrus, akkor azonnal hozzák a konténerben a
másikat. Az, hogy az Andrássy úti fasorról ez a szakm a két
évig beszélt, hogy legyen, ne legyen, m ilyen legyen, az
egyszerűen nevetséges és úgy gondolom, hogy a szakmát
lejáratja, m ert a fákat azonnal oda kell tenni.
Kérdésedre visszatérve, volt a sárospataki kertrekonst
rukciós munkánk. A kertépítést leginkább ürügynek tekin
tem. A hely, az ember, a kultúra a fontos, a nekik m egágya
zott zöld környezetben. Az élet természetes, szép hátterét
adja a kert, a fa, a "kozmikus testvér". Ha a "bodrogparti
Athén''-Ta gondolunk, akkor ez a két szó m ár eligazítja az
embert. Volt egy korszak, am it így lehetett jó l definiálni. És
az ember megkeresi, hogy miben érhető ez tetten. Összeállt
egy gazdag kertkultúra képe, a Pálóczyak reneszánsz ud
varházának virágtáblás kertjeitől a Bretzeinheim hercegek
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pittoreszk kertjéig. Balassi B álint széphistóriájából megis
mertük a Gombos-kertet, a halastavakat, a pomáriumot,
am it Lórántffy Zsuzsánna is ápolt. A rekonstrukciós terve
ket m egm utattuk a régi tulajdonosoknak, Károlyi grófnő
nek, és a W indischgrátz-családnak. Úgy látták, hogy iga
zodni tudtunk a "spiritus loci"-hoz. M ert önmagában kertet
építeni - az nem megy; az, hogy műemléki kertrekonstruk
ció - az nem megy; az, hogy a barokk nemzetközi éve - az
nem megy, m ert az se fér bele, hogy egy zsebkendőnyi
barokk kertet építsünk, ami persze hülyeség is volna, mert a
barokk kert az nem zsebkendőnyi, hanem belenő a tájba, de
jelzéseket lehet csinálni. M ondhatjuk azt, hogy csinálunk
egy koncertet. A m it m egcsinált Esterházy, Grassalkovich,
hogy a parvenüknek, a sznoboknak, az irigyeknek vagy a
szegényeknek m egnyitja a kertet. És fantasztikus dolog tör
tént, am ikor elkezdtük; az a néhány művész pontosan m eg
érezte a helyet. Egy reneszánsz udvar, ami m ögött ki van
világítva a könyvtárszoba; itt ül a Liszt Ferenc Kamaraze
nekar - világklasszisokról van szó! - és ott ülnek a helybeli
ek, akik nem biztos, hogy hozzáférhetnek egyébként egy
ilyen produkcióhoz. Ezzel valam i elindult. Hat éve tart már
ez a kerti muzsika, és vannak m ár tervek a folytatásra, pél
dául az oroszlános kapu, stb. Az a fontos, hogy itt elkez
dődjön valami, és ez a zenei program segíteni fogja a kertet.
Most azt találtam ki, hogy csináljuk meg Hándel Vízize
néjét, m ert az em berek vidékről felutaznak a tűzijátékra, és
ha valakit a tűzijátékon keresztül lehet megfogni, akkor
csináljuk úgy. A kert másodlagos, de egy idő után termé
szetes lesz, hogy a zene egy üde kertben szól, és nem egy
kopott parkban. Az a rögeszménk, hogy ezeknek a koncer
teknek a bevételéből - ha lesz ilyen - elültethetünk egy-két
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fát, amihoz később a további fontos kerti látványosságok,
vizek, növények, illatok, szellős pavilonok is felsorakozhat
nak. Hiszem, hogy az új generáció arca, igényei ahhoz a
tájhoz idomulnak, amit mi most megteremtünk.
Van még egy fontos dolog, amiről beszélni szeretnék.
Evek óta foglalkozunk a Józsefváros zöldfelületeinek rende
zésével. A proccos vagy elegáns promenádoktól néhány villamosmegállónyira van a Köztársaság tér, m eg a Teleki tér.
Ezek a mi lelkiismeretünk és lehetőségeink helyei. Ha ki
mész a térre, láthatod, sokan használják. Itt álom nélküli az
álmodás a kicsapott gyerekeknek, a lemondó öregeknek,
holddal fürödnek, szeméttel takaróznak. M égis szeretik, él
vezik, annak ellenére, hogy gyalázatos állapotban van.
Mondják, hogy ebben a mély fekvésű ökoteknőben, ahol ha
nyattesik a városi szenny, itt az em berek korábban halnak
négy-öt évvel - segíthetnénk nekik talpra állni. M ár volt rá
példa, hogy ez a városrész ápolt közkertet tartott fenn.
Orczy Lőrinc jutott eszembe, aki az Ü llői úti kertjét, az
Orczy-kertet kinyitotta az embereknek; így m űködik Rómá
ban a Villa Borghese is; ott vannak a prolik, a csövesek, ott
vannak a turisták meg a rendőrök is, de mégiscsak egy
ápolt, kellemes kertben, ahol mindenki otthon van. Nem
kell nagyon cifra dolgokat csinálni, csak tisztességeseket.
Hogy legyenek jó minőségű növények, amik m ár kiültetés
kor díszítő értékkel bírnak, legyen sok víz, legyen... - ezeket
tudjátok, szóval ennyi.
Volt idő, amikor a m agyar kertkultúra etalon volt.
Mikor a középkorban azt mondták, hogy három szép városa
van Európának: Firenze a völgyben, Velence a vízen, és
Buda a hegyen. Szerintem ennyire egyszerű.

Herczeg Ágnes
GONDOLATOK
A NYMPHENBURG-PARKBAN
-

U tijegyzet -

M ünchen..A ugusztusi hőségben az óriási város meg
szám lálhatatlan utcája, autópálya-kereszteződések, körgyű
rűk és sugárutak labirintusán keresztül, a tájékozódás cse
kély reményével, végül térkép segítségével jutottunk Nymphenburgba. N ym phenburgról a kerttörténetírók csak úgy
szólnak, mint a letisztult és művészi teljességgel elkészült
tájképi kertek klasszikus példájáról. A barokk épületegyüt
teshez és kertrészhez csatlakozó, egymásba fonódó és m oz
galmasan szétváló úthálózat rajzolata olyan, mint a XVIII.XIX. század híres tájképi kertjei.
A város felől a barokk épületegyüttes elé félkörívben
szervezett fogadótér óriási, nyílt felülete, rendjének szigora
arra ösztönzik a látogatót, hogy m aga mögött hagyja a palo
tát, m e ly egy más világ küszöbe.
Az itáliai, de döntően francia hatást m utató kert kiala
kítására a hárm as tagozódás a jellem ző; a fogadóudvar, a
díszkert és végül a park vadon képződménye, amelyben a
nyílegyenesen behasított kilátások irányítják a figyelmet a
végtelenbe. E z a hárm asság megfelel az épület jellegének és
elrendezésének. A z udvar elé félkörívben épített lakópavi
lonsor és központi épület visszalépcsőzött homlokzata kife
jezi az udvari hatalom és nyitottság egyensúlyát.
A fogadó udvar a város felé tekint, a barokk stílus sza
bályai szerint. A z udvarba érkezés irányát hangsúlyozza a
főtengelybe szerkesztett csatorna, mely két medencévé szé
lesedik ki, egy-egy szökőkúttal. Keskeny csatornarendszer
fut innen tovább, két irányban megkerülve a palotát, majd a
díszkert nagy, hím zett parter-jét, és ennek lezárásaként újabb m edencében záródik. Innen indul a fő kilátás széles fő
csatornája, amely a horizonton vízeséses szökőkúttal zárul.
A vízrendszer esztétikai m egform álása és műszaki m egol
dása példás. A fő pa rter-1 szabályos partertáblák egészítik
ki. A fő- és keresztcsatom ák tekintetet irányító, nyírott nö
vényfalai boszké-kiz osztják a teret.
A kereszttengelyre épült a Pagodenburg, a szabadtéri
kerti színház pavilonja, valam int a Badenburg, a fürdőkas
tély. Szökőkutas medencék, hím zett parterek és az egész
kertre jellem ző aranyozott- és márványszobrok, vázák és ur
nák díszítik e kerti építm ények közvetlen környezetét. Ké
sőbb épült a két kiskastély; az Erem itage és Amalienburg.
1801-ben érkezett Nymphenburgba Sckell, és itt dol
gozott haláláig. A z akkor m ár közel száz éves barokk kertet
a leírt form ában találta. Az udvar részéről igény volt a kert
gyökeres átalakítására. A z adott állapotot fenntartó kerté
szeti munka túl sok pénzt em észtett fel. E költségek termé
szetesen eddig is jelentkeztek, csakhogy közben új irányt
vett a gondolkodás, az új eszmék új művészi megformálást
igényeltek. Angliából kiindulva a filozófia, a költészet és a
festészet m egfogalm azása az ember és a természet viszo
nyát új felfogásban tárja a világ elé. Ennek részeként a kert
tel szembeni kizárólagos esztétikai követelménnyé a termé
szetesség vált. Ezt az elvet persze sokan sokféleképpen gon
dolták.
Sckell Humphrey Reptont (1752-1818) tartja mesteré
nek, aki azt vallotta, hogy a kert nem tájfestmény, hanem az
ember szám ára kialakított "természetes" tartózkodási hely,
amelyet saját törvényei szerint, művészi módon kell tudni

megragadni és megformálni, úgy, hogy az emberi beavat
kozás nyoma ne is legyen benne felism erhető. A kert térben
és időben bontakozik ki; a terep- és fényviszonyok mindig
más-más képet tárnak a szem lélődő elé.
Sckell szemlélete fő alkotásában, a Nymphenburgban
tükröződik. A m intát a természetben, a term észet megfigye
lésével kereste, de fontosnak tartotta azt a m űvészet eszkö
zével "ünnepi köntösbe" öltöztetni. A z épülethez kapcso
lódó, meglévő főpartert, főcsatornát, medence- és szökőkútrendszert belekomponálta a tájképi kertbe. Az erős barokk
hagyományt nem vetette el, hanem arra az újat ráépítve
mesteri hatást ért el a "szabályos" és a "természetes" egymásbafonásával és ellentétével.
Szeretnék beszámolni az élményről, m elyben a kas
télykertben egy napi bolyongás során részünk volt.
A barokk kertrészben a horizonton nyugvó végtelen
célra irányított széles utak, az útrendszer geom etrikus kris
tályszerkezete érvényesül a fény és árnyék kontrasztjában.
A tájképi kerten átvonuló széles sétaút pontról pontra vezet
az ismeretlen új felé, lendülete a m ég fel nem tárt cél felé
siettet. Az út napos tisztásokon és árnyékos erdőrészleteken
vonul keresztül, hol enyhén, hol m eredeken felkapaszkod
va. E főutakról lefűződő keskenyebb utak ösvényekké, csa
pásokká bomlanak, érrendszerhez hasonlóan hálózva be a
kertet. Az út kapui hol bálványszerű bükkfapár, hol növény
ből font és nyírt alakzat, hol csak a fény és a sötét erdőszél
határa. Kisebb és nagyobb terek lélegzetszerú' ritmusában
haladunk; tóparton, majd hirtelen a szabályos vízmedence
tengelyében találjuk magunkat. Ligetes tisztáson m agányo
san álló fák között futó út sodrása vezet tovább.
A víz minden formájában jelen van. A vízesésként le
zúduló, habos hullám ot képező víztöm eg körül szivárványos pára lebeg. A barokk csatorna m edencéjében m ozdu
latlan víztükör feszül. A gejzírként felszökő szökőkutak víz
sugarai körül vízkörök gyűrűznek. A tájképi kert fontos élő
mét jelentő változatos formájú tavak rétekkel, utakkal, tere
sedésekkel találkoznak, vagy sötét erdők veszik körül őket
meredek partfallal. A növénytömegek, felhők tükröződése,
fény-ámy-játéka kísérhető végig a vízfelületen. A patakok
köveken bukdácsolva fodrozódnak, majd csendes vízfolyá
sokká szelídülnek. És hányféle híd van! Hogyan teremtődik
meg két part között a kapcsolat! A sekély vízben köveken
gázolhatunk át, majd keskeny, korlát nélküli kőhídon, aztán
könnyű fahídon, nehéz, széles vaskorlátoson, ívesen és
egyenesen.
A Sckell-formálta tisztások is olyan változatosak, mint
az eddig felsorolt elemek. A Pagodenburgtól induló nagy
tisztás mesterien formált "geomorfológiájához" igazodó,
változatos erdőszegély vezeti pontról pontra, egyre sebe
sebben a tekintetet a távolba, ahol egy-egy facsoport zárja
le a képet. A térfal finoman fom ált és tagolt. A Badenburg
férfias épületéhez heroikusán komponált, kissé lemélyített,
széles nyiladékszerű tisztás kapcsolódik. A markáns, szigo
rú térfal tömege sötéten keretezi a nyugodt, mozdulatlan
kitekintést. M egközelíthetetlen és átlátható. Az A m alien
burg hitvesi kastélya köré alakított nőies kertrész egyetlen
ösvényen közelíthető meg; innen tovább nem vezet út. A
kastély főhomlokzata előtti tisztás szelíd és szeszélyesen já 
tékos. A kastély belső tükrös szobáiban tükröződnek a kert
képei.
Ha gondolkodásunknak a kultúrtörténetben sasként, oroszlánként és bikaként szim bolizált hárm as természetéről
akarunk képet kapni, figyeljük meg, hogyan közelítjük meg
e három tisztás jellegét. Az első tisztáson pontról pontra
ragadjuk meg a képet, kívülről és felülről, ahogy egy sas ke
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reng, m ielőtt lecsap a zsákmányára. A második tisztáson
nyugalom m al tekintünk az előttünk feltárulkozó képre, s ha
külső pontokat m eg is ragadunk, visszahelyezkedünk a sza
vannán pihenő oroszlán viselkedésére jellem ző egyensúly
ba. A harm adik tisztás gondolkodásunk bikaszerű természe
tére utal, am ellyel a világ külsőként megragadott képeiből
egy belső, zárt világot alkot.
A kerti bolyongás után a bennünk kavargó képek hatá
sa alatt beszélgettünk egykori tanárunkkal, Szügyi Edittel,
és férjével, Peter K luschkával, a neves müncheni kertépí
tésszel, a mai kertépítész feladatáról. Végigkísérve az em
ber term észethez való viszonyának alakulását az európai
kerttörténet tükrében, elénk tárul a következő folyamat: A
középkor em bere a term észettel való együttélés és saját bel
ső törvényei szerinti cselekvés állapotából eljutott egy kü
szöbhöz a reneszánsz idején. Ekkor különítette el magát
környezetétől; m agas hegycsúcsokra kapaszkodva, mint
külső képet, próbálja szem lélni a világot, s így formál kertet
is. Le N ötre barokk kertjeivel az emberi akarat perspektívá
já t rajzolja meg. M űveiben a term észetet és annak erőit kéz
ben tartó em ber hatalm a form álódik képpé. A természettudományos szem lélet erősödésével, az egyre növekvő ipari

szükségletek tájromboló hatásának észlelése a term észet
elvesztésének rémét vetíti előre, s m egfogalm azódik a táj
képi kert gondolata, az em ber által létrehozott, megszépített
természeté.
Sckell nekünk, a ma emberének üzen. Az a belső kép,
jövőkép, amelyet Sckell m egragadott és a kertm űvészet esz
köztárával létrehozott, mára a term észet növekedési erejé
vel és a fenntartó értő tudatosságával form álódott olyan kül
ső képpé, esszenciális tanítássá, amelyben benne mozogva
nyerünk tapasztalást mindarról a tudásról, am it az ember a
világról megszerezhet. A term észetet felépítő erőkről, a rit
musról, a rendről, a kintről és bentről, a részről és egészről,
a hierarchiáról, a térről és időről, fényről és sötétségről, és
minden olyan "rendezőről" és rendezőelvről, amely e földi
és kozmikus világot mozgatja. Ha az em ber tudatosan van
jelen, és hagyja hatni magára a látottakat, a külső képeken
ébredő belső képek egységgé formálódnak. Ilyen jelenléttel
sétálva végig a kerten, s nemcsak a nyári m eleg elől, vagy a
város zajától menekülve közelebb kerülünk a rejtélyhez,
megsejthetjük Sckell üzenetét. Ehhez az első lépés a türe
lem, és a szeretetteljes odafigyelés.

Szügyi Edit
NEMZETKÖZI
KERTÉSZETI KIÁLLÍTÁS
1983. MÜNCHEN
1983-ban München városa rendezte a Nemzetközi Kertészeti
Kiállítást. A színhely, a Westpark a 165 nap alatt több mint 11.5
millió látogatót fogadott. Ez a park a város közhasználatú zöldfe
lületben hiányos részén létesült. Régi városrendezési szándék volt
e területnek a zöldfelületi rendszerbe való kapcsolása. A Ny-K
tengelyű park szervesen kapcsolódik a városközponthoz közelebb
cső egyéb zöldfelületek - a vásárpark, a Theresienwiese - sorához,
75 hektáros területének vonzáskörzete 200.000 lakost érint.

A park létesítése előtt itt mezőgazdaságilag művelt terüle
teket, félbehagyott műhelycsarnokokat lehetett látni. Alattuk
háborús törmelékekkel feltöltött kavicsbánya húzódott.
1977-ban pályázatot írtak ki olyan park létesítésére, amely
zavartalan, védett használatot, üdülést, élményt teremt a városi
használattól terhelt, és építészetileg jellegtelen városrészben. A
kiállítás létesítése másodlagos volt, pótlólag csatolták a kiíráshoz,
miután a megrendezésére vonatkozó döntés megszületett.
A megvalósult Westpark (Terv: Peter Kluska) az előalpesi
morénavidék jellegzetes formációját, hangulatát idézi a park vilá
gára átértelmezve. Az alapmotívum vízfelületekkel tagolt, széle
sen kanyargó völgy, bejáratokként funkcionáló, magasabb szintek
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ről indított, egyre szélesedő oldal völgyekkel. A völgyeket terephullámok, dombsorok határolják, változatos horizontnyitást és
korlátozást adva. A terepmagaslatok lehetővé tették a városköz
pont sziluettjének és az alpesi panorámának a park képébe való
bekomponálását. A legnagyobb összefüggő terephullám az autó
pálya felől határol, hogy a nagyon erős zajtól és légszennyező
déstől mentesítse a parkot. A relief hatását a gonddal tervezett nö
vénytelepítés fokozza, differenciálja, kiegészíti. A parknak a Ring
keleti és nyugati oldalán álló két részét terepplasztikából tovább
fejlesztett, lendületes vonalvezetésű, növénnyel betelepített lúd
köti össze úgy, hogy a tagoltság szinte észrevétlen, és a két terület
használati, valamint vizuális kapcsolata folyamatos.

A teljes építés öt éven át tartott. A durva tereprendezés - a
magassági pontok számítógépes kitűzésével - az első tizenkét hó
nap alatt készült el. A kialakított legnagyobb szintkülönbség 25
méter. A belső völgy süllyesztett, átlagosan nyolc méterrel. Az
erőteljes terepmozgatás összesen 1.5 millió m3-ét, a fátian és ve
zetékmentes terület, a laza talaj, a mély talajvízszint, cs a fold tömeg-egyensúly megtartása tette lehetővé.
A kiállításra való tekintettel született meg a döntés, hogy az
összes fának a megnyitás előtt három évvel a helyén kell lennie,
és hogy a látogató a kész park benyomását kapja, 20-40-60 éves,
földlabdás fákat kell telepítem. A tervezők bevonásával 8000 fát
értékeltek, regisztráltak fajta, magasság, habitus szerint. E mun
kával összhangban készült a kiültetésí terv. A fák közül egy éves
előkészítés után 6000 db került elültetésre, 100.000 db cserjével,
20.000 db rózsatővel kiegészítve. A fák közül kevesebb mint húsz
darab pusztult cl. A park belsejében a térképzést kisebb facso
portok, fasorok, allék, szoliterfak differenciálják. Tervezésüknél
fokozottan érvényesült az élményt adó feltárulás folyamatának
elősegítése, a fény-ámyék és a hangulati hatások létrehozása. A
telepítéshez kizárólag honos, és a városban jellegzetes növényeket
alkalmaztak.
A kivitelezés első három éve alatt készültek el a mesterséges
vízfelületek, az úthálózat, a vendéglátó, a szórakoztató és kiszol
gáló létesítmények. A mesterséges tavakat, patakokat a felszivatytyúzott talajvíz táplálja. Maga a talajvízsszint néhány méterrel a
völgy legalacsonyabb pontja alatt van. A medencéken lassan átá
ram!! ó víz kavics szűrőrétegen á tju t vissza a talajba.
A főbejárati központi térhez melléktcngellyel kapcsolódik a
kiállítási csarnok, és a "témakertek" csoportja. A 24 témakénben
különböző típusú kertek jellegzetes megoldásai láthatók. Van köz
tűk rózsakert, örökzöld kert, zöld kert, betonelemcs kert, szoborkeit, régimódi kert, zöldséges kert, madaras kert, díszfuves kert,
fehér kert, ezüst kert, pozsgások kertje, fiatal család kertje, idő
sebbek továbbfejlesztett kertje.
A tó felé haladva a müncheni városrészek rehabilitációjának
részét képező kertalakítások kiállítása következik.
A lakótelepről is könnyen elérhető a park legnagyobb já t
szótere. A gyerekeket itt játék-táj fogadja dombokkal, sziklákkal,
patakokkal, forrással, tóval, csúszdákkal, mászófalakkat, mászó
hálókkal. A patakokat gátak, zsilipek tagolják. A zsilipé szabá
lyozásával a gyerekek medencéket tölthetnek fel, ereszthetnek le,
megváltoztathatják a vízfolyás irányát, sebességét. A fantáziát a
bambuszdzsungel és a különböző anyagokból építhető kunyhók is
megmozgatják. A szomszédos kézműves bazárban a gyerekek
próbálkozhatnak pl. korongozással, mintázással, szövéssel, fa- és
bőrmetszéssel, festéssel, rajzolással. Innen ismét a tópart felé
fordulva elhaladhatunk a gyógy növény bemutató mellett, és egy
tóparti kisebb domb tövében sírparcella-kiültetésck és sírkövek
bemutatója tanulmányozható.

