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GERÉBI TALÁLKOZÓ '95 MÁRCIUS
ZELNIK JÓZSEF ELŐADÁSA
A Kós Károly Egyesülés idei első konferenciájára meg
hívtuk Zelnik J ó zse f néprajzkutatót, a Magyar Kulturális Ka
mara elnökét, hogy az előző számunkban megjelent írásának
gondolataival alaposabban megismerkedhessünk.
Zelnik József: Hogy ez az ország nem működik, nem
építkezik, rosszabban dolgozna, m int bármelyik másik, ez
nem igaz, egyáltalán nem így van, csak azok érzik, hogy így
van, akik összetévesztik az államcsődöt a nemzetcsőddel. Itt
nincs nemzetcsőd, itt államcsőd van, az állami gépezetet
egyszerűen olyan szakszerűtlenség uralja, amire elég kevés
példa van. Hogy ezt alátámasszam, nem tudom, ki emlékszik
rá történelmi tanulmányaiból, hogy 1921-ben, amikor
Bethlen István hatalomra került, egy év alatt kidolgozott egy
programot és néhány év alatt stabilizálta az országot, Az
egyik első intézkedése az volt, hogy az államhivatalnokok
bérét az előző év 25%-ában állapította meg. Tehát nem a
még szegényebbektől, meg a nagyon szegényektől vágott
egy nagyot, hanem egy jó példával állt elő, hogy az ő fizeté
se is 25%-a lett az előző fizetésnek- És itt nagyon fontos,
hogy ezt ne tudják demagógiával elintézni, ugyanis Ma
gyarországon egymillió-háromszázezer közalkalmazott van.
Ez körülbelül egy ötször-hatszor ekkora országnak is elég
lenne. Ez nagyon sok mindent megmagyaráz, hogy mennyire
kiszolgáltatottak vagyunk. Azt tudja az ember, hogy szo
rításra szükség van, de hogy ilyen életveszélyes szorításra
van-e szükség, arról néhány szót szeretnék mondani, mert
szerintem nincs. Valahogy esélyegyenlőbb alapon kellene a
szorítást akkor is elvégezni, nem pedig így, ahogy most lát
juk. Erre később szeretnék visszatérni, most inkább egy teg
napi tapasztalatomat szeretném megosztani, a Borakadémia
ülésén arról volt szó, hogy a magyar borok az elmúlt három
évben ismét betörtek a nemzetközi piacra. Három év alatt!
Máshol ehhez 30-40 év kellett, francia piacra borral bemen
ni, hát az azért a csodával egyenlő vállalkozás. Milyen bor
ral lehet betörni a piacra? Csak kitűnő minőségű borokkal.
Tehát megfogalmazódott az, hogy nincs aktuálisabb kérdés,
m int a minőség forradalma. Csak a minőség védi meg ezt az
országot és ezt bizonyítja, hogy ezeket a minőségi borokat
úgy literenként átlagban ezer forintért lehet eladni.
Itt egy pillanatra érdemes megállnunk, Tőkés László,
amikor lebontott egy katonai diktatúrát, - azért mondom
így, mert ez egy nagyon nagy személyes vállalkozás volt,
akárki akármit mond róla, - azt mondta, hogy törd át a
hallgatás falát, m ert egy totális katonai rendőri diktatúrában
a hallgatás falát kell áttörni. Egy olyan típusú diktatúrában,
amiben mi élünk, - ezt majd pár szóban indoklom, hogy
miért nevezem a mostanit diktatúrának, - úgy néz ki, hogy
át kellene töm i a hazugság falát. E z persze nagyon kemény
és nagyon nagy vállalkozás. Nagy László rémlik föl emlé
kezetemben, aki halála óta is itt motoz a szívemben, hogy
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törd át fiú, ha bírod, s ha mered. É n szerintem ez az igazi ki
hívás a mai magyar társadalom előtt. Visszatérve a diktatú
rához, ez tömegkommunikációs diktatúra és totális. Szemé
lyes élményemet mondom. M ost a héten, hétfőn a Keresz
ténydemokrata Néppárt elnöke tart egy szakmai vitát a népi
médiatörvényről. Meghívott szakembereket, engem is. Ezen
az összejövetelen, mivel közalapítványként akarják szabá
lyozni a rádiót, televíziót, Duna tévét, ezért én elmondtam,
hogy a Magyar Kulturális Kamara az alkotmánybírósághoz
fordult, mert a közalapítvány alkotmányellenes. A következő
problémák vannak vele: az alapítvány közérdekű, visszavon
hatatlan kötelezettségvállalás. Lényeges, hogy közérdekű,
lényeges, hogy visszavonhatatlan. M ost két évvel ezelőtt ki
robbant egy alapítványi háború, minden ilyen háború mögött
ilyen nagyon mély politikai játékok vannak. Ezt megerősí
tette az egyik liberális szociológus, Tamás Pál is, aki leírta a
Népszabadságban, hogy van alapítványi háttere a liberális
területnek, megteremtette Soros György és mások, van a
szocialistának, a pártvagyonból hozták létre, József Attila
Alapítvány és így tovább, és azt mondja, nem kellene azon
csodálkozni, hogy az úgynevezett konzervatív erők is megte
remtették a magukét. Dehát a sárga irigység beindult és ki
robbant egy publicisztikai háború, hogy ezek az alapítvá
nyok adót csalnak, pártokat támogatnak, am it rá tehetett ön
teni - bizonyítás nélkül természetesen - és gyorsan kitalál
ták, hogy úgy lehet majd leváltani ezeknek az alapítványok
nak a kuratóriumait, ha közalapítvánnyá válnak és akkor
ezeket ki lehet sajátítani. Csak egy baj volt: a jog. Létrejött a
magyar jogalkotás egyik legcsúnyább beteg állatorvosi lova.
A közalapítvány olyan alapítvány, amit az alapítója
visszavonhat ha akar. Most m it jelent ez? Hát ez az állami
vagy önkormányzati adócsalás, m ert parlament, kormány,
önkormányzat létesíthet közalapítványt. Egy önkormányzat
betesz egymillió forintot egy közalapítványba, még a helyi
társadalomból felszólít pár embert, hogy azok is tegyenek
be, és két év múlva visszaveszi, azt hiszem, ez teljesen egy
értelmű. Ugyanis adókedvezményt kap a közalapítvány, rá
adásul nagyobb adókedvezményt, mint az alapítvány. Tehát
az első probléma, hogy visszavonható, a másik, hogy a kura
tóriumot bármikor leválthatja, a harmadik, hogy a költségve
tését meghatározhatja saját magának, amivel a tulajdon
egyenlőség elvét sérti, mert saját magának nagyobb kedvez
ményt ad, mint egy alapítványnak. Tehát három szinten al
kotmányellenes.
Körülbelül ezt mondtam el az ülésen, hát a jelenlévő
sajtó odafigyelt, érezte, hogy ennek van hírértéke. Odajön
hozzám a tévéhíradó képviselője, fiatal lelkes hölgy, azt
mondja szeretné, ha nyilatkoznék a híradónak. Mondom,
rendben van, ahogy vége a megbeszélésnek. Közben bejön
egy magas fekete férfi, odamegy hozzá a hölgy és mondja,
hogy megbeszéltem a Zelnik Józseffel, hogy interjút ad a
híradónak. Azt nem, mondja és kivonult az egész tévéstáb,
elmentek annak ellenére, hogy meg volt beszélve. Ez sem
mi, ez még nem hazugság. Hol kezdődik a hazugság? Este a
tévéhíradóban a következő képet adják be: Giczy György és

Zelnik József kezet fog, örömmel üdvözli Giczy György
Zelnik Józsefet és ott volt m ég Pokol Béla és Timkó Iván.
Egyből m egterem tődik egy furcsa miliő, az nem érdekes
hogy én életem ben először találkoztam Giczy Györggyel és
hogyha meghívja az embert, az odamegy és bemutatkozik,
de ezt a pillanatot lefotózzák, és úgy m utatják be, hogy lám,
a keresztapa m egérkezik és alapítványok, pártok, szerve
zetek összefonódása, minden.
Tehát törd át a hazugság fa lá t. Ha van életveszélyes
erő ebben a m ai társadalomban, az a jelenlegi tömegkom
m unikációs diktatúra, az egyarcúság, amit nagyon fontos,
hogy pontosan fogalm azzunk meg, egy liberális fölény van
a tömegkommunikációban. Az európai törvények szerint a
töm egkomm unikációban biztosítai kell, hogy a társadalom
ban jelen lévő politikai filozófiák, áramlatok nagyjából
egyenrangúan jelen legyenek. Pokol Béla tanulm ányait ér
demes olvasni, és a jelenlévők figyelm ét fölhívom rá, hogy
legnagyobb harcot ezellen ő folytatja és a legmélyebben
szakmailag ő tárja föl. A másik veszély az adósságcsapda,
én ennek inkább kulturtörténeti vonatkozásaira hívom föl a
figyelmet, ugyanis nem fogadhatjuk el, hogy ebben a társa
dalomban létezhetnek tabuk. E z egy szabad, demokratikus
társadalom, ezt választottuk, akkor hogy létezhet tabu? Az
országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke, Tardos Már
ton ír egy cikket és azt mondja, hogy nem tabu elvenni a
gyest, a gyedet, a szociálist, a kulturálist, az egészségügyet,
—így végig leírja azt, am it Bokros a fekete vasárnapon be
je le n te tt- ja n u á r közepén jelen t m eg Tardos Márton cikke,
- de tabu hozzányúlni a tartozásügyünkhöz. N a most, hogy
ha valaki halálán van, azt hiszem, hogy nincs tabu, mert ő
azt mondja, hogy államcsőd van. A z is életveszélyes, de ezt
m indig összemossák a nemzetcsőddel és hogyha még az is
lenne, az tényleg botrányos lenne. Nem kell megijedni,
nemzetcsőd szerintem sosincs, m ég akkor se, hogyha az
megtörténne Magyarországgal, ami 1859-ben Paraguay-jal
megtörtént, hogy szem befordult az őt támadó nemzetközi
tőkekoncentrációs csoportokkal, - ‘én úgy hívom eufemisztikusan, hogy nem zetközi tőkekoncentrációs táborokkal, amire három szom széd országot uszítottak rá és egy nagyon
kemény háborúban Paraguayi térdre kényszerítették. De hát
száz év viszonylatából másképp néz ki a dolog, még mindig
ő a leggazdagabb a négy ország közül. Azt azért látni kell,
hogy itt nagyon nagy veszélyek vannak. Annak ellenére is,
hogy tételesen bizonyítható, hogy az adósságállományunkat
többszörösen visszafizettük, tehát ez nem erkölcsi kérdés.
De ki tudja M agyarországon, hogy mikor fizettük vissza az
adósságunkat? M i lenne, hogyha mondjuk a Népszabadság
ban fizetett hirdetésként m egjelenne az, hogy ekkor és ek
kor, ennyi kamattal, ennyiért visszafizettük az adósságun
kat? Csakhogy az történt, hogy közben egy ügyes monetarista politikával, kihelyezték Amerikába, — ismerjük, az
olajválság környékén nagy kihelyezésre váró pénzek voltak,
Fekete János nyilatkozta, hogy naponta három-négy bankár
van a szobájában és nem győzi kirúgdosni őket, mert tuk
m álják ide a pénzt nagyon olcsón, - egy monetarista trükkel
m egváltoztatták a kam atot és akkor abban a pillanatban be
lecsavarodtunk az adósságcsapdába, amiből azóta se tudunk
kijutni és egy főre jutóan a világ legeladósodottabb országa
vagyunk, érdekes m ódon még mindig talpon. Azok az or
szágok, melyek egy főre jutóan ennyire el voltak adósodva,

már mind csődöt mondtak, Mexikótól Lengyelországig és
így tovább. Tehát ez rendkívül tehetséges nép. Nem vélet
len, hogy tejjel-mézzel folyó Kánaán, ismerünk ilyen véle
ményt Magyarországról a XVII-XVIII. században, Dantéról
ne is beszéljünk, hogy "Oh, boldog M agyarország! Csak ne
hagyja magát félrevezetni m ár...". N em tudjuk azóta se, m i
re utalt Dante, de most is le lehetne ími ezt a mondatot.
Volt egy m agyar miniszter, Andrásfalvy Bertalannak
hívták, aki nem írta alá a költségvetést. Azt az igazmondás
jelképének nevezett sajtó le sem írta, hogy ezzel 40 milliárdot szerzett a magyar kultúrának, igaz, hogy kirúgták utána,
dehát egy kulturális miniszter feje m egér 40 m illiárd forin
tot a kultúrának, mert az hosszútávú építkezés. Éppen ezért
provokatívan azt szoktam most is kérdezni, hogy a Fodor
Gábor feje nem érne meg a kulturális területnek 40 milliárdot? Miért van kétszeresen hátrányos területben a kultúra
most? Azért, mert a kulturális tárcát az a párt adja, amelyik
egyetért a restriktív, monetarista politikával. N em tud mást
csinálni, mert ez a pártja politikai filozófiájából adódik. Ez
eddig természetes dolog, csak ez az egész magyar kulturális
életre azért hátrányos, mert am íg egy ágazati miniszternek
az a fo feladata, hogy a saját ágazatát védje, az ebben a
helyzetben nem megy.
A mi szerencsétlenségünkre a kulturális terület köz
ponti költségvetése nagyságrendekkel m egroppant ebben az
időszakban. Én éppen ezért írtam, hogy végveszély van, itt
most már két feladatunk van, átgondolni teljesen a nemzeti
kulturális stratégiát, ami szervezi egy ország életét, a másik
pedig, hogy karitatív alapon építkezni kell, mert föl kell ké
szülnünk arra, hogy egy rendkívüli értelmiségi munkanélkü
liség indul, ami társadalm ilag kezelhetetlen. A m íg nagy
munkanélküliség volt a 20-as 30-as évek között, erre is a
történelemből emlékszünk, azt addig nem vette észre a tár
sadalom, amíg az értelmiség nem került az utcára, onnan
kezdve megírták, hogy a diplomások havat hánynak és így
tovább. Az értelmiség tudja egyedül tudatosítani a társada
lomban a munkanélküliség sokkját.
Ha most tíz százalékkal emelkedik a munkanélküliség,
arra egy felületes technokrata közgazdász legyint, csakhogy
ez a tíz százalék kilencven százalékban értelmiségi lesz és
egy igazi sokk, félelem telepedik a társadalomra. Na most,
hogy nemzetközi erők ezt akarják vagy nem akarják, mi ez
a démonológiai szótár, am it populista és nem populista po
litikusok használnak, hogy nagy nem zetközi erők összees
küdtek Magyarország ellen, hogy ez igaz vagy nem igaz?
Hát hogy ne lenne igaz! Dinswanger, egy kitűnő német
szerző írja le Pénz és mágia cím ű gazdaságfilozófiai esszé
jében, hogy az aranycsinálás története során a titkos társasá
gokban különböző mágiával próbálták az aranycsinálás tit
kát megtalálni. Mindenki úgy tudja, hogy nem sikerült, ő
bebizonyítja, hogy sikerült. Am ikor az értelm iség föladta
azt a küldetését, hogy megtudja, hogy mi az aranycsinálás,
a szellemi aranycsinálás, megközelítése a transzcendensnek,
megközelítése Istennek, m egközelítése a belátható és belát
hatatlan világoknak, akkor kitalálta, hogy lehet másképp
aranyat csinálni. Ezt Angliában találták ki: Indiából elloptak
egy újítást, a világon a legjobb textilszövési technológia a
XVI.-XVII. század környékén Indiában volt. Hazavitték
Angliába, tudjuk, ott a parasztok földjeit bekerítették és ak
kor ráálltak birkagyapjúra, nem mondom föl, ismert lecke,
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szövetet szőttek* a azt elvitték Afrikába, azon rabszolgákat
vásároltak, akiket elvittek Amerikába és Amerikából vissza
ment a pénz Angliába. Ennél nagyobb hasznot a világon üz
letből soha senki nem csinált. Ebből lett a brit világbiroda
lom, és ez alapozott m eg hatalmas vagyonokat, ezt igenis
tudomásul kell venni, démonológiai szótár ide vagy oda.
Tehát igenis kivonják az erős országok a gyenge országok
ból a pénzt olyan mértékben, ahogy azok hagyják. Ezt föl
kéne tárnunk, ha m eijük áttörni a hazugság falát,
Gerle János: A beszédedben javaslatot teszel egyfajta
szervezet felépítésére, ami biztosítékot adhatna a kultúra te
rületén tevékenykedők számára. Erre az egyik hivatkozás
egy nyugaton több formában létező szövetkezeti rendszer,
amelyet nálunk is föl kellene újítani. Ez ott hogy működik?
Zelnlk József: Igen, ha valaki utcára kerül, ha sokan
utcára kerülnek, nem hagyhatjuk, hogy akinek komoly szel
lemi lehetőségei vannak, akire a társadalom sokat áldozott,
elvesszen. Nem lehet elengedni a kezét egyrészt emberileg,
másrészt azért, mert a termelés szempontjából is továbbra is
érték. Tehát létre kell hozni egy olyan nyugdíj-, ösztöndíj-,
segélyalapot, - azért mondom ezt a hármat így, mert az em
bereket megalázza, hogy ők segélyre szorulnak és azt kelle
ne elérni, hogy minél kevésbé alázzák m eg az embereket,
mert megroppannak a megaláztatásban és akkor nem tudnak
talpra állni. Tehát, hogy legyen egy olyan alap, nevezzük
így, ahova tud fordulni, ahol megrendelnek még tőle vala
mit, ha csak egy tanulmányt is pár ezer forintért, ahol eset
leg - ilyen praktikusan ezeket most találjuk ki, és most gon
doljuk végig - kap egy névjegykártyát, amire rá tudja írni,
hogy ilyen és ilyen ösztöndíjalap munkatársa, tehát nem azt
kell ráírnia, hogy munkanélküli, amit nyilván nem tud sen
ki ráírni. Első lépésben a meglévő nagyobb alapítványok
szövetségéből próbáljuk ezt létrehozni, én kihívásnak is te
kintem az összes nagyobb alapítvány felé, hogy hajlandó-e
belépni, hajlandó-e adni bele. Nagyon jó tapasztalaim van
nak, hogy például olyan alapítvány, mint a Pro Cultura
Hungáriáé, am it G latz Ferenc csinált és mások is szívesen
belépnek, érzik ennek a szükségességét. A másik a szövet
ség. Hát egymással kell szövetkezni, legalább egymással.
Ennek vannak nemzetközi példái és jó példái. En a Briar
Patch m ozgalm at szoktam említeni, ami Amerikából indult
el és Skandináviába és Japánba, nem is szegény országokba
terjedt el. B riar Patch az tüskebokor, aki Rémusz bácsi me
séit olvasta angolul, ez a szó beugrik neki, ugyanis a nyuszi,
amikor üldözi a róka, akkor hol talál menedéket? Berohan a
tüskebokorba- Igaz, hogy m egtépázza a tüskebokor a bundá
ját, megtépi a fülét, de azért élve marad, mert a róka nem
m er utánamenni, tehát nem egy rossz búvóhely a tüskebo
kor, ezért adták ezt a nevet. A mozgalomnak az a lényege,
hogy az országban bármilyen tevékenységet folytató gazda
sági vállalkozások fordulhatnak hozzá, vagy beléphetnek, és
egy különleges etikai kódexe van: egymásnak nem számíta
nak föl extraprofitot, nem verik át egymást, csak minőségi
árut adnak, és információt cserélnek, hogy hol, mit, hogyan
lehet megoldani. Tehát kezd a világban megfogalmazódni
egy új közgazdaságtan, amelyik igenis le akarja magáról
robbantani ezt az extraprofitos, kirablásos, bankcsalásos vi
lágot. Éppen a két héttel ezelőtti Economistban jelent meg
egy cikk, ahol Japán azt javasolja a fejlődő országoknak, a
szegény országoknak, talán így lehet m ár nevezni okét,
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hogy ne fogadják el a világbank által terjesztett programo
kat, ne privatizálják a vállalataikat, tartsák m eg állami kéz
ben, mert különben a privatizáció kapcsán ezekből az orszá
gokból az utolsó erőt is kiszívják. Hogyha az ember ír egy
ilyen cikket, akkor egyből lecsurkázzák, mert Csutka is ezt
mondja. De nem teszik hozzá, hogy a világ egyik legna
gyobb gazdasági hatalma, Japán is ezt mondja, mert akkor
egy kicsit más lenne az akusztikája. Csurka, mivel dráma
író, nyilván nem tudja elég gazdasági információval és
nyelvezettel kifejteni, tehát könnyen megverhető. Miért
mondja ezt Japán és van-e Japán gazdasági csoda? Japán
gazdasági csoda nem létezik. Ezt Lévi-Strauss bizonyította
be egy kitűnő kultúrantropológiai tanulmányban, amiben
leírja, hogy a japán irodalmi nyelv a XIII. században alakult
ki. Az európai irodalmi nyelvek mikor alakultak ki, hány
századdal később? Japán a XV. században sorozatgyártott
ágyúkat szállított Kínának, tehát nagyipari szempontból ke
mény sorozatgyártás ment. És még egy példa, a m últ század
közepén, amikor tudjuk, hogy milyen mocskosak voltak az
angol piacok, Japánban kimért, előre csomagolt vajat adtak
az embereknek. Hát ilyen szintű szolgáltatások működtek.
Nincs Japán csoda. Van egy kulturális fejlődés. És Magyarországnak ez a nagy lehetősége, ugyanis bármennyire is
mondják, hogy már a külföldi vállalkozóknak is drága a
munkaerő, ha egy speciálisabb dolgot gyártatni akarnak,
nem tudják máshova vinni az összes környező ország közül,
csak Magyarországra, ugyanis itt van egy szint, és egy ki
művelt emberfőkből álló tömeg. Ez a legnagyobb erő. Félő,
hogy ennek a megroppantása és ennek a bedolgozóvá tétele
az megint csak nemzetközi tőkeérdekeket szolgál. Csak a
nemzet belső energiájára épülő gazdaság tud talpon marad
ni, ezt mutatja ez az alternatív gazdasági világ. Hát milyen
forrásunk van nekünk? Három nagy forrás létezik a gazda
ságban, ezt is az alternatív ökológiai közgazdasági irodalom
mutatta ki: más nemzetek kizsákmányolása, direkt haszná
lom ezt a marxizáló fogalmat, mert nagyon pontos, a saját
dolgozó nép kizsákmányolása és a természet kizsákmányo
lása. Fejlett centrumországoknak adatik m eg az első, ne
künk maradt a másik kettő. A saját dolgozók kizsákmányo
lása, hát ez most megy. A gyedet veszik el először és nem
a... Hogy ne legyen populista demagógia, mondok adatokat
A miniszteri fizetést meghaladó állami vállalati vezetői meg
bankvezetői fizetés 5 milliárd forint. Tehát, hogyha most
azt mondanák, hogy holnaptól nem lehet senkinek maga
sabb fizetése, mint egy miniszternek, ami egy méltányos
dolog, főleg, hogyha tényleg ekkora baj van egy országban,
azt hiszem, hogy 160 ezer forint körül van egy miniszteri
fizetés. Most ez az 5 milliárd forint pont a kétszerese annak,
amit ezzel a kétezer forintos tandíjjal nyernek. Hát akkor
hol vannak az arányok? Lehet, hogy ettől ilyen agresszív
szegény Bokros Lajos, mert ő is érzi, hogy kínos, ha ezek az
érvek és ezek az adatok kiderülnek? És ki kell, hogy derül
jenek, mert ha nem derül ki, akkor nem törjük át a hazugság
falát, akkor rajtunk marad és megfojt. Az a kérdés, hogy
hogy tudjuk olyan szelíden kezelni a társadalmat, hogy eb
ből ne legyen akkora társadalmi feszültség, ami után megint
megnyomorodik az ország. Hogy ne az utcán dőljenek el a
dolgok, hanem valahogy az értelmesek okos gyülekezetében
jöjjön létre, kristályosodjon ki olyan döntés, amelyik egy új
irányt szab. Ezért fontos a kultúra, és ez a szövetkezés.

Egy nagy baj van, hogy az elmúlt negyven év szétverte
Magyarországon, a szolidaritás, az együttműködés, a szö
vetkezés pszichikai formáinak a működését. Ez volt a leg
nagyobb csapás, tehát nem az, hogy itt volt egy orosz biro
dalom, ami am it tudott kisöpört innen, hanem, hát ezt pon
tosan tudjuk, és egy közhely, hogy átírta a lelkünket na
gyon mélyen. Ezért a feladat egyrész menteni a menthetőt,
az emberi értelmeket, m ásrészt újjáépíteni egy olyan szö
vetséget, ami újjáépíti a társadalom egész szimbólumrend
szerét is, amiben saját arcára ismer. Ez elég kemény vállal
kozás, de hátha sikerül.
M akovecz Im re: Odáig eljutott általában minden szer
veződés, hogy meghívnak egy előadót, ezt az emberek meg
hallgatják, zömében nem fűznek hozzá semmit, aztán ami
kor szünet van, kimennek és egymás között esetleg beszél
getnek arról, amit hallottak, a kérdéseiket megtartják ma
guknak, és aztán előbb utóbb m ár másról kezdenek el be
szélni és ezzel a dolog tulajdonképpen elintéződik. Legkö
zelebb m egint összejönnek, m egint a szünetben vagy a vé
gén egymással kicsit beszélgetnek és aztán kész. Csak úgy
nagyjából idáig eljutottak az egyesületek, szerveződések,
kamarák és egyéb társaságok Magyarországon, de énnekem
az az érzésem, hogy te valami másról beszélsz. Szerinted
mire volna szükség ahhoz, mi kell ahhoz, hogy ezek az
összejöveteli formák, ezek a társasági együttlétek ezt a kü
lönös, belülről vezérelt determinizmust, ha úgy tetszik tehe
tetlenséget képesek legyenek áttömi. Mi kell ehhez? Szer
vezet? Vezér? Jövőkép? Mi kell ehhez? Ez a kérdésem.
Zelnik József: Legkeményebb kérdés, de ezt kell föl
tennünk magunknak. Én nem tudom hibáztatni a civil tár
sadalmat, hogy nem tud talpraállni, és tényleg csak ilyen
szintig jutunk el, ugyanis olyan mértékben kivonták a for
rást az országból és az emberek egzisztenciáját olyan mér
tékben napi ügyekhez kötötték, hogy ez maga egy béklyó,
amiből nem lehet kiszabadulni. Nem hiszem, hogy a ma
gyar társadalom talpra tudna állni anélkül, hogy ne történne
váltás a központi politikai akaratban. Ugyanis forráshoz kell
juttatni a civil társadalmi szintet. Ha a központi politikai
akaratban nem sikerül változást elérni, tehát ha az adósság
elengedése vagy átütemezése ügyében nem sikerül lépni,
akkor nincs forrás. Az teljesen egyértelmű, hogy egy ország
nem léphet egyedül. Ha volt politikai küldetése a Horn kor
mánynak, az nem az alapszerződés, hanem az, hogy azt
mondja itt a szegényeknek, hogy fogjunk össze, Európa azt
akarja, hogy fogjunk össze, hát összefogunk. Az első javas
latunk: szabadítsatok ki bennünket a totálisan megnyomorí
tó adósságcsapdából, akkor összefogunk és nem verek
szünk, azt aláírnánk, egy olyan szerződést. Hát most aláírat
ni egy olyan szerződést szlovákokkal és magyarokkal, hogy
egyik fél se győz az aláírás óta magyarázkodni, hogy ő hogy
értelmezi a szerződést, csak azért, m ert egy sumák francia
miniszterelnök államelnök akar lenni és választási kam
pányt folytat. Ha komolyan gondolja, akkor Franciaország
indítson be egy Kis M arshall-segélyt és mondja azt, hogy itt
van egy zacskó pénz, ha létrehoztok szlovák-magyar vagy
román-magyar vegyesvállalatokat. Ezt már a görögök kita
lálták, hogy ne háborúzz, kereskedj és az egész mediterTáneumot fölvirágoztatták szellemileg és gazdaságilag is.
Makovecz Imre: Elfogadva azt, amit mondasz, hogy
itt csak egy radikális központi politikai változás biztosít

hatja, hogy az alaphelyzet megváltozzon, úgy alakítom a
kérdést, hogy milyenné kell alakulnia ezeknek a bizonyos
előadó és hallgató stílusú egyesületi összejöveteleknek,
hogy úgy érezzék, hogy hozzájárulhatnak egy radikális poli
tikai változáshoz?
Zelnik József: Én azt nem hiszem, hogy át kellene
alakulnunk, tehát isten ments, hogy a mostani nagyon leszű
kített értelemben politikai körök kialakuljanak, de biztos,
hogy le kellene számolni azzal a tehetetlenségi érzéssel,
hogy nem változik attól a világ, hogy összeül ennyi ember
együtt. Hogy válik ez politikai akarattá? Hát csak akkor,
hogyha ez szervezet.
M akovecz Im re: Most mire gondolsz?
Zelnik József: Olyen egyszerű dologra, hogy ha van
Magyarországon sajtószabadság, akkor a Népszabadság
nem utasíthatja vissza, hogy nagyon higgadt hangnemben,
direkt nem 25-öt mondok, mondjuk húsz tényt reklámként
közöljön. És'akkor összejönnek különféle körök és megbe
szélik, hogy ők hogy látják, hogy az ő helyi életükben ez
m it jelent, ha ezeket a tényeket ismerik. Csúnya szó az
együttgondolkodás, nem együtt meg nem m ásként kell gon
dolkodni, hanem gondolkodni kell, annak idején vicceltünk
ezen, hogy nem megy másképp. Még egyszer hangsúlyo
zom, hogy aki azt várja, hogy a civil társadalom csak úgy
talpra áll, az megbénítja ezt a társadalmat. Nem tud magától
talpra állni, nincsenek közöttünk Széchenyik, akik a vagyo
nukkal is tudnák befolyásolni az eseményeket, akik tudnak
tárgyalni bécsi vigécekkel. Messze vannak a mostani vigécek és láthatatlanabbak. És még egyet tudomásul kell venni,
hogy itt abban az értelemben nem volt rendszerváltás, hogy
ugyanaz a gazdasági elit a tanácsadója, a hivatalnoka min
den kormánynak, Kádár-kormánytól a Hom-kormányig. Az
a Vámház térről szabadult közgazdász társaság, akik rendkí
vül műveltek, de a világnak egyetlen megközelítési módját
ismerik, ami a számunkra a legveszélyesebb. Azért mon
dom ezt, mert utaltam a japán példára, hogy most már meg
is hirdetik, hogy ha van valakinek esze, nem vállalja föl a
neoliberális, restriktív, monetarista politikát, ami csak a
gazdag és erős országban érvényes, amelyik ezzel a trükkel
máshonnan pénzt tud kiszívni, de hogyha ezt egy szegény
ország játsza, azzal csak megnyitja a kapuit a kiszívás felé.
Sárközi Tamással beszéltem két héttel ezelőtt, és mondja,
hogy az ő tanszékén m ár kilenc emberre ju t heti két óra,
nem kilencszer két óra, egyszer két óra, ugyanis a Közgaz
dasági Egyetem ilyen nagy káderteremtő. A kormányok ki
helyezik aztán visszaszívják ugyanazokat az embereket.
Naszvady György, aki m ost kikerült a minisztériumból a
legnagyobb hatalom volt az országban, az egész költségve
tés őhozzá tartozott, tehát a kulturális intézmények, egész
ségügy, minden. Húsz éven keresztül csinálta az elosztást
ezekben a kormányokban, nem tudom Bokros m iért tette ki,
lehet, hogy nála is keményebb embert akar oda tenni. Am i
kor mi kulturális területen el kellett, hogy intézzünk vala
mit, nem a miniszterrel kellett beszélnünk, nem a m inisz
terelnökkel; Naszvadynál kicsikartunk vagy kikunyeráltunk
egy kis pénzt, mert az, hogy kétmilliárddal többet ad vagy
kevesebbet, államháztartási szempontból elhanyagolható,
egy tollvonással el tudta intézni. Ezek nagyon fölkészült
emberek, csak nem tudják, hogy itt mi lenne a feladatuk
Magyarországon. Megtanultak valamit, mint annak idején a
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marxista politikai gazdaságtant is, hogy ennek az OTszág
életéhez semmi köze nincsen, az más kérdés. Most készítik
elő az államháztartási törvényt, ami ebben a formájában
életveszélyes, ugyanis végleg lezárja az országban még haj
szálerekben mozgó utolsó forrásokat és kiskapukat, mert át
világítja az országot. M iért életveszélyes m ost átvilágítani
az országot? Mert, akkor a leghülyébb világbanki tisztviselő
is látja, hogy két fillér honnan hova gurul. Nekem ez volt az
egyik érvem, am ikor az előző kormánynak azt javasoltam,
hogy alapítványokba nyomjon ki minél több pénzt, ugyanis
az alapítványokban levő pénzt nem látja a világbank és a
valutaalap, és az legalább m ég éltet bizonyos forrásokat.
Nagyon keveset és nagyon csekély módon sikerült, de vala
mennyit mégis sikerült így megmenteni. Tehát a legveszé
lyesebbnek azt tartom, hogy nincs hatalmi helyzetben olyan
közgazdász társaságunk, am elyik észszerűen tudná kezelni a
helyzetet. Van azért ellenpélda. Nagyon fontos, am it az el
múlt egy-két évben Kopátsy Sándor csinált, amikor megtör
te a hallgatás falát és elmondta, hogy m it hazudoznak össze
vissza a közgazdászok az adósságcsapda körül és mivel ő
nemzetközileg is ismert közgazdász, ez más, mint ha egy
iró mondja ki. Itt van Lóránt Károly, a M agyar Nemzetben
mostanában m egjelent egy cikke, ahol nagyon pontosan és
tételesen leírja, hogy m it lehetne lépni. M ég egyszer mon
dom, nem arról van szó, hogy az ország bármilyen valódi
nemzetközi kötelezettségvállalását fölrúgná, de arról igenis
szó van, am ire az írásomban hivatkoztam és am it a világ
banktól és a valutaalaptól erkölcsi okokból dezertált vezető
szakemberek leírnak, m int például Budhoo, hogy ami itt
történik, az a szegények m ég szegényebbé tétele. Ő írja le,
nem én mondom, én ilyet nem mernék mondani, hogy m i
vel ezeknek az országoknak a pénzügyi arisztokráciája
ugyanazokba a bankokba helyezte el a saját vagyona*, ame
lyeknél az adott országok el vannak adósodva, az anyagi ér
deke az, hogy az ő bankja m inél többet kapjon, még ha a sa
já t országa tönkre is megy. Tehát én úgy képzelek egy ilyen
oldalt, mondjuk a Népszabadságban, Hogy áll Magyaror
szág az adósság visszafizetésével? Es nem kommentál sem
mit, csak az adatok, ekkor ennyit vett föl, ennyit fizetett
vissza, ennyit vett föl, ennyit fizetett..., am it a Mari néni is
lát, hogy mi történt, meddig, hányszor kell visszafizetni? Am it költségvetési pénzből fizetnek, ott határt kell húznia egy
kormánynak, legyen az szociálisan olyan „érzéketlen”, mint
az Antal1-kormány, vagy szociálisan olyan „érzékeny”,
m int a Hom-kormány. A mostani diáktüntetésen a
szerencsétlen gyerekek visznek egy ilyen táblát, hogy
Bokros Lajos 200 ezerrel könnyen viccel, a „kétszáz pengő
fixszel az em ber könnyen viccel” mintájára. Hát ezek úgy
látszik nem tudják, hogy egy bankvezérnek nem 200 ezer
forint a havi fixe, hanem egym illió és kétmillió között
mozog. És ha valaki öt évig ilyen bankár, az hatalmas pénz,
és nemcsak az egyes számú vezetőnek, hanem legalább
harminc vezetőnek magasabb a fizetése négy-ötszázezer
forintnál.
És akkor az egész államigazgatás,
a
pénzügyminisztériumban lévő munkatársak, az AVÜ
munkatársai, ahol az átlagfizetés, az újságok is írták, 120
ezer forint. H át ezt nem lehet kitermelni ma
Magyarországon. A zt mondom, hogy nagyon gyorsan kell
egy alternatív, mindenki által érthető - ez lesz a legne
hezebb - gazdaságpolitikai program ot fölállítani, erre van
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nak kísérletek. Az számomra értelmezhetetlen, hogy most
még ennyi pénzt kiszívnak és akkor két-három évnél tovább
nem tudjuk tartani ezt az adósságzuhanást, úgyis államcsőd
lesz, most már ez a szám ított adatokból látszik, legalábbis a
közgazdászok ezt mondják. Akkor m eg m inek tovább ki
szívni, akkor újra kell gondolni, az egészet.
Talán két héttel ezelőtt kaptam egy meghívót, Hankiss
Elemér küldte vezető értelmiségieknek, hogy Találjuk ki
Magyarországot! Én hozzá akartam szólni, m ert a cím m eg
döbbentett. Ott nem tette a társaságban senki szóvá, m ajd
nem hatvan ember gyűlt össze a Dunán, egy hajón, mígnem
Hankiss Elemér fölolvasta Lord DahrendoTÍhak, a német
származású, Angliában lorddá ütött nagy hírű szociológus
nak a levelét, hogy a cím elé kéne tenni, hogy újra, tehát új
ra kitalálni Magyarországot. N em használunk pontosan fo
galmakat és minden megzavarodik. Hát egyszerűen értelmi
ségként én ezt nem írhatom le, hogy találjuk ki Magyaror
szágot, hát kiesett belőlem ezer év, vagy akármennyi, hát az
egész történelmünk? Magyarország ki van találva. De hogy
mindig újra ki kell találni, az teljesen természetes, és hogy
most olyan pillanat van, amikor nagyon ki kellene találni,
mert az elmúlt negyven évben nagyon sokszor gondolkodni
se lehetett Magyarországról. A pontos értelm ezés fontossá
ga miatt Pokol Bélától idézek a nyelvi terrorról egy példát.
Megválasztottak három embert, a nevük az volt, hogy átvi
lágító bíró. Ez érthető fogalom, ha valam it meg akarok is
merni belülről, akkor átvilágítom. Egészen addig átvilágító
biró volt a nevük, amíg véletlenül az egyik átvilágító bíró
azt nem mondta, hogy átvilágítottak negyven képviselőt és
egy hal fönnakadt a horgon. Innentől kezdve az uralkodó
sajtó azt mondja: ügynökbiró. Hogy m it lehet a nyelvvel
tenni! Pokol Béla azt a példát hozza, hogy m i lett volna,
hogyha a nácikat átvilágító bíróságokat és bírókat nácibí
róknak nevezték volna, hát ez ugyanaz a trükk. Tehát egy
rendkívüli nyelvi terror alatt élünk, ennek a része az is,
hogy ezt a szót, hogy nemzeti annyira pejoratívvá tették,
hogy mondjuk egy fiatal ember nem meri vállalni, tehát
honnan adnánk neki olyan lelki erőt és nyelvi erőt, hogy
vállald, pedig ez teljesen természetes, enélkül nem működik
a gazdaság sem.
Kérdezted, hogy a karitász mozgalomhoz hogy lehet
csatlakozni. Teljesen nyitott mindenki számára, mert hát
adományokat fogad el. Annak a form áját kellene kitalálni,
és ez a legnehezebb számunkra, honnan tudjuk, hogy ki az
igazán rászorult. Nagyon nehéz ezt egy ilyen rejtőzködő tár
sadalomban meghatározni. Külföldön a katolikus karitász
mozgalomban például úgy működik a dolog, hogy két em
ber javasol egy harmadikat. Tehát senki nem mondhatja azt,
hogy én elesett ember vagyok és nekem kellene, hanem egy
baráti figyelő szolgálat van és két ember mondja, hogy a
harmadikon segíteni kellene. Ez több oldalról, pszicholó
giailag is meg az igazságosság oldaláról is ki van találva.
Ha két ember egy harmadikat ajánl, akkor azok nyilván is
merik és tudják, hogy milyen helyzetben van. A m ásik az,
hogy az embereket rákényszeríti a szolidaritás, hogy gon
dolkozzanak arról, hogy ki van a környezetükben olyan
helyzetben, akin segíteni kellene, és ez a segítség nagy er
kölcsi erővé formálható. Szeretném kérni tőletek, hogy eze
ket a formákat ti is segítsétek, hogy m egfelelően alakulja
nak, de ez a karitász alap ez nagyon kicsi tűzoltás, egy élet

képes társadalom nem is ebben gondolkodna, hanem egy
gyors áttörésben, am iben m egteremti az életnek a megfelelő
kereteket, csak az nem megy gyorsan és közben is segíteni
kell embereken. A legveszélyesebb ezekkel a szociális kari
tatív alapokkal, hogy a fennálló hatalom rálegyint, hogy na
jó , hát ezt a terhet is levette a vállamról, itt van egy karitász
alap, ami egy kicsit kezeli az értelmiségi munkanélkülisé
get. Azon is gondolkoztunk, hogy nem szabad senkinek
csak segélyként adni pénzt, hanem kérni kell tőle, hogy írja
le, hogy a saját városában, vagy falujában mit hogy tudna
kitalálni, m egszervezni. Budapesten például kiderült, hogy
ha helyreállítanák a villamoskalauzi, buszkalauzi állásokat,
ez több ezer em bernek m unkát adna és olcsóbb megoldás
volna, m int a m ostani rendszer. Egy társadalomban ezer
ilyen dolog van, am it helyi szinten lehet látni és nem lehet
fölülről kitalálni. T ehát ha adunk valakinek támogatást, ösz
töndíjat, akkor ezzel hasznossá is tudná tenni magát, ha az
adott helyi közösségnek kitalál valam it egy kicsit jobb a
közérzete is ezáltal.
M ég két ügy, ami fölvetődött a kulturális kam ara köz
gyűlésén, az egyik egy önkéntes nyugdíjbiztosítási rendszer
a kulturális területre, m ert tudjuk, hogy az az irdatlan pénzt,
amit évek hosszú során át befizettünk nyugdíjra, azt a társa
dalom ebben a szerkezetben nem fogja tudni 2000 után kifi
zetni. Csak annak lesz nyugdíja, akinek két nyugdíja van, ez
a nem tudom m ilyen nyugdíj, és aki benne van m ég egy ön
kéntes nyugdíjbiztosítási keretben is, főleg, hogyha abban
garanciával rendelkező, tehát esetleg külföldi nyugdíjbizto
sító is benne van, am elyik nem megy olyan könnyen tönkre.
A garancia alap pedig arról szólna, hogy nagyon sok helyen
az országban tudnának vállalkozni az emberek, csak a pénz
hez, am ihez hitellel juthatnak, nincs garanciájuk. Mondjuk,
egy községben valam ilyen kulturális akciót szervez a helyi
művelődési ház, egym illió forintba kerülne, tudja az igazga
tó, hogy az neki visszajön, m ert m ár évek óta csinálja és
eddig is visszajött, de az önkorm ányzat nem előlegezi meg
neki a pénzt, mert fél, hogy elvész. Mi m eg tudnánk terem
teni azt, hogy garanciát adjunk az illető önkormányzatnak,
hogy ez a pénz vissza lesz fizetve, akkor könnyedén aláírják
az önkormányzatban a képviselők. Ez többféle formában
működik, azért nem használom azt, hogy garancia biztosító,
m ert itt nem profitról van szó, tudjuk a garancia biztosítás a
rablás egyik formája. E z nonprofit form ában működne,
hogy m ondjuk ötm illió forintért megvásárlunk valamelyik
biztosítónál 300 m illió forint garanciát, És akkor ezzel az
egységcsomaggal három száz helyre egym illió forintra lehet
garanciát adni és ez három száz helyen háromszáz rendez
vény és m ivel tudjuk, hogy fontos, hogy találkozzanak az
értelmiségiek, ha van, ami fontos, az az, hogy a helyi tár
sadalom az ünnepben találkozzon legalább évente egyszer
és m egérezzék azt, hogy az ünnepben mekkora erő rejtezik,
akár a közösségépítésre, akár a reményre, akár túlélni dol
gokat, akár újrakezdeni dolgokat.
Mi az, hogy feketegazdaság? Ez is egy totális nyelvi
terror. Arról beszélnek feketegazdaság kapcsán, hogy bank
konszolidációval m illiárdokat kidobtak? Hogy a drogmaffia
működik, a fegyverkereskedelem, az olajszőkítés? Amit
m eg akar fogni, az nem erről szól, m ert am it m eg akar fog
ni, azt a kultúrantropológia úgy nevezi, kaláka. Egy társada
lom a legolcsóbb szinten m egterem ti a saját tagjai számára

azt, hogy minél kevesebb forrás felhasználásával, tehát m i
nél kevésbé pazarolva létrehozzon valamit. Én megszerelem
neked a fűtést, te meg kőműves m unkát végzel a házamon.
Itt nyilván nem működik sem m iféle számlaadás, miért mű
ködne? Hogy ebből is kivonják azok, akik a feketegazda
ságról beszélnek, azt a pénzt, ami itt nincs is, am it innen
végképp nem lenne szabad kisajátítani, m ert ez m ár a biblia
szerint is törvénytelen. M eg kell kérdezni azt, aki feketegazdaságról beszél, hogy hol kezdik, kit akarnak ezzel m eg
fogni? Az emberek utolsó néma cseréjét? Ism ert fogalom a
néma csere, afrikai társadalmakról írták le, hogy törzsek há
borúban álltak egymással, m ert területi viták, faji viták stb,
minden volt, dehát valahogy élniük kellett. És akkor keres
tek egy területet, amit semlegesnek tekintettek, ami a béke
tere, - ebből nőhetett ki a piac is, többek szerint - és oda
mentek némán erre a térre, tudták, hogy m i kell az ellenség
nek, letették az áruikat, aztán kijöttek azok is, letették az
áruikat ők is, akivel különben háborúban álltak és az egyik
eljött az egyikért a másik a m ásikért és ez tökéletesen mű
ködött, ebben nem verték át egymást, m ert akkor nem ju to t
tak volna hozzá az eszközökhöz, am ire szükségük volt. A
csíki kaláka, amiről a Hajdú Zoltán írt egy kitűnő könyvet,
valam ikor '84 körül jelen t m eg, ami tudományos, analitikus
módszerekkel bebizonyította, hogy ez a legforráskímélőbb,
legtisztességesebb gazdaságfilozófia és a legemberibb vál
lalkozás. Na most, ha ebbe valaki bele akar nyúlni, ez
ugyanaz, mint a tudat vagy a lélek megszállása.
A kultúrát és az országot nem a politikusoknak kell ki
találniuk, ebben szereptévesztés van, ki kell találni m ind
nyájunknak, nekik képviselniök kellene belőle a legjobb
erőket, ez a feladatuk. Ezt a szerepzavart m eg kell tudnunk
változtatni. Ehhez két dolog kell, egy, hogy legyenek gon
dolataink, kikerülhetetlen gondolataink, ez nagyon fontos,
kikerülhetetlen gondolat nem attól jö n létre, hogy én zseni
vagyok, hanem ha ilyen közösségekben m egbeszéljük, és
kimondjuk, az kikerülhetetlen lesz, m ert a közösség ereje az
elég nagy kontroll. A másik, hogy legyenek olyan politiku*
sok, akik ezt fölvállalják és érvényesítik. Egy kicsi haszna
talán van annak, hogy ilyen sokkszerű volt m ost a gazdasági
csomagterv hatása, az ökológiai irodalomból ismert, hogyha
beletesznek egy békát a vízbe, és elkezdik lassan forralni a
vizet, nem ugrik ki a béka, hanem egyszerűen meg lehet
főzni. Ha, itt nagyon ügyesen, lassan hevítették volna alat
tunk ezt a társadalmi katlant, akkor úgy megfövünk, hogy
észre se vesszük. Szerencsére most beledobnak bennünket a
forró vízbe. E z a legnagyobb kérdése a m agyar társadalom
nak, hogy hogyan ugrunk ki? Szóval itt a XX. század végén
meg kéne találni a politikai akaratnak azt a formáját, ami
nem az utca. Ez lesz az alapvető kérdés, hogy megtaláljuk-e
azt közösen, mindnyájan, akik egyik vagy m ásik oldalon
vannak.
Néhány záró gondolatot szeretnék végül elmondani,
mostanában sokat foglalkoztam a //ótérc-jelenséggel, az ere
deti szakmám folklórkutató etnográfus. Tehát, hogy mi a
magyar kultúra lidércnyomása, így gyűjtögetem. A lidércről
tudni kell, hogy egy csodálatos figura, tényleg fantasztikus
lény, ugyanis egyszerre ártó lény, ráül az em ber mellére,
vérét szívja stb., de ugyanakkor hasznos lény is, m ert ara
nyat tud az embernek keresni, csodaszeretőként működik,
ha az ember férfi vagy nő, aszerint a legszeretettebb alak
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formájában jelenik m eg és véle hál. A lidérc a legösszetet
tebbjelenség az európai folklórban. Milyen lidérces vonáso
kat látok én a m agyar társadalomban jelenleg? Van egy
diabolizáló nyelvezetünk. M it értek ezen? Máté és Lukács
alapján, aki a sátánt, Satanast m egváltoztatta Diabolosra.
Ugyanis tudvalévő, hogy a sátánnal még az Ú r is párbeszé
det folytat. Diabolos pedig egyszerű bűnüldözési kérdés,
mert hát az az abszolút negatív. N a most mi a világban ez a
diabolizáló nyelvezet, ami m iatt sokan egy oldalon álló ér
telmiségiek sem viseljük el egymást és, még egyszer hasz
nálom ezt a szót, diabolizáljuk egymást? Ezt a lidércet meg
kéne fejtenünk vagy el kellene űznünk, enélkü] nincs össze
fogás, nincs párbeszéd, Ilyen lidércszerű jelenségnek tartom
azt, am i a gazdaságban történik. További lidérces jelenség,

hogy Bolond Istókokká váltunk valahogy, valami miatt, de
tudjuk-e, hogy ki az a Bolond Istók? N em tudom, hogy a je 
lenlévők tudják-e, hogy a m agyar irodalomban három Bo
lond Istók szerepel. Legismertebbé Arany Jánosé vált, ahol
ő a gügye népi figura, a hülye. Érdekes módon Petőfinél,
aki előbb írt Bolond Istók verset, 44-ben, ha jól tudom, egy
rendkívül tehetséges vidéki fiatal, aki gazdagságot teremt
maga körül. M ajd W eöres Sándor is írt egy Bolond Istókról
szóló verset, aki ismét pozitív figura. És azt mondja Weöres
Sándor, hogy ott vagyok a hangoskodókhan, — nem ponto
san idézem - a hangoskodókhan mélyen elrejtve, a szelí
dekben gyermekien örökké - barátaim, Bolond Istókok, a lidércűzés kora jött el. Köszönöm a figyelmet.