A tóra lejtő egyik oldal völgy három ökológiai kertet mutat.
Ezek bizonyítják, hogy egy-egy kiskerten belül is meg lehet te
remteni a természet egyensúlyát, egészséges háztartását, csak az
élő és élettelen kerta lkotokat körültekintően kell megválasztani. A
példák vízparti, átlagos nedvességű és száraz kerttípusok. Ehhez a
témakörhöz kapcsolódik a tó alsó részén kialakított nedves biotop.
A vízfelület- és növényarány a növényegyüttesek, a talaj, a víz
sebesség tekintetében hat jellegzetes modellt tartalmaz, melyek a
valóságban az előalpok vidékén fordulnak elő. A bemutató arra
hívja fel a figyelmet, hogy a mezőgazdasági művelés számtalan
terület víztelenítését és megsemmisítését eredményezte értékes
növény- és állatvilágával együtt, tehát védelmük sürgető.
(A Zöldfelületgazdálkodás c. folyóiratból - 1983.)

Peter Kluska
ELEVEN PARK

(A müncheni Westpark tervezője beszámolót közölt a Garten
und Landschaft c. folyóiratban /1 993.9/ a park aktuális kérdései
ről a megnyitás tizedik évfordulóján. Ebből közlünk részleteket
Illyés Zsuzsa fordításában.)
Ma is változatlanul aktuálisak azok a városépítészeti szem
pontok, melyek a park kialakításához és tartalmához a lényeges
ösztönzéseket adták.
A középső közlekedési gyűrű és az autópálya forgalma megnövekedett, Az 1983-ban a Westpark-ig vezető metróvonalat nyu
gati irányban továbbépítették, és 1993-ban üzembe helyezték, ez
által a park vonzáskörzete megnövekedett. A park használóinak
száma a környező területek beépítettségének sűrűsödése által is
tovább emelkedett.
(...) Egy park életútjában a fejlődés, a közhasználat első tíz
éve az ifjúk óinak tekinthető. Azonban messzemenően teljesültek
már ebben a fiatal állapotban a kiírók elvárásai, valamint a hosszú
távú tervezési célkitűzések.
A park egyik legszembeötlőbb jelensége a használati módok
kiegyenlítettsége. Egymás mellett, békésen megfértek a legkülön
bözőbb érdeklődésű, életkorú, szociális helyzetű társadalmi cso
portok és rétegek. A park közkedveltségének okai feltehetően a
sokrétű használhatóságban, és az élmények differenciáltságában
rejlenek.
A hozzáértő közönséget vonzzák a nagy gonddal fenntartott
évelő- és rózsák [ültetések, melyek közvetlen szomszédságában a
völgy mezején játszanak, hevercsznek és napoznak az emberek.
Nagyon közkedvelt a sárkány eregetcs is, mint művészi- és sport
tevékenység.
Kerékpárral is járhatóak a park főbb útvonalai, melyek a
városi kerékpárút-hálózat szakaszai, de sok biciklista végcéljai is.
A kiállítást követően fennmaradtak egyes bemutatóterüle
tek, - a négy kelet-ázsiai kert, a vadnövényekből kiültetett bioímitáció, az évelő és rózsakiültetésck, a kerttörténeti egységek, a
mediterrán kertek, valamint a keleti és nyugati gyermekjátszó
terek - melyek jelentősen felértékelődtek a környezet javulása ré
vén. A sokszínű kiegészítő tartalmakat a park az alapkoncepció
sérülése nélkül tudta magába olvasztani.
! 983-ban a park térarányait még erőteljesen meghatározta a
mesterségesen kialakított térfelszín. A fák, cs a szegélyeken öszszczáródott cserjék növekedésével egyértelműen a növényzet tér
formáló hatásának javára változott a kép.
A természetes szubsztancia gyarapodásával a terek jelleg
zetessége, a természetes faktorok és a levegő minőségének javulá
sa lényegesen növekedtek.
A park gondozása az Építészeti Hivatal Kertépítészeti Fő
osztályához tartózik. A fenntartásigényes parkrészek - évelőker
tek, rózsakertek, kelet-ázsiai kertek - gondozásának költségei
meghaladják az egyéb városi zöldterületek normáinak közép
értékét.
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Ez így van rendjén. A közvéleménynek és a politikai veze
tésnek sokkal több megértést kellene tanúsítania abban az irány
ban, hogy egy park vagy kert minősége éppen annyira kulturális
igény, mint a zene vagy a színház, és éppen annyira igényli a
támogatást is - annál is inkább, mivel az emberek nagyobb körét
érinti.
A növények ápolása együtt jár a madárvilág ápolásával. A
madárvédők egyesülete őrködik - mindenekelőtt a zárt cseijeállományokban - a fészkelőhelyek folyamatos biztonságáról. A park
ban már az összes hazai madárfaj megjelent.

Vincze Attila
BERLINI TALÁLKOZÓ
A Goetheanum term észettudom ányi szekciója idén
augusztusban Berlinben szervezte meg szokásos nyári talál
kozóját tájrendezők és ökológusok számára. A találkozó
jelentőségét növelte, hogy m ost első ízben mozdult ki Dornachból, és hogy éppen a legérdekesebb európai városban
talált meghívókra.
Az előadások és foglalkozások rendje a megszabott
dom achi hagyom ányok szerint épült fel. Reggel eurithmia,
majd előadás a szekciót vezető Johann Bockemühltől, mun
kacsoportok szerint; kirándulás természeti megfigyelések
céljából, este m eghívott előadók.
Ú jdonság volt, hogy míg Bockemühl érzékelésünk, és
a képekben m egnyilatkozó term észet megismerési sajátos
ságairól adott elő, a munkacsoportok egy része szociális
problém ák értékelésére vállalkozott. így a Trabant-lakótelep és az Alexanderplatz foglalkoztatták a társaság több
ségét.
A házigazdák - egy hosszú évek óta együtt dolgozó
tájrendező csoport tagjai - az általuk biodinamikusan ápolt
városi erdőrészletek összehasonlítása alapján a fenntartás és
a telepítés kérdéseiről vezettek munkacsoportokat.
A Pagony Iroda abban a munkacsoportban vett részt,
amely a legszorosabban kapcsolódott a főtémához; a geoló
giai viszonyok táji kifejeződésével foglalkozott.
A találkozó sok kirándulása módot adott arra, hogy
közvetlen képet kapjunk Berlin és a környező morénavidék
geomorfológiájáról, és történelmi kialakulásáról.
Az utolsó napon egym ásnak számoltak be a munkacsoportok. Feszült kíváncsisággal hallgattuk a szociális
problémákkal, a keleti gondokkal foglalkozó nyugatiak hoz
zászólásait. Furcsa volt hallgatni, ahogy ■körbetapogattak
minket, ahogy szöm yülködtek az állapotunkon, és hogy mi
lyen megoldásokat javasoltak. M ilyen mások is vagyunk
mi! (És m ilyen m ások voltak ők, Domachból kimozdulva!)
Jochen Bockem ühl javaslatára a találkozók ezentúl
Európa más-m ás városában kerülnek megrendezésre. Jövőre
Drezda a m eghívó; a pillnitzi tájképi kert ad majd otthont
nekünk. 1995-ben a Pagony Iroda szervezi a találkozót, a
helyszín valahol M agyarországon lesz.
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EVIDENCIÁK
BESZÉLGETÉS MAKOVECZ IMRÉVEL
Bozsik J ó zsef alábbi interjúja, az IGEN cím ű folyóiratban
je le n t meg. A szerkesztőségnek köszönettel tartozunk a má
sodközléshez való szíves hozzájárulásukért.
Az ön szellemi, lelki, eszmei értékrendének melyek az
alapvető pontjai? M i az alap, amire Ön lelkileg építkezik?
- Ez nagyon nehéz kérdés, mert az em ber - szerintem haláláig zavarosabb marad annál, m intsem hogy tételesen
tudna egy ilyen kérdésre válaszolni. Számomra egyetlen
bizonyosság van - ilyen tekintetben
hogy az embernek a
legmélyebb értelemben egzisztenciális létbizonytalanságban
kell leélnie az egész életét. Ennek van néhány megfo
galmazható oka. Az egyik az, hogy a lélek, amely az emberi
organizmus középpontjában van, két funkciót lát el egyszer
re. Egyik funkciója az, hogy a szem élyiség közepe - ez az a
hely, ahol a megváltás megtörtént. M ás részről ez az az ér
zékszervi központ - a képzetalkotásé - amelyik teljes mér
tékben ki van szolgáltatva: egyrészt a külső benyomások
nak, másrészt pedig annak a gondolatfolyamnak, amelynek
kegyelméből az em ber él. Ezért pontosan az a középponti
élmény - amelyikre vágyunk, hogy egyértelmű legyen és a
világ közepeként élhessen - pontosan ez a középpont az,
amelyik valójában a legsúlyosabban kiszolgáltatott.
Mondok egy példát. Bárm ilyen gyakorlatozással és
bármilyen fegyelemmel és kemény jelenlét-tudattal próbál
meg valaki élni - naponta újra kell az egész életét megcsi
nálnia, és minden nap be kell azt fejeznie, m ert az élet egy
bizonyos ritmus szerint zajlik le, és ez a ritmus - többek
között például - a nappal és az éjszaka ritmusa. M ár az ép
pen elég súlyos létbizonytalanságot eredményez, hogy az
ember este lefekszik - mint ahogy az ima is mondja: minden
este koporsómba fekszem le. Az em ber olyan ellenőrizhe
tetlen altudati világban tölti életének egyharmadát, amelyről
nem tud számot adni. És el kellene tudni fogadni azt a
majdnem elviselhetetlen gondolatot, hogy az is az ember, amiről nem tud számot adni. Ezért ha feltesznek egy ilyen
kérdést, akkor zavarban vagyok, mert minden ideologikusságot elutasítok, - megvolt hozzá az iskolám az elmúlt
negyven év alatt, hogy ezt m eglehetősen meggyűlöljem.
Az egész hegeliánus gondolkodásm ód tőlem rendkívül
távol áll. Nagyon szeretnék egy monisztikus világképben
stabilan elhelyezkedni, ami term észetesen nem megy.
M it je le n t ez a gyakorlatban?
- Van egy ír imádság, amelyik úgy szól, hogy Krisztus
előttem, Krisztus mögöttem, Krisztus alattam, Krisztus fö
löttem, Krisztus bennem. Állj elém és segíts, hogy tovább
tudjak lépni! Azaz felöltözni és belehalni a megváltási kon
cepcióba, az nem stabil világnézetet jelent, hanem állandó
drámát, amelyikkel az embernek a legelemibb őszinteséggel
és kiszolgáltatottsággal kell szembenéznie. Ezért tehát én
nem tudok beszámolni senkinek sem stabil világnézetről,
mert ez nem ilyen. A kereszténységről azt hinni, hogy az
hitélet csupán, amelyben áhítatosan és szem ét forgatva, a
"kaporszakállú úristenre" szegezett tekintettel él valaki hazugság; hamis, szenteltvíz varangyos békáinak való osto
baság. A dolog nem ilyen. A dolog az kemény küzdelem.
Ha valaki egy kicsit is ismeri Pál apostol írásait, az tudja,
hogy miről beszélek. Különben hogy lenne érthető, amikor

att. Szükségünk van ezért olyan új impulzusra, amelyik
szellemi és testközelbe hozna olyan evidenciákat, melyeket
az elmúlt 80-100 év analízisbe vitt át, és atomizált. Olyan
evidenciákat, mint hogy a házasság értelm e a gyermek,
vagy hogy a férfi férfi, a nő nő. Tehát a legelem ibb eviden
ciákat újra a megfelelő helyre tudja helyezni az emberek
társadalmában, így azt is, hogy m i a természet, mi az ami
M ondana erre példát?
ránk van bízva, mi az ami nincs, m elyek a szabadság dra
N agyon sokan azt állítják, hogy az időszámításunk
maturgiai törvényei. Itt van például a női egyenjogúság
kezdetén egy alapvető változás történt. Az, hogy Krisztus a
mozgalma. Ennél hazugabb, kártékonyabb, ostobább és
poklokra szállt, és a Föld belső struktúráját szellemileg tel
megalázóbb ötletet nem tudok elképzelni, m int hogy a nők
je s m értékben átalakította. Harmadnapon feltámadott. Á t
legyenek olyanok, mint a férfiak, és akkor m ajd azonos sza
ment a falon, éhes volt, ennivalót kért, és hol felismerhető
badságjogokat élvező szexpartnerként, emberi konstrukció
volt, hol nem. E z egy szélsőséges szürrealista történet, egy
ként - tönkreteszik az emberi társadalmat. A nő és a férfi
sci-fi, és ha az em berek nem gondolják komolyan, hogy
közötti különbség óriási, és ezt a különbséget nem áthidalni
valóban történt valam i alapvető változás a Földön, akkor a
kell, hanem ennek a konfliktusával gyönyörűen élni. Ha az
kereszténység fabatkát sem ér. Pedig a változás valóban
evidenciáinkat szétverik, nem lesznek m eg a feltételei an
megtörtént, és ez a szabadságot hozta az emberek számára.
nak, hogy az emberek saját term észetük szerint legyenek
Teokratikus állam rend helyett az Isten előtt mélyen egyenlő
képesek élni. Az evidenciák újraélése m ás szinten zajlik:
sorsot terem tett az em ber számára, de nem egyedül neki,
felfedezés-értékű ráismerésekben. Ezekhez viszont olyan
hanem az egész terem tett világnak; azaz a fák, az állatok és
alapvető érzésekre, hangulatokra és gondolatokra van szük
a többi em ber ránk van bízva. Ezért fontos az, hogy az eség, amelyeket ebben a bankvilág által irányított civilizáci
gyetlen m egism erő erő csak a szeretet lehet. A szeretet,
ós konstrukcióban képtelenek vagyunk létrehozni. Olyan
amit nem is szívesen m ondok ki, m ert elcsépelt, hazugság
külső impulzusokra van szüksége a jelenlegi társadalomnak,
gal teleaggatott ruhában já r a világban, ami elviselhetetlen.
amelyet éppen mi, kelet-európaiak tudunk: ez pedig a min
Mert a szeretet nem más, m it megism erő erő, se több. se ke
den áron való túlélés képessége. Félő, hogy a N yugat - vak
vesebb. De ez a színről színre való látást jelenti, és a másik
sága következtében - azokat a keleti értékeket is el fogja sö
ember valódi m egism erését. Nem ömlengésről és érzelmek
pörni, amelyek itt kialakultak. A nyugati társadalom olyan
ről van szó, hanem valami másról, am it nem lehet másként
nagy mértékben zárt, önelégült, ostoba és infantilis, hogy
elérni, csak ha Krisztusban m eghal és feltámad valaki. Ezért
képtelen befogadni ezeket az értékeket. A szerves építészet
tehát én csak a legsúlyosabb létbizonytalanságról számolha
nem a banktőkét és nem az ipari tőkét képviseli, ideologi
tok be, és m indennapi küzdelemről, amelyben nagyon sok
zálja, vagy esztétikus tárgyakban valósítja meg, hanem
szor vagyok vesztes, és talán néhányszor győztes is. De
olyan tárgyakat akar létrehozni, am elyeken keresztül a tár
hogy ezek a pillanatnyi győzelmecskék, vagy a nagyon sok
gyak eredetére és önmagunk eredetére tudunk emlékezni.
átélt kudarc m ilyen valós értékrendet teremt a világban, arra
Ez az én számomra azért nagyon fontos, m ert e tekintetben
nem vagyok hivatott hogy válaszoljak, mert nem tudom
a goethei világszem lélet alapján állok, és azt vallom , amit
megítélni, m ivel főszereplője és egyben áldozata is vagyok
Goethe mondott: hogy minden létrejött tárgynak ősképe van
a saját életemnek.
a világban. Ha létrehozunk egy tárgyat, ami eredetünkre és
önmaga eredetére emlékeztet, akkor az egyben kontaktust
Az 1991-es Velencei Biennálé katalógusában Ön azt
irta: " ... azt mondhatjuk: élünk, él az az építészeti gondol
jelent azzal a kozmikus környezettel, am elyben élünk. A
szerves építészet olyan világképet kell hordozzon, amely jó
kodásmód, am ely részben Frank Lloyd W right szellemi
az embernek. Más szóval, hogy az eget és a földet kösse
inspirációja, részben R udolf Steiner tevékenysége, és nagy
össze ez az építészet.
részben az öreg, szellem ileg nagyhatalmú magyar nép im
pulzusa alapján született. (...) M i hiszünk ebben az építé
szetben, ebben a világfölfogásban. " M it je le n t ez?
Az Ön által idézett előszóból még egy mondatot idézek:
"Hiszek az ősi dramaturgiai szabályokban, a sorsban, hiszek
Ennek egy aspektusát érdemes kiemelni. Az viszont
nem abszolút értékrendi m egvilágítását célozná ennek a
abban, hogy ezek az épületek Isten halott lenyomatai, ahol
gondolatnak, hanem éppen a szerves építészet relációját. A
követhetjük a távolodó Isten zaját, és ahol megtalálhatjuk
XX. század végi civilizáció eljutott oda, hogy az informá
egyetlen vigaszunkat a halál előtt." A z elmondottakon kívül
mit je le n t Önnek Isten?
ciós rendszerével, az informatikájával, a tömegkommuniká
ciójával és fantasztikusan teljesítm ényorientált életvitelével
Ha a dramaturgia fontos ebben az összefüggésben,
azt célozta meg, hogy a term észet helyett az emberi társada
akkor nem Istennel kell kezdenünk, hanem az Ady által
lomban egy új term észetet, egy m eta-term észetet hozzon
megfogalmazott sorrenddel. Az emberi felem elkedésnek ulétre. O lyan tárgyakkal, életformával, hírstruktúrával vegye
gyanis egymásutánisága van. Az első az, hogy saját m aga
körül az embereket, amely azt a benyomást kelti, mintha ez
mat erősítsem meg és saját m agam at fejlesszem ki, hogy
maga az élet volna. E konstrukció tragédiájának és bukásá
teljes emberségemmel, igazi hangulatommal m eg tudjak je 
nak igazi oka valószínűleg az lesz, hogy nem számol azzal:
lenni a világban. A következő, hogy m agyar legyek. Ha ezt
az ember nem csak szellem i-lelki lény, hanem természeti
is sikerült magamban kifejleszteni, akkor lehetek igazi vi
lény is. Maga az emberi konstrukció nagyrészt a teremtett
lágpolgár. A világpolgár a harmadik lépés. Ady azt mondta,
világhoz tartozik, m int élőlény. Ennek az élőlénynek az eha valaki ezt a sorrendet összekeveri, akkor egyéb aljasság
gész világgal való kapcsolatát kihagyja és kiragadja abból a
ra is képes. Mi történik, ha megfordítom? Ha azt mondom,
természeti kontextusból, amely nélkül nem tud élni. N yil
hogy első a haza, az törzsi tudatot jelent, am elynek aláve
tem az egyéni fejlődés lehetőségeit. Ez hamis érzelmeket,
vánvaló, hogy m iért vannak érrendszeri megbetegedések,
miért van rák, m iért van védtelenül kiszolgáltatva az embe
indulatokat fog benne gerjeszteni. A z ilyen törzsi tudatú
riség valam i nagyon nagy bajnak - emiatt a konstrukció m i
ember alkalmatlan arra, hogy világpolgár legyen.
ezt írja: a gyengeségem ben van az erőm? Különben hazug
ságnak hinnénk: ideologizálja a saját nyavalyásságát. De
nem erről van szó! Ha valaki az összes levelet végigolvassa,
rájön arra, hogy itt olyan életform áról van szó, amelynek
műfaji határait nem ismeri az ember; m ert nem ismerheti.
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A legsötétebb alakzat szám omra az, ha valaki eltagad
ja, hogy benne elsősorban nacionális, vagy törzsi tudat érvé
nyesül, hangoztatja az individualizmusát, és világpolgárság
ról beszél. Az ilyen em ber term észetszerűleg neurotikus, és
érzékeny lesz arra, hogy am ásik szabad és erős. Ekkor a
szabadságot és az erőt veszélyesnek és nacionálisnak tartja.
M iért?
- Azért, m ert am ennyire nincsen önismerete saját ma
gával szemben, pontosan olyan csökött ismeretekkel fordul
szembe a másikkal. Ebben m ég nincs semmiféle keresz
ténység. E z m ég az előbb em lített evidenciák körébe tarto
zik. A többi mind mese. Ezek a sorrendek mérhetetlenül
fontosak. Hogy m egjelenik-e Isten képe ebben a küzdelem
ben és ebben a konstrukcióban? Ki tudja. Az emberek meg
tanulnak fohászkodni és imádkozni, de nem tanultak meg
időnként elhallgatni a könyörgésben, és figyelni, hogy vála
szolnak-e. Csak a saját nyavalyájukat nyomják valahová,
amelyre - ha így fohászkodnak - nem lehet válasz.
Haza?
- A haza term észetes adottság. Az em ber nem tehet ar
ról, hogy m agyarnak született. Erre m ég büszke sem lehet.
Egy fontos m om entum van azonban itt, hogy a magyar népleiket én nem gyűjtőfogalom nak tekintem, hanem egy reális
élőlénynek. Talán arkangyali szintű élőlénynek, akinek a
palástja alatt élünk. Számomra a m agyar néplélekben lenni,
az organizáltságot jelent. Term észetes létet, amelyre se nem
büszke az ember, se nem szégyelli, hanem - az Adytól vett
gondolat alapján - él benne. E zért én nem tudom a hazát se
ideologizálni, se sem m iféle büszke himnikus mondatokai
dicsérni, m ert nem arra való.
A család m it je le n t Önnek?
- Ez is az evidens dolgok közé tartozik. Nagyon jónak
tartom, ha az em bernek családja van. N agyon szerencsétle
nek azok az emberek, akiknek nincsenek gyermekeik, vagy
csak egy gyerm ekük van. Szerencsétlen az a gyermek is,
akinek egyedül kell felnőnie. A két gyereknél jobb a három,
mert az m ár csapat. N ekünk három gyermekünk van. Hal
latlanul jó és fontos dolog a család és a gyermek. Az a sok
szemét, am it a család köré hordtak az elm últ időben, hogy
anyagi feltételek kellenek... - nem igaz! Ez nem így van.
Szerintem a zsíros kenyér, ha tisztességesen készítik el, és
m egfelelő időben kapják meg a gyerekek, pontosan ugyan
olyanjó, m int hogyha párizsi is lenne rajta a sajt mellett.
Inkább az a gond M agyarországon, hogy a nagyon si
keres 40 éves propaganda után több generáció jött, amely
nem ismerhette meg, hogy m ilyen családban élni. A házas
ság devalválódott. Könnyen elválnak az emberek. Rengeteg
fiatal ember él közöttünk, akik vasárnapi apukákkal nőttek
fel, és nem ism erik azt, hogy milyen a vasárnapi közös
ebéd, hogy m ilyen élm ény az együtt töltött kirándulás, m i
lyen az apai szigor és az anyai szeretet. Ezeket az elemi
dolgokat nem ism erhették meg, és egész életükön keresztül
ezzel a hiánnyal küzdenek. N em tanulták meg, hogy mi a
család. N em várható ezektől a generációktól, hogy most
sokgyerm ekes családot építsenek. A család-ügy nagyon sú
lyos probléma, am elyet nem lehet olyan ál-világnézeti küz
delmekkel befolyásolni, m int a m ost folyó abortuszvita.
Jó lenne, ha a m agyar katolikus egyház végre rájönne
arra, hogy misszióról van szó ebben az országban. Azt a
papi kart, m elynek átlagéletkora 65 év, ki kellene egészíteni
olyan világi emberekkel, akik nem engednék szétesni a
keresztény közösségeket.
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LÉLEKÉPÍTŐK
Kedves vendégei voltak Kolozsvárnak: a Kós Károly
Egyesülés tagjai. Eljöttek hozzánk, hogy az építészet nyelvén az
emberről, a mairól és a holnapiról beszéljenek nekünk. Magam
nemcsak azért kerültem közel hozzájuk, mert egy kicsit házigazda
is voltam, hanem mert mint muzsikust, az építészet régről érdekel.
Szeretem a szép épületet, mint egy szép zeneművet. És meggyő
ződésem szerint az is: az épület zenemű. Igaz a szólás: az épí
tészet kővé vált zene.
Modem életünkből nemcsak az igazi zene, de az igazi építé
szet is kezd lassan kiveszni. Minden olyan kísérlet áldásos, amely
arra törekszik, hogy ismét visszaállítsa a zene, az építészet, a mű
vészet szentségét. Makovecz Imre - akinek nevéhez és életművé
hez kapcsolódik az organikus építészet magyarországi úttörése jogosan teszi fel a kérdést: "A mindennapi élet átlépi-e a szakralitás határait, és vannak-e ilyen határok, átlépi-e a szentség a misz
tériumok határait, van-e mitikus személy vagy tárgy manapság,
egyáltalán reális-e ezeket a kérdéseket feltenni...?"
A mai muzsikus számára még égetőbben jelentkezik ez a
kérdéscsoport. A zene igazából csak szakrális környezetben él és
fejti ki hatását. Egyéb híján a hangversenyterem szakrális légköre
helyettesítette sokáig azt a környezetet, amiben a zene igazi ott
honára lelhet. Most visszatért a templomokba is, ahonnan elindult.
A szemünk előtt kibontakozó új, organikus építészetben olyan új
otthonra lelhet, amely még jobban hangsúlyozza a zene misztéri
um-jellegét. A házak valóságáról (Helyes Gábor cikke az Országépítő 1993/1-2 számában - ez a majdnem száz oldalas folyóirat a
Kós Károly Egyesülés lapja) szóló írás szerint: "Egy olyan ház
ban, amely fizikai funkcióján kívül semmit sem tud hordozni, a
házlény nagyon mélyen alszik. Más házaknál ennél jóval éberebb,
szendergésre késztető állapotot tapasztalhatunk. Végül bizonyos
házaknál a szellem eleven jelenlétével találkozhatunk. Csak ez
utóbbiak esetében beszélhetünk a házról egy élő organizmusnak
megfelelően."
Mindaz, ami itt megfogalmazódott egy házzal kapcsolatban,
vajon nem érvényes-e a zenére is, sőt elsősorban éppen őrá? Ha
már megszületett a Házlény fogalma, nem kellene-e azonnal mel
léillesztenünk a Zenelény fogalmára utaló szót is? Hadd idézzünk
még egy gondolatot az előbbi írásból: "Ami ... egy időtálló ház
képében előttünk áll, arról tudhatjuk, hogy messze több a puszta
anyagnál. (Hányszor csak puszta anyag a zene? - T.E.) Szerkezetei
és terei révén ugyanúgy magában hordja az Időt és a Fényt, mint
egy élőlény, emellett egy sorserő formájában olyan belső szépség
uralja, amely akkor is megmarad, ha a ház fizikailag elpusztul."
Ilyen épületeket mutatott be Siklósi József és Túri Attila
filmen, diapozitíveken, a Rudolf Steiner kezdeményezte, tervezte,
sugallta Goetheanumokról, a sevillai Világkiállítás magyar pavi
lonjáról, és a Csengeren készült, gyönyörű, új, maguk tervezte
épülettömbről. Mindketten Makovecz Imre munkatársai. Sokadmagukkal egy új világ képét rajzolják elénk. Egy hatalmas, új
irány van kibontakozóban. Ez elsősorban szellemiségével ragad
meg. Ez a szellemiség más művészeti ágakra is ki kell hogy ter
jessze áldásos hatását. Amit a Kós Károly Egyesülés kolozsvári
bemutatóin, megbeszélésein láttunk-hallottunk (a kolozsvári Waldorf-iskola köré tömörülök és Labancz Zoltán meghívásának,
szervező munkájának köszönhetően) utat nyit a huszonegyedik
századba.
Már a sevillai "héttomyú dombház"-ba is betervezték a ze
nét, a hangokat. Úgy tűnik, az organikus építészet a hang-elemet
éppúgy felhasználja, mint bármely más, valódi építőanyagot.
Megszületőben van a CASA D l MUSICA - MUZSIKÁLÓ HÁ
ZAK mozgalma? Kodály "Éneklő, muzsikáló Magyarországának"
álmát sok ezernyi muzsikáló házlény lélektemploma követné?
"Bízom abban, hogy a mindennapi élet átlépi és átlépheti a
szakralitás határait, és nem céltalan s reménytelen erről írni sem."
- idézhetem búcsúzóul Makovecz Imre szavait.