KÁDÁR BÉLA: A MAGYAR KORSZERŰSÖDÉS KIHÍVÁSAI
ÉS VÁLASZADÁSI LEHETŐSÉGEI A SZÁZADVÉGEN
A találkozó másik előadója Kádár Béla közgazdász, az
Ántall-kormány minisztere volt. Előadásának tárgya mege
gyezik a M agyar Szem le 1995 májusi számában megjelent
tanulmányéval. A z előadó kérésére és a M agyar Szemle
szerkesztőségének szíves hozzájárulásával ezt a részletesebb
és pontosabb változatot közöljük.
I. A SZÁZAD ÖRÖKSÉGE
Tizenegy évszázada a Kárpát-mendencébe érkező, ál
lamot alapító, Európában helyet, s történelmi szerepet kiala
kító, pusztulásai után a 14., m ajd a 18-19. században kor
szerűsödő s felzárkózó M agyarország a 20. század egyik
legnagyobb történeti vesztese lett, A történelmi államterület
és lakosság, valam int éíetképességi feltételei java részének
elvesztése, ill. a jaltai paktum nyomán Magyarország kiszo
rult a közepesen fejlett országok csoportjából. A nemzetkö
zi fejlettségi ranglistán leszakadt több, korábban elmaradot
tabb európai, s tengerentúli ország, és különösen a fejlett
nyugat-európai országok mögött, kiszorult a nemzetközi
áru- és tőkepiacokról, kül- és biztonságpolitikai szempont
ból ide-oda sodródott. A jaltai rendszer összeomlása, ill. az
országnak új történelm i esélyt adó rendszerváltoztatás pilla
natában európai negatív rekordokat öntögetett az egy főre
ju tó adósságállom ány, az oktatási-egészségügyi leszakadás,
a természeti és társadalmi környezetromlás szempontjából,
A társadalom hagyom ányos szövetrendszerét, értékrendjét,
történelm ileg felhalm ozott fejlődéstörténeti adottságait szét
tépő, erőltetett és szerkezeti eltorzulásokhoz vezető gazda
sági növekedés három évtizede után egy évtizedes stagná
lás, m ajd felerősödő visszaesés és működési zavarok után a
rendszerváltoztatás lényegében átfogó válság keretei között,
rendkívül terhes örökséggel indult meg.
A század terhes öröksége jelentős részben külső hatá
sokra, Trianon, Jalta következm ényeire vezethető vissza. A
társadalom életerejét, az ország erőforrásait tragikusan m eg
csapoló külső fejlem ények következtében kétségkívül eltűnt
a cselekvési lehetőség, de a szükséges források java része is.
M agyarország m int nem zetállam a 20. századtól kimagasló
an kedvezőtlen külső feltételeket kapott, s adott korlátai
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mellett is rossz válaszokat adott korunk fő kihívásaira, a
műszaki-tudományos forradalom, a poszt-indusztriális társa
dalom és a világgazdasági globalizálódás folyamataira.
A szú'kreszabott m ozgástéren belül viszont a rendszerváltás számára akadtak szerencsés perem feltételek is. A volt
KGST-országok csoportjában csak M agyarországon indult
meg az átalakulás a versenyképesség és a szociális igazsá
gosság követelményeit ötvöző szociális piacgazdasági rend,
az ésszerű fokozatosság választóktól elfogadott keretei kö
zött. Az 1990. évi választások tükrözték a társadalom óhaját
a „legkisebb balhé melletti legnagyobb változásokra”. Bár
az ország történelmi jelenében és belátható jövőjében sűrű
södnek az elmúlt évezred és évszázad hagyatékai, nem ér
dektelen megvizsgálni, hogy a rendszerváltás utáni fél évti
zed miként befolyásolta az ország helyzetét.
1.
A rendszerváltás első fél évtizedéről kialakítható
kép az impresszionizmus, a fény- és árnyékjelenségek
együttesének jegyeivel írható le. Történelm ileg rendkívül
rövid idő alatt beindult és félúton túljutott a politikai-gazdasági intézményrendszer átalakítása. E folyam atot számszeaisítve jellem zi, hogy 1994. végén a magyar nem zeti jö v e
delem kereken 70%-a jött létre a legális, ill. árnyékban mű
ködő magángazdaságban. A korábbi gazdálkodási, jövedel
mi és árviszonyokat eltorzító költségvetési szubvenciók ará
nya fél évtized alatt 80%-kaI csökkent, az árak és az import
kereken 90%-a liberalizált, kialakult a de facto konvertibili
tás, működnek a független intézmények: a jegybank, a
számvevőszék, a bíróságok, valam int az önkormányzatok.
A külgazdasági kapcsolatokban a kisországi követelm é
nyeknek megfelelő erőteljes világgazdasági nyitás kereté
ben ritka mértékű földrajzi súlypontváltás következett be. A
magas minőségi igényszintű fejlett piacgazdaságok aránya a
magyar kivitelben fél évtized alatt 35%-ról 72% -ra nőtt.
M íg a keleti fő piac, ill. a KGST összeomlása a térség kivi
telének dollár-értékét több, m int egyharmaddal csökkentet
te, a magyar kivitel dollár-értéke 11%-kal emelkedett. T e
hát a keleti piacvesztés egyébként súlyos m értéke Magyarország esetében volt viszonylag a legkisebb; Magyarország
tudta leghamarabb és leginkább normalizálni kapcsolatait az

Orosz Föderációval, így annak egykori KGST-partnerei so
rában a korábbi ötödről az első-második helyre lépett elő.
Különféle belpolitikai célzatú híresztelésekkel szem
ben a térség többi országánál jóval erőteljesebbé vált a m a
gyar kivitel term ékszerkezetének nemesedése. ENSZ felm é
rés szerint (U. N. ECE Econom ic Bulletin fór Europe, Vol.
46,1994, 59. oldal) 1990-1993 között a fejlett piacgazdasá
gokra irányuló m agyar kivitelen belül a beruházási javak
aránya 11,6%-ról 17,4%-ra nőtt. Ugyanakkor ez az arány
Csehország esetében 9,5%-ról 13,6 %-ra, a fejlett piacgaz
daságok átlagában 20%-ról 21 %-ra nőtt. A magyar élelm i
szergazdasági kivitelen belül a feldolgozott termékek ará
nya 47%-ról 75 %-ra nőtt.
A m eginduló szerkezeti korszerűsödést jelzi, hogy a
ném et főpiacon a m agyar kivitel 40,5% -a 1993-ban olyan
termékcsoportokból állt, amelyek export-egységárai maga
sabbak, m int az import-egységárak. Lengyelország esetében
ez az arány 24,7%, Csehország esetében pedig 12,1%. Az
sem lebecsülhető, hogy a nyolcvanas évek első felében a
m agyar exportárak az EGK átlagos importárainál 30%-kal
alacsonyabbak, 1992-ben m ár közel 50%-kal magasabbak,
míg a többi visegrádi ország a korábbi m agyar egységár
színvonalon exportált.
A term ékszerkezetben megfigyelhető nemesedés sűrít
ve tükröz különféle fejlem ényeket, bizonyos költséggazdál
kodási kényszereket, de egyszersm ind gazdaságdiplomáciai
úton szerzett többletkedvezm ényeket, növekvő piacképessé
get s tőkeim porthoz fűződő korszerűsítő hatásokat is. A kü
lönféle európai megállapodások eredm ényeként sikerült ki
töm i a szűk belső felvevőpiac, ill. a kisnemzeti gazdasági
lét sok évtizedes béklyóiból. Jelenleg a m agyar összkivitel
több, m int három negyede irányul olyan országokba, ame
lyekkel szabad kereskedelm i megállapodásunk van, és ipari
összkivitelünknek kétharm ada m a m ár vámok nélkül ju t a
külső felvevőpiacokra. A világgazdasági és európai integrá
lódás térségi pozíciói, ill. a modernizálódás szempontjából
kulcsfontosságú, hogy a pénzügy\-technol0giai-szellemi és
szervezeti erőforrásokat közvetítő külföldi működő tőkebe
fektetések értéke az 1989: évi 0,5 milliárddal szemben 1994
végén elérte a 8,5 milliárdot, a térségben befektetett állo
mány 40%-át. Az egy főre jutó külföldi tőkebefektetések
összege M agyarországon három szor nagyobb, m int Csehor
szágban, nyolcszor nagyobb, m int Lengyelországban s Szlo
vákiában, tizenhatszor nagyobb, m int Romániában, és már
jelenleg is az orsztrák és spanyol szinthez közelít.
K özvetett hatásokkal járó, minőségi társadalmi válto
zást jelen t a középosztály kialakulásának felgyorsulása. Az
országban élő egyéni vállalkozók száma ö t év alatt 161
ezerről 820 ezerre nőtt, a gazdaságilag aktív népesség 20%á t kitevő vállalkozói csoport a nyugat-európai arányokhoz
közelít. Gazdasági hatékonyság szempontjából nem közöm
bös, hogy a m agyar tulajdonosi réteg nem az állami vagyon
elosztása révén alakult ki, hanem a tulajdon működtetésére
képes, kockázatvállalásra hajlandó, és a térségben egyedül
állóan szigorú csődtörvény tisztítótüzén átesett vállalkozó.
Tőkefelhalmozás szempontjából nem közömbös, hogy a
kilencvenes évek eleje óta a felsőfokú képzésben részesülők
hat évtized óta nem tapasztalt m agas hányada kap lehetősé
get külföldi ösztöndíjakra, tanulmányokra.
2. Az átalakulási teljesítm ények mellett azonban az el

múlt fél évtizedben is gyarapodott a század veszteségrovata.
Egy évtizedes stagnálás után 1989-1994 között 18%-kal
esett vissza a GDP, egyharmaddal a mezőgazdasági term e
lés, egynegyeddel a beruházások volumene, és a munkahe
lyek száma; 1988-1992 között az iparban 42% -kal zuhant a
termelés, 30%-kal a foglalkoztatottság, 16%-kal a term elé
kenység. Az általános jövedelem -zsugorodáson belül vé
kony lakosságcsoportok, ill. a Budapest-Hegyeshalom föld
rajzi tengely mentén elterülő területek javára kibontakozó
jövedelem -átcsoportosítás m ellett erőteljes leszakadás ta
pasztalható a keleti országrészek, hagyományos nehézipari
ágazatok, s különösen a nyugdíjasok rovására Zsugorodó
termelés és jövedelm ek m ellett a gazdaság m ind kevésbé
tudta viselni az 1960 óta arányaiban is meghárom szorozó
dott szociális szolgáltatások költségeit. A jövedelem -term e
lőképesség és a jövedelem -felhasználás közötti rés folyam a
tos tágulása a pénzügyi egyensúlyhiány folyam atos növeke
déséhez és a költségvetési szerkezet eltorzulásához vezetett.
Az 1990-ben - igaz, tragikus áron - m ég kiegyensúlyozott
költségvetést 1993-ban m ár a GDP 5,2 % -ának, 1994-ben
5,8 %-ának megfelelő deficit váltotta fel. E deficit azonban
nem az infrastruktúra-fejlesztési vagy átfogóbban m oderni
zációs ráfordítások kiadásainak növekedéséből, hanem a
drága pénz politikájának tartós alkalm azása nyom án m eg
növekedett, és jelenleg m ár a költségvetési kiadások kerek
egyharmadára rúgó kamat- és törlesztési terhekből adódott.
E helyzet tartósodása term észetesen előrevetíti a költségve
tési ellehetetlenülés állapotát. A z egyensúlyi zavarokra fo
lyamatosan jövedelem elvonási törekvésekkel reagáló fiská
lis politika nyomán viszont m ind erőteljesebb zavarok ala
kultak ki az egyes társadalmi alrendszerek, az oktatás,
egészségügy, közbiztonság, önkormányzatok működőképes
ségében.
A belső pénzügyi egyensúlyi zavarok bizonyos időbeni
eltolódással leképeződtek a külgazdasági kapcsolatokban is.
Bár 1990-1992 között három egymásutáni évben dinamiku
san nőtt a kivitel, s aktívummal zárult a fizetési mérleg, a
rendszerváltás és a versenyképesség javításának hosszabb
távú követelményei fölé kerekedő rövidtávú fiskális kény
szerek nyomán 1993 óta nem zetközi összehasonlításban is
riasztó mértékű fizetési m érlegdeficit alakult ki. A z ország
nettó adósságállománya 1989-1993 között összesen 2 m illi
árd, 1994-ben egy év alatt több, m int három m illiárd dollár
ral nőtt, és az irányzat megfordítása nélkül elkerülhetetlen
az évtized elején felhalm ozott — a gazdasági szuverenitás
védelmét is szolgáló - devizatartalékok felélése.
A számszerűsíthető pénzügyi egyensúlyzavaroknál is
súlyosabb gondok forrása a történelmi idő, a társadalmi-politikai-cselekvőképesség és a bizalom deficitjének növeke
dése. Bár az átalakulási és m odernizációs feszültségek elő
rejelzése kormányzati szinten már 1990-ben megtörtént, a
keleti piacok összeomlásából, a jugoszláv háborúból, a nyu
gat-európai recesszióból fakadó külső sokkhatásokra a gaz
daságpolitika drasztikus lépései is ráerősítettek. A kedvezőt
len irányzatok kormányzati szintű m egfordítására alkalmas
első teendők csak 1993 szeptem berében fogalmazódtak
meg. E politika következetes folytatását 1994 első félévé
ben a választási kampány, m ajd a választások után megala
kult kormányzat beépített működési zavarai és gazdaságpo
litikai passzivitása m egakadályozta. A nem zetek közötti ki-
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m életlen gazdasági versenyben a m ásfél éves passzivitás, a
ga önm agában is a társadalom m űködtetési zavaraihoz ve
döntési-cselekvési paralízis önm agában is súlyos idődefícitzet, hiszen közepesen fejlett, válsághelyzettel birkózó or
hez kötődő veszteségek forrása.
szág motivációs rendszerében nem tám aszkodhat szélesebb
3.
A cselekvőképesség deficitje jelentős részben a társávon gazdasági ösztönzőkre, s a pluralista politikai rend
sadalom m ozgósítására alkalm as nem zeti modernizációs
szer pedig ún. erőszak-m echanizm usokra. Korántsem vélet
stratégia hiányából s az elm últ években kialakult politikai
len jelenség, hogy a történelm ileg m egkésett s gyorsított
erőtér bel- és pártpolitikai m eghatározottságából fakad. Bár
m odernizációt végrehajtó országok a szerkezeti átalakulás
a kelet-közép-európai átalakulási folyam at legtöbb szerves
legkritikusabb időszakában jóval nagyobb m értékben tá 
fejlődési elem e 1956 nyom án a térség történelmi kísérleti
maszkodtak erőszak-m echanizm usokra és értékrendi m oti
laboratórium ává kifejlődő M agyarországon lelhető fel, a
vációkra, m int a szerves fejlődés több évszázados útját járó
m agyar rendszerváltoztatásban is m eghatározó súlyt jelen 
euroatlanti országok. A politikai dem okrácia és a gyorsított
tettek az úgynevezett exogén tényezők, 1989-ben, a szovjet
korszerűsödés egyidejűségéből fakadó kettős racionalitások,
amerikai m egállapodás során kialakított keretfeltételek, ill.
célkonfliktusok bénító hatását küszöbölheti ki, vagy tom pít
az ezzel összefüggésben életrehívott. politikai pártok. így a
hatja az erkölcsi, értékrendi m egújhodás. Ennek elmaradása
társadalom politikai energiáinak zöm ét az elm últ fél évti
viszont felerősítheti a rendszerváltás, a végrehajtó hatalom
zedben nem a jövőépítés hosszú távú feladatai, hanem a rö
gyengülésének időszakában amúgy is burjánzó korrupciót, a
vidtávú hatalom politikai harcok, szem élyi önmegvalósítási
gazdasági törvényességi deficitet, a bűnözést, ill. az ebből
törekvések, öndefiníciós, öntisztulási és pártközi m érkőzé
fakadó társadalm i veszteségek mértékét.
sek kötötték le. Belső konfliktusoktól terhelt, identitási za
A válság különösen kritikus területét jelen ti a magyar
varokkal küszködő, távlatos koncepciókkal nem rendelkező
gazdaság jövőjébe vetett belső és nem zetközi bizalom , ill. a
pártok együttm űködésétől eleve indokolatlan volt az ország
bizalm i tőke megcsappanása, a M agyarországról kialakított
sorsának javításához szükséges cselekvőképességet várni.
kép romlása, az ország jövőbeni történelm i szerepének elB ár az újdonsült dem okráciákban a hivatásos politikusi
homályosulása. Eltűnőfélben a hagyom ányos regionális ú t
réteg hajlam os a parlam enti erőtereket parlam enten kívüli
törő és történelmi laboratórium -szerep. A ja lta i realitások, s
politikai realitásokkal azonosítani, az elm últ fél évtized ta
a sztálini, poszt-sztálini m odell m egváltoztatására nemzeti
pasztalatai az összhang hiányára utalnak. A m odernizációs
forradalommal, m ajd reform politikai lépésekkel törekvő tár
stratégia végrehajtását politikai oldalról rendkívül nehezíti
sadalmi erők által fém jelzett M agyarország m integy ne
az ún. társadalm i tám ogatottsági deficit kialakulása, ill. nö
gyedszázadon át fontos nem zetközi szerepet játszott a tér
vekedése. A m agyar nép e században több súlyos bizalmi
ségben kibontakozó átalakulás orientálásában. 1990-ben
válságon esett át. Trianon, Jalta és 1956 külső eredetű illú
m egfogalm azódott az a stratégiai cél, hogy az Osztrák-M azióvesztést okozott, m elynek közös definíciója volt a N yu
gyar-M onarchiában és a létező szocializm usban különleges
gat cserbenhagyó, kiárusító m agatartása. A kádári konszoli
státuszt kivívó M agyarország - történelm i tapasztalatait ka
dáció és a gulyáskom m unizm us lényegét jelentő nagy írat
m atoztatva - elsőként mutasson példát a gyors és sikeres
lan paktum , a korm ányzati és az individuálszféra viszonyla
rendszerváltoztatásra, az európai integrálódásra, és így az
gos távolságtartása, békés egym ásm ellettisége, igaz, súlyos
újjászerveződő kelet-közép-európai térség modernizációs,
külső eladósodás és szerkezeti lemaradás árán, de viszony
kereskedelmi-pénzügyi alközpontjává fejlődjön.
lagos stabilitást tartott fenn. A reálbérek 1979-1987 közötti
E szerep kiteljesítése egyszersm ind lehetőséget kínált
10%-os csökkenése, s a rendszer m űködési zavarainak le
az adott kisországi lét m ellett elvárható nem zetközi jelen tő 
lepleződése a nyolcvanas évek m ásodik felére meghozta az
ség növelésére, a K árpát-m edencében élő m agyarság sorsá
elm últ évtized első nagy bizalom - és ilíúzióvesztési hullá
nak javítására. B ár e m agyar stratégiai cél ellen jelentős
mát. Ezt követte a rendszerváltoztatáshoz fűzött várakozá
nem zetközi és velük összefonódó belföldi érdekcsoportok
sok elenyészése a kilencvenes évek elejére. M ára pedig, az
léptek fel, a M agyarország jövőbeni szerepébe vetett bizal
1994. évi választást követő csalódottság, a társadalom-pszi- mi tőke felhalm ozása 1993 végéig kedvezően ala k u lt Ezt a
chikai környezet harm adik nagy átalakulása, a „régen jobb
beáram ló külföldi tőke is bizonyította. 1994-1995 viszont a
volt” hangulat roham os m egszűnése észlelhető. A legutóbbi
nem zetközi bizalom vesztés időszaka. Részben a választási
évek három nagy bizalom vesztési hulláma, s a választói
kampány, részben az azt követő m egnyilvánulások nyomán
m agatartások, a lakossági tám ogatás ezzel összefüggő válto
sorozatosan jelennek m eg a M agyarország katasztrofális
zékonysága egyrészt fenyegeti a stabilitást, m ásrészt növek
helyzetére, m űködési zavaraira, hátraszorulására utaló
vő apátiát, politika iránti bizalm atlanságot vagy éppenség
elemzések, nyilatkozatok. Ezek nyom án m ár 1994-ben több,
gel indulati-m agatartási szélsőségeket vált ki.
m int 40%-kaí, kereken 1 m illiárd dollárral csökkent az évi
A sorozatos nagy illúzióvesztések társadalom-kritikai
tőkebeáramlás, m egindult a tőkekivonás és a szubregionális
környezetében aligha m eglepő az értékvesztés ill. értékki
pozíciók sorvadása. E helyzet m egfordítása 1995-ben m ár
ürülés felgyorsulása, ill. az elm últ fél évszázad értékrendi
alig várható, hiszen m egnőttek a m odernizációs tem póvesz
torzulásainak rendkívül lassú ütem ű eltűnése. E folyamat
tés költségei és a jövőre szakadó terhei.
nem csupán filozófiai jelentőségű. A rendszerváltás sem ki
4,
A m érleg tehát m eglehetősen összetett. A z első vi
zárólag a politikai rendszer és a gazdaság működési rendje,
lágháború és a rendszerváltás közötti időszakban M agyaror
vagy a külgazdasági kapcsolatok átalakítását jelenti, hanem
szág önsorsalakítási lehetőségei m eglehetősen korlátozottak
a társadalm i értékrend, a m agatartási norm ák m egváltozta
voltak. Bár a rendszerváltás folyam atát s perem feltételeit tását is, Összehangolásukat a modernizáció, a polgárosodás
egyes pártok, szem élyek önképétől és a közhiedelem től el
követelm ényeivel. E folyam at elm aradása vagy vontatottsátérően - alapvetően külső döntési központokban alakították
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új reneszánsz bontakozik-e ki, vagy folyamatos leszakadás
következik. Az egy évezreden át nyugati formációhoz, kap
csolatrendszerhez kötődő kelet-közép-európai országok szá
mára hosszú távon sorsformáló lehet az új törésvonal, és
hogy annak melyik felére jutnak, vagy netán egy cordon sanitaire részeivé válnak. Bár nem m egalapozatlanok a felté
telezések, hogy az esetleges újabb törésvonalak is nagyha
talmi megállapodások keretében alakulnak majd ki, a bénító
fatalizmus ellen szól sok változás, az 1989. évi máltai pak
tum repedéseiből adódó manőverezési lehetőség, az elsza
baduló folyamatok, jelenségek szaporodása,
Az adott helyzetben a magyarság-stratégia alapvető
célja a megfelelő hely kialakítása a változó Európában. A
nemzet életében mindig vannak legfőbb parancsolatok,
amelyek nem hígíthatok fel a prioritásrendszerek rosszul
használt fogalmával. Az elmúlt fél évtizedben az ország fo
stratégiai célja a rendszerváltás beindítása és kibontakozta
tása volt. Ma a rendszerváltás befejezése m ellett a stratégiai
fő cél - miként.egy évezreddel ezelőtt - az új európai hely
kialakítása. Batsányi két évszázaddal ezelőtti üzenetétől né
mileg eltérően ma a történelem arra int: Vigyázó szemetek
Maastrichtra vessétek!
A célrendszerek hierarchiájában a tudomány és a gya
korlat már régóta különbséget tesz a fő és a tám ogató célok,
s különösen a Célok és az eszközök között. A pénzügyi kon
szolidáció, mint fo cél nem lehet alternatívája az európai in
n . A M AGYAR KORSZERŰSÖDÉS
tegrálódásnak. A pénzügyi konszolidáció az európai integ
FŐ STRATÉGIAI KIHÍVÁSAI
rálódás egyik szükséges eszköze, hiszen az Európai Unió
Kis országok sohasem urai sorsuknak, jövőjüknek. Fej
szigorú tagfelvételi követelményeket szab az infláció, a
lődésüket alapvetően külső tényezők, nemzetközi folyama
költségvetési deficit, vagy az államadósság mértékében.
tok ill. az azokhoz való alkalmazkodás eredményessége ha
Nem szerencsés a jelenlegi határokon túl élő magyar ki
tározza meg. Kis országok fennmaradásához e folyamatok
sebbség védelmét szembeállítani az európai integrálódás
felismerése, és a megfelelő stratégiák, alkalmazkodási me
céljával, netán kisebbségi, magyarság-stratégiai érdekeket
chanizmusok kialakítása szükséges. Az amerikai külügymi
feláldozni az Európa-politika oltárán. Magyarország európai
nisztérium szakértője, Fukuyama véleményétől eltérően a
betagozódásának sikere m egfelelő politikai magatartásfor
kilencvenes évek nem igazolták, hogy a történelem véget
mákra késztetheti a szomszédos országok európai integráló
ért. Az ország sorsát az elkövetkező években meghatároz
dásra törekvő politikai tényezőit. A nemzetközi kapcsolatok
hatja az európai erőtér átrendeződése, ill. a globalizálódó
fejlődése arra utal, hogy a gazdasági potenciáljukat erősítő
világgazdaság kihívásai, az azokra adott magyar válaszok.
ázsiai országok politikai érdekérvényesítő képessége is
1.
A nagyhatalm ak közötti nukleáris összecsapás ve
megnőtt. A több államban élő magyarság számára is a tér
szélyének nagyfokú csökkenése után a gazdaság a nemzet
ség európai betagozódása teremtheti meg a gazdaságiközi hatalompolitikai érdekérvényesítés fo színterévé vált.
politikaá-kulturális lét feltételeit a sokszínűség egységében,
E tény azonban nem zárja ki, hogy Európa keleti felében a
A nyugat-európai térségben a helyi politikát m ár mind na
biztonságpolitikai fejlem ények a jövőben is meghatározó
gyobb mértékben szövi át az etnikum. A közös kulturális
szerepet játsszanak az egyes kis országok sorsának alakulá
gyökerek viszont egyesítő erőként hatnak - m iként a német
sában. Ma már a korábbinál szélesebb körben hat az a fel
példa is mutatta - s a gazdasági, valamint politikai érdekér
ismerés, hogy a volt Szovjetunió térsége m ég hosszú ideig a
vényesítő képesség erősödését eredményezik. Fontosak az
nemzetközi, s különösen a regionális biztonságpolitika
egykori Szovjetunióban, Jugoszláviában, Csehszlovákiában
kulcsproblémája marad. Bár a kelet-európai térség demok
szerzett tapasztalatok, amelyek arra utalnak, hogy a külön
ratizálása, piacgazdasági átalakítása kívánt cél és európai
böző kultúrákhoz tartozó csoportokat egyesítő államalakula
érdek, az eléréséhez rendelkezésre álló szellemi, személyi,
tok a kulturális határvonalak m entén bomlanak fel.
pénzügyi erőforrás, külső támogatás elégtelen. E felismerés
Az új európai hely kialakítása, a csatlakozás az Euró
terjedése nyom án nem csak Kelet-Európa, hanem KeletKözép-Európa országai iránt is nő a nemzetközi bizalmat
pai Unióhoz és a NATO-hoz tehát magyarságpolitikai, biz
tonságpolitikai s gazdasági szempontból egyaránt kiemelt
lanság, erősödik a passzív, kiváró magatartás.
A megfelelő stratégiák, felkészülés és külső támogatás
stratégiai cél. E fő célnak alárendelve kell kialakítani a min
nélkül beinduló rendszerváltás m agas társadalmi költségei
denkori gazdaság, oktatás- és társadalompolitika, környezet
védelem stb, teendőit. A z ország jövője tehát elsősorban at
következtében Kelet-Európában megnőttek az átalakulás
tól függ, hogy a kedvezőtlen kelet-európai fejlemények ese
megtorpanásának veszélyei. Ma m ár korántsem zárható ki,
hogy ismét új törésvonal keletkezik Európa keleti és nyugati
tén kialakuló új demarkációs vonal nyugati oldalára kerül
jön, megfelelő teljesítményekkel, és minél előbb.
fele között. N em egyértelmű, hogy Ke 1et-Közép-Európában