HÍREK
A V ándoriskola idén meghirdetett pályázatára jelentkezők
közül felvételt nyert: Nagy Sándor (kezdő munkahelye: Makona),
Müller Csaba (Kvadrum), Cserraelyi Andrea (Triskcll) és Kele
men Eszter (Kaposterv). Mellettük jelenleg még nyolc hallgatója
van a Vándoriskolának. A továbbképzés nemzetközivé szélesítése
is elkezdődött; Balassa Endre jelenleg Drezdában tölti vándor
hónapjait.
Álmosdi Árpád és Balassa Endre vándorok 1993. július 22.
cs augusztus 30. között részt vettek a Prince o f Wales Institute of
Architecture által szervezett nyári építészeti tanfolyamon, amely
bárom helyszínen (Oxford, Anglia; Chinon,. Franciaország és
Viterbo, Olaszország) neves tanárok és nemzetközi hallgatóság
részvételével került megrendezésre.
A Kós K ároly Egyesülés szeptemberi konferenciája
szervezési nehézségek miatt elmaradt. A decemberi konferenciát a
TRISKELL iroda szervezi, témája a közösségfejlesztés és telepü
lésfejlesztés kapcsolata lesz a népműveléssel, faluházprogrammal
és közösségfejlesztés egyéb területeivel közel két évtizede foglal
kozó Beke Pál, Varga A. Tamás és munkatársaik részvételével.

1993, szeptember 18-án Harmati Béla püspök úr jelenlété
ben került sor a rákospalotai evangélikus lelkészlakás - tervező:
Nagy Tamás - felszentelésére.
A Habltat-vllágnapon, október 4-cn a köztársasági elnök
magas állami kitüntetést adományozott Apáti Györgynek, Csongrád polgármesterének a város fejlesztéséért végzett munkája elis
meréseként; Lőrmcz i'crcncné Szabó Tündének, Somogy megye
főépítészének; Varga A. Tamásnak, a Magyar Művelődési Intézet
osztályvezetőjének, akinek munkatársaival együtt végzett közös
ségfejlesztő tevékenysége hosszú idő óta segíti az építészeti tele
pülésfejlesztési programokat.
Vekerdy T am ást pedagógiai munkásságáért a gyermekek
érdekében kifejtett tevékenységet elismerő, tekintélyes dán
LEGO-díjjal tüntették ki.
n a w iu t h m

.oecT- OE-yiuA- D -L U !t> ^ o^ c^ iW -iJá'NeA'Lí<;uL”6YiiK.os‘-' scafjv n o o
G-i-'LXOS-TO'. i ^ -AaALÓ.'A M A ^ T E K V E '

-L É P T ÍS ,: V 1 0 Q

Anthony G all, ak in ek írásáL m últ sz á m u n k b a n k ö zö ltü k , eg y h ó n a 
p o s h áro m szék i é s kolozsvári útján elk e z d te K ós K ároly 1919. u tán i
ép ítészeti m u n k ásság án ak ren d szeres, alap o s felm érését. V égigjárja a
k ü lö n féle a d a to k b ó l ism ert telep ü lések et, a h o v á K ó s valam ilyen terv et
k észített, fe lk u ta tja az itt-ott kalló d ó e re d e ti te rv e k e t, hogy p o n to s
jeg y zék készü ljö n a felépüli, az á ta la k íto tt, az elp u sztu lt, a m eg nem
v alósult m ű v ek rő l. E ren d k ív ü l je le n tő s, jó szeriv el teljesen ism eretlen
a d a to k a t felso ra k o z ta tó g y ű jtő m u n k a, m ely A n th o n y G áli szem ély éb en
k iváló, é rz é k e n y g a z d á ra lelt, részb e n a M űvelődési és K ö zo k tatási
M in isztériu m tám o g atásáv al folyik, részb en A n th o n y G all saját k ö ltsé
gén. A g y ű jtés első ered m én y eit A n th o n y G all az É p ítész K a m a ra
K iá llító te rm é b e n (Ö tp a c sirta u. 2.) m u ta tja be d e c e m b e r 15-én lö ó r a k o r
n y íló kiállításán . A k iállítás k ö ltség e it a M agyar É p ítészeti M úzeum , a
K ó s K áro ly E gyesülés és a M űvelődési és K ö zo k tatási M in isztériu m
fedezi.
Nemrég jelent meg Pap Gábor két könyve, melyek témá
jában több előadást tartott korábban. A Szabad Tér Kiadó jelen
tette meg a Jött éve csodáknak - A magyar csillagmitoszi hagyó
mánv élő Atillája című kötetet, és a debreceni Pódium Műhely
Egyesület adta ki a magyar mépművészettel foglalkozó Jó pász
torok hagyatéka című könyvet. Ugyancsak a közelmúltban került
a könyvesboltokba James George Frazer Az Aranyág című, Ang
liában először 1925-ben megjelent műve (Századvég Könyvtár),
amely klasszikus előképe a kulturális hagyomány mélyrétegeit,
jelentéstartalmait elemző összehasonlító munkáknak.

Kós Károly születésének századik évfordulóján, tíz évvel
ezelőtt készült felvétel a Bercsényi 28-30 centenáriumi plakátjával
az Andjássy (akkor Népköztársaság) úton.
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Molnár Géza

AZ ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS
A Kárpát-medencei gazdasági-politikai kontinuitás alapja. VIII. rész
Az újkori folyószabályozás lényege
és hatásainak rövid összefoglalása
A napjainkban is alkalm azott folyószabályozási mód
szer közismert. Célja: az árvizek gyors levezetése; lényege:
a folyó gátak közé szorítása, esésének növelése kanyarula
tainak átvágása. E zt kell kiegészíteni a mocsarak, illetve ké
sőbb a belvizek lecsapolását biztosító, majd utóbb egy öntözőcsatom a-rendszerrel. E m unkálatok történetéről több öszszefoglaló tanulm ány is m egjelent. (Károlyi-Nemes 1975.
I.-II., Károlyi-Nem es-Pálhidy 1976., Botár-Károlyi 1971. I.II., Lászlóffy 1982.) A m unkálatok tényleges hatásait azon
ban részletesen ism ertetnünk kell.
Ma, ha a tiszaszabályozás következményeiről szó esik, általában annak előnyeit szokás felsorolni. Ennek meg
felelően vizsgáljuk m eg közelebbről e m unkálatok hasznait:
"A Tiszának és m ellékfolyóinak az előzőekben ismer
tetett "szabályozása" hatalmas változásokkal járt. A kereken
2 millió hektárra rúgó ősi árterületek rendszeres, szinte
évenként m egism étlődő elárasztásának megszüntetése nem
csak a mezőgazdaság és a közlekedés fejlődésének útját nyi
totta meg. Jelentősége ennél is nagyobb: megteremtette a
kulturális felem elkedés lehetőségét." (Lászlóffy 1982. 245.
oldal.)
A fenti sorok igen jó l mutatják, hogy a ma embere - s
itt nemcsak, és nem is elsősorban a szakmabeliekre, azaz a
vízm ém ökökre kell gondolnunk -, hogyan vélekedik nagy
általánosságban a T isza "szabályozásáról", a XIX. század
ban azonban ez nem volt ilyen egyértelmű. M ég Széchenyi
István is, aki e kérdésben a végső szót kimondta - legalábbis
a m a általánosan elfogadott nézet szerint -, két lehetséges
m egoldást is tanulmányozott. Azt, hogy végül is m iért Vá
sárhelyi Pál elgondolása m ellett döntött, ma így (is) látják:
"Való igaz, hogy Széchenyi István nem csak Vásárhelyi
P á l "mediterrán" - tehát nem éppen "nyugatról importált"
építési rendszerét tanulmányozta, hanem Beszédes József
nek az ősi ártéri gazdálkodást feleleveníteni szándékozó, bár
azt módosító elgondolásrendszerét is. Vásárhelyi koncepció
ja mellett döntött, m ert az nagyobb termelési biztonságot
adott, és a fö ld e k tulajdonosai - a dolgozó parasztok vagy a
nagybirtokosok egyaránt - akik az építkezéshez a pénzt ad
ták, és a kik ettől várták gazdaságuk fellendülését, e megol
dásban látták jövőjüket. Nem is hiába: a m agyar mezőgaz
daság 1867. és 1913. között olyan fo ko zo tt ütemben növel
hette term elési értékét, amire sem addig, sem azóta nem volt
példa hazánkban. Beszédes J ó zs e f elgondolása sem maradt
azonban egészen figyelm en kívül. Az öntözéses gazdálkodás
lényegében ennek kifejezője. Csak nem "ómagyar" módon,
hanem korszerű és term elékeny eszközökkel...
...M a m ár nem fokokon át terelgetjük a vizet, hanem
duzzasztómüveket, szivattyútelepeket, vízátbocsátó zsilipeket
építünk, nem árasztással pazaroljuk a vizet, hanem esőt utá
nozva adagoljuk a növényzet szükséglete szerint" (Vágás
1989.)
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A Tisza szabályozása tehát m inden tekintetben helyes
volt, és csak előnnyel járt, illetőleg a jelentkező kár nem a
módszer lényegéből, hanem hibás végrehajtásából fakadt.
Ezek szerint a szabályozások eredm ényei kétségbevonhatat
lanok (Lászlóffy 1982 247. oldal, Iványi Bertalan nyomán).
A tények azonban, m int látni fogjuk, ellentm ondanak e
vélekedéseknek, éppen ezért érdem es e "nagy természetát
alakító munka" tényleges hatásainak összefoglalását a fenti
állítások tételes cáfolatával kezdeni:
Az első lényeges mozzanat, am it itt ki kell emelni a
következő: "A kereken kétmillió hektárra rúgó ősi árterület
rendszeres, szinte évenként megismétlődő elárasztásának
megszüntetése" nem a "mezőgazdaság és a közlekedés fe jlő 
désének", hanem megváltozásának "útját nyitotta meg", ami
az adott esetben először is azt jelenti, hogy egy, az adott ter
mészeti folyamatokhoz messzem enően alkalmazkodó, azo
kat lehetőség szerint kiterjesztő gazdálkodási forma, és az
ennek megfelelő közlekedés helyét egy más jellegű, a ter
mészet megváltoztatásán, elpusztításán alapuló m ezőgazda
ság és közlekedés váltja fel.
Az ártér - m int arra korábban m ár többször rám utat
tunk - eredendően nem kietlen mocsárvilág, gazdátlan és
hasznosíthatatlan "vadvízország" volt. Gazdasági hasznosí
tása gyakorlatilag az állam alapítás korától nyomon követ
hető; kora-árpádkori okleveleink pedig egyértelm űen utal
nak rá. (Pl.: a garamszentbenedeki apátság alapítólevele
1075-ből.) Az egész középkor folyamán egy olyan fejlett

gazdasági rendszer működött a Kárpát-medence folyói
mentén, mely elsődlegesen az ártéren zajló természeti fo
lyamatokat - így az árvizeket, a folyók áradását-apadását, természetes lélegzését - használta fel, s így biztosítot
ta annak hasznosítását. E rendszer a korszak végére öszszeomlott, ennek ellenére azonban elvileg éppúgy "kor
szerűsíthető", "fejleszthető" és (a saját korlátai között)
"gépesíthető" lett volna, mint a szántóföldi művelés - ha
a "korszerűsítés", "fejlesztés" és "gépesítés" nem jelentene
egyben "elszervetlenítést" is. Érdekes adalék e kérdéshez,
hogy a természet- illetve környezetvédő m ozgalm ak a
"fenntartható fejlődés" kulcsm ozzanatát éppen abban látják,
hogy sikerül-e a jelenlegi nyitott, önmaga alapjaitól elkülö
nült, azokat hulladékkal terhelő és fokozatosan felemésztő,
azaz szervetlen "ipari", "gazdasági" és "társadalmi" szerke
zeteket hulladékaikat nyersanyagként visszaforgató, zárt,
önfenntartó és fejlesztő, azaz szerves rendszerré alakítaniuk.
Ezek a kísérletek azonban eleve kudarcra vannak ítélve,
mert - miképp a hagyományos gazdálkodások története m u
tatja - a ma "fejlő d ésin ek nevezett folyam at éppen azokon
a rövidtávú előnyökön alapul, am elyet csak egy elszervetlenülő, saját erőforrásait felélő és elpazarló rablógazdálko
dás nyújthat. E gazdálkodás m indkét oldala tettenérhető a
folyószabályozások során: az első a term észeti folyamatok
erőszakos megváltoztatása, a "term észet kirablása" és "el
pusztítása", a második pedig a korábban term észetes kör
nyezetben élő emberek folyamatos "kirablása", szakszóval
"kizsákmányolása". A későbbiekben m indkét m ozzanattal

részletesen foglakozunk majd. A lényeg tehát, hogy a folyó
szabályozások nem a m ezőgazdaság kiteljesedésének, a szó
eredeti értelm ében vett fejlődésének útját nyitották meg,
csak az ágazat m egváltoztatását tették lehetővé.
E változások m ásik jelentős mozzanata, hogy a koráb
bi, rendkívül gazdag és változatos term ékszerkezet fokoza
tosan leépül, egyneműsödik. A term elés csak egy-két tám o
gatott növényféleségre korlátozódik. Ennek megfelelően
változnak a termelési, táplálkozási, építkezési stb. szokások,
ezek is fokozatosan egyoldalúvá válnak, vagyis az adott
esetben nem beszélhetünk "kulturális felemelkedésről",

sőt éppen ellenkezőleg: a magyarországi folyók, így a Ti
sza szabályozása Is - értve ezen a vizek gátak közé szorí
tását a korábbi magas műveltség összeomlását teszi tel
jessé, azaz nem a kultúra felemelkedését segíti elő, ha
nem a leépülését sietteti. Amennyivel gazdagabb, sokszí
nűbb, élettel telibb a folyóink ártere és az ott élők mű
veltsége a természetes állapotok megőrzése és kiteljesíté
se mellett, annyival szegényesebb, egysikúbb mind a gaz
dálkodás, mind a művelődés a mai lecsupaszított, "szán
tófölddé változtatott" ártéren. E tételt nem is kellene
bővebben m agyaráznunk, ha a Tisza-szabályozást - és álta
lában a "m ezőgazdaság fejlődését", az "Alföld kulturális felemelkedését" nem szakítanánk ki a mindennapi életünkből
elvont "tudományos" tételként tárgyalva azt. Hiszen a hét
köznapi életben teljesen m agától értetődően azonosítjuk az
embert a környezetével. A rendezetlen, elvadult porta, a
szemetes udvar, lépcsőház, piszkos lakás láttán nemcsak a
körülményekről alakítunk ki lesújtó véleményt, hanem a
benne élő emberről is. N incs ez másként akkor sem, ha tágabb összefüggésekben vesszük szemügyre a dolgokat. Az
egyneműsített, lecsupaszított mezőség, a pusztává tett ártér
éppúgy jellem zi az ott élőket, m int a szemetes udvar, felmosatlan lépcsőház vagy a rendezetlen porta.
E "fejlődés" m ásik lényeges m ozzanatára épp Vágás
István m utat rá, am ikor a "termelési érték", azaz a termésát
lagok növekedésével azonosítja azt. Ez az értelmezés ma
m ár általánossá vált, ugyanakkor azonban nem lenne szabad
elfeledkeznünk arról, hogy a mennyiségi gyarapodás nem
jelent szükségszerűen előnyös minőségi változást is. Erről hogy megint egy hétköznapi példával hozakodjak elő - igen
sok elhízott em ber tudna nyilatkozni. Nem hiszem, hogy
testsúlyuk jelentős gyarapodását előnyként élnék meg. A
fejlődés értékelésekor azonban az elemzők következetesen
ezt teszik, anélkül, hogy megvizsgálnák, m ivel is já r ez a
m ennyiségi növekedés, és milyen folyam atokat indít el. E
kérdés lényegét korábban m ár érintettük, de mivel jelen
esetben az egész tém akör egyik leglényegesebb mozzana
táról van szó, idézzük fel m ég egyszer, most m ár kicsit
kibővítve a korábban mondottakat:
Az ártér élővilága rendkívül sokszínű és gazdag. Ez
azzal m agyarázható, hogy term észetes körülmények között
az ártéren m ár igen csekély, néhány centiméteres szintkü
lönbség is más-más növényeknek, növénytársulásoknak és
ez alapján más állatfajoknak biztosítja a legkedvezőbb életfeltételeket. Az ártéri gazdálkodás során az ember ezekhez a
körülm ényekhez alkalm azkodott, oly módon, hogy lehető
ség szerint az ártéren előforduló összes növény- és állatfajt
hasznosította. G azdálkodásának lényege az ártéren m egtele
pedett valam ennyi élőlény életfeltételeinek javítása volt.
Amikor a XIX. században az árteret felszámolták, elpusztí
tották ezt a csodálatosan gazdag élővilágot is (ezt sajnos szó
szerint kell érteni, m ert a későbbiekben meghagyott hullám

tér a korábbi ártérrel csak igen nagy fenntartásokkal vethető
össze), és itt nemcsak a növényekre és az állatokra kell
gondolnunk. Andrásfalvy Bertalan m utatta ki már többször
idézett művében, hogy az ártéren élő emberek pontosan

úgy válaszoltak az életterük megváltozására, mint bár
melyik növény vagy állatfaj, azaz kipusztultak. Az árte
rek lakossága két-három emberöltő alatt teljesen kicse
rélődött. Ez azonban nem minden. A z új körülmények kö
zött a korábbi "termények" legnagyobb része elvesztette
életterét. Hasonló sorsra ju to tt számos haszonállat is - elég
ha csak a halakra gondolunk. - A m ezőgazdasági termelés
tehát sokkal kevesebb term ékre korlátozódott. A mennyiségi
felhalmozás a korábbi csodálatosan gazdag és sokrétű ter
mékszerkezet feladásával, monotonná válásával járt együtt.
Ez az eredmény term észetesen m áshol is éreztette hatását,
Elég ha csak a táplálkozási szokások m egváltozására uta
lunk. A rendkívül egysíkú, egészségtelen táplálkozás, a magyarosch étrend részben e változások következménye, És a
sornak itt még nincs vége. Az egysíkú term ékszerkezet, a
hatalmas táblákon term esztett egynemű növények nem él
hetnek meg vegyszerek nélkül, ami végső soron azt jelenti,
hogy a mai mezőgazdaság rendszerét csak nagy erőfe

szítések árán, mesterségesen lehet fenntartani, és maga a
rendszer csak addig fog fennmaradni, amíg a szükséges
energiamenynylséget biztosítani tudjuk. És az adott eset
ben bizony nem kevés energiáról van szó! Gondoljuk csak
végig!
1.) Távol kell tartanunk az árvizet a földektől;
2.) a fakadó vizeket, a belvizet le kell róla vezetnünk,
a folyóba át kell emelnünk;
3.) a nyári hónapokban öntözővizet kell biztosítanunk;
4.) műtrágyákkal kell fenntartanunk a terület
termőképességét;
5.) a felhasznált kem ikáliák m érgezik a talajt és a
talajvizet, végső soron pedig használhatatlanná
teszik a felszínközeli ivóvízbázisokat;
6.) az ártereitől m egfosztott folyó öntisztulási
képessége csökken, az egyre erőteljesebb
szennyezés így a lakossági és az ipari
vízkivételt is veszélyezteti;
7.) az elszennyezett ivóvízbázisok helyett a vízigények
egy jelentős részét nagy mélységből kiem elt vízzel
kell biztosítani. Az artézi víz felszínre hozatala
során azonban a föld m élyében viszonylagos
nyugalomban lévő, vagy csak lassan szivárgó víz
áramlási sebessége megnő, és egyre nagyobb
mennyiségű ásványi sót old ki környezetéből.
Megjelennek a "természetes" eredetű nehézfémek
elsősorban az arzén, m elyektől nagy ráfordítással
kell megtisztítani a vizet;
Folytassuk tovább a sort? Nem érdemes. Ennyiből is
világosan látható, hogy a mezőgazdaság em lített "fejlődése"
csak mennyiségi növekedést jelentett, ez a növekedés rá
adásul a minőség romlásával, a korábbi sokszínű és gazdag
termékszerkezet összeomlásával já rt együtt, emellett pedig
csak sokszoros erőkifejtéssel lehetett létrehozni, és lehet
továbbra is fenntartani.
Érdekes adalékot szolgáltat ehhez a kérdéshez a követ
kező összehasonlítás;
"Az USA modem mezőgazdasága M exikóéval összeha
sonlítva kukoricatermelés esetén kb. ötször akkora termésát
laghoz huszonnégyszer annyi gépet és eszközt, továbbá ön
tözővizet, kemikáliát, stb. használ. A z egységnyi term ék
előállítására eső energiafelhasználás 16,8-szeres. A neme
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sített növények, állatok genetikailag instabilak, általában
érzékenyek, s a nagy m onokultúrák a fertőzések, kártevők
j ó táptalajai. A z új változatok kinem esitéséhez szükség van
az ősi vad növényekre, de ha term elésbe vonjuk életterüket,
hol maradnak fen n ? (Förster 1987. 78. o.)
Az A m erikai Egyesült Állam ok "korszerű" .mezőgaz
dasága tehát m ajd tizenhétszer annyi energiát használ fel
ahhoz, hogy ötször nagyobb term ésátlagot éljen el, m int az
elavult m exikói gazdaság, és eközben "genetikailag instabil"
növényeket, állatokat "termel". Ugyanakkor ez az arány, ha
a hagyományos gazdaságot hasonlítjuk össze "modem" utó
dával, nagyságrendekkel nagyobb.
Érdem es ebből a szem pontból szemügyre venni a mai
és az ősi vízrendezések közötti különbséget. Idézzük még
egyszer ezzel összefüggésben V ágás István szavait:
"...Ma m ár nem fokokon át terelgetjük a vizet, hanem
duzzasztómüveket, szivattyútelepeket, vízátbocsátó zsilipeket
építünk, nem árasztássalpazaroljuk a vizet, hanem esőt utá
nozva adagoljuk a növényzet szükséglete szerint." (Vágás
1989.)
Azaz, am ihez korábban csak egy egyszerű csatorna
rendszer kiépítésére és karbantartására volt szükség, most
duzzasztóműveket, vagyis vízlépcsőket, szivattyútelepeket,
vizátbocsájtó zsilipeket kell létesíteni és működtetni, ter
mészetesen a csatornákon felül. - Vegyük figyelembe azt is,
hogy m íg korábban a fokok egyaránt szolgálták a "ter
mészetes rét-és legelőöntözés"-t valam int az ár- és belvízmentesítést, addig ma ehhez két elkülönült csatornaháló
zatra van szükség. - Összesítve: egykor a term észet moz
gatta a gazdálkodás alapjául szolgáló vízmennyiséget, az
ember csak a keringő víz útját jelölte ki, ma kor-szerű
eszközeinkkel magunk "szivattyúzzuk", és "terelgetjük" a
vizet, általában a term észeti folyamatok ellenében. És épp
itt van a lényeg! Amíg a m űködi ártéri gazdálkodás mel

lett az ártér hasznosíthatóvá tétele érdekében az ember a
természeti folyamatokat teljesítette ki, és a haszonvétele
ket maguk a folyamatok tették lehetővé, addig ma,
ugyanezt a célt a természeti folyamatok ellenében kíván
juk megvalósítani, azaz a befektetett energia nagy részét
arra fecséreljük, hogy semlegesítsük azokat az erőket,
melyek korábban az élet, és vele együtt a gazdálkodás le
hetőségét biztosították az ártéren! Hogy ez mennyire így
van, és hogy a mai ember szem lélete e téren mennyire torz,
igazolja az idézet másik fele, m ely szerint "ma nem árasz
tással pazaroljuk a vizet..." V ágás István pár sorral alább
beszámol arról, hogy a gátak öt-hat köbkilom éter (2-3 balatonnyi) vizet tartanak távol a földektől, azaz egy-egy árvizes
periódus (vagy év) alkalmával ennyit vezetnek le a folyóink.
Ennek tudatában már csak azt a kérdést kell eldönteni, mi
tekinthető pazarlásnak: ha a vizet az ártéren a lehetőségek
hez mérten szétterítjük, és csak a felesleget engedjük lefoly
ni, vagy ha teljesen levezetjük?
Érdem es tételesen is áttekinteni az "ősi vízrendezések"
és a mai "vízgazdálkodás" "korszerű" és "termelékeny" esz
közei közötti - a korábbiakban feltárt lényegi különbsége
ket:
1.) K orábban lehetőség szerint a teljes árhullámot
visszatartották és hasznosították, ezzel szemben ma
m ajdnem teljes egészében levezetik.
2.) A fokrendszer m űködtetésekor egy egységes, a
vizet szétteríteni, m ajd levezetni képes
csatornahálózat segítségével valósították meg a
terület vízrendezését, ma ehhez két egymástól
elkülönített csatornarendszerre van szükség.
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3.) A középkori vízrendszerben a víz jelentősebb
emberi beavatkozás nélkül, a m aga sajátos
törvényszerűségei alapján keringett, ezzel szemben
ma, a "fejlettebb" vízgazdálkodás m ellett ugyanezt
csak vízlépcsők, duzzasztóm űvek és szivattyúk
segítségével lehet elérni.
4.) Az ártéri gazdálkodás m ellett az ártér gazdasági
hasznosítása és a vízrendezés szorosan
összekapcsolódott, gyakran el sem lehetett
különíteni egymástól az egyes részegységek, pl. a
halászat, a növénytermesztés, a gyümölcsösök, az
erdők gondozása, illetve az árvízveszély
csökkentése érdekében kifejtett tevékenységeket.
Ma ezzel szemben nem csak a víz-, erdő-, és
mezőgazdálkodás különül el egymástól, hanem a
felsorolt ágazatokon belül is pl. a halászat, a
növény-, és gyüm ölcsterm esztés is. És az esetek
nagy többségében ez az elkülönülés önálló
szervezetrendszerek létét is jelenti, amelyek
fenntartása és működtetése felem észti m indazt a
hasznot, am it az egyes gazdálkodóegységek meg
tudnak termelni.
Az összehasonlításunk persze nem teljes, és nem terjed
ki minden részletre, de m ár ennek alapján is belátható, hogy
a mezőgazdaság esetében a szó szoros értelm ében vett fejlő
désről csak egy igen eltorzult nézőpontra helyezkedve be
szélhetünk. A mai m ezőgazdasági m űvelés előfeltételeinek
megteremtése sokkal nagyobb erőfeszítéseket igényel,
ugyanakkor rendkívüli m értékben pazarolja az erőforrásait.
A szükséges energiabefektetés m értéke gyakran meghaladja
a gazdaság teljesítőképességét, s a rendszer működéséhez
valóban szükséges beruházásokat - ilyennek kell tekinte
nünk például a vízlépcsőket is - nem lehet befejezni. Ugyan
akkor a mennyiség növelése esetünkben a m inőség rovására
megy, káros hatásai pedig az élet m ajd minden területére kiteijednek, azaz a szó valódi értelm ében nem fejlődésről, ha
nem ellenkezőleg, leépülésről beszélhetünk.
A fenti gondolatmenetből kitűnik, hogy a XIX. századi
szervezett folyószabályozások vélt előnyei m aguk is szám 
talan negatív m ozzanatot hordoznak. Énnek ellenére ese
tükben "némi haszonról" beszélhetünk. A következőkben a
munkálatok tényleges kárait elemezzük:
A bevezetőben m ár említettük, hogy a folyók gátak
közé szorítása, a m ezőgazdaság esetében a rablógazdálko
dásra való áttérést, illetve annak kiterjesztését teszi lehető
vé. E folyamat következménye kettős, bár az eddig elmon
dottak alapján mindkét oldala teljesen m agától értetődő. Ha
az ember és a természet egylényegű, az em ber egyszersmind
része és egésze a természetnek, akkor mindaz, ami a term é
szetben lejátszódik, szükségszerűen végbe megy az emberek
egyéni és társadalmi létében is. Azaz ha azt látjuk, hogy

egy gazdálkodási forma a természet kirablásán alapul,
akkor meg lehetünk győződve, hogy ebben a gazdasági
rendszerben az embert is kirabolják, "kizsákmányol
ják", ha pedig azt látjuk, hogy a természet fokozatosan
leépül, egyre sivárabb lesz, akkor biztosak lehetünk ben
ne, hogy e folyamat az ott élő emberekben, és az ott ki
bontakozó társadalmakban is lejátszódik.
Ez a következ-tetés gondolatm enetünk lényegéből fa
kad, abból a megközelítésből, hogy a hagyományos gondol
kodásnak megfelelően az em bert a term észet részeként és
egészeként fogtuk fel!

A Tisza vízjárása a szabályozások után egyenetlenné
vált. Ma a Tiszán a folyó vízjátéka, a kisvíz és a nagyvíz
közti különbség a K özép-Tiszán szélsőséges esetekben 1012 méter, de Csongrád m agasságában megközelíti a 13 m-t
is (1292. cm). A z átlagos vízszintkülönbségek 7-8 m éter kö
rül mozognak. (7,23-8,68 m - az adatokat lásd: Lászlóffy
1982. 107. oldal, 5.2 táblázat) Ez a je l egyértelműen arra
utal, hogy a folyó kezd időszakos jelleget ölteni. Az esősebb
időszakokban a hullám tér rövid időre megtelik, sőt nemegy
szer túl is csordul, azután a folyó gyorsan elszállítja a vizet,
és a hosszan tartó ism étlődő aszályok alatt m ég félig sem
telik meg a meder.
Az árvízszint emelkedése állandó veszélyhelyzetet te
remtett. A gátat áttörő folyó elöntéssel fenyegeti az egykori
árterét. E veszélyhelyzet egyértelműen a folyószabályozási
módszer szám lájára írható. Ennek megfelelően a szervezett
folyószabályozások legszembetűnőbb káros következménye
Szeged 1879. évi pusztulása volt. Az 1879. évi árvízkataszt
rófát a szakértők egyértelm űen a szabályozások hiányossá
gaira vezetik vissza. (Botár-Károlyi 1971. II. első fejezet;
Dégen-Lászlóffy-Károlyi 1969.) Ez a vélekedés azonban
csak részben állja m eg a helyét. Az adott esetben természe
tesen valós hiányosságokról van szó, ez azonban a lényeget
aem érinti, azt tudniillik, hogy a szabályozások következ
tében jelentősen m egem elkedett az árvizek szintje, sőt a vízszintem elkedés folyam atossá vált, azaz a Tisza völgyében
egyre növekvő árvízveszéllyel kell számolni, amely bár
mikor, valam ilyen tévedés, hiányosság vagy egyéb ok kö
vetkeztében realizálódhat. Az, hogy az adott esetben emel
lett az árvizet milyen egyéb körülmény idézi elő, nem vál
toztat azon a tényen, hogy m agát a veszélyhelyzetet a folyó
árvízszintjének emelkedése, azaz az árvizek felduzzasztása
idézte elő. Vagyis arról van szó, hogy a víz gátak közé szo
rítása, mint a folyószabályozások egyik lehetséges módsze
re, szükségszerűen növeli az árvízveszélyt, és a gátak között
felduzzasztott víz jóval nagyobb károkat okoz, ha a védelmi
rendszer átszakad. Ennyiben - és csakis ennyiben - vala
mennyi 1855. után bekövetkezett árvíz a folyószabályozá
sok következm énye volt. É tekintetben a választott módszert
eleve elhibázottnak kell tekintenünk, m ert a védőgátak sérü
lése esetén nagyobb károkat okoz, m int amelyek a segítsé
gével kivédhetők.

zéséről itt most nem akapunk vitát nyitni, fel kell hívnunk
azonban az olvasó figyelm ét arra, hogy e kérdésben m egfo
galmazódtak a fentitől lényegesen eltérő álláspontok is. M i
vel jelen esetben ezen elm élet részletes cáfolata erősíti mon
danivalónkat, ezért itt ismertetjük Kari W, Butzem ek e
mozzanatról alkotott, Lászlóffy W oldem ár vélem ényével el
lentétes nézetét:
''Madártávlatból az ártéri fo ly ó k kétféle alakot ölthetnek: lehetnek m eanderezőí vág}’ szerteágazók. A meanderező fo lyó hullámvonalban tumyarog árterén, egyre merészebb
ívű. vagy eltorzult hurkokat form ál. B ár szigetek előfordul
hatnak a medrében, a fo lyó futása egyértelmű, jó l meghatá
rozott... Nem tudjuk pontosan, miért meanderezik vagy ága
zik szét egy folyó. A fo lyó m edrének mindenesetre az a fe la 
data, hogy a fo lyó víz- és hordalékhozamát befogadja. A me
der szélessége, mélysége, a vízáramlás sebessége a vízho
zammal egyszerű exponenciális összefüggésben áll úgy,
hogy a vízhozam a meder szélességének, közepes mélységé
nek és a közepes áramlási sebességnek a szorzatával egyen
lő. A fo lyó egy adott pontján tehát a m egnövekedett vízho
zam nagyobb mederszélességet, -m élységet és vízsebességet
követel meg. M ivel a három változó közül az áramlási sebes
ség a legállandóbb, jelentősebb módosulás a.m eder széles
ségének és mélységének változtatásával következhet be.
Minden je l arra mutat, hogy a hullámvonalban meanderező
fo lyó szigorú fizika i törvényeknek engedelmeskedik, bármi
lyen esetlegesnek tűnnek is a m eanderek kanyarulatai. A
meanderező folyóban a legnagyobb m élységű és vízsebes
ségű helyeket összekötő sodorvonal a fo ly ó külső partjáról a
következő kanyarulat külső partjára lendül. Amikor a víz
kanyarban áramlik, centrifugális erő lép fe l, am ely a kanyar
külső oldalán megemeli a vízszintet, ezáltal a meanderek
hurkaiban megnöveli a víz sebességét. A m eanderező fo ly ó
egyáltalán nem lassan áramló, m unkavégzésre képtelen
vízfolyás. Nagyobb a hordalékszállító képessége, m intha
egyenes m ederben fu tn a ,
A kísérletek azt mutatják, hogy valamely, kezdetben
egyenes mederben gyorsan kialakulnak a meanderek. E gy
form a kanyarok kifejlődéséhez egyöntetű anyag és egyen
letes esés kell. Növekvő vízhozamnak vagy esésnek növekvő
sugarií meanderív fe le l meg. Finom szem ű anyagban a med
rek mélyek, keskenyek. A d u n ’ább szem ű anyag könnyebben
erodálható, a benne kialakuló m edrek szélesek és sekélyek,
esésük nagyobb. A meanderező fo ly ó k parti- és fenékhorda
lékában magas az iszap- és agyagtartalom .” (Butzer 1986.
181-182. oldal.)