ki. Kétségkívül az elm últ fél évtizedben az ország hét évti
zede nem tapasztalt történelmi esélyt kapott érdekei érvé
nyesítésére, önmozgásokra. A rendszerváltás első, legnehe
zebb szakaszának erőszakmentes lezárása, a korábbi egyol
dalú külső függőség felszámolása, az erőteljes világgazda
sági nyitás, az évtizedes stagnálás megállítása az 1994. év
eredménye. Felelőtlen és teljességgel megalapozatlan tehát
az olyan belpolitikai állásfoglalás, hogy az ország helyzete
sokkal súlyosabb, m int fél évtizede. Más kérdés viszont,
hogy m egfelelő stratégiával, a belpolitikai kényszerpályák
nélkül az átalakulás gazdasági veszteségei, társadalmi költ
ségei jóval kisebbek, a jövő alapja a jelenleginél sokkal szi
lárdabb is lehetett volna. Az is más kérdés, hogy külső meg
ítélés szerint M agyarország 1990-ben kedvezőbb esélyekkel
indult el az átalakulás útján, m int a térség többi történelmi
sorstárs-országa, s azóta az előnyök nagymértékben csök
kentek. Csökkentek, de nem szűntek meg. Komplex, objek
tív mércékkel mérve a térségen belüli magyar pozíciók még
mindig a legjobbak. Bár az ország helyzete nehéz, koránt
sem olyan rossz, m int a Magyarországról vagy a kormány
zatról kialakított nem zetközi kép. A távolabbi és a közel
múlt megítéléséről vitatkozhatunk, de az ország jövőjének
alakításában m indig is a mindenkori tényhelyzetből, vala
mint az ismert s várható kihívásokból célszerű kiindulni.
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2. Az első kérdéstói ugyan el nem választható, de ter
mészetében eltérő kihívást jelen t a világgazdasági globali
zálódás. A nemzetközi kapcsolatrendszerben egyidejűleg
hatnak a három nagy régió, az Európai Unió, a Távol-Kelet
és Észak-Amerika közötti gazdasági verseny erői, a világ
hat-hét nagy civilizációja közötti kölcsönhatások, s a világgazdasági globalizációt leginkább megjelenítő világgazda
ság mind nagyobb részét lefedő transznacionális vállalatok,
amelyekre m a a világkereskedelem kétötöde jut.
A világkereskedelem közel egyharmada e világmére
tekben működő nagyvállalatok nemzetállamokban működő
leányvállalatai közötti, vállalaton belüli kereskedelem.
M indinkább a transznacionális vállalati szférában alakulnak
ki a nem zetközi értékképződés, jövedelem-megoszlás s
nemzetközi munkamegosztás keretfeltételei. A nemzetálla
mok sorsa szempontjából korántsem közömbös, hogy az
egyes országok transznacionális munkamegosztásban a jö 
vőt hordozó, szürkeállomány-, szakképzettség-, kutatás-fejlesztésigényes, m agas fajlagos értéket létrehozó tevékenysé
gekre szakosodnak-e, vagy ipari helótákká válnak- Rendkí
vül erőteljes hierarchikus tagozódás indult már be az elmúlt
negyedszázad során is a nemzetközi munkamegosztásban
elfoglalt szerep alapján, amely növekvő polarizálódást, fej
lettségi szintkülönbségeket, az egy főre jutó GDP nagyság
rendjében százszoros eltéréseket, s ebből adódó destabilizációs veszélyeket alakított ki az egyes nemzetállamok között.
E folyamat következményeként az egyes országokon
belül is felerősödik a polarizáció, a társadalmi dezintegráció
a szektorok, lakosságcsoportok között, és nagymértékű a te
rületi, korosztályi, etnikumi és szociális leszakadás. Kiala
kul a transznacionális szektorba integrálódó dinamikus, és a
leszakadó, sorvadó szektorok párhuzama, leállhat a nemzeti
modernizáció, a polgárosodás, elsorvadhat a nemzeti életerő
és kultúra. E folyamat persze nem végzetszerú, mint a hatvanas-hetvenes évek egyes szellemi-politikai áramlatai vél
ték. Elsősorban az ázsiai országok, de Európában Spanyolország, Portugália, Írország példája is matatta, hogy megfe
lelő modernizációs stratégia, megfelelő politikai erőtérre tá
maszkodó cselekvés beindíthatja a gyorsütemú felzárkózást.
Magyarország európán belüli új helyének kialakításá
ban tehát szervesen összefügg az esetleges új európai törés
vonalból fakadó geostratégiai helyzet és a globális, valamint
európai munkamegosztáson belizli gazdasági együttműkö
dési rendszerben elfoglalt hely céltudatos alakítása. A világgazdasági globalizáció, az áruk, szolgáltatások, tőkék, tech
nológiák áramlási korlátainak fokozatos eltűnése, a nemzetgazdaságok összefonódása s integrálódása átfogó alkalmaz
kodást és a versenyképesség javítását követeli.
3. A globalizálódással szorosan összefonódó kihívás a
világgazdasági potenciál mintegy 70%-át képviselő fejlett
piacgazdaságokban kibontakozó társadalmi-gazdasági átala
kulás. A fejlett piacgazdaságok az elm últ negyedszázadban
poszt-indusztriális, szolgáltató társadalmakká alakultak,
megváltozott struktúrákkal, fejlődési hajtóerőkkel, mecha
nizmusokkal. A legutóbbi évtizedben észleljük az átalakulás
újabb szakaszát, a globális informatikai társadalom kialaku
lását. A tudományos-technikai forradalom újabb szakasza,
az ún. digitális forradalom a számítástechnika és az űrtáv
közlés eredményeinek ötvözésével alapvetően módosítja a
gazdasági tevékenység jellegét, a képzési, foglalkoztatási,
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beruházási, ráfordítási-kibocsátási arányokat, a hatékonysá
got, versenyképességet, a döntési folyam at sebességét, reak
cióidejét, az élet minőségét. Az informatikai társadalom
ugyanakkor nemcsak a nemzetközi kapcsolatokban, hanem
az egyes nemzeti társadalmakon belül is súlyos kihívásokat
teremt. A hatalom, siker, versenyképesség kulcsa mindin
kább az információkhoz való hozzájutás. Az információk
hoz hozzá nem ju tó egyének, közösségek, vállalatok, terüle
tek s országok növekvő mértékben marginálizálódnak, le
szakadnak. Gyors ütemben táguló jövedelm i, képzettségi
szakadék alakul ki az informatikai technológiák megismeré
sére, alkalmazására képes és az azon kívül rekedő közössé
gek között Az átalakulás nem csupán munkahelyeket szá
mol fel - amelyek ellensúlyozása új gazdaságpolitikai kihí
vás, - hanem átalakíthatja a hatalmi erőtereket is. Az infor
matikát uraló csoportok egyrészt gyorsuló ütemben szakad
nak el a többiektől, s növekvő kísértést érezhetnek a centralizáltabb döntési, politikai struktúrák és az ezekkel össze
hangolt irányítási mechanizmusok kialakítására.
4.
A külső kihívások megválaszolása azonban elvá
laszthatatlan a társadalom ill. a gazdaság működőképessé
gét, túlélési esélyeit feszegető létkérdések megválaszolásá
tól. Belső eredetű kihívásaink a fél évszázada elhanyagolt s
gyakorta tudatosan pusztított természeti környezetünk leromlásából, a humánpotenciái sorvadásából, a jövedelem 
termelő-képesség gyengeségét tükröző szerkezeti egyen
súlyhiányainkból fakadnak. Nem szükséges itt utalni azokra
a folyamatokra s tényekre, melyek következtében Magyarország ma a legveszélyeztetettebb természeti környezetű or
szágok sorába lépett. A természet mindinkább bosszút áll a
leigázására irányuló korábbi törekvéseken, s a környezet
pusztulása veszélyezteti a lakosság biológiai és gazdasági
létfeltételeit. A környezetszennyeződés mértéke is közreját
szik abban, hogy gyors ütemben romlik a lakosság egészsé
gi állapota, szellemi-fizikai teljesítőképessége, s növeked
nek az egészségügyi ellátási költségek, valamint a teljesít
mény csökkenésével járó veszteségek. Külgazdasági kap
csolatainkban egyre nehezebb a szennyezett területekről
származó áruk kivitele, illetve romlik az árszínvonal, csök
ken e területek vonzereje a külföldi tőkebefektetők előtt, így
romlik az esély a nemzetközi integrálódasa, felzárkózásra.
£ folyamatot távlatilag tetézi felkészületlenségünk a klímaváltozás, felmelegedés következményeire,
A környezetvédelmi deficit következményeinél időben
rövidebb távon és súlyosabb formában jelentkezik a magyar
lakosság biológiai-szellemi erejének megcsappanása. Az el
ső világháború előtti évtizedekben az európai összehasonlí
tásban még kimagasló demográfiai dinamikát mutató Ma
gyarország századunk utolsó negyedében a kontinens leg
alacsonyabb népszaporulatú országai közé lépett, a nyolcva
nas évektől kezdve nemzetközi negatív rekordként csökken
a népesség. Még ennél is nagyobb súllyal esik latba a lakos
ság, különösen a férfilakosság egészségi állapotának romlá
sa. Az egy főre jutó gyógyszerfogyasztásban elért harmadik
ötödik helyezés ellenére a felnőttkorba lépő korosztályok
kétötöde fizikailag alkalmatlan katonai szolgálatra (az 1938,
évi 16%-kal szemben), 30%-a szenved idegi eredetű pana
szoktól, személyiségzavaroktól, egyhatoduk szellemi álla
pota nem éri el a normalitás kritikus minimumát. A fokozó
dó kábítószerfogyasztás nyomán e deficit exponenciális nö

vekedése várható.
Századunk derekáig a nem zetközi szakirodalom sze
rint M agyarország lakosságának oktatási-kulturális színvo
nala messze felülm úlja az anyagi termelését. Korántsem vé
letlen, hogy ezideig kilenc Nobel-díjas került ki a magyar
iskolarendszerből. M ind külföldön, m ind a magyarországi
külföldi tulajdonú vállalatoknál nem zetközi összehasonlítás
ban még m indig kim agaslónak tartják a szakképzett magyar
munkaerő alkotási-problém am egoldási képességét. A múlt
hagyatékának folyam atos felélése, ill. az oktatási-kutatásifejlesztési-nevelési-kulturális alrendszerek fiskális kénysze
rekből kiinduló, másfél évtizede tapasztalható sorvadása a
kilencvenes években m ár láthatóan gátolja a szürkeállo
mány bőségére építkező korszerűsítési törekvéseket, a szer
kezeti felzárkózást, sőt megindította a lejtőmenetet a nem 
zetközi bedolgozói státusz, a jövedelem vesztés, a termelő
szolgáltatói helótasors felé.
A term elő képesség külső megrázkódtatásokból, intéz
ményrendszeri átalakulásokból, koncepcionális deficitekből
fakadó folyam atos gyengülése az ország pénzügyeiben tartósuló belső és külső egyensúlyhiányhoz vezetett, s ezen ke
resztül fokozatosan gyarapította a társadalom működési za
varait. A gyengülő jövedelem term elő képesség, a gulyáskommunizmus, ill. a két rendszer közötti verseny időszakabán társadalm i-politikai stabilizációs céllal kialakított belső
felhasználási, társadalm i szolgáltatási szintek között egyre
szélesedett a szakadék. A különféle társadalmi szolgáltatá
sok aránya az összjövedelem-töm egen belül az elmúlt há
rom évtizedben 17%-ról 40% -ra emelkedett, és ezt növekvő
m értékben az állam belső és külső eladósodása finanszíroz
ta, Mindez viszonylag könnyen ment a hetvenes években,
amikor a nem zetközi és az európai piacokon az olaj árrob
banása utáni likviditási bőség időszakában az inflációs rátá
nál alacsonyabb szinten lehetett hitelekhez jutni. A nyolc
vanas évek m onetáris forradalma, a pénzdrágulás időszaká
ban magas pozitív reálkam atok alakultak ki, s az eladóso
dás, ill, az adósságszolgálat m in^ költségesebbé vált.
M agyarország a térség legeladósodottabb országaként
kezdte a rendszerváltoztatást. A devizatartalékok nagyságá
val csökkentett bruttó adósságállomány, ill. az ebben az ér
telemben vett nettó adósságállomány összege 1989 végén
20,2 m illiárd, 1994 júniusában 20,5 milliárd, 1994 végén pe
dig 22 m illiárd dollárt tett ki (forrás: ENSZ EGB, Economic
Bulletin; vol. 46., 1994). A z 1995-ben előirányzott költségvetés kiadásainak kereken egyharmadát, az országban m eg
termelt jövedelem nek több, m int egykilencedét elnyeli az
adósságszolgálat. Bár M agyarországot nem fenyegette 7
milliárd dolláros devizatartalék m ellett sem 1994-ben, sem
az egyes politikai érdekcsoportok által ma híresztelt fizetésképtelenség, nyilvánvaló, hogy az eladósodás, a költségve
tési és fizetési m érlegdeficit ilyen nagyságrendje mellett, el
lenlépések hiányában az ország devizatartalékai kimerül
nek. Az elkerülhetetlen kényszerpálya lebéníthatja a gazda
ság, sőt a társadalom egészének működését is, vagy tartós
destabilizálódást, ill. olyan külső pénzügyi függőséget alakít
ki, ami az ország szuverenitásának kiterjedt korlátozásával,
a külföldről diktált belpolitikai-társadalm i erőtér és a nyu
gat-európai társadalm i-gazdasági rendszerbe aligha integ
rálható klasszikus latin-am erikai modell kialakulásával jár.
Kihívásaink term észete tehát különféle eredetű, de vé

gül is egymással szorosan összefügg, s az országtól is szoro
san összehangolt, zárt cselekvési program ban foglalt törté
nelmi válaszokat követel. Nyilvánvaló, hogy a leromlott ter
mészeti környezet és humánpotenciái, a gazdaság egyen
súlyhiánya nem segít fennmaradni a nem zetek és régiók kö
zötti versenyben, nem segíti a m agyar korszerűsödés és fel
zárkózás ügyét.
Hl. M AGYARSÁG-STRATÉGIAI VÁLASZOK
A végrehajtható stratégia alapvető követelménye a cél
rendszerek archimédészi fix pontja, a döntő láncszem, a kri
tikus kitörési pont helyes megválasztása. Ma és a belátható
jövőn belül e pontot a gazdaság jelenti. Pontosabban a több
évtized szerkezeti torzulása m iatt szenvedő és másfél évti
zede stagnáló, zsugorodó gazdaság növekedésének, korsze
rűsítésének, felzárkózásának feltételeit rendszerbe foglaló
cselekvési program kialakítása és végrehajtása. Gazdasági
növekedés, forrásbővítés nélkül aligha javítható a természeti
környezet, az emberi potenciál, a lakosság jövőképe és de
mográfiai életereje, az egyensúly, aligha várható fogadókészség az Európai Uniótól, valam int a NATO biztonsági
rendszerétől.
1.
Nem vitás, hogy az adott geostratégiai helyzet és
erőforrások mellett Magyarország jelenlegi határai államkö
zi konfliktus esetén -jiem védhetők. Csatlakozásunk a
NATO-hoz alapvető nemzetbiztonsági követelmény, amely
nek jelentősége az új Európán belüli törésvonal esetleges ki
alakulása esetén is kulcsfontosságú. Oroszország kevésbé
érzékeny Magyarország esetleges NATO-tagságával szem 
ben, m int például Lengyelország esetében. Ugyanakkor a
NATO éppen a geostratégiai helyzetből adódóan is másként
értékeli Magyarországot, hacsak kedvezőtlen kelet-európai
fejlemények következtében nem kerülünk előretolt perem 
sávba, amely javíthatná a mögöttes Európa, elsősorban
Ausztria, kisebb m értékben Dél-Németország és EszakOlaszország biztonsági helyzetét. A NATO-tagság előfelté
tele az is, hogy a szomszédos országokhoz fűződő kapcso
latok ne hordozzanak kishatalmi term észetű katonai kon
fliktus-kockázatokat.
Ugyanakkor a NATO fogadókészségét erőteljesen be
folyásolják a magyar hozomány értékének belső összetevői.
A katonai integrálódás belső oldalról sem tandíjmentes.
Megköveteli a szovjet gyártmányú fegyverrendszer lecseré
lését NATO-konform haditechnológiákra, a m agyar hadse
reg parancsnoki-, döntési-, irányítási rendszerének átszerve
zését és integrálását a NATO-struktúrákba, a személyi állo
mány kívánt át- és továbbképzését, m egfelelő logisztikai,
szállítási, hírközlési, tárolási kapacitások kiépítését,
M a
ga a felkészülés is jelentős erőforrás-mozgósítást igényel,
amelynek hozzávetőleges költsége 2-3 m illiárd dollár, majd
ezt követően a tagsági követelm ények a jelenlegi szinten a
GDP 1%-ával meghaladó folyamatos ráfordításokat igényel
nek. Megfelelő diplomáciai m unkával a szükséges erőfor
rás-többletek egy része külső támogatásból megszerezhető,
a ráfordítástöbblet zöm ét azonban a m agyar gazdaságnak
kell kiizzadnia, hacsak nem sikerül a NATO különleges bá
násmódját elérni. Az integrálódás biztonságpolitikai köve
telményei - amelyek egyszersmind a gazdasági integráló
dást is támogatják - egyértelmű állásfoglalást kívánnak a
társadalomtól és a politikai vezetéstől a biztonság árának, a
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geostratégiai helyzetjavítás költségeinek megfizetéséről.
2.
A globális kihívás megválaszolása, a társadalom
a gazdaság működőképességének fenntartása és erőteljes ja 
vítása sajátosan fonódik össze az európai integrálódás köve
telményeivel. Bár a fogadókészség mértékét végső soron el
dönthetik ma m ég előre nem látható politikai fejlemények,
a magyar társadalomnak abból kell kiindulnia, hogy azt
alapvetően befolyásolja m ajd az ország integrálódási kész
sége, képessége, hozományának értéke, ill. a partneri vonz
erő. A z Unió-tagság m eghirdetett makroökonómiai követel
ményei a tűrhető költségvetési deficit, eladósodás, infláció
mértékéről eleve egybeesnek a gazdasági stabilizálódás és
felzárkózás követelményeivel. A különféle intézmény- és
jogrendszeri, szabványügyi, eljárásrendi stb. összehangolódás a fő partnerrel pedig külgazdaság-érzékeny ország ese
tében örök alkalmazkodási követelmény. Bár még nem tűnt
el a harmadik út, i!l. a keleti kötődés nosztalgiája, az ország
alkalmazkodási követelményeinek irányát alapvetően meg
határozza az a tény, hogy a magyar külkereskedelemnek ma
kétharmada, s a jelenlegi irányzatok változatlansága esetén
az évtized végére több, mint 70%-a, a visegrádi országok
csatlakozása esetén pedig kereken 80%-a ju t majd az Euró
pai Unió tagországaira.
M it kíván tehát a magyar társadalomtól az európai út
építése? Mindenekelőtt a belső és külső erőforrások mozgó
sítására alkalmas cselekvési programot és a végrehajtáshoz
szükséges társadalmi környezetet, politikai erőteret.
A cselekvési program kialakításának kiindulópontja a
szemléletváltozás a társadalmi-gazdasági realitások alapján.
Hosszú idő óta uralkodik a rövidtávú szemlélet, s az ebből
fakadó tűzoltási gyakorlat a távlatos nemzetstratégia köve
telményei felett. Az eddigi gyakorlattól eltérően a jelen lé
péseit is a jövő követelményeihez kell igazítani. Az ország
cselekvési programja nem alakítható más, fejlettebb orszá
gok megoldásainak, tanácsainak mechanikus másolásával;
csakis a konkrét helyzet, Magyarország fejlődéstörténeti
öröksége és teljesítőképessége lehet irányadó. Tudomásul
kell venni, hogy a társadalom nem absztrakt matematikai
modell, hanem élő szövetrendszer, melynek életképessége
nemcsak jogi-, intézményrendszeri, politikai változásoktól,
hatásoktól, hanem elsősorban az ember anyagi és szellemi
létfeltételeinek alakulásától, azaz a reálszféra jelenségeitől
függ. Az emberarcú rendszerváltáshoz hasonlóan a sikeres
integrálódás csakis emberközpontú lehet.
Rendet kell teremteni az oksági kapcsolatok s a cél
rendszer értelmezési torzulásaiban. Az állandósult egyen
súlyhiányt és az inflációt nem a túlfogyasztás, a túlzott felhasználás, hanem az alacsony jövedelemtermelőképesség, a
gazdaság működési rendjének átalakítása, a fejlődés külső
feltételeinek m egváltozása okozta Ezeket viszont nem jö
vedelemelvonással kell gyógyítani. Az egyensúlyhiány
csökkentés, a jövedelem elvonás és tágabb értelemben a
pénzügyi stabilizálódás nem nemzet-stratégiai cél, hanem
bizonyos időszakban szükséges eszköz. Az elmúlt másfél
évtizedben az ország súlyos árat fizetett a célok és eszközök
összekeverése miatt. Hasonló szemléleti átértékelést kíván
annak tudomásulvétele, hogy a társadalom és a gazdaság si
keres működése megköveteli a különféle célok mindenkori
viszonylagos összhangját és időszakonként módosuló hier
archiáját. A gazdaságpolitikának például viszonylagos össz
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hangot kell teremteni a növekedés - foglalkoztatási* és árstabilitás - és a külső egyensúly eltérő követelményei kö
és
zött. A stabilitás ill. növekedés politikai szembeállítása
szintén közrejátszott az elmúlt időszak veszteségeiben.
3.
Szemléletváltás esetén a tényleges helyzet alapján
alakítható ki reális cselekvési program. A társadalom, de
sajnálatos módon a politikai szféra tisztánlátását is zavarják
az ország állapotának jellem zéséről felröppentett különféle
információk. Kavarognak a GDP valóságos, ill. statisztikai
lag mért, a költségvetesi deficit nemzetközileg összehason
lítható GFS-rendszerú (az adósságtörlesztés összegével
csökkentett deficit), vagy éppenséggel tőketörlesztést tartal
mazó, netán privatizációs bevételek nélküli nagyságrendjére
vonatkozó adatok, többnyire a riogatás szándékával.
Magyarország 1995. évi, statisztikailag mérhető össz
jövedelme 5,5 billió forint. Az országban megtermelt jöve
delmek - becslések szerint - 30%-a a fekete gazdaságban
jön létre; az eddig dinamikus árnyékgazdasági jövedelem
több, mint felét a magyar statisztika nem vette figyelembe.
Az országban termelt jövedelmek összege tehát legalább
egybillió forinttal nagyobb a statisztikainál. Feketegazdaság
persze mindenütt van, arányában azonban Magyarországon
a múlt öröksége, részben a jelen kormányzat fellépésének
erélytelensége miatt - európai rekorder.
Az országgyűlés 1994 végén 283 milliárd forint költ
ségvetési deficitet hagyott jóvá, ami nagyságrendileg a sta
tisztikailag figyelembevett jövedelmek 5,2%-át, a tényleges
jövedelmek 4,4%-át jelenti. Bár a költségvetés megalapo
zatlanul számolt 150 milliárd forint privatizációs bevétellel,
a márciusi kormányzati intézkedések ezideig 170 milliárd
forint összegű egyensúlyjavító intézkedésekről szólnak, az
az a helyzet némi szociálpolitikai visszavonulás után sem
változna. A majdani Unió-tagság 3%-os deficit-nagyságren
det tekint tűréshatárnak. A gazdasági ésszerűség a minden
kori növekedési ütemnél legalább 1%-kal alacsonyabb
GDP-hez viszonyított nagyságrendet indokol. Apokaliptikus
látomások, államcsőd-riogatás helyett abból kell kiindul
nunk, hogy a rendelkezésre álló jövedelmeink mintegy 3%ával javulást kell elérnünk. Nem mellékes tudnunk, hogy
1993-ban a nyugat-európai országok átlagában 6,7%-ra rú
gott a költségvetési deficit GDP-hez viszonyított aránya.
Minden kormány igyekszik felnagyítani a megoldandó
feladatokat. Az ország sorsa szempontjából azonban célsze
rű objektív mércékből kiindulni.
Milyen lehetőségeink vannak az egyensúly javítására?
A varázsszó több, m int fél évtizede az államháztartási re
form, azaz a különféle társadalmi szolgáltatások csökkenté
se, piacosítása. Közepesen fejlett ország esetében nemzet
közi összehasonlításban kétségkívül kimagaslik a statiszti
kailag számbavett GDP 22%-ára rúgó szociális jövedelmek
nagyságrendje. Nem hagyható azonban figyelmen kívül,
hogy a monopolszocializmus négy évtized alatt e szociális
juttatásokra hivatkozva szorította le rendkívül alacsony
szintre a béreket Jelentős bérszínvonal-növekedés nélkül a
lakosság túlnyomó többsége nem tud piaci árat fizetni a tár
sadalmi szolgáltatásokért, ennek hiányában viszont megbé
nulnak a jövőhöz szükséges társadalmi alrendszerek. Más
részt a szociális szolgáltatások arányának növekedésében
nagy szerepet játszott a gazdasági hanyatlás, a GDP 19891993 közötti 21%-os visszaesése. Nem várható azonnalija