A folyó vízjárásának megváltozását, mint a szabályo
zások egyik következm ényét a vízügyi szakirodalom is szá
mon tartja, bár nem minősíti: eszerint az árvíz szintje a Közép-Tiszán a szabályozás következtében 2-3,5 méterrel
emelkedett, a kisvíz szintje viszont a szabályozás előttinél
2-2,5 méterrel alacsonyabb lett. (Lászlóffy 1982. 245-246.
oldal.)
E folyam at oka az árvizek esetében elég nyilvánvaló: a
kisebb területre beszorított vízoszlop magassága nő. Kér
déses azonban, m iért lett alacsonyabb a kisvíz szintje?
A vízügy válasza e kérdésre így hangzik: "Az át\>ágások kereken 40% -kal m egrövidítették a Tisza síksági sza
kaszának pályáját. Ennek folytán lényegesen megnövekedett
a vízszint esése és a fo ly ó munkaereje. Következésképp a
meder erősen kimélyült, am iért a kisvízszint ma jelentékeny
mértékben alacsonyabb mint a szabályozás előtt." (Lász
lóffy 1982. 247. oldal.)
A folyók hordalékszállító képességéről és munkavég

A Tisza, m int arra már utaltunk, tipikus meanderező
folyó, a fenti m egállapítások tehát rá is vonatkoznak. Azaz a
meanderek átvágása nem növelte, ellenkezőleg csökkentette
a munkavégző képességét. Ez azonban önmagában nem cá
folja Lászlóffy W oldemár véleményét. A folyó vízjárása a
meanderek átvágása után jelentősen változik, és vele együtt
megváltozik a víz munkavégzőképessége is. Am íg a m ean
derező vízfolyás át és átforgatja a talajt, egyik oldalon rom
bolva, másik oldalon építve azt, lényegében az ártér egészét
bejárva, addig a kiegyenesített folyó egyre mélyebbre és
mélyebbre vágja be magát, a m eder alja tehát ténylegesen
alacsonyabb lesz. A kisvízszint süllyedésének azonban nem
ez az egyedüli oka. Ha alaposabban megfigyeljük a kétféle
munkavégzést, azt látjuk, hogy az első esetben a víz ener
giájának nagy része az ártér talajának átforgatása, "felszán
tása" során használódik el. A folyó az így átforgatott terüle
ten állandósítja a talajvíz szintjét, ami általában nem sülylyedhet mélyebbre a legalacsonyabb vízállás szintjénél. A

Ezek után tekintsük át dióhéjban, mi történt az ártér
élővilágával, a term észettel a folyószabályozásokat követő
en. Induljunk el a legkézenfekvőbbtől, a víztől:
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második esetben azonban az egyre mélyebben beágyazódó
vízfolyás fokozatosan elszívja a talajvizet. A talajvíz szintje
itt is kapcsolatban m arad a folyóval, de m ivel az utóbbi
szintje egyre alacsonyabb lesz, a talajvíz is egyre fogy; a fo
lyamat végső soron a talaj víztartalékainak teljes levezeté
séhez vezethet. Összegezve: am íg a m eanderező folyó ma
gasan tartva a talajvíz szintjét, át és átforgatva a rendelke
zésére álló árteret a terület vízutánpótlásának lehetőségét te
remti meg, addig az egyre mélyebben beágyazódó víz foko
zatosan kiszárítja környezetét. Egyszóval úgy mondhatnánk,
hogy az első esetben hosszú távon terem t a víz, a második
esetben pedig pusztít. Ugyanakkor a vízszint süllyedésének
más oka is van: a folyó kevesebb vizet szállít, azaz hozama
csökkent.
De nem csak a folyó vízjárása változott m eg jelentős
módon, hanem az élővilága is. V izeink legendás halbőségé
ről m ár csak a krónikák regélnek. Hasonló a helyzet az egy
kori ártéreni. Az ártéren élő élőlények eltűntek, átadták a
helyüket új, a m egváltozott körülm ényekhez alkalmazkod
ni tudó növénytársulásoknak, illetve állatfajoknak. Ez a fo
lyam at az em bert sem kímélte. A Duna mentén lakók között
egy új betegség ütötte fel a fejét: az egykézés. Egykor virág
zó közösségek sorra összeomlottak. A falvakba idegenek te
lepültek, akik e gyorsan sorvadó településekben akartak
megkapaszkodni. A szerves műveltségek egykori kulturális
központjai (ilyennek kell tekintenünk például az Ormánság
ban Kóróst és környékét, vagy a Szamos mentén Csengert és
környékét), m a csupán a technikai civilizáció perifériái. De
m ielőtt a szabályozás társadalmi hatásainak ismertetését el
kezdenénk térjünk ki legsúlyosabb és egyben legvitatottabb
következménye, a K árpát-m edence és elsősorban az Alföld
kiszárításának tárgyalására.
Az A lföld kiszárítását, az éghajlat káros befolyásolását
a vízm ém ökök hamis vádnak érzik és ennek megfelelően
igen hevesen cáfolják. E cáfolatok értéke azonban kérdéses.
Nézzük m eg miért:
Egy adott terület vízháztartását a hivatalos, tudomá
nyos álláspont szerint a következő elemek határozzák meg:
a lehulló csapadék (C), a lefolyás (F) és a párolgás (P). Ezek
alapján egy adott terület vízháztartásának (Vt) egyenletét a
következő form ában írhatjuk le (Péczely 1981. nyomán):
V t= C - (F + P )

így egyszerű m egcáfolni a "hamis vádakat". Ha egy
adott térség vízháztartását csak a lehulló csapadék mennyi
sége, illetve a lefolyás és a párolgás határozza m eg akkor a
vádaskodásunk valóban alaptalan, hiszen ebben az esetben
az Alföld vízháztartását elsősorban a nagy időjárási frontok
határozzák meg. Ez azonban nem így van.
’
Lászlóffy W oldem ár adatai szerint a Tiszán Szegednél
a nagyvíz sokévi átlaga 639 cm. Az ennek megfelelő vízho
zam a szám ításaink szerint 2542 köbméter/sec. (A vtzhozam
értékét a m egadott 960 cm-es vízállásnak megfelelő 3820
m3/sec értéket alapul véve szám ítottuk ki.) - (Lászlóffy
1982. 5.2 táblázat, 106. oldal.) 1941 és 1970 között e köze
pesen nagy vízállásnál magasabb értéket évente átlagosan
32,6 napig m utatott a szegedi vízmérce. Ez azt jelenti, hogy
évente átlag 2.816.640 másodpercen keresztül 2542 köbmé
ternél több víz folyik le Szeged m ellett a Tiszán, vagyis
7,16xl09 köbm éternél, tehát 7,16 köbkilométernél több vi
zet szállít itt a folyó. Ha ezt a vízm ennyiséget a 2 millió
hektár alapterületű ártéren szétterítjük, annak minden egyes
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négyzetmilliméterére 358 mm m agasságú vízoszlop jut. Ez
a mennyiség az 1970. évi kimagaslóan nagy vízállás mellett
1000-1200 mm-nek m egfelelő csapadékátlagot jelentett vol
na, 1941-ben pedig 1200-1400 mm-t. Term észetesen e vízmennyiség egy része az árhullám szétterítése m ellett is le
folyt volna, ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy az Alföld
vízháztartását nemcsak a csapadék, hanem jelentős részben
az odaérkező árvizek határozták meg. Az ártér egységnyi te
rületén szétterülő vízoszlop átlagos m agassága m egközelí
tőleg ugyanannyi, mint az évi csapadékátlag, azaz 500-650
mm körül alakul. A fenti képlet tehát helyesen így festene:
V t= C + Á -(F + P ),

ahol az "Á" az árvizek által szállított és szétterített vízmenynyiséget jelöli. Természetesen ezek az adatok csak megkö
zelítően jellem zik a helyzetet. Ugyanakkor m eg kell jegyez
nünk, hogy az árvizek esetében ma ez a vízmennyiség jó
megközelítéssel a vízgyűjtő hegyvidéki szakaszairól lefolyt
vízzel azonos, m ert az alföldi területekre hulló csapadék a
folyóba nem tud bejutni, hanem az egykori ártéren szétterül
ve belvizet alkot, m elynek levezetésére nagyrészt az árhul
lám levonulása után nyílik mód.
Az Alföldre jutó csapadék, mint arra már utaltunk,
évenként, de az éven belül is egyenetlenül oszlik meg. En
nek következtében a jelenlegi helyzetben a csapadékosabb
időszakban az egykori ártér nagy részét elborítja a víz,
amely - éppúgy mint a XIX. században - a m élyebb terüle
teken összegyűlve pangó vizeket alkot. Ezeket a szántómű
velés biztosítása érdekében le kell vezetni. Erre szolgálnak a
belvízlevezető csatornák, melyek segítségével a vizet össze
gyűjtik és a folyóba emelik. A szárazabb időszakokban mivel a területre hulló csapadék nagy részét mesterségesen,
és a lehető legteljesebb m értékben levezettük - aszály sújtja
az Alföldet. Ilyen körülmények között az egykori ártér ma
egyaránt szenved a víztől és annak hiányától.
Az árvizek gyors levezetése ténylegesen a legjelen
tősebb vízutánpótlásától fosztja meg e területet, kiszárítja
azt, függetlenül attól, hogy az éghajlat egészére milyen
hatással van. Az Alföld kiszárítása tény, cáfolni nem, csak
elhallgatni lehet. Ugyanakkor azonban az éghajlat káros
befolyásolása is igaznak bizonyult. A Kárpát-m edence kö
zépső részén szétterülő nagyobb víztöm egek jelentősen
csökkentették a terület közismerten nagy páraéhségét, a be
lőlük elpárolgó, illetve az erdők által elpárologtatott víz pe
dig növelte a helyi jellegű csapadék mennyiségét, egy része
pedig a Kárpátok koszorújának ütközve az Alföldre futó
folyók vízgyűjtőjében csapódott ki. Az árterek elöntése te
hát kedvezően befolyásolta az éghajlatot. A kiöntések m eg
akadályozásával e hatásokat megszüntették, azaz nemcsak a
vízutánpótlástól vágták el az Alföldet, hanem jellegzetes
mezoklímáját is megsemmisítették.
Az 1980-as évek hosszantartó aszályaiért ezek szerint
csak annyiban felelős a "Jóisten", amennyiben m egterem tet
te az embert.
A nyári időszakban fellépő, az ártéren és a folyók med
rében egyaránt jelentkező vízhiány feltűnt a mai kor vízm ér
nökeinek is. Meg is találták a "megfelelő" ellenszert: a fo
lyók vízlépcsőzését, azaz a folyócsatom ázást. A vízlépcsők
kel kapcsolatos ellenvetésekről, káros hatásaikról a BősNagymarosi Vízlépcsőrendszer kapcsán tudom ást szerezhet
tek az érdeklődők, ezek részletes tárgyalásától ezért most
eltekintünk. Meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy a víz

lépcsők nem a fokrendszerrel vethetők össze, mint azt töb
ben szeretnék elhitetni velünk (lásd: Vágás 1989., KárolyiNemes-Pálhidy 1976.), hanem a maiomgátakkal, amelyek
az adott térségben állandósították az árvízi viszonyokat. A
különbség a két gát között csupán annyi, hogy az előbbiek
hatása nagyobb területeket érint. Idézzük fel itt még egyszer
Huszár M átyás megállapítását, aki a malomgátakkal kapcso
latban a következőkre hívta fe! a figyelmet: "A keresztgátak
veszedelmes következm énye éppen az, hogy a m ederfenék a
g á t m agasságával arányosan hosszanti irányban feltöltődik, és - egészen a visszaduzzasztás határáig - m egem elke
dik m aga a fo lyó á g y is, "
A tiszaszabályozás káros természeti hatásai közül utol
sóként a belvízről em lékezünk meg. A folyók mellett m aga
sodó gátak nem csak a hegyvidékről lezúduló vizet zárják
maguk közé, hanem, akárcsak az övzátonyok, ejállják az ár
térre hulló csapadék és a fakadó vizek útját, így azok az ár
téren rekednek. Levezetésükről folyamatosan gondoskodni
kell. Ehhez szerteágazó csatornahálózat kiépítésére van
szükség. Ezek a csatornák azután összegyűjtik a földekről
lefolyó valam ennyi szennyeződést, elsősorban a műtrágyák
m aradványait és a folyóba vezetik.
Ez azonban csak töredéke az általuk okozott kárnak. A
korábbi időszakokban ugyanis vizüket öntözésre is felhasz
nálták, jelentősen elősegítve áz öntözött területek szikesedését. E zt a folyamatot, m elyet az "esőt utánozó" folyamatos
öntözés is elősegít, másodlagos szikesedésnek nevezzük. A
belvizek tehát a közvetlenül jelentkező károk mellett' köz
vetve is súlyos gondokat jelentenek. Emlékezzünk vissza az
ártéri gazdálkodás és az öntözéses földművelés Összevetésé
nél elmondottakra. Az öntözés a Tigris és az Eufrátesz völ
gyében is a folyóvölgyek eiszikesedéséhez, terméketlenné
válásához vezetett.
M ezopotám ia történelm e más szempontból is tanulsá
gos lehet a számunkra. Az i.e. 4. évezred környékén ez a te
rület is az erdőssztyeppe éghajlati övébe esett. Az erdők el
tűnését követően m egkezdődött a térség lassú kiszáradása,
folyóvölgyek gyors feltöltődése, elmocsarasodása. Ez ellen éppúgy, m int m a M agyarországon - a folyók gátak közé
szorításával és öntözőm űvek kiépítésével próbáltak meg vé
dekezni. Az eredmény ismert, ma is ellenőrizhető. Ugyanez
vár a m agyar Alföldre is, azzal az alig elhanyagolható el
téréssel, hogy a Kárpátok erdőségeinek teljes kiirtását kö
vetően sem a Tisza, sem a mellékfolyói nem fognak vizet
szállítani a nyári, szárazabb időszakokban. Az elmúlt évek
ben a kisvíz a Tisza medrét Szolnoknál m ég félig sem töl
tötte meg, és feljebb is csak a két vízlépcsőnek köszönhe
tően telt m eg a meder, de ott szinte állt a víz. A Körösök
esetében még rosszabb volt a helyzet. 1985 telén Gyománál
a békésszentandrási zsilipek m egnyitása után alig maradt
víz a folyóban. Ezek a jelek egyértelműen arra utalnak,
hogy az Alföld nagyobb vízfolyásai is kezdenek időszakos

jelleget ölteni. Azaz a huszonnegyedik órában vagyunk,
most kell tennünk valamit annak érdekében, hogy az Al
föld végletes kiszáradását, elsivatagosodását megakadá
lyozzuk.
Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy az itt felsorolt
természeti hatások - bár valam ennyi a folyószabályozás fo
lyománya - m égsem írhatók egyértelm űen a "vízm ém ökök1’
számlájára. Az a folyamat, mely a XLX. századi folyósza
bályozásokhoz vezetett, már jóval korábban, a XIV-XV.

század körüli időszakban megindult. Ekkor kezdődött meg
az ártér lassú átváltozása, mely - m int azt az előző fejezet
ben láthattuk - a török háborúkat követő évszázadban gyor
sult fel, s ennek hatására a XIX. század elejére az ártér
"vadvízországgá" vált. A folyószabályozások tervezői tehát
nem egy virágzó gazdálkodást vertek szét, hanem egy kiet
len mocsárvilágot igyekeztek felszámolni, termővé tenni.
Hogy ez nem sikerülhetett, illetve, hogy csak rövid távon
tudták a felmerülő gondokat orvosolni, az elsődlegesen an
nak köszönhető, hogy abból a téves feltevésből indultak ki,
miszerint az Alföld XIX. századi állapota maga a term észe
tes állapot, és hogy a sárrétekkel, lápokkal, pangó mocsa
rakkal telt ártér ősidőktől fogva borítja az Alföldet. Ennek
megfelelően a táj term ővé tételét az ártér felszámolásával
kívánták megoldani, szemben a korábbi gazdálkodási for
mákkal, melyek során inkább a terület gazdasági haszno
sítására törekedtek. A két megközelítés alapvetően külön
bözik egymástól. E különbségre m ár többször felhívtuk a
figyelmet. Itt csak egy rövid gondolattal szeretnénk ki
egészíteni a korábban elmondottakat. Az ártéren folytatott

mezőgazdálkodás tárgyát - a termőföldet - csak nagy
erőfeszítések árán, mesterségesen tudjuk biztosítani. En
nek során távol kell tartanunk a földtől az éltető vizet,
alfoldnyi területet kell megfosztanunk természetes víz
utánpótlásától. Mindezt olyan éghajlaton, ahol általában
szélsőségesen nedves és száraz időszakok váltják egy
mást. Dyen körülmények között a mai mezőgazdaságot
hosszú távon fenntartani nem lehet. Ahhoz tehát, hogy
hosszú időre biztosítani tudjuk az élet kibontakozásának
(lassan úgy Is fogalmazhatunk, hogy visszatérésének)
lehetőségét a Kárpát-medencében, át keli alakítanunk a
mezőgazdaság és víz-gazdálkodás mai módszereit és
szervezetrendszerét.
A továbblépés érdekében be kell látnunk, hogy a XIX.
század közepétől • alkalm azott folyószabályozás további
fentartása katasztrófához vezethet. Az ártér elvizesedése el
len nem csak a víz levezetésével, a folyó gátak közé szorí
tásával lehet védekezni. Vannak m ás m ódszerek is, melyek
napjainkban is alkalmazhatók lennének, igaz felelevenítésük
mérhetetlen áldozatot kíván, de enélkül elpusztítjuk népünk
bölcsőjét és életterét, a Kárpát-m edencét. Ha ugyanis a terü
let kiszáradása átbillen a holtponton - a m a feltételezett glo
bális felmelegedéssel, és az ezzel járó lassú kiszáradással
számolva - a folyamatokat m ár nem fogjuk tudni vissza-fordítani. Ezen még az sem változtat majd, ha időszakonként
bőven öntözik esők a térséget, m ert vízfolyásainkat úgy

alakítottuk át, hogy azok az érkező csapadékot a lehető
legrövidebb idő alatt levezessék. így sem a folyóink, sem
az ártereink, sem az erdők nélküli, lecsupaszított hegye
ink, nem képesek, illetve nem lesznek képesek arra, hogy
visszatartsák a vizet. Am ennyiben ténylegesen gazdálkodni
akarunk a vízzel (Bár ma fennhangon hirdetjük, hogy kor
szerű és termelékeny eszközökkel gazdálkodunk a vízzel, a
lehulló csapadékfelesleg gyors és lehetőség szerint teljes
levezetését mi mindennek neveznénk, csak vízgazdálkodás
nak nem. Az az ágazat, mely egyetlen nagyobb árhullám
idején 5-6 köbkilométemyi vizet vezet le az Alföldről,
mindent tesz, csak éppen nem gazdálkodik a vízzel.), nem
annak levezetésére, hanem visszatartására kell törekednünk.
Hogy ezt miképpen lehetne megvalósítani, a következő feje
zet témája lesz. Előbb azonban térjünk ki a folyószabályo
zások társadalmi hatásaira:
Az ártéri gazdálkodás mellett, m int láttuk, teljesen más
volt a föld és a természeti javak értéke, m int a szabályo
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zások után. A jóm ódot nem a nagy földterület, hanem a ter
mészettel való együttm űködés biztosította. A szabályozások
következtében ennek lehetőségei megszűntek, azaz az árte
rek népe "vagyon" nélkül maradt, cselédsorba süllyedt. Az
ártéri gazdálkodás sokkal több embernek "teremtett munka
helyet", m int az azt követő szántóföldi gazdálkodás. A ma
gyar parasztság elszegényedése és kiszolgáltatottsága rész
ben a vízrendezések folyom ánya volt, évezredes álma a
"foldhözjutásról" pedig egyszerűen szemfényvesztés. A
szántóföld m ajd ezeréven keresztül a legkevesebb értéket
hordozta e tájon. Jelentősége csak a XVII. századtól nőtt
meg. Történelem szem léletünk tehát e téren is alapos átérté
kelésre szorul.
A Kárpát-m edencében a tiszaszabályozás jelentette azt
az eredeti tőkefelhalm ozást, am inek klasszikus példáját
Angliában figyelhettük meg, am ikor a felfutó textilipar
nyersanyagát biztosítandó elűzték az angol parasztokat a
földjeikről, am elyeken azután legelőket alakítottak ki. A fo
lyam at lényege azonban az angol példán nem érthető meg.
A K árpát-m edencében a szántóföld, mint láttuk, koráb
ban nem szám ított igazán értékesnek, a tényleges vagyont
az ártéri gazdálkodás esetében - és egyébként is a hagyomá
nyos gazdálkodási form áknál - a természettel való együtt
működés biztosította. E zt az együttműködést váltja fel a
m onokulturás nagyüzemi gazdálkodás, aminek eredménye
ként az árterek népe elveszíti korábbi megélhetését. A me
zőgazdaság szerkezetének átalakulása egyrészt a munkaerő
egy jelentős részének felszabadulásához, másrészt tőkefel
halm ozáshoz vezetett. A folyam at lényege, hogy a term é
szeti javak, term észeti erőforrások felélése teremti meg az
alapot, m ind a tőke, m ind pedig a munkaerőfelesleg felsza
badulásához. Erről az oldalról szem lélve a történteket, a tő
kefelhalm ozás nem más, m int a természeti javak aprópénzre
váltása. M aga a folyam at pedig mindig rablógazdálkodással
já r együtt. U gyanakkor a kialakuló rablógazdálkodás már az
első pillanatoktól kezdve súlyos gondokkal terhes. A koráb
biakban m ár utaltunk arra, hogy a természeti javak elrablása
szükségszerűen kizsákm ányolással já r együtt. Nem csak a
term észetet, de az ott élőket is sújtja a rablógazdálkodás. Az
árterek felszám olása, a m ezőgazdaság átalakulása során fel
szabaduló m unkaerő jelentős részével nem tudott mit kez
deni sem a gazdaság, sem a társadalom. A "felszabaduló
munkaerő" jelentős hányada ennek m egfelelően "kitántor
gott Amerikába". Az itthon m aradottak nagy része cseléd
sorba került. Ők alkották aztán "a hárommillió koldus orszá
g á é n a k koldusait.

Takács György
BABBA MÁRIA
"...Babba Mária? Hát az... mindenki avval
foglalkozik, akiket az ember, kikvel barátkozik,
akiket úsmer, hát az mind, mindenki evvel...
Mindenki ezen a környéken olyan. M ind olyanok,
inkább olyanok "
(Szent Kata mámi, Gyimesfelsölok Réce-pataka)

Jó tíz évvel ezelőtt rövid írás jelent meg a "Népismereti
Dolgozatok"-bán. A szerző Daczó Árpád "A gyimesi Babba Máriá"-ról ír tanulmányában, amelynek különleges értékét már maga
a téma meghatározza, mert Babba Máriáról, az Istennőről, Akinek
Csíksomlyón álló csodatevő szobrához évente százezrek zarándo
kolnak, hogy segítségét, védelmét, áldását kéijék viszontagságos
életükhöz, mindaddig csak elvétve olvashattunk a néprajzi iroda
lomban.
Daczó Árpád saját gyűjtéseire alapozva meglehetősen teljes
képet fest a gyimesi nép hitében élő Babba Máriáról, s ebből a
képből a kereszténységet megelőző "pogány" vallás istennőalakja
bontakozik ki szemeink előtt. Babba Mária, a Szép Szűz Mária az
áldott állapotban lévő asszonyok cs a magatehetetlen magzatok
segítője, védelmezője (14/232), Őhozzá fordulnak fohászkodva az
ellő állatokért, de vihar, "nagy üdő" esetén is. (14/233) N ála keres
menedéket az ártatlanul szenvedő, ő segíti az embert, hogy fel
gyógyuljon betegségéből, Ő kíséri el, ha messzi útra indul, s oltal
mazva vigyázza szerencsés hazatérését. (14/234) Babba Mária,
Aki mindent tud (14/231), adja az embereknek a javakat is, az
ételt, a ruhát, (14/232) "vagyis a bölcsőtől a sírig az élet minden
vonatkozásában mindenütt és mindenkor Babba Mária a fő ol
talom, menedék és segítség." (14/234) Babba Mária Istennő, "a
gyermekeknek ő volt az egyetlen Isten, a felnőtteknek pedig
egyenlő volt az Istennel." (14/235) Babba Mária Holdistennő, Aki
az égen járva mindent belát, mindent tud, mindent vigyáz.
(14/236)

Összegezve a tiszaszabályozás, s vele együtt a mezőgazdaság átalakulásának következményeit, megállapíthat
juk, hogy a folyam at olyan ellentmondásokkal terhes, me
lyek valamennyi eredm ényét m egkérdőjelezik; káros hatásai
messze m eghaladják azt a kevéske hasznot, amit tőle rövid
távon rem élni lehetett, és am inek a gyüm ölcseit többé-kevésbé m ár le is szedtük.