vulás a szociális juttatások nagyarányú lefaragásától. A tár
sadalmi egyensúly, a stabilitás védelmére csak fokozatos
áramvonalasítás ajánlható. A megoldást itt is a növekedés,
jövedelem gyarapítás jelenti. 10%-os gazdasági növekedés
változatlan, de átcsoportosított szociális juttatások mellett
máris 22%-ról 20% -ra csökkenti e kiadások GDP-hez viszo
nyított arányát.
A z egyensúly javításának legjelentősebb tartalékai
nem a társadalmi juttatások, hanem a feketegazdaság szűkí
tésében rejlenek. B ár a feketegazdaság működése enyhíti a
szociális, foglalkoztatási feszültségeket a térségben, alapve
tően sérti a versenygazdaság, a gazdasági áttekinthetőség, a
közteherviselés és az államháztartási racionalitás követel
ményeit. A jelenleg 2 billió forintra tehető nem adózó jöve
delemtömeg tetem es része természetesen soha, sehol sem
ragadható meg. A gazdasági törvényesség, az adó-pénzmunkaügyi ellenőrzés szigorítása, másrészt a legális gazda
ság terheinek párhuzam os csökkentése két-három év alatt
30-40%-kal visszaszoríthatja a feketegazdaság, ill. a nem
adózók arányát, E szigorítás s tehercsökkentési harapófogód
stratégia várható hozam át érzékelteti, hogy 1 billió forintnyi
jövedelem töm eg legalizálása mintegy 250 milliárd forint
bevételtöbbletet jelenthet a költségvetés számára az egyéb
feltételek változatlansága esetén. E többletbevételek rész
ben az adó- és vámügyi hatóságok, a gazdasági rendőrség
erősítéséhez, másrészt a bérek közterheinek, a TB-járulékoknak, a személyi jövedelem adó mértékének csökkentésé
hez szükségesek. E z utóbbi egyszersmind az inflatorikus
felhajtóerők megfékezésének és a nemzetközi versenyké
pességjavításának is fontos eszköze. Megfelelő költségveté
si kedvezmények alkalmazásával a feketegazdaság szűkí
tése - az em lített harapófogó-stratégia és az ösztönzések öt
vözésével - 30-60 m illiárdot eredményezhet.
A költségvetési egyensúlyhiány fejlődést korlátozó ha
tása nem a nagyságrendből, hanem annak összetételéből
adódik. A deficit nem az elmúlt évek vállalkozást, műszaki
fejlődést, beruházásokat, infrastruktúrát, exportot, oktatást
fejlesztő programjaiból, hanem jelentős mértékben a pénz
ügyi szféra támogatásából, a bankkonszolidációból s a drága
pénz politikájának következményeiből fakad, Az 1995, évi
költségvetés kiadási előirányzatának kereken egyharmada
adósságszolgálatot finanszíroz. A költségvetés kamatkiadá
sai az 1988-89. évi hivatalos GDP 3%-ával szemben 199091 átlagában 3,3%-ot, 1992-93 átlagában 5,4%-ot, 1994-ben
6,6%-ot, 1995-ben pedig előreláthatólag több, mint 8%-ot
jelentenek. E beszédes számok jelzik a drága pénz politiká
jában érdekelt finanszírozók javára végbemenő jövedelem 
átcsoportosítás mértékét, de egyszersmind azt is, hogy a
magyar költségvetési deficit nem az állam túlköltekezésé
ből, az állam különféle szolgáltatási feladatainak finanszíro
zásából származik. Az állami feladatok ellátásával
összefüggő úgynevezett elsődleges költségvetés 1990-1994
átlaga'ban nemhogy nem járt deficittel, hanem egyenesen
0,3%-os többletet mutatott, az 1995. évi eredeti költségveté
si előirányzat szerint a hagyományos állami feladatvállalás
mértékének csökkentésével a többlet a GDP közel 3"%-ára
növekedne. Az elhallgatott tényekből következik, hogy a
deficit csökkentésére nem az állami tevékenység és a társa
dalmi működőképesség elsorvasztásával járó elsődleges
költségvetési többlet növelése a járható út, hanem elsősor

ban a finanszírozási terheket, a kamatkiadásokat kell csök
kenteni, A csökkentés önmagában is jelentős egyensúlyjaví
tási forrás. Hasonló kamatszinvonal-csökkenést eredmé
nyezhet a bankok működési hatásfokának javítása, gazda
ságszervező üzleti szolgáltató tevékenységük bővülése, a
bankfelügyelet szigorítása, a betéti és kihelyezési kamatok
közötti rés szűkítése.
Melyek a költségvetés finanszírozási költségeinek
csökkentését elősegítő fő megoldások? Gyors, 10-30 milli
árd forint körüli csökkenést a kincstári pénzgazdálkodás és
finanszírozás rendszerének kialakítása hoíhat. Ennél jóval
nagyobb lehetőségek rejlenek az egyszerűbb és olcsóbb fi
nanszírozási formák elterjedésében, ezek azonban erőtelje
sen sértik a bankrendszer érdekeit és jövedelem szerzési le
hetőségeit. A postahivatalokban vásárolható kötvények 34%-kal alacsonyabb kamata az elterjedés mértékében jelen
tős megtakarításokat hozhat, hiszen az 1994. évi adósság
struktúrában a kamatszínvonal 1%-os változása 16 milliárd
forintos megtakarítást vagy többletköltséget jelentett a költ
ségvetés számára.
Időbeni eltolódással jelentős költségcsökkenés várható
a megtakarítások növekedésétől. Hivatalos pénzügyi szakér
tők hiedelmeivel, híreszteléseivel ellentétben a magyar gaz
daság erőteljesen reagál a kamatok, árfolyamok változására.
A lakossági megtakarítások mesterségesen negatív kamatszínvonalát a megtakarítások csökkenése, a kamatadó csök
kentését, majd eltörlését, ill. a betéti kamatok emelését vi
szont a megtakarítások erőteljes növekedése kísérte. Például
1993 végétől 1994 végéig között a nettó megtakarítások kö
zel 60%-kal, 186 milliárd forintról 293 mtlliárdra, azaz a
GFS-rendszerű költségvetési deficitet meghaladó nagyság
rendre nőttek. A tartós betétek után garantált 2-3%-os reál
kamatok hosszú távon stabilizálnák, illetve növelnék a la
kosság ezidőszerint még nem túlzott m egtakarítási hajlan
dóságát. A megtakarítás-növelési cél realitását jelzi, hogy a
háztartások nettó megtakarítási rátája 1991-ben már elérte
egyszer a 15,3%-ot s csupán a jegybank szakszerűtlen be
avatkozásai után csökkent 1993-ban 7,9%-ra. Az 1991. évi
megtakarítás fennmaradása esetén az 1994. évi nettó megta
karítások 450 milliárd forintra rúghattak volna, és ez a költ
ségvetés m ellett nagyobb mértékben finanszírozhatta volna
a gazdaság korszerűsítését. Ha a gazdaságpolitika nem kor
látozza a gazdaság és a jövedelm ek növekedését, megfelelő
kamatpolitika esetén a m egtakarítások növekedése kínálati
oldalról nyomná lefelé a kamatszínvonalat. A kamatszínvo
nal 4%-os csökkenése így több, mint 60 milliárdos költségvetési egyensúlyjavítást eredményezhet a beruházások ösz
tönzése mellett.
A magyar gazdaságban a jó l ismert erőforrás-korlátok
mellett is mozgósítható a költségvetési deficit GDP-hez vi
szonyított arányanak mintegy 3%-os, azaz a maastrichti
normának már rövidebb távon is megfelelő csökkentése.
Más kérdés, hogy ennek elérése politikai cselekvőképessé
get követel egyrészt a feketegazdasággal szemben, másrészt
a jövedelemelosztási pozícióikat védelmező bankszférával
és a túlelosztás lefaragása ellen fellépő különféle érdekcso
portokkal szemben. Az egyensúlyjavítás tehát megvalósít
ható folyamat.
5.
A költségvetési deficitnél jóval súlyosabb horderejű
feladat a fizetési m érlegdeficit csökkentése. A nemzetközi
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üzleti világ elsősorban az egyes országok fizetőképessége
alapján alakítja az egyes országokra vonatkozó üzleti-befek
tetési terveit. A külgazdaság-érzékeny, külső erőforrásokra,
integrálódásra utalt M agyarország feladata m indenekelőtt a
jelenlegi m agyar GDP 9%-os fizetési mérlegdeficitjének
gyors és erőteljes csökkentése. Bár az elm últ két év irány
zatainak folytatódása esetén csak 1996 második felében me
rülnének ki az ország devizatartalékai, a korábban felhalm o
zott bizalm i toké gyors eltűnése tartós szerkezeti lemara
dást, pozícióvesztést okozna. Radikális gazdaságpolitikai
fordulatot a teljesítm ényi fordulat időigényessége indokol,
hiszen a fejlett piacgazdaságok keresletét kielégítő jó m inő
ségű, korszerű árukínálat bővítéséhez először beruházások
szükségesek.
Bárm ennyire is kedvezne a m agyar adósságszolgálati
terhek könnyítése, m a ilyen hajlandóság nem tapasztalható
a hitelezők részéről. A fizetésképtelenség kinyilvánítása,
vagy az adósság-átütem ezési kérelm ek bum erángként üthet
nek vissza a m agyar gazdaságra. Az ilyen esetekben szoká
sos nem zetközi segélycsom agok súlyosan korlátozzák az or
szág gazdasági szuverenitását, nemkívánatos pénzügyi füg
gőséget, m odernizációs csapdákat, belpolitikai erőtereket
alakíthatnak ki. A magyar GDP 4%-os kamatszolgálatát a
jövő érdekében teljesíteni kell. A tőketörlesztéshez Magyarország m ár egy évtizede új hiteleket kap, folytonos, ki
m ondatlan quasi-átütem ezés formájában.
A helyzet kulcsa tehát a külkereskedelem. Nyilván
könnyebb másfél m illiárd dolláros kam atszolgálatot fedezni
15 m illiárd dolláros export, m int 9 milliárdos mellett. A
külkereskedelem a fizetési m érleg hordozója, a külkereske
delmi m érlegjavitás pedig nem az im port korlátozásától, ha
nem az export bővítésétől várható. Az erőteljes importkor
látozás, netán protekcionista gazdaságpolitika eleve kizár
hatja M agyarországot Európából, s tartós szerkezeti lemara
dáshoz vezethet. A feladat a jelenlegi 3,8 milliárd dolláros
kereskedelmi deficit leszorítása 1,5 milliárd dollárra, amely
mintegy 30% -os export-, és 7-8%-os importbővülést feltéte
lez. B ár az elm últ évben a magyar kivitel több, mint 20%kal bővült, e teljesítm ény az eddigi idővesztés és szeren
csétlen m egoldási m egközelítések következtében megfelelő
program végrehajtásával is csak 1997-re érhető el.
Az egyensúlyjavitás alapvető követelményei struktúrapolitikai, hitel-, kereskedelem -, és árfolyam-politikai termé
szetűek, A struktúra, ill. a fejlesztéspolitika elhanyagolása
következtében a m agyar gazdaság importigényessége lénye
gesen gyorsabban nőtt, m int exportképessége. Mindez aktív
iparpolitikával, fejlesztéspolitikával módosítható. A hiteligényes gépexport és a kevésbé fejlett országokba irányuló
kivitel elsorvadása jelentős részben összefügg az exportfi
nanszírozási rendszer kiépítésének késleltetésével, a magyar
bankok exportfinanszírozás iránti nagyfokú érdektelenségé
vel, a rendelkezésre álló eszközök elégtelenségével, A hely
zet megváltoztatása korm ányzati elhatározások és ráhatások
kérdése. Az 1990-1992 közötti sikeres exportoffenzíva ki
fulladásában szerepet játszott az export-pályázati rendszer
pénzügyi kezdem ényező gyakorlatának felszámolása, a.ke
reskedelem fejlesztésére, a kollektív exportösztönzésre for
dítható szűkös eszközök reálértékének több, mint 80%-os
költségvetési elvonása. Ezek a hibák kiküszöbölhetők.
A m agyar kivitel nem zetközi versenyképességének
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csökkenésében, illetve a belföldi term elők importversennyel
szembeni növekvő térvesztésében m egkülönböztetett szere
pet játszott a jegybank felértékelő árfolyampolitikája. A
magyar valuta felértékelődésének m értéke a fogyasztói
vagy a termelő árszínvonal alapján term észetesen eltérően
alakul, de különféle szám ítások szerint a forint 1989 és
1994 vége között 18-20%-kal értékelődött fel, azaz árfo
lyampolitikai oldalról ilyen m értékben csökkent a versenyképessége. E jegybanki politika egyedülálló a volt KGSTországok csoportjában. A z 1994 évi reálfolyam at-szint Len
gyelországban 23%-kal, Csehországban pedig 38%-kal volt
alacsonyabb (forrás: P. HAVLIK: Exchange rates, W ages
and Competitiveness of Central Europe. The Vienna Institute of Comparative Studies, 1994). A felértékelő árfolyampo
litika és a munkabérek rendkívül magas magyarországi köz
terhei következtében a dollárban átszám ított havi átlagbér
1990-ben még 97%-kal volt magasabb, mint Lengyelor
szágban, 12%-kal, m int Csehországban. 1994-ben a magyar
átlagbérek 55%-kal haladták m eg a lengyel, 36%-kal a cseh
színvonalat Ilyen jelentős árfolyam- és költségvetés-politi
kai hátrányok m ellett a reál-leértéke lés és a közteher-csökkentés elengedhetetlen a versenyképesség javításához.
Kereskedelmi m érlegdeficit és a szolgáltatási mérleg
ben jelentkező kisebb deficittételek ellensúlyozása évi 1,5-2
milliárdos működő tőkebefektetést igényel, ennek elmara
dása esetén viszont szélesedik a bűvös kör, az eladósodás.
Az elkövetkező harminc hónapban tehát a jelenlegi magyar
össztermelés kereken 8% -át kellene átcsoportosítani az ex
portszférába. Ez a versenyképesség javítását, erőteljes fej
lesztési tevékenységet, késztetést igényel, de korántsem
megoldhatatlan feladat. Az idő m úlása viszont megkívánja,
hogy a belföldi termelés és a fizetési m érleg védelm e szem
pontjából elkerülhetetlen importdrágítás ne csak a költségvetés bevételeit növelje, hanem az export versenyképessé
gét, jövedelmezőségét, bővítését is szolgálja.
6.
A stratégiai kulcsszó tehát a növekedés. Éneikül
nincsen modernizáció, európai felzárkózás, befogadási haj
landóság. Növekedés nélkül egy vergődő, stagnáló Magyarország nem tud hozzájárulni a szom szédos országokban élő
magyarság sorsának javításához. Növekedés nélkül össze
omlik a szociális ellátás, az oktatás rendszere. Növekedés
nélkül nem teremthető összhang a m unkaadói és a munkavállalói érdekek között, azaz veszélyes m értékű társadalm i
politikai egyensúlyhiány alakulhat ki.
A növekedés piacok és erőforrások kérdése. A belső
piacok nem dinamizálhatok az egyensúlyhiány nagyobb
mértékű csökkentése előtt. Az ország nyugat-európai piacai
viszont az elmúlt öt évben is dinamikusan bővültek. A ver
senyképesség folyamatos javítása és a szerkezeti átalakulás
felgyorsítása esetén a felvevőpiaci korlát a nem zetközi vagy
európai megrázkódtatások időszakától eltekintve nem szá
mottevő.
Súlyosabb kérdés viszont a forráshiány. A szerkezeti
korszerűsödéssel járó évi 4% körüli tartós gazdasági növe
kedés megalapozásához a nekifutást jelentő első öt évben a
jelenlegi beruházási szint felett mintegy 12 m illiárd dolláros
pótlólagos befektetés szükséges.
Reális-e ilyen mértékű forrásbővítésre számítani? Gaz
daságpolitikai tétlenség, tévutak, vagy a csak korlátozások
kal operáló, egydimenziós egyensúlyjavító gazdaságpolitika

esetében a válasz nyilvánvalóan nemleges. Megfelelő hier
archiát, viszonylagos összhangot kialakító gazdaságpolitika
végrehajtásával azonban feltárhatók a forrástöbbletek. A
még nem privatizált állami vagyon értéke mintegy 9 milli
árd dollár, ennek kétharmada iránt van kereslet, s a privati
záció tőkeemeléssel is összekapcsolható. Pozitív reálhozadék esetén a jelenlegi, nemzetközileg és különösen a távol
keleti országokhoz viszonyított alacsony megtakarítások
mértéke akár 40-50% -kal is növelhető. Középtávon belül 34 milliárd dolláros halmozott forrásbővítést jelenthet, ha a
lakosság a fogyasztás kényszerű korlátozásával szemben ön
kéntesen növeli megtakarításait. A külföldi működő tőkebe
fektetések az elm últ öt év átlagában évente 1,6 milliárd dol
lárral bővítették az ország forrásait. Az ország 1994-ben
megroppant vonzerejének helyreállítása, illetve az 1993. évi
szint elérése esetén öt éves átlagban sem illúzió az elmúlt öt
évi szintet 2-3 m illiárd dollárral felülmúló többlettel szá
molni.
Nem lehetetlen vállalkozás tehát olyan cselekvési
programot összeállítani, amely mozgósíthatja a növekedés
beindulásához szükséges többletforrásokat, A folyamatos
bővítést az egészséges gazdasági növekedés teremti meg. A
3%-os gazdasági növekedés jelenleg is a statisztikailag mért
bruttó belföldi term ék 1,2 m illiárd dolláros növekedésével
jár. A jövedelem többlet megoszlásának aránya fogyasztásra
és felhalmozásra függ a gazdaságpolitikától, és részben a
jövőképtől. Ugyanakkora gazdasági növekedés minden
egyes százalékpontja, változatlan adószint és behajthatóság
mellett mintegy 14 m illiárd forinttal növeli a költségvetés
bevételeit.
A lehetőségek és korlátok mérlege azonban azt is mu
tatja, hogy a kiutat az exportorientált fejlődés jelenti. 10%
körüli átlagos exportbővülés megalapozza a GDP 3%-os nö
vekedését, a jelenlegi foglalkoztatási szint stabilizálását, a
fizetési m érlegdeficit lefaragását, a magyar gazdaság fizető'
képességébe s jövőjébe vetett nem zetközi bizalmat.
Az exportbővülés földrajzi irányait jelzi, hogy 1989*
1994 között évi 2,5 m illiárd dollárról 5,4 milliárdra nőtt
M agyarország kivitele az Európai Unió országai felé; a
fejlett piacgazdaságokba irányuló kivitel pedig együttesen
mintegy 90%-kal bővült. A termékszakosodást a fo partne
rek keresletének dinamikája, az európai megállapodásokban
elért kereskedelempolitikai kedvezmények mértéke mutatja,
ill. áru híján egyes m egnyílt szállítási lehetőségek kiaknázatlansága. A legutóbbi két évben az erőteljes lemorzsoló
dás után ism ét fejlődésnek indultak kereskedelmi kapcsola
taink az egykori szocialista országokkal. Jelenleg a magyar
kivitel egytizedét veszik fel, tehát nem tekinthetők alterna
tív piacoknak. Gazdasági kapcsolataink fejlesztése a térség
gel viszont stabilizáló hatású, így nemcsak nemzeti, magyarságpolitikai, hanem európai érdek is, s egyszersmind a
potenciális m agyar hozomány része Európa számára. E ho
zomány értékének növelése, illetve a gazdasági együttmű
ködés kiterjesztése m egköveteli a megfelelő finanszírozási,
garanciális feltételeket, a térségben működő magyar vegyes
vállalatok ösztönzését, az infrastrukturális kapacitások fej
lesztését. Gazdaságpolitikai feltételek hiányában indokolat
lan a szubregionális együttműködés elmélyülésére és a ma
gyar gépipari termékek hiteligényes piacainak visszaszerzé
sére számítani.

7.
A modernizációs stratégia sikere szempontjából
kulcsfontosságú feladat, hogy a kitörést ígérő tevékenységi
területekre összpontosítsuk a szűkös erőforrásokat, a gazda
ságpolitikai erőfeszítéseket. Az elmúlt öt évben megkezdő
dött a termelés differenciálódása, a belföldi adottságokat
nélkülöző, kevéssé versenyképes termelési tevékenységek
elsorvadása; növekszik a minőségi, korszerűségi szempont
ból kedvezőbb tevékenységek és általában a szolgáltató
szektor aránya. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági fejlett
ség szempontjából a jövő informatikai társadalmát kialakító
Nyugat-Európa, és az ipari, s ma már csak kis mértékben
agráralakzat jegyeit viselő M agyarország között jóval
nagyobb szakadék tátong, m int fél évszázada.
A m agyar modernizáció követelményei alapján már
ma sem indokolhat semmilyen rövidtávú költségvetési
kényszer olyan lépéseket, amelyek gátolhatnák a felzárkó
zást. A közelgő Unió-tagság m ár m a megköveteli, hogy kö
zeledjünk az Unió politikájához, gazdaság-stratégiai gon
dolkodásához. Vagyis integrálnunk kell Magyarországon is
a versenypolitikát, a kereskedelem-, az ipar- és a kutatásfejlesztési politikát, mert ezek mindenekelőtt az ún. hori
zontális ipar- és mezőgazdaság-politika számára kínálnak
távlatosabb lehetőségeket. A nem adott vállalathoz vagy
szektorhoz kötődő eszközök - szellemi befektetések, kuta
tás-fejlesztési tevékenység, energiatakarékosság, környezet
védelem, közintézményi modernizáció, kisvállalati tevé
kenység - összehangolhatok a tagsági követelményekkel. A
versenyképesség javítása tehát elsősorban az adott eszköztár
használatától várható, s ebben a regionális támogatások ed
dig is kiemelkedő súllyal szerepeltek. A sikeres felzárkózás
előfeltétele azonban a gazdaságpolitikai eszközök koncent
rálása, és az erőforrások átcsoportosítása olyan területekre,
amelyeken hasznosítható a szakosodási előnyökkel, átlagon
felüli versenyképességgel rendelkező, szakképzett munka
erő, valamint a kutatás-fejlesztési eredmények is. A magyar
gazdaság ígéretes bajnokai az élelmiszeripar, a biotechnoló
gia. gépkocsi ipar, fényforrásgyártás, konfekcióipar, szoft
verek, gyógyszerek és finom vegyipari termékek. Á tmeneti
leg és a felkészülési időszakban a gazdaságpolitika nem
hagyhatja spontán mechanizmusokra vagy transznacionális
vállalatokra a jövőt hordozó tevékenységek fejlesztését.
A már 1990-ben beinduló m agyarság-stratégia kibon
takozását gátolta az elmúlt évek ellenérdekeltsége s az
1994-1995-ös tempóvesztés. A magyarság-stratégiai érde
kek és a cselekvési racionalitások természetszerűen nem
egyeznek olyan külső, s ennek megfeleltetett belső törekvé
sekkel, amelyek Magyarországnak más szerepet szánnak az
új európai erőtérben. Az elmúlt években nem csupán a rend
szerváltoztatási feladatok újszerűsége, a társadalmi-politikai
tapasztalatlanság, hanem az ellentétes érdekek ütközése, s
az adott erőtérben elkerülhetetlen következmények is befo
lyásolták az átalakulás szükségtelenül magas tandíját, s a
magyarság-stratégiai menetrend végrehajtása során eddig
bekövetkezett két-három éves csúszást. Az elkövetkező
évek sem ígérhetnek könnyű álmot a szebb jövőre áhítozó
magyarságnak. Be kell hozni a múlt veszteségeit. A beindu
ló növekedés hozamát középtávon a korszerűsödés, a ver
senyképesség javítása, a beruházások szolgálatába kell állí
tani, és nem a fogyasztáséba. A stratégia végrehajthatósága
így végső soron a társadalmi-politikai erőtér alakulásától
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IV. TÁRSADALMI-POLITIKAI
KERETFELTÉTELEK
1. Bár az 1989. decemberi máltai amerikai-szovjet
megállapodás részletes tartalm át nem ismerjük, aligha vitat
ható, hogy a csúcstalálkozó keretfeltételeket szabott a keletközép-európai országokban kibontakozó rendszerváltoztatás
számára. Számos je l utal arra, hogy az elmúlt fél évtizedben
e megállapodáshoz fűződő hatalompolitikai érdekek is szé
lesebb sávon módosultak. A legutóbbi és a várható nemzet
közi folyamatok, illetve ezek egyes valószínű variánsai arra
utalnak, hogy ma a kelet-közép-európai országok számára
kijelölt pályák kevésbé kicövekeltek, több bizonytalan sza
kaszt tartalmaznak. Hasonló elbizonytalanodás tapasztalha
tó a térség gazdasági viszonyait erőteljesen befolyásoló
transznacionális, ill. európai nagyvállalatok magatartásában.
Az illúzióvesztés és érdektelenség időszaka alapvetően ked
vezőtlen a térség egésze számára, ugyanakkor fokozottan
hangsúlyozza az önsorsalakítás növekvő jelentőségét, mely
nek mértéke a nemzeti cselekvőképesség függvénye. Nem
új keletű felismerés, hogy egy globalizálódó kis országnak
alkalmazkodnia kell a nemzetközi irányzatokhoz, a környe
zethez, az alkalmazkodás azonban a fejlődéstörténeti örök
ség, a nemzetgazdasági adottságok alapján lehet csak sike
res. A korszerűsödés, világgazdasági alkalmazkodás hely
zetfelismerést és erőteljes nemzeti cselekvőképességet felté
telez. A cselekvőképesség a többpártrendszer keretében ki
alakult és változó politikai erőtérből fakad. Magyarországon
a politikai erőtér 1989 után igen erőteljesen differenciáló
dott, sőt dezintegrálódott. Az egyes politikai pártok szelle
misége, ideológiai arculata, célrendszere korántsem kristá
lyosodott még ki. A jelenlegi szakaszban az egyes pártok
nem is annyira ideológiai arculatuk, hanem a nemzeti cse
lekvőképesség szempontjából vett hozományuk alapján ér
tékelhetők.
A legújabb politikai ciklus kritikai elemzése arra utal,
hogy a parlamenti erőtérben elért abszolút többség még nem
garantálja a politikai cselekvőképességet. Aligha valószínű,
hogy belátható időn belül még egyszer kialakul hasonló kor
mányzati többség a magyar parlamentben, így a cselekvőké
pesség egyéb hordozóinak vizsgálata korántsem felesleges.
2. A m agyar politikai fejlődés egyik szomorú történel
mi öröksége, hogy a globalizálódó nemzetközi kapcsolatrendszer követelményeire figyelő modernizációs elit általá
ban nem fordított kellő figyelm et a nemzeti identitás, a
nemzetgazdasági sajátosságok, a kisországi lét összefüggé
seire. A nemzeti sajátosságok, identitási követelmények,
vagy éppenséggel a társadalmi igazságosság hordozó erői
viszont gyakorta a „gazdaságiszony”, a „magyar
parlagiság” bűnébe estek. A jelenlegi politikai erőteret
olyan kormánykoalíció uralja, amelynek mindkét tagja a
globalizmus, ill. a globális institucionalizmus világához
kötődik.
Az
egyén
cselekvési
szabadságának
dominanciájára építő neoliberalizmus minden országra
érvényes intézményrendszer fejlődésétől várja az egyén
képességeinek kiteljesedését és a társadalmi problémák
megoldását. E két évszázados értékrend, az ordó liberális
mindenkor a legerősebb országok, politikai-gazdasági
érdekcsoportok önmegvalósítását szolgálta és jelenleg is a
transznacionális vállalatok, globális szervezetek hálózati
rendszerébe való integrálódás szellemi-politikai kovásza, E
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stratégiában Liszt és Kossuth óta nem kap helyet nemzeti
sajátosságokra épülő cselekvés, a történelmileg megkésett
korszerűsödés racionalitási rendszere, a nemzeti ér
dekvédelem.
Hasonlóan nemzetek fölötti, intemacionális mozga
lomként fogant a szocializmus is. A szakszervezeti mozga
lom lényegében a tőke globális kihívására adott globális
munkavállalói válasz. A modem , így M agyarország jelenle
gi erőterében mély gyökerekkel korántsem rendelkező nem
zetközi szociáldemokrácia csupán a legutóbbi évtizedek
kormányzati tevékenysége során találkozott a nemzeti sajá
tosságokból fakadó következményekkel és követelmények
kel. A magyar politikai fejlődés sajátosságaként a jelenlegi,
szinte koalíciós jellegű Szocialista Pártban a nyugat-európai
átlagnál nagyobb arányban tömörülnek a nemzetgazdasági,
kulturális sajátosságokra figyelő erők, M indez nem változtat
azonban a tényen, hogy a legerősebb politikai párt ma is,
miként az előző ciklusban, a pénzügyi szféra dominanciája
következtében ideológiai-politikai értékrendi gyökereitől
eltérő, ún. pszeudomorfologikus pályán halad. E pályák - a
mexikói Intézményes Forradalmi Párt, vagy az argentin pe
ronizmus - izgalmas kutatási területet jelentenek az össze
hasonlító gazdaságpolitika vagy politológia számára, a gya
korlatban azonban az átlagosnál nagyobb valószínűséggel
magukban hordozzák az ideológia-politikai skizofrénia, a
dezintegrálódás kockázatait.
3. Az ország, illetve a társadalom működőképessége
erős kormányzati cselekvőképességet, erős ellenzéket igé
nyel. A magyar politikai erőtér e követelményeket az adott
mennyiségi arányok m ellett sem elégíti ki. Számottevő a
korábbi kormánykoalíció, ill. a jelenlegi ellenzék dezintegrálódásához fűződő érdek. Nyilvánvalóan a több bandérium
ban felvonuló, főleg csak taktikai kérdésekben együttműkö
dő, értékrendben, programokban, stílusban, személyi kap
csolatokban ma erőteljesen megosztott ellenzék ezideig nem
mutatta a kormányzati cselekvőképességre készülés jeleit, s
ma is jelentős külső és belső késztetéseket kap a megosz
tottság fenntartására.
A polgárosodás-központú politikai szövetség önmagá
ban nemes törekvés. Nem hagyható azonban figyelmen kí
vül, hogy a nemzeti korszerűsödés hordozói a történelmileg
megkésve korszerűsödő Magyarországon meglehetősen
sokrétűek voltak. Az úgynevezett modernizációs elit, a
kovász szerepkörében láttuk már a magyar köznemességet,
a köztisztviselői kart, az értelmiséget, a reformkommunista
apparátust, de a polgárságot valójában még soha. A magyar
társadalom mai egzisztenciális és tudati viszonyai nem utal
nak arra, hogy ma a polgárosodás önmagában elégséges tá
mogatási tömegszerűséget jelent a kormányzati cselekvőké
pességre,
4, Az ország sorsának javításához jelenleg még széle
sebb bázis, a nemzeti felemelkedésért együttműködésre haj
landó erők pártokon túlmutató szövetsége szükséges. Ma
szinte minden párt rendelkezik ilyen erőkkel. A múlt örök
ségeként a párterőviszonyok ma még nem képezik le a tény
leges társadalmi erőviszonyokat. A nemzeti cselekvőképes
ség most megköveteli a pártok, a munkaadók, s m unkavál
lalók, a különféle érdekképviseleti csoportok, az önkor
mányzatok, a vallásfelekezetek, a szellemi területek kon
struktív együttműködésének kialakítását. Új politikai súly

képzés szükséges annak elfogadtatásához, hogy a másság,
mások érdekeinek tudomásulvétele, tolerálása stabilitási
előfeltétel. A hosszas külső függőség után az ország nem
akar eben gubát cserélni, s önkéntes szuverenitás-korlátozá
sokra csupán integrálódási hozamokkal együtt hajlandó; az
állam- és nemzetközi intézményekkel folytatott tárgyalások
nem baráti találkozók, hanem érdekérvényesítési küzdel
mek, m int ahogy az ország érdekeinek érvényesítéséért fel
lépő szem élyiségek és erők nem nacionalisták, nem a tár
gyaló partnerek ellenségei. É s nem lehetséges biztonságot,
dinamikát ígérő, demokrácia elvein nyugvó kapcsolatrend

szer a kisországok érdekeinek figyelem bevétele nélkül.
A korszeríísödési stratégia m egvalósításához garanciát
tehát átfogóbb politikai keretek, a „Szövetség M agyaror
szágért” keretében kibontakozó együttműködés nyújthat.
Ma nehéz megjósolni, hogy a történelmi jelenben működő
társadalmi-politikai erők képesek lesznek-e a nemzeti m eg
újhodás és korszerűsödés programjának végrehajtásához
szükséges, nyilvánvalóan átmeneti jellegű, a szakszerűségre
támaszkodó technokratikus irányítás elem eit gazdagabban
tartalmazó együttműködési forma kialakítására. A tét azon
ban nem kevés. Az ország sorsa.

A találkozó pén tek esti Építész Szalonján a KVADRUM
Építésziroda veresegyházi gyógyfürdő és kórház tanulmány
tervéről beszélgettünk. Az iroda veresegyházi terveit egy ké
sőbbi számunkban részletesen fo g ju k ismertetni. A z alábbi
akban egy másik, ott kiállított tervet mutatunk be.

tes tömbjeit felrobbantották, mert a napfény-tágasság-higiénia előírásainak megfelelő épületek elviselhetetlen lakókör
nyezetté süllyedtek. A robbantás képsorait megtekinthetjük
Godfrey Reggio filmjében, a Kizökkent világ-bán. Ez a m ű
téti beavatkozás lenne a legjobb, amivel a bolsevizmus e
mementóit a Föld színéről eltüntethetnénk, csakhogy itt két
millió ember lakásáról van szó. A hazai panelházak lerom
lása még a visszafordíthatatlan és robbanásszerű leépülés
küszöbén innen van. Ma még csak a betöréseknél, rongálá
soknál, és a sötét folyosókon történő nemi erőszaknál tar
tunk, de a neurózis még elképzelhetetlen mértékekig foko
zódhat. Most még van egy kis idő a más válaszokon való
gondolkodásra.
Egy lehetséges másik megoldás: kisebb-nagyobb vál
toztatásokkal tegyük lakhatóbbakká a panelházakat, és fé
kezzük m eg robbanásszerű leromlásukat legalább a tartószerkezetek elhasználódásáig, illetve addig, am íg fokozato
san meg nem szűnik a kereslet a panellakások iránt. így el
kerülhetővé lenne az elértéktelenedés következtében tör
vényszerűen fellépő gettósodás.
A közvélemény - a lakók és a hivatali technokrácia a felújítást, ugyanakkor az állami beavatkozást is elodázhatatlannak tartják. A lakótelepek gyors - vagy lassú - felszá
molásának kérdése fel sem merül. E vélekedésekkel —mint
realitásokkal - is szembe kell néznünk. A volt szovjet lakta
nyák panellakásai iránt - melyek a magyar lakótelepeknél is
alacsonyabb színvonalúak, noha nem tíz-, csak négyemele
tesek - nagy a kereslet. A huszonöt év alatt felhúzott lakás
tömeg megszüntetése világháborús kárral lenne egyenérté
kű. Meglehet, ez az ára annak, hogy végre felszabaduljunk.
Egy konkrét megbízás kapcsán m i a második válasz
mellett foglaltunk állást. Tanulságos a kelenföldi eset né
hány aspektusa.

Ertsey Attila
TETŐRÁÉPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
A KELENFÖLDI LAKÓTELEPEN
A tetőtérbeépítés kényes feladat. Különösen az, ha tíz
emeletes panelházról van szó. A történet során szembe kel
lett nézni a panel m inden problémájával, és választ is kellett
rájuk adni - nem volt m ás választás. A műszaki-építészeti
kérdések m ásodlagosak az alapkérdéshez képest: mi lesz a
panelházak sorsa? Több, mint 500.000 ilyen lakás van Ma
gyarországon; az emberek egyötöde - 2,1 millió - panelban
lakik. Ez a nemzeti sorskérdések közé emeli a problémát.
N ézzük a m űszaki szempontokat: A tartószerkezetek
u’d jó k ; többségük száz évig is m eg fog maradni. Az épületgépészet azonban a tíz évnél öregebb házaknál m ár szinte
mindenütt elavult. Liftjavítás, csőrepedés, tetőtérbeázás mindennapos problémák. A teljes gépészeti felújítás - az
épület korától függően - 5-30 éven belül esedékes. Sok te
endő akadna még: utólagos hőszigetelés, egyedi mérőórák
felszerelése, stb. - mindez a fajlagosan magas rezsi csök
kentését tenné lehetővé.
Az épületek - szisztém ájukból egyenesen következtet
hetően - emberi együttélésre alkalmatlanok. Ezen kis mér
tékben lehet ugyan javítani, lényegét tekintve azonban nem.
A kis lakások esetenként a panel átvágásával egybenyitha
tok. A sok esetben elmaradt szociális és szolgáltató létesít
m ények utólag is m egépíthetők, bár jelenleg az élet azt
kényszeríti ki, hogy a lábakon álló házak földszintjét építik
tele üzletekkel, ahol pedig ez nem áll rendelkezésre, ott a
tárolóhelységek vagy a földszinti lakások alakulnak át disz
kontüzletekké vagy kisiparos-műhelyekké.
Milyen válasz adható erre a helyzetre?
Az egyik válasz: hagyjuk a műszaki-erkölcsi romlást
kiteljesedni, s az így fokozatosan tönkremenő, értéküket ro
hamosan elvesztő épületek helyett emberi léptékű, egészsé
ges életre alkalmas, alacsony szintszámú lakásokat építsünk.
Ez a folyam at m ár több helyen végbemement, - Magyaror
szágon m ég az elején tartunk - tehát tanulmányozható, kö
vetkezm ényei végiggondolhatok.
Charles Jencks {A posztm odem építészet nyelvé) a mo
dem építészet elhalálozási időpontjaként jelöli meg azt a
pillanatot, amikor a CIAM elvei szerint, 1951-ben épült, és
építészeti díjat nyert Pruitt-Igoe lakótelep tizennégyemele

1994 ősz: A Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szö
vetkezet vezetősége m egbízza Ertsey A ttilát (Kör Kft.) és
Helyes Gábort (Tekton Kft.) a szövetkezet tulajdonában lé
vő 10 db 100 lakásos pontház magastetöráépítési lehetősé
geinek feltárását célzó tanulmányterv készítésével. A cél: a
tetőfelület eladásával bevételhez jutni az épületek gépészeti
felújításának legalább részleges elvégzéséhez.
1994 november:A tanulmányterv elkészül. A kerületi
zsűri és a főépítész nagy tetszéssel fogadja.
1994 december 6. Lakossági Fórum : A z érintett kb.
3000 lakó közül mintegy 200 van jelen. A vélemények
megoszlanak, fele támogatja, a többi kételkedik vagy ellen
zi. Jelen van a 43. ÁÉV volt munkatársa, a hazai panelhá
zak legfőbb szakértője, Tóth János.
1995 január: Modell készül a január 20-i közgyűlésre.
Egy lakó (nyugdíjazott pszichológusprofesszor) aláírásgyűj
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tést kezd a tetőtérbeépítés ellen. Néhány az állításai közül: a
vényzet megőrzésével létesítendő mélygarázsokban lehet
biztosítani. A házak közti - többnyire közterületi - parkok a
tervezők 15 m illió forintot, a szövetkezet elnöknője 900
lakóközösségek tulajdonába kerülnének. A parkolás megol
ezer forintot vett föl; a vezetőség lop; csal, sikkaszt; eladják
dásával a gépkocsik álta! letaposott, kutyaürülékkel gazda
a fejük fölül a tetőt; az épületek nem bírják a terhelést, stb.
Piackutató hirdetést ad föl a szövetkezet. Eredménye:
gon borított felületből éjszakára bezárható, igazi park vagy
részben kiskert lehet.
potenciális vevők jelentkeznek az összes létesíthető lakásra;
A magastető-ráépítés belső elrendezése több változatot
befektetők vállalkoznak a tetőtér és a mélygarázs finanszí
tett lehetővé; a tíz, egyenként százlakásos épületben kizáró
rozására.
lag kb. 52 m -es lakások vannak. A tizedik emeleti lakások
Az aláírásgyűjtés botránnyá dagad. Az ellenzők meg
felfelé bővítésével egészséges méretű otthonok jönnek létre,
alakítják a Lakók Érdekvédelmi körét (LEK). Kihívják a
alul a nappalihoz kapcsolható étkezővel és konyhával. A te
Magyar Hírlap újságíróját. A cikk pozitív hangvételű. Szer
tőn alig vannak alaprajzi kötöttségek, így a tervezett válto
zője sorozatot indít a panelproblémáról. Felfigyel a NapTV
zatok a 80 m2-estől egészen a 250 m 2-es luxuslakásokig ter
is; riport készül az elnöknővel, a tervezőkkel, majd az ellen
jednek. A lakásokhoz használható méretű teraszok kapcso
zőkkel. Mindkét riport a ráépítést pártolja. A LEK újabb
lódnak (a legnagyobb 50 m 2.) A lépcsőház feletti tér a lakó
vádja: a Szövetkezet lefizette az újságírót és a TV-t.
közösségé; alkalmas például a lakógyűlések megtartására A január 20-i közgyűlés a botrány m iatt elmarad. A LÉK
ma ezeket egy 6 m2-es liftelőtérben szokták megtartani, ki
követelése: mondjon le a vezetőség; egyszemélyi, profi
terjeszkedve az innen induló két középfolyosóra.
vezetést; könyvizsgálót bíznak meg a könyvelés áttekinté
A ráépítés következtében nő a lakásválaszték, s ennek
sére. A vezetőség a 10 házban tájékoztatás céljából lakó
megfelelően megindulhatnak a házon belüli lakáscserék. A
gyűlést tart. A XI. kerületi kábeltelevízió (TV11) interjút
tetőfelújítás költsége, ami 5-10 évenként jelentkezik, s al
készít a tervezőkkel és egy másik lakóközösség elnökével.
1995.
február 24. Közgyűlés - Lincshangulat. A tervekalmanként 20 milllió Ft-ot jelent, egyszer s mindenkorra
elmarad. A tetőfelület eladásából befolyó összeg elég a gé
zőket nem engedik felszólalni. A ráépítést 390:5 arányban
pészeti felújítás jelentős részére, többek közt az egyedi víz
leszavazzák. A vezetőség előző nap m ár lemondott. A
mérőórák felszerelésére is. Ma a szövetkezet évi 28 millió
közgyűlés eredménytelenül zárul, a tetőtér lekerül a napi
forint vízdíjat fizet az ezer lakás után. Általános tapasztalat,
rendről, az eddigi vezetőség csak ügyvezetői szerepet visz
az új választásokig. A könw izsgáló jelentését nem engedik
hogy a vízfogyasztás körülbelül a felére esik vissza a víz
órák felszerelése után. A megnövekedett bevétel már folya
ismertetni. (Tartalma: a vezetőség hibátlanul és törvényesen
matos és fokozatos fejlesztést is lehetővé tesz, s nem csupán
gazdálkodott.) Az MTV Objektív című adásának stábja
a jelenlegi tűzoltómunkát. A fejlesztések (pótlólagos hőszi
felvételt készít a botrányos közgyűlésről. A tervezőket és az
getelés, stb.) további rezsi csökkenést eredményezhetnek.
ellenzőket is megszólaltatja.
a közös parkok gondozására, és a mindenkié-senkié
1995
március: A LÉK megoszlott. A könyvizsgáló jeJutna