Babba Mária "csodákkal jeleskedő" szobra a csíksom lyói
kegytem plom ban (Jordánszky nyom án)
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Ez az istennőkép sehogyan sem egyeztethető a biblikus ala
pokon álló kereszténység eredeti Mária-alakjával, hiszen ott M á
ria elsősorban és igen hangsúlyosan: szűz. Szűz eredendően, szűz
a fogantatásban, szűz a szülésben, s azután is. Jézust fájdalom nél
kül hozta a világra, mentes tehát az áteredő bűn következményei
től. (vö.: 1 Móz. 3,16!) M ária "szűz és anya"; (61/766) éppen ez
ért kerül a kora keresztény teológia megváltástanának kulcsfon
tosságú helyére alakja, melyben megelőlegeződik az emberiség áteredő bűntől való megváltása. Babba M ária tulajdonságaiból ezzel
szemben a kereszténységet megelőző vallások, főként az ókori
Kelet termő és teremtő Nagy Istennőinek jellemzőivel szoros
kapcsolatot mutató tevékenységi- és hatókör bontakozik ki.
Tovább növeli a két alak közti távolságot az, hogy míg Babba Má
riát Istennőnek tartja a Hozzá fohászkodó nép, addig Szűz Mária
sosem volt isteni személy az Egyház tanításában. E kettőből egye
nesen következik a harmadik jelentős különbség: míg Szűz Mária
csupán közvetítői szerepkörben áll az Ég és a föld között, addig
Babba Mária saját istennői hatalommal rendelkezik a földi lét
minden vonatkozása fölött.
Mindebből világosan látszanak a két alak közti alapvető kü
lönbségek, melyek arra utalnak, hogy a csíki, gyimesi, moldvai
magyarság által imádott Babba M ária-alak hátterében egy, még a
kereszténység felvétele előtti időszakból való, jellegzetes vonásai
ban Szűz Máriától különböző Istennő körvonalai sej lenek fel. A
két alak közti különbségek aligha magyarázhatóak a "ncp játékos
képzeletével", amellyel valamiféle megmagyarázhatatlan "po
gány" lelki igénytől vezérelve saját arcára formálta az Egyház
Mária-képét, hiszen honnan lenne igény erre a megváltozott alak
ra, ha nem élne a népiélekben mind a mai napig egy olyan ősi
Istennő-kép, amelyhez éppen a bibliaitól eltérő Mária-alak külö
nös vonásaiban kötődnek az emberek?
Éppen ezért mostantól tudatosan zárójelbe teszem a Babba
után szereplő M ária nevet, amely szemmel láthatóan hasonló "keresztel(őd)és" eredménye, m int Boldogasszonyunk szintén Szűz
Máriával történt azonosítása. A Babba (Mária) név szó szerinti je 
lentése Szép (Mária), mert Babba annyi mint: szép. (41/1.369) A
Szép Szűz Mária elnevezésben szereplő "szűz” ezek szerint utó
lagos "rárétegződés",ami szorosan az Egyház Mária-képéhez kö
tődik, vagyis az Istennő neve eredetileg Babba lehetett.
Babba (Mária) tehát mind nevében, mind pedig alakjának
jellegzetes, eredetinek tűnő vonásaiban különbözik Szűz Máriától,
annál inkább megtalálhatóak azonban alapvető egyezései Boldogasszonyunkkal (vö.: 32!), valamint a "Nagy Anyák"-nak (Magna
Mater) nevezett istennőkkel. M indez azt jelenti, hogy Babba (Má
ria) alakjának előképét az Egyház által terjesztett tanok körében
csupán annyiban kereshetjük, amennyiben azokat az Újszövetsé
get megelőző korban az Ószövetség jellegzetes zsidó vallásának
hatókörén kívül gyökereikben fel tudjuk lelni, illetve amennyiben
azok a tanok a katolikus kereszténység által szaturált évezredes
időszakban az eredeti Istennő-alakot áthatották, saját képükje for
málták. Minden egyéb vonatkozásban elmondható, hogy Babba
(Mária) egy ősi, a történelmi kereszténységnél régebbi hagyo
mány beteljesedése, a "Nagy Anya" ősmítosz szerepkörének a ma
gyarság hitében telítődő csomópontja, hasonlóképpen Boldogaszszonyunkhoz.
A "Nagy Anya" egyik első, történetileg tükröződő alakja az
ókori Mezopotámia földjéről ismeretes. (25/TV.221-22) A legré
gebbi forrásokban előforduló istenanyák egyike Bau (másként:
Baba) Istennő, Akiről a szumirok neves kutatója, Anton Deimcl
Pantheon Babylonicum című művében a következőket olvashat
juk: "Ba-u a földek, az állatok és az emberek termékenységének
istennője", Akinek jelzői között gyakran szerepel a "bőkezű (gaz
dag) asszony", a "bőség úrnője", valamint a "Ba-u istenanya".
(15/70) Ba-u Istenanya "születés-istennő, aki bőséget és életet ad,
jóságos (gazdag) istennő”. (15/72) Mindezen vonásaiban a szumir
Istennő alakja teljes egyezést ad Babba (Máriá)-éval, amit a nevek
hasonlósága (Bau, Baba - Babba) csak még tovább erősít, valószí
nűleg érdemes hát továbbra is ebben az irányban folytatni kutatá
sainkat.

Dr. Bobula Ida "A magyar ősvallás nagyasszonya" című írá
sában Boldogasszony nevével kapcsolatban fejti ki, hogy az három
szumir gyökből, (Bau - élelemadó; Dug - jóságos; Asan - istennő)
jöhetett létre. (8/81) E gondolat m ég érdekesebbé válik, ha hozzá
tesszük, hogy valószínűleg már az első gyök (Ba-u) is összetétel,
mely a "bad" és az "u" gyökök összeolvadása útján keletkezett,
ami már csak azért is valószínűnek tűnik, mert a magyar boldog
(bódog, boudog, stb.) kifejezés nyelvtörténetileg kimutatható
mindkét jelentésága (bódul, ehévül, bájol, varázsol; illetve: gaz
dag, tehetős, bő) fellelhető a szumir nyelvben "bad" formában.
(19/11.88.; 12/20113/9) A szumir gyök jelentései pontosan fedik a
magyar szóét, s vele fonetikailag is szoros rokonságot mutatnak.
További megerősítésként elmondható, hogy a szumir "bad" párhu
zamaiként felhozható magyar "bőd", "bőd", és "bag" tövek türk és
"finnugor" hangtani megfelelői is hasonló jelentéssel állnak. ((így
például a "bag" = bog, kötés; "bő" = (burját, kalmük) varázsló;
"bogo" = (kun) látnok, próféta (62/33); "vu-ku" = (hun) varázslás,
bűvölés (54/27,56); "baj" = (csagatáj) varázslat, bűbáj (60/210);
"baj" = (ujgur) gazdag, királyfi; "pai" = (altaji) gazdag (59/447);
"baj" = (votják) ua. (43/605), stb.
Látható, hogy a fenti gyökök származékai a szumir, a türk, a
"finnugor" nyelvekben és a magyarban hasonló erővonalak men
tén helyezkednek el. Ez mutatkozik meg a ránk maradt névanyag
ban is, így például Szent István királyunk eredeti Vajk nevében,
amely nem egyéb, mint az ó-török bajik (= gazdag, hatalmas, di
cső) - (58/168), s így pontosan ugyanaz, mint Baján avar kagán
neve, ami szintén a "baj, bat, bej, boj, bot" (= gazdag, tekintélyes,
emelkedett) gyök-csoportból ered, csakúgy, m int Kovrat fiának
Batbai, vagy a híres mongol kán, Batu neve. Ezek az egyezések
aligha lehetnek a véletlen művei, márpedig ha nem azok, úgy a
fenti gyökök szóbokrára nézve érdekes következtetésekre vezet
hetnek. Valószínűleg éppígy nem véletlen az sem, hogy a szumir
nyelvben, ahol - mint az ősi nyelvekben általában - a hasonló
hangalak hasonló vagy megegyező tartalmat jelöl; van egy a
"bad"-hoz igen hasonló, s vele több jelentésében meg is egyező
gyök, a "bar" (vö.: pl. 16/114), ami ráadásul - amint azt látni fog
juk - szoros kapcsolatban áll a magyar "báj"-jal, de a türk és
"finnugor" "baj, bej, boj, büj" kezdetű gyökökkel is. Ez a "bar”
gyök a későbbiek szempontjából nagyon fontos, ezért jelentés
bokrának legfontosabb ágait közelebbről is megvizsgáljuk.
A szumir "bar' gyök a szakirodalom tanúsága szerint lega
lább két tucat jelentéssel állhat, ezek azonban alapvetően háromnégy csoportba sorolhatók: I. MAGAS, FENYES, NAP, TŰZ, IS
TENI: pl. fényes lét, fényesség (17/66), ragyog, csillog, világit
(25/1.201); melegség. Nap, világos, tiszta (63/42,73) izzik, vöröslik (25/TV.272) csillagkelte (17/66); tűz (33/108); éget (25/1.201);
imádság (25/IV.202); szentély (23/358). II. VEGETÁCIÓ, CSA
LÁD, BŐSÉG, SZAPORASAG: pl. család (16/111); kinyílik, ki
hajt (25/1.209) fejlődik, növekszik, gyarapodik (25/4.271); sarj,
magzat, csíra, palánta (15/1.204); ajándék (33/11). H l. URAL
KODÓ, BÍRÓ: pl. parancs, rendelet, uralkodni, vezérelni (23/8);
bot, vessző (25/1.209); megfékez, zaboláz (25/TV.271); bíró (48/1.
13,40);fél/-elem/, retteg/-és/(25/1.209); bilincs, béklyó (16/111).
A "bar" gyök egész csokorra való jelentését adja meg az
eredetihez nagyon közel álló hangalakú gyökökből képzett magyar
szavakkal Dr. Götz László Keleten kél a Nap című könyvében. így
például "bar" PAR-ázs, PÖR-köl, PER-zsel, PIR-os, VÖR-ös,
BAR-na, PÁR-ol, FORR-ad, VIR-ít, VIR-rad, PÍR, PER-kan, VIRág, VIR-ul, PÁR-a, PÁR-olog. (215/1.233) M indez persze szem
fényvesztésnek tűnhet, annál megdöbbentőbb és meggyőzőbb
azonban ha kiegészítjük néhány régi magyar szótár adataival. Ballagi Mór szótárában fellelhető egy "pusztán régi irodalmunkban
található" "bar” szócska. (6/1.69) Ugyanez a "bar" gyök megtalál
ható Czuczor Gergely és Fogarasi János nagy, hatkötetes művé
ben, A magyar nyelv szótárá-bán, teljes szóbokrával, összes jelen
tésével együtt. Az itt található alakok a magyar nyelv régi állapo
tát idézve olyan szoros rokonságot mutatnak a szumir "bar" gyök
kel, hogy érdemes egy hosszabb részletet idéznünk a szótárból. A
"bar" gyökből képzett szavak jelentései a szótár adatai szerint a
régi magyar nyelvben a következők: "1. Mozgást, járást, forgást
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jelent (...) 2. Metszésre, hasításra vonatkozik (...) 3. Jelent olyan
színt, melyre a testeket ... a nap heve, a tűz folytonos hatása fe s 
teni szokta, s rokonai: pár, per, por, pir, vir, mir, melyek szintén a
tűzre, égetésre, s az általa okozott színre vonatkoznak, mint e
származékokban: barna, parázs, porgol, perzsel, pörköl, pirít,
virad." (41/1.424,25) A régi magyar "bar" gyökből képzett szavak
jelentései e szerint megegyeznek a szumir “bar" jelcntésbokrának
egy részével, feltűnő ugyanakkor a magyar gyök rokonaiként
megadott szócskákban mutatkozó hangzóváltozás, így például az,
amikor a "bar" ”b"-jéből "p", "v", "m", az "a"-ból pedig "e", "o",
"i", "ö" lesz.

rint a magyar vagy a szumir nyelvből is megfejthető Nap-(vagy
Tűz)-Atya, Nap-(vagy Tűz)-Lélek formában, "isa” ugyanis annyi,
mint "lélek'. A Nap- és tűzimádás egyazon voltának bizonyítására
elegendő az avarok kagánja, Baján híres esküjének egy sorát idéz
ni: "...mint Tűzistcn, aki az égben van..." (11/12) Egy Priszkosz
rétomál szereplő hun Berikh neve Vámbéry Ármin szerint "vagy a
”bér" (adni) törzsszótagból vezethető le, vagy ebből: bar -bírni,
birtokolni". (58/416) Zabcrgán kutrugur vezér neve szintén tartal
mazza a türk "bar", vagy "bér" (adni, bír-ni) gyököt, ami szoros
rokonságot mutat mind a szumir, mind pedig a magyar "bar”
gyökkel.

Ha az e változások kapcsán felmerülő kérdésekre választ
akarunk adni, két irányból kell feléjük közelítenünk, melyek közül
az első a mássalhangzók változásaira vonatkozik. Tudjuk, hogy
azok a mássalhangzók, melyek egymástól csupán egyetlen képzési
sajátosságban különböznek, egymásba alakulhatnak, de kissé tágabb értelemben úgy is vehetjük, hogy a hangképző szervek azo
nos helyein artikulált mássalhangzók "mehetnek át" egymásba. Ezek alapján a fenti mássalhangzók valóban ekvivalensek egymás
sal. Véleményünk megerősítésére talán nem hiábavaló elmonda
nunk, hogy ugyanezekkel a hangzóváltozásokkal operál az indogermán nyelvészet - s nyomában a finnugrisztika - már R. Rask
(1787-1832) és J. Grimm (1785-1863) óta. Azonban míg ők sza
bályos időközönként lejátszódó hangeltolódásról (Lauterschiebung) beszélnek, addig mi úgy véljük, hogy a "rokon artikulációjú
mássalhangzók variálása segítségével a nyelvek új, hasonló hang
zású szavakét képeznek a rokon fogalmak megkülönböztetésére.
Vagyis a hangárnyalatok jelentésbcli árnyalatoknak felelnek
meg." (25/1.128) így "felismerhetjük a hangváltozások valóságos
szerepét és értelmét a nyelvekben: egy-cgy ősi, gyűjtőfogaimat
jelölő ... általános jelentésű elsődleges szótőből a kezdőhang más
salhangzóinak rokon artikulációjú variánsai segítségével szeman
tikailag közeli rokonságban álló, árnyalatnyi jelentéskülönbsé
geket kifejező új szavak, egész szóbokrok keletkeztek." (25/D3.
63) A másik fő irány: a magánhangzók változásai, amelynek meg
válaszolásához szintén különbséget kell tennünk az indogermán
nyelvek és a magyar között, miszerint míg előbbiek a magán
hangzók változtatásaival elsősorban különböző nyelvtani alakokat
képeznek (Ablaut), s így a magánhangzók változásain alapuló va
lódi szóképzés náluk teljesen alárendelt szerepet játszik, addig a
ragozó nyelvek, így a magyar is, "mivel a nyelvtani viszonyokat
ragokkal, képzőkkel, jelekkel fejezik ki, szabadon felhasználhat
ják az egész magánhangzó-skálát szemantikailag összefüggő sza
vak árnyalati megkülönböztetésére. (...) Már a ragozó szumir
nyelv is alkalmazta a magánhangzó-variációkat egyrészt szinoni
mák, másrészt szemantikailag közel álló jelcntcsámyalatok meg
különböztetésére. (25/1.164)

A türk "bar" szócska , valamint szoros értelemben vett bokra
a következő fontosabb jelentésekkel állhat: I. LENNI, BIR
TOKOLNI, ADNI pl. "bar" = (csagatáj) van; "varim" = (oszmán)
jószág, vagyon (59/452); "bér, bir, ver, vir" = adni, ajándékozni
(59/455). H. FEHÉR, VILÁGOS pl. "bor'' = (csagatáj) fehér/es
(59/460). IH . EGYESÍTENI, ÖSSZEGYŰJTENI, SZILÁRD,
ERŐS pl. "bir" = (oszmán, ujgur) egy (59/456,57); "parge" =
(csuvas) szilárd, erős (59/455). IV. ELFED, ELTAKAR,VED pl.
"baru" — (csagatáj) bőr; "pürke" = (altaji) befedni, betakarni
(59/464). V. CSAVAR, FON, FOROG, FORGÓSZÉL pl. "bőr,
por" = csavarni, fonni (58/231); "firtina" = (oszmán) fergeteg,
szélvész (57/38).

A fentiek figyelembe vételével az ómagyar "bar" gyök szóbokrában a következő, az egységes alapjelentcst saját szemantikai
tartalmukkal tovább színező gyökök fedezhetők fel Czuczor és
Fogarasi szótárában: "PÁR" (pl. parázs, pára, paraj), "PÁR" (pl.
pár, stb.), "PER" (pl. perez, pernye, perzsel, pergyó, stb.), "PER,
PIR" (pl. pír, piros, pirkad, pirong, pirít, pirholagos), "FAR" (pl.
faradék, farag, stb.), "FIR" (pl. firtat), "VIR" (viraszt, virad,
virázsol, virág, virít, virul, stb.). (vö.: 41!)
A "bar" gyökkel kapcsolatban nevek és kifejezések egész
sora bukkan elő a magyarság és a rokon népek nyelveiből. így
például a Kassai Kódexben megemlített kisajtódi látnok, Káld ne
ve mellett szereplő barus (21/231,32) amelynek megfelelője, a
mezopotámiai barum Pákozdy László szerint "egy tipikus jöven
dőmondó pap, vagy próféta..." (21/232) A kifejezés valószínűleg
kapcsolatban áll a "varázs", "varázsló", valamint a velük rokon ré
gi "oruos, urus" (= orvos) szavakkal. (41 /II. 1141-42, és VI.829)
Tanulságos az avar tátosok egyikének a klasszikus szerzőknél
fennmaradt neve: Abaris, amely Németh Gyula szerint az avar
népnév régebbi abar formájából ered. (42/11) Abarisból a görö
gökhöz érkezve a Napisten (Apollón) papja lett, (42/11) ami azért
igen érdekes, mert az avar Nap- és Tűzistcn neve Parapa, illetve
Borisa (38/52), s ugyanazt az isteni személyt a szumirok Bar-nak,
vagy Bilgi-nck nevezték (20/214), az avar istennév így tetszés sze

58

Mindezek után talán már nem is tűnik olyan végzetesen "délibábos"-nak Götz László nyelvészeti felvetése, annál elgondolkodtatóbb a fenti, egyetlen gyök körében fellelhető egyezések
nagy száma, amely - összekötvén a magyart a türk nyelvekkel és a
szumirral - önmagában is érdekes, s még inkább azzá válik, ha
röpke pillantást vetünk a "finnugor" nyelvek hasonló gyökökből
képzett szavaira is. (így pl. "perke " = (cseremisz) Isten áldása,
gyarapodás (10/69); "pjülkom, pilkom" = (ua.) égbolt (10/71);
"pör" = (ua.) forogni (10/74); "vóluk" = (ua.) marha (10/81); "volgodo” = (ua.) világos, fényes (10/82). Talán belátható: Ilyen mér
tékű egyezés, különösen ennyi nyelv esetében aligha lehet vé
letlen. Ennek alátámasztására felhozható az Orbán Árpád-féle
pollgonálls nyelvösszehasonlítási rendszer, amelynek lényegé
ről így ír Hajdú Péter: "Könnyen belátható, hogy sokkal ha
marabb találunk két nyelv között egy-egy hasonló hangalakú
és jelentésű morfémát, mint 3-4, vagy még több nyelv között.
Három nyelv közötti véletlen egyezés előfordulási valószínű
sége a két nyelv közötti egyezés valószínűségének négyzete. (...)
Ha öt nyelv mindegyike 8 %-os egyezést mutat külön-külön, ak
kor valamcnnyiük között a véletlen egyezés valószínűsége 0.08
lenne, azaz kb. 1/25000. Éppen ezért, ha több nyelv között arány
lag nagyszámú egyezést tapasztalunk, akkor ezekre történelmi
magyarázatot kell keresnünk (átvétel, vagy genetikai rokonság)."
(27/33)
A magunk részéről mindehhez csak annyit szeretnénk hoz
zátenni, hogy a "bar" gyök esetében nem szupán egy $zó, hanem
egy teljes szóbokor minden ágának nagyfokú alak- és jelentéstani
megegyezéséről beszélhetünk, ráadásul nem három vagy öt, ha
nem jóval több nyelv esetében, ami a jó öreg "véletlcn"-nek még
az eddigieknél is sokkal kisebb esélyt ad. Nem is beszélve arról,
hogy ha akár csak 30 beszédhanggal számolunk, akkor egy három
hangból álló tőszó variációs képlete szerint 24.360, azaz közel
25.000 három hangból álló különféle szó lehetséges elvileg. Fi
gyelembe véve a kimondhatóság feltételét is, legalább 8.000 nor
málisan, könnyen kiejthető lehetőséggel kell számolnunk, vagyis
egy három hangból álló tőszó hangalaki és jelentéstani egyezé
sének valószínűsége két nyelv esetén is csupán 1/8.000, azaz hoz
závetőleg 0,000125, három, vagy több nyelvnél pedig - a fentiek
alapján - még ennél is sokkal kisebb! (vö.: 25/111.72-73)
További fontos tanulságokkal szolgál, ha megfigyeljük,
hogy a fenti türk szavak esetében a végső "r" időnként "j"-vé ala
kul úgy, hogy a jelentés csak árnyalatnyi változást szenved (pl.:
"bar" = van, "baj" = gazdag, akinek sok van). Ugyanez az össze
függés a magyar nyelvben is megtalálható (pl. báj, varázs) de nem
képc« kivételt a szumir sem, ahol a fentieken kívül az "r" hang
'T -lé változását is megfigyelhetjük (pl. "bar" (1. fent!), "bil" =

villog, villám, világos, pillog, stb.) (25/111.332,33). Az "r" átala
kulásai újabb szorosan összetartozó hangzócsoportra, az r-l-j(ly)
hármasára hívjak fel a figyelmet. A három hang közeli rokonsága
könnyen kimutatható, ami azt jelenti, hogy az eredetileg felvett
"bar” gyök szóbokrát valószínűleg nem csupán az első mással
hangzó (b/>p/, v,f,) és a közbülső magánhangzó (a/>á/, c,é,i...),
átváltozásaival létrejövő gyökök, s a belőlük képzett szavak alkot
ják, hanem érdemes figyelembe venni a feltehetőleg ugyanide tar
tozó j és 1 végű gyököket is. A kezdő b-p-v-f hangzócsoportot az
r-l-j/ly/ véghangcsoporttal párosítva A "bar" gyök lehetőség sze
rinti bokrának 12 alapesetét kapjuk, amelyek a következők: B.R,
B.L, B.J, P.R, P.L, P.J, V.R, V.L, V J, F.R, F.L, F.J. Ez a tizenkét
alapeset a magánhangzók további árnyalt jelcntésváltozatokat lét
rehozni és hordozni képes tulajdonságai jóvoltából maga is "ős
gyök", hiszen más-más magánhangzóval egészítve ki őket, a ma
gyar nyelv magánhangzóit figyelembe véve összesen 168 változa
tot nyerünk, amelyeknek, - ha eredeti feltevésünk igaz - egymás
sal, valamint az eddig felhozott szumir, türk és "finn-ugor" gyö
kökkel és szavakkal szoros jelentéstani kapcsolatban kell állniuk.
Alaposan megvizsgálva a fenti 168 változatot, elmondhat
juk, hogy a gyökcsoportok mindegyikében találhatóak olyan szár
mazékok, amelyek hangalakjuk eredeti rokonságán túl jelcntésbelileg is nagyon szoros kapcsolatot mutatnak mind a szumir,
mind pedig a türk ilkctve "finnugor" 'b a r ' gyökök szóbokraival.
A tizenkét alap-gyökből eredő származékok jelentései a kővetkező
főbb csomópontok köré csoportosulnak: I. FENYES, VILÁGOS,
PIROS, MELEG. pl. barna, billog, birge, parázs, pára, pergyó,
pilácsot, pillamodik, pír, pirhanyag, pirkad, pirong, piros, pörköl,
vér, verö(fény), villan, villámlik, virrad, vörheny, vörös, fe jé r stb.
II. VEGETÁCIÓ, BŐSÉG, SZAPORODÁS, JÓLÉT: pl. barka,
barom, bárány, bír, birka, borjú, bölcső, buja, burján, bujtás, pa- ■
lánta, paréj, pulya, vajúdás, virág, virít, virul, fajlik, folyár stb.
H l. URALKODÁS, ÍTÉLET, PARANCS, ELVÁLASZTÁS: pl.
baráz/d-a/, bárd, barkái, bira, borotva, balaska, balta, bilincs,
parancs, per, választ, valaska, fartat, firtongat, fél, fel/ső/, fölség,
fe j stb.
A szumir "bar" gyök jelentései ugyanezen három csomópont
köré koncentrálódnak. A magyar "bar" és bokra ezek szerint szo
ros kapcsolatban áll az eurázsiai térség jó részét évezredekig közlckedőnyelvként átható szumir nyelvből fellelhető "bar" gyökkel,
valamint az azzal szintén rokonságban álló türk és "finnugor"
gyökökkel. A szumir gyök szinte minden jelentése előfordul a ma
gyar "bar” bokrában, ami a rt jelenti, hogy az összefüggés e nyel
vek között szervi, hiszen egész szóbokrok alapvető lényegi meg
egyezéséről beszélhetünk. Szorosan egymásba fonódó nyelvtörté
neti kapcsolat nélkül ez elképzelhetetlen.
A továbbiakban e felismerésből kiindulva, a "bar" gyökök
megegyező jelentéstartományának segítségével Babba (Mána)
alakjánakeredeti vonásaira próbálunk fényt deríteni. Fontos tanul
ságokkal szolgál, ha a fenti gyököket beleágyazzuk egy újabb öszszefüggési rendszerbe, amelyet Nagy Géza Tanulmányok a szu
mirokról című írásának egy részletével vezetünk be, miszerint: "...
a nap jegye (...) az asszír szókban nem csak u vagy ud, ut, hanem
bar, pár, és lagh, lah szónak is olvasható. (...) a fogalmi jegy, me
lyet a nap (sol, dies) megjelölésére alkalmaztak, a nap ragyogó f é 
nyét, a nappali világosságot is jelenti, amit aztán többféle synonim szóval fejeztek ki, minő az ud, uda, vagy még ősibb alakban
guda (sol, dies); aztán a bar, vagy fokozva bar-bar, s ebből babbar
ami alatt a fö lk elő Nap fén yét értették...” (44/36). A megkettőzött
"bar" ("babbar") megdöbbentő hasonlóságot mutat a magyar bab
ba szóval, amit a "babbar” kifejezés jelentéstartományának vizs
gálata még jobban alátámaszt. Dr. Varga Zsigmond írás- és nyelvtörténeti adalékok az ókori keleti népek művelődéstörténetéhez
című munkájában ugyanazon ékjei idiomatikus értékeként szere
pel, mint a "bar" és a 'b ir ' ('p ír ') gyökök. (63/73) Ugyanitt
ugyanez az ékjei az istenit jelölő "dingir” dcterminatívummal van
ellátva; "d Utu", azaz Napisten jelentéssel áll, ami könnyen meg
érthető, ha tudjuk, hogy az eredeti gyök megkettőzése a szumir
nyelvben a többes szám alkotásán kívül a fokozás eszköze is
(65/263,64), ezért a "babbar" kifejezés a "bar” gyök jelentéseinek

mindegyikét jelöli többes számban, de felsőfokon is. ((Feltétlenül
megemlítendő, hogy a "dingir" determinatívum csak az utána kö
vetkező személy isteni voltát határozza meg, a nemét azonban
nem, igy a Napisten férfias jellegére csupán kultúrtörténeti ada
tokból következtethetünk, amelyek jobbára "patriarchális" korból
maradtak fenn. A "babbar" önmagában /avagy éppen a matriarchátus korában/ ugyanúgy jelölhet Napistennőt is.)) Fontosabb
jelentései tehát a következők: legfényesebb, legtisztább, legvöröslőbb, legizzóbb, legperzselőbb, legfőbb bíra, legnagyobb adomá
nyozó, stb. Mindezekhez hozzávéve a "babbar" szakirodalomban
szereplő egyéb jelentéseit is, így például a "nap"-ot (33/79), a "na
gyon fényes"-t, a "ragyogó"-t, a "tündöklő”-t (64/217),a "vörösen
fénylő"-t, a "napfelkelté"-!, a "hajnalpír"-t (25/IV.248), a "bíbor"t (4/296), illetve a "fehér/nek lenni/"-t (33/40), erősen koncentrált
kép bontakozik ki szemeink előtt, a Napisten képe, Akitol minden
jó, az emberek számára kívánatos dolog származik, de Aki ítélke
zik, bíráskodik is fölöttünk.
Babbar /d Utu/ tehát Napisten(nő), égővörös, bíborszínben
felkelő és lenyugvó Nap, fehéren izzó déli Nap (déli Babbari)
Babba (Mária) azonban a néphagyomány eddig ismeretes tanúsága
szerint Holdistcnnő. Lehetséges-e mégis valamilyen kapcsolat kö
zöttük? A válasz röviden: igen, s alátámasztására felhozható, hogy
(a szumiroknál általános használatban lévő) hétbolygó-rendszerben a Nap és a Hold egymást kölcsönösen kiegészítő minőségek
ként szerepelnek. Ez a felfogás jellem zi a rokon ncpek hitét is, az
altaji népek például a Napot és Holdat két érctükörnek tartják,
mongol mesékben pedig nővérekként szerepelnek, akiknek egyike
nappal, másika éjjel világítja meg a földet. (64/225,26) A magyar
népművészetben is a képi ábrázolások egy részén a képmező két
részre, a Nap és Hold által uralt féltekére oszlik. (51/18) Ha
mindehhez hozzávesszük a mitológiában időnként bekövetkező
változásokat, így például Artemisz Istennő (eredetileg valószínű
leg Nap Anya) erős Ápol lón-tisztelet miatt való lassú Holdisten
nővé válását, s Magna Mater-i tulajdonságainak ezzel párhuzamos
kiegészülését, majd teljes felcserélődését egy kifejezetten szűzies
jellegű tulajdonságkörrel (47/1.245,47), és azt párhuzamba állítjuk
a "Győzhetetlen Nap", az "Igazság Napja" nevekkel is jelölt Jézus
Krisztus mellett álló Szűz Mária ("Igazság Tüköré1' - Hold - Bab
ba Mária) alak hátterében rejlő Babba Istennő vélhetően hasonló
változásával, úgy a fenti igenlő válasz könnyében elfogadhatóvá
válik.
A "bar" jelentései közül érdemes különösen a "nappali vilá
gosság", "napfény", valamint az azokkal szorosan összefüggő
"napfelkelte-naplemente" együttesre összpontosítanunk, hiszen a
hajnal - mint fentebb láthattuk - a szumir nyelvben a "bar” meg
kettőzéséből alkotott "babbar" kifejezéssel is megnevezhető. Tud
juk pedig - főként személyes tapasztalatból - hogy Babba (Mária)
és a hajnalban felkelő Nap között is létezik ez a kapcsolat egy mai
napig élő, a keresztény felszín alatt karakteres ősvallási sajátsá
gokat hordozó népszokás, a csíkssomlyói "pap nélküli búcsú", a
Pünkösdvasárnap hajnali napfelkelte-várás és napnézés formá
jában. A Kissomlyó-hegyen álló Passió-kápolna keleti oldalán lé
vő térségen lejátszódó liturgia ősi naptiszteleti nyomokat Őriz, szo
ros kapcsolatban a Somlyó hegyéről származó faragott Napkö
vekkel, amik egy régi Nap-szentély, vagy egyéb napimádati hely
egykori meglétét bizonyítják A kövek méretei, számszimbolikája, s
a rajtuk található szoláris jelképek egyértelművé teszik, hogy azok
egykor egy - valószínűleg a Kissomlyó-hegyén állt - szentély Nap
oltárának részei. A Kissomlyón álló Salvator-kápolna különleges
fény beesési szögek érzékelésére kiképzett nyílásainak segítségé
vel az évkör hét fontos időpontjának bekövetkezését lehet ész
lelni. (68/64-67) A beeső fény által kijelölt ünnepi rend szorosan
összefügg a csíksomlyói szent hely többi részének saját rendjével
is. A Kissomlyó-hegy meredek északnyugati lejtőjén a Salvatorkápolnáig húzódó, a helybeliek által "Jézus hágójá"-nak nevezett
Kálvária, amelyen - arra való nagyfokú alkalmatlansága ellenére még a ?CVIH. században is passiójátekot adtak elő a helybéli
diákok (69/8), úgy lett kialakítva, hogy iránya teljesen egybeesik
az említett fénybeesési szögek egyikével - a leghosszabb nap (jú
nius 21.) alkonyán a lenyugvó Nap korongjának közepe pontosan
a hágó tengelyvonalába esik. Az évkömek a Nap járásán alapuló,
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alapvetően szakrális tartalmú felosztása szinte magától értetődővé
teszi a Napnak hozott áldozatot, a Nap-kövek csíksomlyói jelen
létét.

Vécsey Gyula, nemrégiben elhunyt Csíkszeredái magánkuta
tó A csíksomlyói pogány áldozati hely oltárköveinek leírása című,
kéziratban maradt munkájában említi, hogy egy alkalommal
idősebb Csiszár Józseffel beszélgetvén az "a kőemlékekkcl kap
csolatban egy Váta bácsi nevezetű öregre hivatkozott, aki azt
mondta, hogy a két követ a Kissomlyóról hozták le és főleg az
asszonyok igen nagy tiszteletben tartották, úgy emlékeztek, hogy
ez a kőemlék a Nagyasszony emléke"(6712) Szintén Vécsey Gyula
gyűjtéséből származik az az adat, mely szerint a két csíksomlyói
Nap-követ az asszonyok régen "tiszta kendövei éppúgy megérin
tették, mint most a Mária-szoborral teszik." (69/14) A somlyói
kegytemplomban lévő Mária-szobor csodás, segítő, gyógyító volta
régóta ismeretes. A gyógyulások, s egyéb csodák hatására 1798ban az Egyház hivatalosan is "csodákkal jeleskedő"-nek nyilvání
totta Európa legnagyobb, fából készült gótikus szobrát. (9) A nép
hite szerint a szobor távolba hatva is gyógyít a hozzáérintett fü
vek, leveles ágak, kendők, ruhadarabok által. A Nap-kövekkel
kapcsolatos hasonló hit elsődleges voltát aligha kell bizonygat
nunk. Babba (Mária) kapcsolata a régi Nagyasszony emlékeiként
tisztelt napoltárkövekkel nyilvánvaló.

"A szo n d tá k lá ttá k , h o g y lo b o g , a sz o n d tá k , h o g y a M ária..."
N a p n c z ő k C sík so ra ly ó n (T a k á c s G y ö rg y fe lv é te le)
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Pünkösdvasárnap hajnalán a Kissomlyó-hegyén imára kul
csolt kezekkel várakozó, megnyitott szívű, örvendő lelkű emberek
a felkelő Áldott Szent Napban, amiben "az Isten jár", hitük szerint
nem mást láttak, mint Babba (Máriá)-t. Ez a kijelentés ugyan
furcsának tűnhet, hiszen az eddigi néprajzi gyűjtések szerint a
Napban a Szentlelket látják "galamb képibe", illetve esetenként
más-más, az Újszövetség szenvedés- és üdvtörténetéhez kapcso
lódó alakot vagy történést, van azonban a csíksomlyói látomásnak
egy olyan - eleddig figyelembe alig vett - része, amely a mi fenti
állításunkat támasztja alá. A kérdésre, hogy miért járnak az embe
rek Csíksomlyóra, egy idős gyergyói asszony így válaszolt: "...én
már tizenkettedszer vagyok itt, igaz, hogy tavaly nem voltam itt,
de otthon, Szárhegyen is van egy kápolna, ahol nyáron egy ün
nepnap hajnalán meg szoktuk nézni a fehér galambot, ahogy
rcpdes a felkelő Nap felett, itt azonban még a M ária is megjelenik
fe h ér lepelben, nem mindig galambbal a fe ji fe le tt." (69/4) Ugyan
így válaszolt kérdésünkre két idős gyimesi asszony: "Kel fel a
Nap, akkor reggel látták, Pünkösd napján régen. (...) Szabad
szemmel nézték, s azt mondták hogy akkor amit kértél Máriáiul, a
Mária megadta. (...) Aszódták, látták, hogy lobog, aszondták,
hogy a Mária, s akkor aszondták, hogy akkor úgy jegyezd meg, s
úgy tartsd oda magadat, hogy amit kérsz akkor a Mária meg
hallgassa, s megadja. (...) Hallottam, hogy akkor, Pünkösd napján
a Szentlélek Isten lobog ott, a Mária." (Bodor Molnámé, Berta
mámi, Gyimesfelsőlok, Görbe pataka) "Há mondták, hogy Máriát
látták, s még három csillagot. Páros csillagot láttak." (Gerczuly
Andrásné Tímár Virág, Kostelek) Babba (Mária) és a Nap kap
csolatáról még határozottabban vallott egy újabb alkalommal
Tímár Virág néni: "Hogy j ő fe l Babba Mária. S a ... inkábbat a
Napnak mondták. A Napnak mondták. Igen. Hogy a Babba Mária
jö n fel, m e' mikor felsütött a nap, ezelőtt az én édesanyám mondta,
hogy: Ne, jö n a Babba Mária. Új napot hozott. Jók legyetek! Szót
fogadjatok!' Úgyhogy ezt, ezt tudom... (...) A Napnak mondták,
amikor felsütött a Nap. Ugye má' jö tt fel úgy szépen a hegyekre,
sütte a Nap azokat a fákat, olyan szép volt, azok a ződek, s mond
ta: 'Jő f e l a Babba Mária. Jók legyetek! Imádkozjatok! Rosszak
ne legyetek! Szót fogadjatok!"'
Ennél kézzelfoghatóbban aligha lehet errőla kérdésről valla
ni. A búcsúsok "e'mentek Pünkösd búcsújára, s akkor reggel azt
mondták, hogy a Nap előtt látták Babba M áriát" (Molnár mámi)
A kegyelmi látomásoknak ez a csoportja feltehetően egy régebbi
hagyomány továbbélése, hiszen a biblikus keresztény hagyo
mányban Mária nem azonosíttatik a Nappal. Ismeretes ugyan a
"Napba Öltözött Asszony" (M ulier Amicta Sole) alakja, ám a ki
fejezett Nap-karakter egyértelműen a Jézus Krisztus-i alak sajátja.
A régi hit, a naptiszteleti szokások szívós erővel élnek a helybeli
nép lelkében. Erre utal egy az I. világháború idejéből való törté
net: "Mikor állóharcok voltak, és a lövészárokban tartózkodtak az
idevalók is, a csángók is, reggel, amikor a Nap felkelt, lászökdöstek a lövészárokból, és a felkelő Nap fe lé fordulva imádkoztak.
Mondottam is nekik, hogy mit csinálnak ilyen marhaságot, lelő
hetik, azt felelték, hogy ők már a hitükből nem térnek ki," (69/9)
Ez a hit őrizte meg számunkra azt a hagyományréteget, amelyből
a csíksomlyói szent hely régi képe tárul elénk naptiszteletével,
tiszta vallásával, s azzal az összefüggési rendszerrel, amely a
Kissomlyó-hegyi Nap-szentély oltárkövei, a hajnali imádságos
napfelkcltcvárás és Babba (Mária) között fennáll mind a mai na
pig. "Babba Mária neve eredetileg Babba volt, amit egyes elszólá
sokból, melyet régen öregasszonyoktól hallottam, melléknévvel
Tündöklőnek is megne\<eztek." (69/12)
Mindezeket összevetve az írásunk elején közölt szumir,
türk, "finnugor" és magyar "bar" gyökök szóbokrainak pontosan
ide illeszkedő jelentésrétegével, elmondhatjuk, hogy Babba Isten
nő ne\>e szinte kizárólagos valószínűséggel egy olyan ősi gyökre
vezetheíö vissza, amelynek első írásos formában lejegyzett alakja
a szumir nép nyelvterületéről ismeretes, s mely a későbbiek folya
mán is állandóan jelen van a rokon népek nyelveiben, mindvégig
megőrizve jelentésének sajátos - fényességre, magasságra, bőség
re, jólétre, szaporaságra, uralkodásra vonatkozó - tartományát.
Babba, a tündöklő Nagyasszony ezek szerint eredetileg valószínű
leg Napistennő, Akinek alakjában a kereszténységen túlra, népünk

ősvallásának világába tekinthetünk, önmagunk régi arcát vizsgál
hatjuk, éppúgy, mint Boldogasszonyunk esetében.
Tovább haladva Babba eredeti vonásainak tisztázása felé
először a rokon népek régi vallását hívjuk segítségül. Tudjuk,
hogy a Nap, mint nőnemű entitás szerepel a török törzseknél, s
ugyanígy a szamojédok, a lappok, a cseremiszek, a mordvinok,
általában véve az úgynevezett "finnugor" népek a Napot régen női
alakban tisztelték. (64/227) A grúz mitológiából ismeretes egy
Napistennő alakja, Akit főként a női termékenység oltalmazója
ként tiszteltek, de a néphit szerint Ő biztosítja a mezőgazdasági és
az állati termékek bőségét, s az ember megtermékcnyülését is.
Mindezekért ünnepeket szenteltek Neki, melyeken a Napot szim
bolizáló eszközöket használtak. Az Istennő neve Barbale, azonban
Barbara, Babale, a szvánoknál Babar, Bárból, Barbal formában is
találkozhatunk vele. A Miológiai Enciklopédia szerint a név "a
sumer-akkád bibirru jelzős szóval - csillogó fény, ragyogás - (...)
formai és jelentésbeli hasonlóságot mutat" (39/11.291), mennyivel
közelebb áll azonban a "Babbar”-hoz, amelyből valószíműleg a
"Bibirru'' is ered! A luvijai és hurrita mitológiában szerepel Kubaba Istennő, Akiről m ár az i.e. második évezredből is van feliratos
emlékünk, mint a hettita pantheon egyik főistenéről. Kubaba (a
frígiai Kübébé) a hellenisztikus mitológiában Kübelé néven
szerepel. Az istennő neve W. F. Albright szerint az ó-mezopo
támiai "Ku Baba" (Szent Baba) kifejezésből ered (39/1.509), ami
elgondolkodtató párhuzamot mutat azon Szent Bába névvel, akit a
Kassai Kódex tanúsága szerint a szülő asszonyok nehéz perceiben
hívtak segítségül a középkori magyar tátosok, urusok. (21/213,
366) A Szent Bába a "Népek Anyja", "jóságos, fénybeöltözött”
isteni személy (21/377,213), ami tökéletesen egybecseng a Ku
baba Istennő nevének előtagjaiként szereplő "ku", "kug", Gosztonyi Kálmán által javasolt "kegy", "kegyes" fordításával. (24/72) A
leghíresebb osztják bálvány a "vjatkai területen túl, Skythiába
menet áll (...) név szerint Zlota Baba, azaz Arany Asszony.
Közelében senki nem mer vadászni áldozás nélkül; akinek nincs
egyebe, a m it adjon, saját bundájából vet oda egy darab prémet,
vagy legalább egy szőrszálat áldozatul, és mély meghajlással
megy el előtte."(35/109,10) Az Arany Bába, vagyis Szent Bába
(az "arany", "aranyos” jelzők a hagyományos hanti, manysi költé
szetben gyakran ”szent”-et jelentenek) szobra, s az azt létrehozó
hit feltehetőleg ugyanabban a kultúrkörben gyökerezik, mit a
többi, eddig megemlített Istennő-alak. Erre utal a neve is, amely
teljes egészében megfelel a Kubaba, vagy a magyar Szent Bába
névnek. Az Arany Bába szobránál drága prémeket áldoztak, és "a
legszebb szelíd rénszarvasok vérével kenték meg a száját és
szemét". (35/110) A szarvasáldozat ebben a térségben nagyon el
terjedt. Tudjuk, hogy a női formában megjelenő Napnak "külön
leges fe h ér rénszan-ast áldoztak (...), s ezt (a szarvast) nem bán
tották, nem is ölték meg, hagyták legelni, mig természetes halállal
ki nem múlt". (53/434) A ragyogó, életet adó Napanyának áldoza
tul adott fehér szarvas újabb összefüggésekre hívja fel a figyel
münket.