gyakorlat lassan megszűnhetne.
lentésének nyilvánosságra hozatala után plakátháború indul
Ezek az épületek a hetvenes években, a LAKÓTERV
a LÉK-en belül, egymás ellen. A LÉK 10 főre apad. Napon
AlO-es típusterve alapján készültek. Formai jegyeik a mo
ta több támogató, gratuláló lakó jelentkezik a szövetkezet
dernizmus kubista tömegképzését mutatják, melyben az
(már csak ügyvezető) vezetőségénél.
épületek kontextus nélküli, szabad mezőre állított, egymás
A TV riportok hatására 10 másik lakóközösség és be
ba hatoló idomok. Esetükben nem beszélhetünk a hagyomá
fektető érdeklődött a ráépítés iránt. Kivitelezők is jelentkez
nyos értelemben vett építészeti tagoltságról - lábazat, nyí
tek. A lemondott elnöknővel a tervezők további együttmű
lásrendszer, párkány, belső arányok helyett csak a panelek
ködésbe kezdtek, más helyszíneken.
mechanikus sorolásával találkozhatunk. Ezért az építménye
ket csak táji elemként tudtuk kezelni, m elyek az ásványi
struktúrákhoz hasonlóan sziklák, vagy mesterséges hegyek
módjára állnak, bizonyos homogén egységben.
A tetőre kerülő felépítmény úgy települ erre a for
mavilágra, mint a Meteorák kolostorai. Igyekszik egybeol
vadni az alsó épülettel, annak struktúrájából kinőve, de azt
feloldva; befejezve az emeletek személytelen sorát. Változó
ritmusú, ragasztott fa tartószerkezetű tetők emelkednek föl,
a záró attikapaneltől kissé visszahúzva. A központi tetőfel
építmény tömör vagy áttört kupolát kap, m elyet a tetőventillátorok hegyes tornyai kísérnek. A körbefútó keskeny terasz
itt-ott kissé kiszélesedik, és mellette a szintben lejjebbről
indított támaszrudak pártázata zárja le a faltömeget. Az
Városépítészet: a tetőtéri beépítések létesítésének fel
építmény így a sziklán megtelepedő kövirózsák képéhez
tétele a többletparkolóhelyek telken belüli biztosítása. Az
hasonlítható.
eredeteileg itt lakók az akkori középosztály tagjai: ahhoz túl
A Meteora-vízióból könnyen lehet valóság, valahogy
gazdagok, hogy tanácsi lakásra jogosultak legyenek, de ah
úgy, ahogy Szörényi László írta le a panelházak végnapjait,
hoz m ár szegények, hogy öröklakást vásároljanak. Jövedel
mikor a lift egyszer csak végképp elromlik, és a lakók kosa
m i kategóriájuk szerint részlegesen támogatott szövetkezeti
rakban húzzák föl egymást az emeletre. Lehet, hogy a tetőn
lakást vehettek. Aki erre jogosult volt, annak viszont autója
lakók alól kirohad a ház, és ők a sziklák csúcsán növő gyo
nem lehetett - különben öröklakásban lett volna a helye. A
pár módjára őrzik az elhagyott vázakat.
normatívák következésképpen nem írták elő a szükséges
A felújítás több helyen már folyik. A robbantás egye
számú parkolóhelyet, így annak utólag, és legfeljebb a fele
lőre elmarad. A további kérdéseket a panellakók következő
épült meg - a zöldterület rovására. A többietparkolóhelyet
generációi öröklik. Azokat nekik kell majd megoldaniuk.
így részben a felszínen, részben csak a parkok alatt, a nö
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NAGY ERVIN MUNKÁI
ÖSZTÖN ÉS COMPUTER
BESZÉLGETÉS - 1995 május 22.
Gerle János: Hogyan kerültél a Vátiba, Makovecz Imre
műtermébe?
Ez egy tök véletlen volt, én az egyetemről Molnár At
tila városrendező műtermébe kerültem, akit nagyon okos
meg kitűnő embernek tartok, dehát úgy istenigazából nem
találtam a helyemet, és Gerencsér Jutka, akit ismertem, be
ajánlott Imréhez, egyszer átmentem beszélgetni vele, és így
kerültem a ti szobátokba, te is ott ültél akkoriban, meg Kölönte Zsolt, m eg Komjáthy Attila, Várlaki Erzsi, Kravár Ág
nes. így kerültem oda, ez volt Isten tudja mikor, 1975-ben.
Hát istenigazából semmi okosat nem tudok rá monda
ni, miért ilyen házakat csinálok, fene tudja. Tulajdonképpen
ha a praktikus részét nézzük, ez nem úgy történik, hogy én
pont ilyenfajta házakat akarok csinálni, hanem elkezdek raj
zolni, és akkor nyilván az embert megkísértik különböző
áramlatok, hogy m it rajzoljon, például amikor mesteriskolás
voltam, akkor az volt a divat, hogy mindenki bizonyos neoreneszánsz házakat rajzol, én is megpróbáltam, tudtam is
ilyeneket rajzolni, aztán megutáltam őket. Tehát nem azért
csinálok pont ilyeneket, mert valamiféle mély elvi elhatáro
zás tám adt bennem, hanem azért, m ert utálom a többi fajta
házakat. Ez a dolog tulajdonképpen elég egyszerű. Régeb
ben, amíg otthon dolgoztam - ami tulajdonképpen sokkal
jobb volt, mert nem zavartak folyton mindenféle marha te
lefonok, m int m ost - addig úgy dolgoztam egy házon, hogy
elkezdtem foglalkozni vele és akkor vitt valami, az Isten
tudja mi; egyre jobban kezdtem belemenni, ebbe a lovardá
ba is, ami a diplomatervem, a kertben csináltam a nagy famodellt, tehát szerintem ez inkább egy művészeti valami,
Isten tudja, nem sok köze van tudományos elméletekhez
meg nem tudom mikhez, valószínűleg az ösztöneim visznek
errefelé. Nyilván vannak előképek, nyilván benne van Lechnertől az Imréig nagyon sokféle ember, aki ezt befolyásolja.
Amikor fiatal voltam, voltam Európában két hónapig és
Guarini házait, meg Gaudi házait megnéztem, tehát ezeket
nem én találom ki egyiket se, ez valahogy belém ivódott.
Isten tudja miért, nem tudom miért.
Te magad látsz a házaidban valamilyen fa jta fejlődést,
nem nagyon j ó szó ez, mert nem úgy gondolom, hogy az
egyik jobb, mint a másik, inkább valamilyen irányt, amerre
ez a dolog változik? Vagy ez nem is érdekes dolog?
Szerintem nem nagyon érdekes, nem hiszem, hogy egy
későbbi ház jobb lenne. Szerintem egy ember húsz éves ko
rában sokkal jobb, m int hatvan éves korában, csak húsz
éves korában nem tudja megvalósítani azt, amit szeretne.
Nyilván később egy csomó manír meg rutin meg nem tu
dom micsoda rájuk ül, de én nem hiszem, hogy ez a dolgok
lényegét érinti. Úgy gondolom, hogyha a dolog lényegét

nézzük, akkor valószínű, hogy harminc évesen az ember
háza jobb, mint am it hetven évesen csinál, csak harminc
éves korában ezt a lényeget nem tudja elmondani, nem tud
építészeti mondatokat fogalmazni belőle.
Annál furcsább számomra, hogyha ez a tervezés igazá
ból egy ösztönös terület, akkor te ezt összekapcsoltad egy
ponton valamivel, ami számomra úgy tűnik, hogy egy evvel
teljesen ellentétes terület: ez a számítógépes feldolgozás. Ez
nem biztos, hogy így van, de érdekel, hogy amikor neked ki
kell találni ilyen módon, ösztönösen egy házat, akkor ebben
milyen mértékben van segítségedre a számítógép, tud-e j e 
len lenni a tervezési periódusban, és befolyásolja-e egyálta
lán ezt az ösztönös tervezési folyam atot az, hogy te tudod,
hogy számítógépes feldolgozás lesz a végeredmény?
Nem, nem befolyásolja, illetve talán ront rajta. En
úgy vagyok ezzel, hogy szerintem egy háznak a kitalálása
semmiféle összefüggésben nincs azzal, hogy hogy dolgozod
föl. Tehát, mondjuk a Vátiban, amikor egy szobában ültünk,
akkor elvárták, hogy fénymásolat formájában adj ki egy há
zat, és függetlenül attól, hogy milyen gondolatod volt, en
nek volt egy menete, le kellett menni a fénymásolóba meg
fejesvonalzót szereltél az asztalodra, csőtollal rajzoltál,
hogy lehessen látni, stb. Én a CAD-et ugyanilyennek tar
tom. Egyszer talán ezek a CAD-ek intelligensek lesznek. A
számítógépes építészeti programok, amiket én ismerek, és
azt mondhatom neked, hogy gyakorlatilag majdnem m ind
egyiket ismerem, ami van az országban, jó néhányat ki is
próbáltam, ezek roppant kezdetlegesek. M indig a nagyapám
autója ju t eszembe a háború előtt, egy nagy A dler volt, azt
hiszem, nem emlékszem rá pontosan; egy baromi nagy nyi
tott autó és egy nagy történés volt, mikor ezzel valahova el
mentek, de gyakorlatilag használhatatlan volt, mert hol be
ázott, hol nem tudom, mi történt vele. Ezek a mostani CAD’
ek ugyanilyenek, de a századfordulón bizonyos úri körök
ben egy fiatalembernek kellett, hogy legyen autója, és ma
ugyanilyen elvárások vannak bizonyos körökben az építé
szekkel szemben. Olyan nagy építészekkel, mint mondjuk
az Imre, vele szemben nem, de olyan kaliberű építészekkel,
mint én, igenis vannak. Én is így csöppentem bele ebbe,
hogy rajzoltam Esztergomba egy házat egy svéd cégnek és
ezek a svédek nagyon meg voltak velem elégedve, az elején
nagyon jó viszony alakult ki közöttünk, nagyon kedvesek
voltak, mindenben támogattak, és azt mondták, hogy na
gyon hisznek bennem, dehát ilyen ázsiai módszerekkel,
hogy egy ember kézzel rajzoljon egy házat, nem lehet dol
gozni. Természetesen mondtam, hogy ez egy eszeveszett
marhaság, ma is azt mondom, semmi köze nincs a háznak a
feldolgozás módszeréhez, de kicipeltek kétszer Svédország
ba és rájöttem arra, hogy én ezt egyszerűen nem tudom ki
kerülni, mert abban az építtetői rétegben, akiknek m a is dol
gozom, ez fontos. N e gondold, semmiféle rossz érzés nin
csen bennem velük szemben, csak egy egész más gondolko
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dásmódú társaság. Van, akinek a lexikális műveltsége nagy,
van, aki inkább intuitív típus; a zenéhez ért vagy az iroda
lomhoz, vagy az Isten tudja micsodához, de tulajdonképpen
rajzokból nem tudják megítélni, milyen egy ház. Tehát az
építész bekerül egy csapdába; m int Goethe meséjében a kí
gyó, akinek át kellene m ennie a folyón, de ehhez hídra van
szüksége. Én mondjuk hiszek abban, hogy baromi jó , amit
rajzolok, de van a folyó, és én ezen nem tudok átmenni,
mert egy orvosprofesszor vagy egy menedzser vagy akárki,
akit én nagyon kedvelek személy szerint, és nálam sokkal
jobb ember, csak nem tudom vele elhitetni, hogy ilyen házat
kellene építenie. Tehát ez arról szól, hogy egy egzakt, hű
vös, mondjuk, hogy tudományos módszerrel tudok megkö
zelíteni valamit, mintha egy orvosi röntgen vagy nem tu
dom mi a fene volna a házról. így tudom elhitetni valakivel,
hogy át fogunk érni a folyó túloldalára. Olyan még eddig
soha nem volt, hogy valaki utált volna egy házat, am it épí
tettem neki..

nem nagyon támadható, mert nem tudnak vele mit kezdeni,
mert ez egzakt, mert nem tudják azt mondani, hogy ez ilyen
meg olyan. Tulajdonképpen ezen a dolog elmegy másfelé.
Szóval olyasmi, mint hogyha felépítenél egy pontonhídat a
folyón, ezen át tudsz menni, és az egész probléma, ami ed
dig volt, megszűnik, őszintén szólva, erről szól a dolog a
számítógéppel.
Van egy másik oldala, hogy ezeket a CAD programo
kat gyakorlatilag egy raszteres gondolkodásra találták Iá,
hogy egy házat nagyon egyszerű megrajzolni vele, aminek
tíz emelete egyforma egymás fölött.
Amikről te beszélsz, azok az építészeti programok.
Ilyen például az ArchiCad, a Nemetschek, az Autó Architect, millió ilyen van, ezeket én ismerem, ezek szerintem
szemetek. Szóval ezek nem építészeti programok.
De akkor te milyen szoftverrel dolgozol?

És ha rajzolsz tíz j ó távlati képet szabadkézzel?
Az csak ront a dolgon szerintem. Én ezzel próbálkoz
tam, de az ront a dolgon, akkor az emberek általában meg
ijednek. Vegyünk egy esetet, hogy idejön hozzád, mondjuk
egy intelligens, kedves asszony, tévés személyiség, aki mű
velt, milliófelé já rt a világban, azzal jön, hogy ő nem akar
olyan baromi ronda házat, mint a többi, teljesen szabad ke
zet ad, meg minden. Rajzolsz neki egy házat, és baromira
megijed, hogy Jézus Mária, hát azért ennyire nem gondol
tam, és hogy éppen a m últkor járt Bécsben és hogy nézzem
meg, hogy a Hundertwassemak milyen háza van, hogy az
tulajdonképpen olyan m int a többi, csak vidámabb. Én mon
dom neki, hogy akkor a Hundertwasserral kellene házat raj
zoltatni, meg hogy nem egészen erről van szó, meg én nem
vidámabb házat rajzolok, hanem van egy meggyőződésem,
hogy milyen házat kell, de ezek a dolgok általában meg
ijesztik az embereket. Akkor vagy rá tudod arra venni, hogy
menjen el megnézni egy régebbi házadat, ami tulajdonkép
pen teljesen normális, egy család tud benne élni, semmi kü
lönös dolog nincs benne, vagy, biztos te is átéltél ilyeneket,
vannak törések egy építtetővel kapcsolatban. Ha számító
géppel dolgozol, ezek nincsenek. Nem jelennek meg. Azért
nem jelennek meg, m ert az emberekbe, Isten tudja miért,
valahogy beépül egy ilyen furcsa reakció. Ha elmész egy
orvoshoz, az csináltat egy röntgent, és utána kiírja egy szá
mítógép, hogy m it tudom én, milyen latin nevű betegségeid
vannak, akkor vagy megijedsz, hogy nemsokára meghalsz,
vagy nem, mindenesetre azt nem mondod, hogy ez az orvos
egy marha és nem m ész el egy másikhoz. Ha viszont elmész
egy természetgyógyászhoz, akkor vagy hiszel benne, vagy
nem. Tehát ott sokkal hamarabb felmerül benned egy kétely
az egész iránt, m int az előbb,
Ezenkívül természetesen vannak a számítógépnek elő
nyei, nem kell kottázni meg ilyenek, de ezek nem lényege
sek. Tehát az én számomra tulajdonképpen az a fontos,
hogy például egy tervzsűrin m i történik. Voltam tegnapelőtt
a II. kerületben, ahol ott volt a Szrogh Gyuri bácsi által ve
zetett építészeti zsűri, te tudod, hogy mit jelent egy ilyen
történet, nem jelent kifejezetten hátszelet ezeknek a fajta
terveknek, de ha beviszel egy számítógépes rajzot, akkor az
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Ez, amivel mi dolgozunk, ez egy geometriai program,
úgy hívják, hogy Autocad, ez a legprimitívebb dolog a vilá
gon, ez egy alapprogram. Egy geometriai program, amivel a
csigától kezdve a világon bármit m eg tudsz rajzolni, bármit
a térben nagyon egzaktul meg tudsz határozni. Gondolj a
háború előtti autóra, vannak technikai nehézségei, például
be kell kurblizni, de ezeken úrrá tudsz lenni, ha egyszer egy
ilyen autóval elindultál, az nyilván egy fantasztikus dolog
volt, adott egy nagyfokú szabadságot. Ennél ugyanígy van.
Tehát egyrészt korlátoz, hogy egy géphez vagy kötve ahe
lyett, hogy a zsebedből elővennél egy papírt és skicceinél
valamit, tehát ez nyilván egy bonyolult dolog, de óriási elő
nyének látom, hogy egy olyan egzakt geom etriát tudsz bár
miféle bonyolult állatból, organizmusból, akármiből felépí
teni, ami utána támadhatatlan. Egy kivitelezőnek vagy bár
milyen kollégádnak teljesen egzakt módon meg tudod mon
dani, vagy meg tudod mutatni, sőt tetszőleges helyről le is
tudod fényképezni a meg nem épült házat - tehát védetté
válsz.
Tudsz mást is, aki Autocad program mal tervez?
Nem. Én két helyen találkoztam ilyennel, egyszer fel
színesen Hollandiában, egyszer mélyebben Svédországban.
A svédországi feldolgozás is, ahová engem kivittek, kudarc
lett a végén. Az Autocad egy alapprogram, ez olyan mintha
valaki elvégez egy középiskolát és az építészeti programok
ezek után olyanok, mintha valaki az Ybl-t elvégzi. Tehát
bizonyos fokú szakmai rutinok épülnek rá, hogy tud kon
szignációt csinálni meg ilyeneket, de ugyanakkor nem a
szabad tervezés felé, nem a saját személyiség kifejezése felé
megy, hanem egy ilyen savanyú, beszűkült, hogy is mond
jam neked, szögletes szaki lesz belőle. Gondolj például a
blokkos házakra. Amivel mi Svédországban dolgoztunk, azon a gépen rajta volt ez a bizonyos Autocad, amelyik bor
zasztó sprőd, nehezen kezelhető, nehezen tanulható meg,
millió hibája van, amiket Össze-vissza kell korrigálni, de ez
ugyanolyan, mintha agyaggal dolgozol, például hogyha m o
dellt építesz, azt is locsolgatni kell, ezzel is rengeteg a veszodség. Azon a gépen is rajta volt az Autocad és azon egy

Autoarchitect nevű program, am elyik ennek egy építészeti
rutinja és ezzel pillanatok alatt feldolgozták az alaprajzokat,
amit mi - akkor az egy elég nagy műterem volt, biztos em
lékszel - m i nyolcán egy hónapig csináltunk, azt ők elvé
gezték ketten két nap alatt, megrajzolták az alaprajzokat, de
utána az egész házzal sem m it nem tudtak kezdeni, mert ez
egy építészeti program volt. Építészeti programmal organi
kus formájú épületet nem lehet kezelni. Fizikai képtelenség.
Hogy fo g a d já k a kivitelezők a számítógépes rajzot? Ha
egy kó'müvesnek odaadsz egy ilyen rajzot, akkor ez számára
ugyanolyan, mintha egy fénym ásolatot kapna?
Nem, de tulajdonképpen nagyon jól fogadják. Szóval
először furcsállják, az első házam, amelyik Solymárra ké
szült, még azóta se fejeződött be, ennek más oka van, ott
egy elég bonyolult, ragasztott tartókból összeállított, több
szörösen összemetszett forgásfelületekből álló valami volt.
Először kiröhögtek ezekkel, hogy hát most ne perspektívá
kat hozzak, hanem nem tudom mit, mondtam, hogy jó,
rendben van, és akkor végig bekottáztuk ezeket a fákat, és
akkor tulajdonképpen megadták magukat. Szóval nem tud
nak m it tenni, m ert egyszerűen egy óriási hatalom van emögött. Tehát ha rajzolsz egy rettenetesen bonyolult házat,
ahol a tizedik ilyen szegmens formájú vagy elliptikus vagy
parabolikus vagy nem tudom milyen ragasztott tartó bele
metsz a másikba, akkor is a ház készen van a gépben. Ez
ennek a dolognak a költőisége, még ha furcsa is költőiségről
beszélni egy ilyen sprőd, építészeti szempontból rettenete
sen primitív rendszer esetében. Ahogy egy repülőgép is
technikai konstrukció és mégis van benne valami költői,
mert olyan szituációkba tud téged hozni, amikbe különben
nem kerülnél. Ebben van egy ugyanilyen dolog, hogy a ház
az nemcsak ház, hanem az egész világot fel tudod építeni
ebben a gépben. É s ez nem olyan, m int egy modell, hanem
valóban akkora. Ehhez kell egy bizonyos fokú beleélés,
hogy az ember beleképzelje magát. M ikor én az elején dol
goztam ezzel és Balatoniíízfőre Yajzoltam házakat, akkor
azzal kezdtem, hogy a Balatont megmodelleztem, és akkor
rátettem Fűzfőnek egy részét és azt a házat, amit oda rajzol
tam, és közben énbennem az élt, hogy ezt ott a Balaton
partján rajzolom. Lehet, hogy marhaság, de ez a fajta gon
dolkodás van benne. Tehát nem úgy kezelem, hogy van egy
segédeszköz, mondjuk egy logarléc, vagy egy számológép
vagy egy fénym ásológép vagy nem tudom mi, hanem mint
egy bizonyos fajta absztrakciót. Ugyanolyan absztrakció ez
számomra, ugyanolyan kivetítése valaminek, m int hogyha
agyagból modellezek vagy fából vagy akármiből, tehát mint
amikor ülök a kertben és gondolkozom valamiről.
A zok a srácok, akik neked dolgoznak, milyen mértékig
kapcsolódnak bele ebbe a szellemi tevékenységbe? Csak
technikai kivitelezői ennek a te játékodnak, vagy absztrakci
ódnak, vagy ez egy közös já ték, tehát ők is lubickolnak köz
ben a Balaton vizében?
Szerintem közös játék. Nagyon fiatal fiúk, az Ybl-t vé
gezték el egy éve hárman, a Drobni Andris nem, ő kitűnő
profi építész. Ez a három fiatal fiú kínlódik a technikával,
de még néha én is kínlódom, ne felejtsd el, hogy ez azért a

nagyapám autója. Tehát be kell kurblizni, leáll az erdőben,
beázik, defektet kap, millió probléma van vele. Tehát én
óvok minden építészt, minden épeszű embert attól, hogy eb
be belekezdjen. Ez nem olyan m int a mai autó, hogy veszel
egy szar autót, beleülsz és ha van benne benzin, akkor haza
mész vele. Ez egy nagyon bonyolult dolog, állandóan fejlő
dik a technika, ami sok pénzbe kerül, ez szerintem egy hob
bi, egy őrültség. Ez ugyanolyan, m int amikor Festetics her
ceg vett magának 1900-ban egy autót, ami nem volt normá
lis, mert minden normális ember lovaskocsival járt. Büdös
volt, veszélyes volt, mégis volt valami érdekes benne. Vagy
olyan mint a sárkányrepülés, ami ugyanilyen marhaság. De
szerintem a srácokban ugyanez működik, és én úgy látom,
hogy elég sok mindenbe bele tudnak kapcsolódni és vannak
olyan részek, amiket én nem is oldok meg. Tehát csinálunk
közösen egy házat, és bizonyos részeket ők oldanak meg. És
ha ezt a Hattyú utcai házat végig tudtam velük csinálni, az
azt jelenti, hogy olyan nagyon ügyetlenek nem lehetnek.
A tervezésben milyen szintig ju tsz e l gép nélkül? Tehát
ha kitalálsz egy házat, akkor am ikor leülsz a gép elé elő
ször, akkor neked már kész vázlataid vannak, vagy a fe je d 
ben kitaláltad, vagy a géppel tervezel?
Tervezni az ember mindig a szívével vagy a fejével
tervez szerintem, ez most egy ócska közhely volt, de tény
leg van benne valami, hát ha rajzolsz, akkor is tudod, hogy
mit fogsz lerajzolni. Amikor én ezt elkezdtem, egy jó bará
tom, egy grafikus azt mondta, hogy ne kezdd el. Én is azt
mondom, hogy ne kezdd el, de ha mégis olyan marha vagy,
hogy elkezded, akkor fogadd meg, hogy fél évig nem fogsz
ceruzát a kezedbe, mert akkor nem fogod sohasem végig
vinni. Én akkor ezt meg is fogadtam, hogy fél évig semmit
nem csináltam, hanem ültem ez előtt a vacak előtt és gon
dolkoztam, hogy ezt hogy a fenébe kell megcsinálni, és am it lerajzoltál volna, azt fejben kitaláltad, m ert a gépben
nem tudtad volna megcsinálni. Tehát egy gondolatkísérletet
játszottál, hogy állsz a saját magad háta mögött, és elképze
led, hogy a kezeddel m it rajzolsz. Tehát fejben lerajzoltad
az egészet, m ert annyira belénkivódik, hogy valam i a papí
ron jelenik meg, és nem a fejedben, hogy ezen nagyon ne
héz túllépni. És hogyha ezen túl tudsz lépni egy fél év múl
va, akkor utána ez ugyanolyanná válik, m int egy ceruza.
Tehát ahogy nyilván nem kérdeznéd meg magad, hogy m i
kor fogsz ceruzát egy ház tervezése során, és mikor kezdesz
el valamit lerajzolni, ami eddig a fejedben alakult, mert mit
tudom én, ültél az autóban és valahol eszedbe jutott valami,
ez ugyanúgy nem kérdés. Tehát van, amikor lerajzolom,
van, amikor nem rajzolom, csak odaülök a gép elé és gyor
san megpróbálom összerakni. De mondom, ezt én nem taná
csolom senkinek, m ert ennek vannak torzulásai, szóval ez
egy kicsit olyan, mintha az ember egy tolókocsiban ülne, te
hát merevebb, mint hogyha kézzel rajzolsz. De vannak elő
nyei. Ülsz egy autóban, sokkal merevebb, m int gyalog, mert
nem érzed az illatokat, nem érzed, hogy fúj a szél, csomó
mindent nem érzel, de hogyha vannak ezzel konkrét céljaid,
mert mit tudom én, valahova valamilyen oknál fogva el akarsz jutni, akkor beleülsz, és ham ar odaérsz vele.
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1986

19B 7

FONYÖD, SZABADTÉRI SZÍNPAD
M U N K ATÁ RS:

SC H U LC Z PÉ TE R

43

TALLÉR HÁZ, SOLYMÁR, BAJCSY ZS. U.
4. SÍ SZÁLLÖ, GALYATETŐ
M U N K ATÁ RS: VARGA CSABA

196?
1908

1987
1987

IRODAHÁZ, SZÁZHALOMBATTA
LAKÓHÁZAK, PAKS 4>

45

SZEMESY HÁZ
BUDA, II., ADY—LIGET; HÁRSALJA U. 19.