(A második, befejező részt, és a teljes szöveghez tartozó for
rásjegyzéket, amelyre a zárójeles számok utalnak, következő szá
munkban közöljük.)

A PLOUHINEC-I
KÖVEK
- breton népmese Plouhinec szegény falu H ennebonon túl a tenger felé.
Körülötte csak rekettyéseket, vagy legfeljebb fenyőerdőket
láthatunk, és a parókiának bizony soha nem volt elég takar
mánya, hogy felneveljen akár egyetlen m arhát is, sem elég
korpája ahhoz, hogy felhizlaljon egy malacot.
De ha a környéken nem is nagyon van búza és állat,
kövük több van, mint amennyi Lorient újjáépítéséhez szük
ségeltetne. A falu határán kívül egy nagy fenyéres található,
ahova a gonosz manók két sorba hosszú köveket helyeztek,
am it akár útnak is vélhetnénk, ha vezetne valahova.
Nem messze onnan, az Intel folyó partján élt régen egy
ember, akit M arzinn-nak hívtak. A m egyében gazdag em
bernek számított, vagyis minden évben lesózhatott egy m a
lacot, annyi fekete kenyeret ehetett, am ennyit csak akart, és
minden Húsvét vasárnapjára új fapapucsot vehetett m agá
nak. Büszkének ismerték, és húga kezét sok olyan fiatalem 
bertől megtagadta, kik verejtékes m unkával szerezték meg
mindennapi kenyerüket. E fiatalem berek között volt Bem ez
is, derék munkás és igaz keresztény, ki világrajőve csak
jóságát kapta örökül. B em ez m ég akkor ismerte meg Rozennt, amikor ebbe az egyházközségbe jö tt dolgozni, és a
kislány gyakran kísérgette őt azt a m ondókát kántálva, am i
vel a gyerekek gúnyolják az ő vidékéről származókat:
"Ponscorff-Bidré - kecskebőr, beee!"
így ismerkedtek meg, és ahogy a kislány növekedett,
Bem ez ragaszkodása iránta egyre erősödött, m ígnem azon
vette észre magát, hogy beleszeretett Rozennbe.
Megérthetitek tehát, m ekkora fájdalm at okozott a
fiatalembernek M arzinn visszautasítása. Ám nem vesztette
el a reményt, mivel Rozenn továbbra is kedvesen fogadta,
énekelt neki, nevetgélt, és a Ponscorff-ból jötteknek szóló
mondókával élcelődött vele.
Elérkezett Karácsony estéje, a vihar azonban m egaka
dályozta az embereket, hogy elm enjenek a misére. A tanyán
dolgozók összegyűltek, és hozzájuk tértek be a környék fia
taljai, így B em ez is. A gazda - nagylelkűségét bizonyítandó
- hurkát és mézes búzakását készíttetett. M indenki kíván
csian leste a konyhában a vacsora előkészületeit, kivéve
Bemezt, aki egyre csak kedvesét, Rozenniket figyelte.
Éppen abban a pillanatban, am ikor az asztalt m egterí
tették, és a fakanalak is a nagytál köré kerültek, az ajtó hir
telen kinyílt, és egy öregember lépett be, jó étvágyat kíván
va az egybegyűlteknek.
Pluvigner-ből jö tt koldus volt, aki soha nem lépte át a
templom küszöbét, és a tisztességes emberek igencsak tar
tottak tőle. Azzal vádolták az öreget, hogy szem m el veri a
jószágot, megfeketíti a búzát a kalászban, és bűvös füveket
ad el az egymással vetélkedőknek. V oltak olyanok is, akik
feltételezték róla, hogy akkor képes farkasem berré válni,
amikor csak akar. De mivel a koldusok gúnyáját hordta, a
ház ura megengedte neki, hogy a tűzhöz közeledjen, adatott
neki egy zsámolyt, és vendégül is látta. M iután a koldus be
fejezte vacsoráját, szállást kért éjszakára, és B em ez kinyi
totta számára az istállót, ahol csak egy vén, vedlő szam ár ésegy girhes ökör volt. A koldus kettejük közé feküdt, hogy
melegítsék, és a fejét egy szalmával telt zsákra hajtotta.
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De am ikor éppen álom ba merült volna, elütötték az éj
félt. Az öreg szam ár m egrázta hosszú fülét, és a sovány
ökör felé fordult.
- Nos, kuzin, hogy van a múlt Karácsony óta, amikor
is utoljára szóltam Önhöz? - kérdezte barátságos hangon.
V álasz helyett az ökör oldalra pillantott a koldusra.
- N agyon jó , hogy a M indenható megadta nekünk a
beszéd lehetőségét Karácsony éjszakájára, - mondta zsém
besen - és hogy így jutalm az minket mindazért, mit őseink
tettek Jézus születésekor, csak ne kellene elviselnünk egy
ilyen sem m irekellőt hallgatóként, m int ez a koldus.
- N agyon büszke, Ker-M euglant úr. - szólt vidáman a
szam ár - sokkal inkább panaszkodhatnék én, akinek az őse
Krisztust vitte Jeruzsálembe, m int azt az azóta a hátunk
közepére nyom ott kereszt is bizonyítja; de én megelégszem
azzal, am it a M indenható ad. Különben is nem látja, hogy a
vén vajákos elaludt?
- Az összes bűbájossága nem tudta gazdaggá tenni, és
így is fog elkárhozni. Az ördög m ég a néhány nap múlva
bekövetkező szerencsét sem tudatta vele.
- M iféle jószerencsét? - kérdezte a szamár.
- Hogyan? Ön nem tudja, hogy a plouhinec-i hangás
kövei m inden száz évben az Intel folyóra mennek inni, és
ezalatt az általuk rejtett kincsek fedetlenül maradnak?
- Ó, em lékszem m ár - szakította félbe a szamár - de
olyan gyorsan térnek vissza a kövek, hogy lehetetlen kitérni
előlük, és biztos eltapossák az embert, hacsak ezt elkerü
lendő nincs nála néhány szál keresztfa, ötlevelű lóherével
körülvéve.
- M indezen túl - tette hozzá az ökör - a kincsek, am i
ket elhoz az ember, porrá omlanak, ha nem ad értük cserébe
egy m egkeresztelt lelket. Egy keresztény halála szükségel
tetik ahhoz, hogy a dém on ne háborgasson, és nyugodtan
Örülhessünk a kincseknek.
A koldus lélegzetvisszafojtva hallgatta a beszélgetést.
- Ah, drága állatok, kedveskéim - gondolta magában gazdagabbá tettetek V annes és Lorient összes polgárainál!
Legyetek nyugodtak; Plouhinec vén vajákosa nem semmiért
fog elkárhozni!
Ezután elaludt, és m ásnap m ár hajnalban kint volt a
mezőn; keresztfüvet és ötlevelű lóherét keresett. Sokáig kel
lett keresgélnie, és m esszire mennie, oda, ahol a levegő me
legebb, és a növények m indig zöldek maradnak.
Végül Újév napja előtt ismét m egjelent Plouhinec-ben,
arca egy m enyétére hasonlított, mely épp akkor fedezett fel
egy galambfészket.
A m int a rekettyésbe érkezett, észrevette Bemezt, aki
hegyes kalapáccsal a kövek legnagyobbikát ütötte.
- Istenem, ne hagyj el! - kiáltotta a vén vajákos - tán
ebből a vastag oszlopból akarsz házat csinálni magadnak?
- Nem - felelte Berm ez nyugodtan - de mivel most ép
pen m unka nélkül vagyok, arra gondoltam, hogy ha az elát
kozott kövek egyikébe egy keresztet vésnék, az bizonyára
Istennek tetsző cselekedet volna, ami előbb vagy utóbb el
nyeri jutalm át.
- Tehát kérni akarsz Tőle valam it - jegyezte meg az
öreg.
- M inden kereszténynek a lelki üdvét kell kérnie Tőle válaszolt a fiú.
- És sem m i mondanivalód nincs Számára Rozennről? tette hozzá halkabban a koldus.
B em ez ránézett.
- Szóval tud róla. - szólt. - Végül is ez se nem bűn, se
nem szégyen, és ha járok is utána, csak azért teszem, hogy
oltár elé vezessem. Sajnos Marzinn olyan sógort akar, aki
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nek több aranya van, mint folt az én gúnyámon.
- És ha én több aranyhoz juttatnálak, m int ahány tallért
Marzinn kér? - mondta az öreg, m integy m aga elé.
- Maga? - kiáltott Bemez.
-É n .
- És mit kém e ezért tőlem?
- Csak azt, hogy emlékezz m eg rólam imáidban.
- Tehát nincs szükség arra, hogy a lelki üdvöm et koc
kára tegyem?
- Csak bátorságra lenne szükség.
- Nos, akkor mondja meg, m it kell tennem! - kiáltott
Bemez, eldobva kalapácsát - és ha harm inc halál fenyeget
is, kész vagyok mindenre, m ert inkább m eghalok, mint
hogy Rozenn nélkül éljek!
Amikor a koldus látta, hogy a fiú mennyire tettrekész,
elmesélte neki, hogyan kerülnek felszínre a kincsek a rekettyésben a következő éjszakán, de azt term észetesen el
hallgatta, miként lehet elkerülni a helyükre visszatérő köve
ket. A fiatalember úgy gondolta, hogy csak bátorságra és
gyorsaságra van szükség, és így szólt:
- Kihasználom az alkalmat, öreg, úgy igaz, m int hogy
Isten a mennyekben lakozik, és szolgálni fogom m agát az
utolsó csepp véremig a hírért, am it most mondott. Csak arra
kérem, hadd fejezzem be a keresztet, am it elkezdtem a kőbe
faragni. Ha eljön az idő, a kis fenyőerdőnél találkozunk.
Bem ez megtartotta a szavát, és éjfél előtt egy órával
meg is érkezett a m egbeszélt helyre. Ott találta a koldust,
aki mindkét kezében egy-egy nagy tarisznyát tartott, egy
pedig a nyakában lógott.
- Gyerünk - mondta a fiatalem bernek - üljön le, és
gondoljon arra, mit fog csinálni, ha elegendő pénze, aranya,
és drágaköve lesz?
A fiatalember leült a földre és így válaszolt:
- Ha elegendő pénzem lesz, m egadom az én édes Rozennikemnek mindazt, am it kíván, s amit valaha is kívánt: a
bársonyól a selyemig, a kenyértől a narancsig, mindent.
- És ha annyi aranya lesz, am ennyit csak akar? - foly
tatta az öreg.
- Ha tetszésem szerint lesz aranyam, gazdaggá teszem
Rozennik minden rokonát, s a rokonok minden barátját, a
megye legszéléig.
- S ha bőséggel lesz drágaköve? - fejezte be az öreg.
- Akkor - kiáltott fel Bem ez - gazdaggá teszem a Föld
minden lakóját, és megmondom nekik, hogy Rozennik kí
vánta így!
M iközben így beszélgettek, letelt az egy óra; éjfél lett.
Ebben a pillanatban nagy robaj hallatszott a rekettyésben, és
a csillagok fényében meglátták a köveket, am int elhagyják
a helyüket, és az Intel folyó felé iramodnak. A földet fel
szántva ereszkedtek alá a dombról, egymásnak ütköztek,
mint valami részeg óriások csapata, nagy összevisszaságban
haladtak el a két em ber mellett, m ajd eltűntek az éjsza
kában.
A koldus azonnal felpattant, és elsietett a fenyéres irá
nyába. Bem ez követte, s ahogy odaértek, látta, hogy a kö
vek helyén arannyal, ezüsttel, drágakövekkel színültig teli
gödrök maradtak. B em ez felkiáltott csodálatában, és keresz
tet vetett, de a koldus késedelem nélkül nekilátott, hogy
megtöltse tarisznyáit, m iközben szüntelenül a folyó felé
hallgatózott. Éppen becsukta a harm adikat is, miközben
Bem ez a vászonkabátja zsebeit igyekezett teletöm ni, ami
kor a távolból mély morgás hallatszott, m int a kitöm i ké
szülő vihar hangja.
A kövek befejezték az ivást, és visszaindultak, hogy
elfoglalják a helyüket. Sebesen közeledtek, előre dőlve,

m int a futók, és m indent összezúztak, ami az újukba került.
Am ikor a fiatalem ber észrevette őket, felegyenesedett, és
így kiáltott:
- Óh, Szentséges Szűz, elvesztünk!
- Én nem - m ondta a vén vajákos, és kezébe fogta a
keresztfüvet az ötlevelű lóherével - mert itt van az én me
nekvésem, de egy kereszténynek el kellett veszítenie az éle
tét, hogy biztosítsa szám om ra a kincseket, és a rossz szelle
med téged hozott az utam ba. Mondj hát le Rozennről, és ké
szülj a halálra!
M iközben beszélt, a kövek hada megérkezett, de ő
csak felm utatta a mágikus csokrot, s azok kikerülték őt, és
B em ez felé özönlöttek.Em ez, megértve, hogy mindennek
vége, térdre hullott, s m ár lehunyta volna a szemét, amikor
az élen haladó hatalm as kő megtorpant, és elzárva az utat,
úgy állt B em ez előtt, m int egy gát, hogy megvédje őt. Bernez meglepve em elte fel a fejét, és felism erte a követ, ame

Bálint Antal
A VARJÚVÁR MODELLJÉRŐL
A z ÉSZAKTERV-nél eltöltött 25 éves modellezői pá
lyafutásom után, nyugdíjba vonulásom kor hívtak meg a
M iskolcon lévő Kós K ároly-em lékház gondnoki teendőinek
ellátására. Öröm mel vállaltam , mert magam is erdélyi lévén
igen otthonosan éreztem m agam ebben a környezetben. Itt
ismerkedtem m eg behatóbban Kós Károly munkásságával,
és m éltán híres-nevezetes V arjúvárával, mely annyira m eg
ragadott, hogy nem tudtam szabadulni a gondolattól: vala
m ilyen form ában én is megcsinálom. Igyekeztem a lehető
legtöbbet m egtudni a házról. Végül is sikerült összeszedni a
szükséges információkat, m elyek az építéshez szükségesek
voltak, de el kellett döntenem, hogy melyik formájában fo
gom ábrázolni, ugyanis a ház két ütem ben épült fel. Először
csak a torony, a nyaktag a bejárattal, és a hozzá csatlakozó
épületszámy, valam int a gyönyörű, köríves kerítés. Később
került sor a torony másik oldalán lévő toldalék megépí
tésére. A kerítést sajnos elbontották; véleményem szerint
abból épült a toldalék alsó szintje. Helyére élősövényt ültet
tek. Elhatároztam , hogy olyanra építem meg, amilyen a ke

lyikbe a keresztet faragta. E z már egy m egkeresztelt kő
volt, amely már nem árthat egy keresztény embernek!
Mozdulatlanul állt a fiatalem ber előtt mindaddig, míg
összes társai vissza nem tértek a helyükre. Akkor ismét ne
kiiramodott, m int egy tengeri madár, hogy ő is elfoglalja a
helyét. Útja keresztezte a koldusét, aki a nehéz tarisznyák
m iatt csak lassan tudott haladni. A m ikor m eglátta a felé kö
zeledő követ, felm utatta bűvös füveit, de az im m ár keresz
tény kőre nem hatottak a démon bűbájosságai, és úgy tapos
ta el a vén vajákost, akárha egy rovar lett volna.
így Bem ezé lett a saját maga gyűjtötte kincseken kívül
a koldus három tarisznyája is. Elég gazdag volt tehát, hogy
feleségül vegye Rozenniket, és egy egész fészekalja gyere
ket neveljenek fel.
A mesét 1850 körül gyűjtötték Vannes környékén. Fordították:
Felfoldy György, Sokoray Ágnes és Csemyiis Lőrinc

rítés elbontása nélkül lett volna. A házat ebben a formában
soha nem lehetett látni.
Tisztázódott bennem az is, hogy csakis kicsinyített ha
sonmásként szabad megcsinálni, de - igyekeztem minden
részletnek megadni a lehető leghívebb formát. A bejárat és
az ablakok kövei ugyanolyanok, m int az eredetiek, vagy ah
hoz nagyon hasonlóak. A gerendák szám a és m érete, vala
mint a tetőket borító zsindelysorok száma is a valóságosnak
megfelelő.
Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy egy
zsindely mérete 11 x 2.5-3 mm. M iután a nyugodt munká
hoz minden feltétel adva volt, sikerült a m odellt aránylag
rövid idő - mindössze öt év - alatt elkészítenem , és a Kós
Károly-emlékházban elhelyeznem, ahol az bárm ikor m eg
tekinthető.
Vállalkozásomhoz igen nagy segítséget nyújtottak
Gerle János és Jáger Attila felvételei; m inthogy az alapraj
zokon kívül más forrásom nem volt, fényképek alapján dol
goztam. Ezúton mondok nekik köszönetét.
Köszönetét mondok továbbá feleségemnek, aki öt éven
át türelemmel viselte a szoba közepén az építkezést.
Miskolc, 1993. október 26.
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Vázlatok és nézetrajzok a toronyhoz
A díszleteket Simon László zalaszentgróti asztalosmester cs az Operaház díszletfestői készítették.
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A Magyar Állami Operaház október 30-án és 31-én (két szereposztásban) mutatta be Bartók
Béla három művét. Az előadás létrehozói hosszú közös munkával alakították ki a bemutatót úgy,
hogy az szellemében a leghívebben megfeleljen a művek mondandójának. A fábólfaragott királyfit
és A csodálatos mandarint Fodor Antal, A kékszakállú herceg várát Nagy Viktor állította színre.
Karmester: Kovács János, jelmeztervező: Vágó Nelly. A díszleteket tervező Makovecz Imre a nyil
vános főpróbát megelőző beszélgetésen tervéről elmondta, hogy azt két feltételrendszer alakította.
Gyakorlati igény volt, hogy a díszlet gyorsan szétszedhető és összerakható, s a tervezett vendégszereplések miatt kamionban szállítható legyen, és hogy mindhárom darab színpadi szükségleteinek
megfeleljen. Ez utóbbi összefügg azzal a szellemi feltétellel is, hogy a három darabot közös jel
rendszer fogja össze egy egységbe (ez egyúttal ennek az előadásnak vezérmotívuma is, hogy a szín
padon egységes ívként tudjon alakot ölteni a három mű). Ennek a közös jelrendszernek a megte
remtéséhez szakítani kellett az egyes művekhez tartozó sajátos előadási hagyománnyal. A díszlet A
kékszakállú herceg vórá-ból indult ki, a darab által meghatározott hét ajtó számának misztériumá
ból. A számmisztika szerint a hetes szám a népek közös, személyiségszerkezetre utaló mitológiai,
népmesei alapeleme. A személyiségszerkezet mélységeiben ősapák, ősanyák felelnek egymásnak,
építenek fel egy-egy pszichológiai konstrukciót.
A hetes szám volt tehát a kiindulás, de nem negatív, hanem pozitív formában, nem egy tér hét
nyílásaként, hanem nyílt térben álló hét test, hét torony megjelenítésével. A tornyoknak van sajátos
nyílásuk, belső tartalmuk és helyzetük megváltoztatásával különböző helyszíneket testesítenek meg.
A középső toronynak két arca van, egyik A fábólfaragott királyfi palotája, ami dombon áll, erdő
veszi körül, benne ül az élet fonalát szövő asszony. A másik oldala üveg, és A csodálatos mandarin
színpadképének középpontjában álló férfi-princípium jelképe.
A borítón közölt felvételeket Geleta László készítette.

A FÁBÓLFARAGOTT KIRÁLYFI

A CSODÁLATOS MANDARIN
színpadképének alaprajzi elrendezése

A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA
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A tartalomból:
Találkozó szlovákiai építészekkel, Megnyílt a Szabad
Oktatási Fórum, Mi az organikus építészet?
Mezei Gábor írásai és tárgyai,
Környezetformálás ü l. rész: a városi kertekről,
Ráde Károly, az elsó' fővárosi kertészeti igazgató,
Balogh András írásai, Beszélgetés Török Péterrel
Szalai Tibor rajzai, Takács György tanulmánya
Molnár Géza az ártéri gazdálkodásról (VIII. rész)
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