46

19Q7

1988

ÍVINTER HÁZ
BUDA, X II., EÖTVÖS U. 3 1 .
M U N K ATÁ RS:

C S O N G R ÁD I JÁ N O S

47

19B7

GARVICS ÉTTEREM
BUDA, II., ÜRÖMI ÜT -

48

ÜRÖMI KÖZ SAROK

1987

HOLLAND RT. IRODAHÁZ
BUDA, X II., MEREDEK U. 2 7 .

49

csu rg ö

n é p h íz

vt-CSURGŐ SZABADIDŐ PARK
M UNKATÁRS: SCHULCZ PÉ TE R

50

1905
1907

1993

KÖZÖSSÉGI HÁZ, CSURGÖ
M U N K ATÁ RS:

DROBNJ AN D RÁ S

51

198Ö

KELEN SC
BUDA, XI.
M UNKATÁRS:

52

VARGA CSABA

1909

CREDITUM SZÁLLODA.
ESZTERGOM, PRÍMÁS SZIGET

53

NCC SZÁLLODA
ESZTERGOM, PRÍMÁS SZIGET
M UNKATÁRS: KRAVÁR Á G N ES, ROBOGÁNY ANDREA, VOITH M ÁRIA, CSON GRÁD Y JÁ N O S, HEIL TIB O R , VÉKONY PÉTER

54

1990

VBB SZÁLLODA
ESZTERGOM, PRÍMÁS SZIGET
M U N K ATÁ RS:

FARKAS E R Z S É B E T , KRAVÁR Á G N E S , S Z E N T E S I AN IKÓ ,

MELANIE AGACE

55

MIHÁLYFI HÁZ,
BUEA, XI.. KÁPOLNA U.
VÁZLATTERV, EN G ED ÉLYEZÉS! TERV

56

1989

BÜROTEL, VÁZLATTERV

1992

BUDA, L , MOSZKVA TÉR
M UN K ATÁRS: DROBNI AN DRÁS, FARKAS E R ZSÉ B E T . VÉKONY PÉTER

>
11

m nti

57

PUSKÁS HÁZ. BUDA, II., BUDA JENŐ UTCA 16.

1987.

■ir SZABÓ HÁZ, SOLYMÁR, FRANKEL LEÓ UTCA 3 1 .

1993-

58

1990

SZLOVÁK KÖVETSÉGI REZIDENCIA
PE ST, XIV., GERVAY UTCA

59

BALATONFÜZFO
KÖZSÉGHÁZA -

1998
MOZI BŐVÍTÉSE

M UNKATÁRS: DROBNI ANLlKÁS

60

1993

B ALATONFÜZFŐ - MÁMATETŐ
RAGASZTOTT TARTÓS MINTAHÁZAK

61

HATTYŰHÁZ
BUDA, I. HATTYÚ U .. FIÁTH J.U ., BATTHYÁNY U.
ALAPRAJZOK

62

M UNKATÁRSAK: DROBNI ANDRÁS. FARKAS ER ZSÉ BE T. VÉKONY PÉTEK
CAD MUNKATÁRSAK: BUDA MIKLÓS, PÁLFALVI FERENC. SZALA1 ZSO LT

HATTYÚHÁZ
BUDA, I. HATTYÚ U ., FIÁTH J .U ., BATTHYÁNY U .
TÉRBELI MODELL

64

1 9 8 9 —1 9 9 5
MUNKATÁRSAK: DROBNI AN DRÁS, FARKAS E R ZSÉ B E T, VÉKONY PÉTER
CAD MUNKATÁRSAK: BUDA MIKLÖS, PÁLFALVl FERENC, SZALA1 ZSOLT

65

SUGÁR HÁZ -

BUDAPEST, II., HÁRSALJA UTCA

I ZÁHONYI HÁZ -

66

SOLYMÁR, CSERJE UTCA 2 0 .

27.

1993.
1995.

1 995.
1995.

BÁNKÜTI HÁZ BAYER HÁZ -

BUDAPEST, II., PRÍMÁS UTCA 3.

BUDAPEST, II., DUTKA ÁKOS UTCA 7 /B .
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Népház
N ovak ház tetőtér
Szentpéteri ház tetőtér

ÉLETRAJZ
1950-ben, Budapesten született, 1976-ban diplomázott
a Műegyetemen. 1975-től a VÁTI-ban dolgozott. 1983-ban
társalapitója a MAKONA Gmk-nak, ahol 1990-ig tervezett,
majd 1990-ben Kravár Ágnessel és Szentesi Anikóval meg
alapította a KUPOLA Építészirodát, m elyet társai kiválása
óta egyedül vezet.

TERVEK ES EPÜLETEK
(A munkák a tervezés événél szerepelnek. A megépült vagy
épülő házakat állá, a megvalósítatlan terveket dőlt betű
jelöli. A tervező- illetve munkatársak felsorolását
lásd a képes oldalakon.)
1976 Diplomaterv:

Nagypeterd
1986 Faluház
Somogysámson
Faluház
Bogyiszló
Alt iskola korszerűsítés és bővítés
Zirc
Művelődési ház
Dunafoldvár
Torony és kávéház
Dunafoldvár
Rendőrség
Dunafoldvár
Zártsorú lakóház
Bp,, XVII. Tápiószele u. 22/b
Végh ház

Boly, Főtér
1987 Casíno
Faluház
Szenta
Garvics étterem Bp. ü l. Üröm i út-Ürömi köz sarok
Irodaház
Százhalombatta
Kemenczei ház tetőtér
Bp. XIV. M ajolika u.18.

N emzeti lovarda, Hortobágy

Bp. XV. Régi Fóti ú t 57.
1980 Malaky ház
Turul ház (27 lakás és patika) Tatabánya, Réti u. 36.

Bp. XII. Arató u.
1981 Auguszt ház
Líbiai követség üvegpavilonja
Bp, Stefánia út 111.
M űemlék házak
Sátoraljaújhely, Kossuth tér

Bp. Adyliget
1982 családi ház (mesteriskolás pályázat)
Kazán-pavilon
Bp. II. Tündér-hegy
Dr.M átrai ház
Bábolna, Kossuth Lajos u. 22.
Rohonyi-Orthutay ház B.almádi, Mátyás király út 19.
Társasházak
Bp. II. Törökvészi út, XI. Brassói út

Paks
1987 Lakóházak
Puskás ház
Bp. II. Budajeno utca
Hattyúház (üzletház, orvosi rendelő, lakások)
Bp. I.Hattyú u.-F iáth J. u,-B atthyány u. tömbje
Szabadtéri színpad
Fonyód
Szabadidő-park
Csurgó
Szemesy ház
Bp. II. A dyliget Hársalja utca 19,
Tallér ház
Solymár, Bajcsy-Zsilinszky út 13./b

Bp. XI.
1988 Kelen Sport Club sporttelepe
Patika és bank belsőépítészet Sárospatak, Patikaház
Galyatető
Síszálló
Bp. XXII. Kolozsvári u. 73.
Zsóka ház
Bp. XII. Eötvös út 31.
W in tér ház

1989
1983

Dr.Láng-Ungváry ikerház Bp. II.TörÖkvészí lejtő 27.
Faluház
Kunágota
Patikaház (28 lakás, patika, bank) Sárospatak,
Rákóczi tömb
Vörösné Farsang Judit háza Bp. III. Batthyány u. 42/b

Bp. II, Széher út
1984 A var ház
Ceglédpuszta
Faluház
Dunafoldvár
Dr. Jancsö ház
Bp. III. Benedek u. 8.
Gonda ház-Comp Almanach
Bp. III. Ady Endre u.10.
Gulyás ház
Bszabadi, Dózsa major
Grúber ház
Bszabadi, Dózsa major
M átyás testvérek ikerháza
Bszabadi, Dózsa major
M olnár ház
Bszabadi, Dózsa major
Torma ház
Bp. XV. Kinizsi u.161.
Turányi ház
Bp. XI. Ács József u. 42.
Tóth ház tetőtér
Bp. III. Pók utcai lakótelep
Zenepavilon

1985 Dr. Huszár ház
Balatonalmádi, Zrínyi Ilona u. 8.
Közösségi ház
Bodajk
Könyvtár, kastély
Letenye
N agy Tibor családi háza
Bp, II. Tisza u. 9,/b
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Csurgó
Bp. XV. Bethlen G. u. 54.
Bp. II. Palánta u,13.

Credítűm szálloda
Holland Rt, irodaház

Esztergom, Prímás-sziget
Bp. XII. M eredek u. 27.

Szentendre, D alm át utca
1990 Dr. Komlós ház
Bp. XI. Kápolna u. 29.
M ihály f i ház
Szlovák követségi rezidencia Bp. XIV. Gervay u. 44.
V.B.B. Szálloda
Esztergom, Prímás sziget

Balatonfuzfo
Bp. I. Moszkva tér

1992 Községháza
Bürotel Irodaház

1993 Művelődési ház
Kozma Nóra háza
Morvay ház
Sugár ház
Szabó ház
"Száz ház"

Csurgó, Széchenyi tér
Szentendre, Bartók Béla u.18.
Tihany, Felső-kopaszhegyi út
Bp. II. Adyliget Hársalja utca 27.
Solymár, Frankéi Leó u. 31.
Balatonfuzfo, Márna tető

1994 Bánkúti ház
Bayer Ilona háza
Víz-bolt
Záhonyi Sarolta háza

Bp. II. Prímás u. 3.
Bp. II. Dutka Ákos u, 7,/b
Bp. II. Nagyenyed utca
Solymár, Cserje u. 20.

Pongor László

EGER, VERSENYUSZODA
- A TETŐSZERKEZET ISMERTETÉSE Elkészült az egri 50 m-es fedett versenyuszoda kiviteli
tervdokumentációja. Az épületkomplexum tervezése másfél
esztendeig tartott. Az épület 40 m fesztávolságú fa tetőszer
kezetét két dolog teszi különösen érdekessé: 1. ez a
MAKONA keretei között eddig tervezett legnagyobb fesztá
volságú faszerkezet; 2. az újszerq fa ívrácsszerkezet kialakí
tása. (1., 2. ábra)

Az épület
Az uszoda „alépítménye” - beleértve a medencét, az
azt körülvevő pinceszintet és a lelátószinteket - monolit
vasbeton szerkezetű. Az alap 40 cm vastag vasbeton lemez,
az épület vázszerkezetének rasztere 9,0 m. A vasbeton pillé
rek tetejéről indulnak 7,0 m-es magasságban a ragasztott fa
főtartók, melyek keresztmetszete 16 x 85 - 155 cm, kap
csolatuk a támasznál részlegesen befogott, középen csuklós
kialakítású. A csarnok hossza 54,0 m, két végén a szerkezet
lekontyolt jelleggel befordul.
A tető
Makovecz Imre első skicceiben benne rejlett a végle
ges megoldás. (3. ábra) Eszerint a 40 m fesztávolságú csar
nokot 9,0 m-enként nagyméretű íves főtartók hidalják át, a
r 3j,ai

3 -JZ._

E g ri u s z o d a , e n g e d é ly e z é s i te r v , keresztm etszet
É p íté s z : M a k o v e c z Im re , M unkatársak :
V á rla k i E r z s é b e t, G e r e n c s é r Judit,
statikus te r v e z ő : P o n g o t L á s z ló
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tartók közé pedig kétirányú melléktartó-sereg alkotta rács
feszül, m elyek sugaras jelleggel törnek az ég - a csarnok
tengelyében végigfutó felülvilágító sáv - felé. A szerkezet
kialakítása alapvetően eltér a hagyományos csarnokok mér
nökié? főtartó - m elléktartó rendszerétől, de az organikus
építészet gyakran alkalm azott sugaras - ferde támos tetőszeikezeteihez képest is döntő különbségnek számít hogy a
szerkezet térbeli erőjátéka a héjazat síkjában működik.
Rokonságba leginkább Nervi ívrács-szerkezeteivel hozható.
A fő tartó k
Első feladat volt a főtartók helyes ívének meghatározá
sa. Tudvalevő, hogy az ívtartók vonalvezetése és beJső erő
játéka között szoros összefüggés van minden terhelési eset
hez található egy olyan m egfelelő tartóalak, amikor a tartó
ban terhelés csak nyom óerőket okoz, hajlítást - amiből lé
nyegesen nagyobb feszültségek keletkeznének - nem. (Ez a
görbe vízszintes vetületének mentén egyenletesen megoszló
terhelés esetén másodfokú parabola, a rúdtengely mentén
fellépő egyenletes teher esetén cosinus hyperbolicus függ
vény, ún. kötélgörbe.) A cél olyan tartóalak megválasztása
volt, amely a fenti statikai megfontolásokon kívül eleget
tesz annak a gyártási - kivitelezési és egyben formai köve
telménynek is, hogy a főtartók lehetőleg egyenletes körívet
írjanak le. A fenti szempontok egybevetése alapján alakult
ki a két, enyhe csúcsban összetámaszkodó körívből álló, há
romcsuklós jellegű, de a pillércsatlakozásnál részlegesen
befogott tartóalak, am ely a két fenti görbét a lehető legjob
ban megközelíti (4. ábra)

A főtartók között, a csarnok dongafelületén íves mel
léktartók keresztezik egymást, ívrácsot képezve. A rács két
oldalt a főtartókra, alul-felül pedig a főtartókra fektetett ke
resztirányú perem tartókra támaszkodik, mintegy „befeszül”
a keretbe; a m elléktartókban keletkező nyomóerőknek a fő
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tartóban ébredő húzás tart ellen! Az ívrács-szerkezet erőjá
téka négy oldalon megtámasztott dongahéjjal rokon; azaz a
reá ju tó függőleges terheket csak részben adja át a főtartók
ra, részben az alsó ill. felső kereszttartóra továbbítja. (5.
ábra) A fentiek m iatt a főtartó kedvező helyzetbe kerül:
nem kap számottevő nyomóerőt, valam int a rá ható. hajlítónyomatékot okozó függőleges teher kb. 40 %-al csökken. A
szerkezet elemei térbeliségük folytán segítik egymást, egy
ütt dolgoznak.
A melléktartók kereszteződési pontjaiban az egyik tar
tó teljes keresztmetszettel átmegy, a másik megszakítva,
részleges befogást biztosító kapcsolattal csatlakozik a cso
móponthoz.
A csarnok vége - lekontyolás
A csarnok végén beforduló tetőszerkezet kialakítását
az 5. ábra mutatja. Eszerint a lekontyolt tető középső főtar
tójának megtámasztását az épülettömegen kívül elhelyezke
dő, a gerinc végpontjára támaszkodó főtartóhoz való visszakötés biztosítja.

M

i i

A z ív r á c s e r ő já té k a é s a c s a r n o k v é g é n e k s z á m ít ó g é p e s m o d e llje
A z é p ü le t m o d e lljé t é s a fe lv é t e le k e t D a n k a Istv á n k észítette

Kovács József

FATEMPLOMOK
KÁRPÁTALJÁN III.
NEGYEDIK CSOPORT
A negyedik csoportba tartozó fatemplomok a harmadik
csoport földrajzi megjelenésének északi területén találhatók.
Első pillantásra is szembeötlő fo jellem zőjük az alacsony toronytörzsön ülő, széles ereszű, rövid, de igen hegyes torony
sisak. A toronysisak alsó része négy-, vagy nyolcszögletű
alaprajzzal indul, lapos hajlásszöggel, majd kis keresztmet
szetű, alacsony, vékony hegyben végződik. Ez a toronysüveg-forma erősen rokon a szatmár-beregi hazai tájainkon ho
nos, alacsonyabb fa haranglábak sisakjaival,
A templom tornácán át az előtérbe, innen a hajóba,
majd a szentélybe juthatunk. A tornác felett árkád vagy vak
árkád van. A kettősereszű, nagy, meredek tető külön fedi le
a szentélyt és m ás gerincmagassággal a többi teret.
VÍZKÖZ (Szojmi)
Az ökörmezei (M ezsgorje) kerület közepén, ahol a
Nagyág folyó két ága egyesül, a jelentős észak-déli irányú
közút m ellett található Vízköz (volt Máramaros vm.) köz
ség. A folyót a közút m ély völgyben, a község déli részén
keresztezi. Ennek a közelében, meredek, szakadékos oldalú,
magasan a település fölé emelkedő partszakasz szélén áll a
fatemplom. Előtte kőből faragott kereszt, néhány lombos és
tűlevelű fa. Igen szép körkilátás nyílik innen a környező
hegyekre.
A terep a tem plom körül a bejárat irányában kissé lejt.
A terepviszonyokat kiegyenlítő alapozás terméskő falazat,
A tornác keskeny. A homlokzatom hat négyzetes, faragott
faoszlop áll. A bejárati oszlopköz szélesebb a két oldalt
kialakított két-két oszlopköznél. A könyöklő tömör gerenda
térdfal. A tom ácoszlopokat és talpgerendájukat világoskék
re festették. A tornác és az előtér az alsó tető magasságában
vízszintes fagerendás, deszkázott födémet kapott, E födém
felett három oldalról alacsony, sűrű íves álárkádot építettek.
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Elöl nyolc négyzetes oszlop közötti íves záródású nyílások,
oldalt a hajó faláig öt-öt oszlopközű, az előbbivel azonos
méretű ív. Az íveket az oszlopokba csapolt könyöktáma
szokkal alakították ki bravúros technikával. A sajátos díszí
tőigény m ellett talán a harangszó irányításában is jelentősé
ge van.
A templom külső körítő és belső válaszfalai boronafalazatok, négyzetes, fűrészelt, kis keresztmetszetű gerendák
ból készültek. A gerendák végei a sarkokon nem nyúlnak ki
a falsíkból. A tornác két oldalánál, a könyöklő magasságától
felfelé az előtéri oldalgerendák végei lépcsőzetesen egymás
elé nyúlnak úgy, hogy a legmagasabb boronaelemek majd
nem elérik a sarokoszlopokat. Az alsó tetőig a boronafal kí
vülről burkolatlan. A bejárati ajtón kívül nyílás ezeken a
falszakaszokon nincs. Az alsó tetőöv lapos dőlésű, körülfog
ja az épületet. A templom ablakai az álárkád magasságában
helyezkednek el. A hajón oldalanként két-két ablak, a szen
télyen, a három szabad oldal tengelyében egy-egy azonos
méretű, álló téglalap alakú ablak van. Az ablaktokokat is vi
lágos színűre festették.
A felső két nagy nyeregtető meredek oldalakkal, két
szinten kialakult gerinccel, a keleti oldalon még meredekebb, háromszögű tetősíkkal, a bejárat felett, a toronytörzs
alatt körbefútó kontyolással készült. A zömök torony törzse,
a harangház, az előtér feletti tetőből emelkedik ki, felfelé
erősen Összetartó oldalakkal. A tetőgerincnél csak néhány
deciméterrel magasabb felső, keskeny sávja árkádos, most
be van deszkázva.
A torony süvege a negyedik templomcsoportra jellem 
ző. A széles eresz nyolcszögletű. A nyolcoldalú, lapos sá
tortetőt rövid, de tűhegyes süvegcsúcs zárja. A csúcson
gömb és hármaskereszt. Hasonló kereszt, van a szentély te
tőgerincén és a hajó tetőcsúcsán álló kis huszártomyon.
A tetőfelületeket a hagyományos zsindelyezés helyett
bádogozás borítja.
A templom jó állapotú. Valószínű, hogy idegenforgal
mi célból időnként bemutatják.
V i z k ö z , a t e m p lo m s z e n t é ly e ( 1 9 7 8 )
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REPENYE - (Repinnoje)
A község az Ökörmező (Mezsgorje) kerület súlypont
jának közelében, kitűnő úttal kapcsolódik a szomszédos te
lepülésekhez. Középpontjában sík telek közepén áll a nagy
méretű templom és mellette az újabban épült kicsi, szeré
nyebb ravatalozó.

R e p e n y e , te m p lo m b e já r a t a to r n á c c a l é s a g a lé riá v a l ( 1 9 7 9 )

A Dmitrjevszkaja fatemplom a XVIII. században épült,
építészeti műemlék. A tornác és az előtér felett emberi tar
tózkodásra alkalmas, járható tereket képeztek ki. Sajátságos
a megoldás, mert a három szabad épületoldalon lévő árkád
tulajdonképpen körbejárást biztosító folyosósáv, amely mö
gött a torony alatt zárt belső tér, a karzat található. A kör
folyosóra a tornác bal sarkából induló falépcső vezet fel,
míg a karzatot a hajóban elhelyezett lépcsőn lehet elérni. A
templom két bejárattal rendelkezik. A tornácról nyílik az
eredeti bejárat, a hajó jobb oldalán - valószínűleg hatósági
előírásra - újabb ajtót is elhelyeztek.
A természetes világítást a két tető közötti felmenő fal
sávban elhelyezett ablakok biztosítják. A hajó oldalánál kétkét, a szentély oldalainál egy-egy ablak van. Azonos mére
tűek, álló téglalap alakúak.
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A falak csapadékvédelmét itt is az alsó tetősáv bizto
sítja. A templomot nem egybefüggő sávban, hanem azonos
ereszmagassággal ugyan, de a szentély tömegét és az előtte
lévő épületrészeket is a különállóan megépített, össze nem
kapcsolt, két tetőkaréj övezi. A templomot takaró magas
tető két gerincvonala eltérő magasságú. Ezek a nyeregtetők,
a szentély végénél és a hajó csatlakozásánál meredek lezárásúak, a torony előtti kontyolt jellegű. Az előtér feletti te
tőidomból emelkedik ki a fagerendás szerkezetű torony
törzs, felfelé összetartó oldalakkal. A toronytörzs jóval afölé
nyúlik. Felül a harangház oldalanként négy-négy lapos ívű
árkáddal zárul. A toronysüveg nyolcszög alaprajzú sátorte
tő, a csúcson félgömb és kovácsoltvas hármaskereszt áll.
Több kárpátaljai fatemplomhoz hasonlóan, az épület
külső oldalfalai nem függőlegesek, hanem az ereszig össze
tartóak, aminek következtében a viszonylag nagyméretű al
kotás igen stabil. A boronafal-elemek a csatlakozási helye
ken nem nyúlnak a falsíkon túl, csak az alsó tetőt tartó ge
rendák hosszabbak.
A boronafalak a tornác két oldalánál, térdfalként kifut
nak a sarokoszlopokig. A sarokoszlopok négyzetesek, erő
sebb keresztmetszetűek, m int a négy másik közoszlop.
A tetők közötti árkádsort sűrű állású, négyzetes ke
resztmetszetű oszlopok és az ezekbe kapcsolt íves, faragott
könyökelemek alkotják. Sajátos, hogy két oldalon, a hajó
falához történő csatlakozásoknál az utolsó nyílások esetle
gesen kisebbek a többieknél. Ezekben könyökelemek nin
csenek, mintha az árkádsor a csatlakozó épületrészekhez ké
pest elméretezett volna.
Alul a falak burkolatlanok. Feljebb a külső felületek falak, tetők, torony - zsindelyborításúak. A toronysüvegen a
zsindelyek kihegyezett végűek és apróbbak, rövidebbek, így
finom, szép „gyöngyöző” felületet adnak. Másutt a zsindelyfödést hosszú, derékszögben levágott végű lapokból ál
lították össze. A soronként váltakozó irányból történt zsin
delyezés eredménye sajátos esztétikai hatás. Az árkád kö
nyöklőpárkányánál deszkából fűrészelt, egymás feletti két
hegyes fogsor készült.

ÖTÖDIK CSOPORT
Ide azok a fatemplomok sorolhatók, amelyek foként a
Tisza mellett, Kárpátalja déli határa közelében emelkednek.
Jellemzőjük a vertikalitás és a gótikus építészeti hatás tük
röződése. Nagyfokú rokonság érezhető a máramarosi fa
templomokkal, de ugyanakkor az északról ható konstrukciós
hatások azoktól mégis eltérővé, sajátos helyi jellegűvé te
szik e csoport épületeit.
A toronykiképzés közvetlen formai és stílusrokonság
ban van a magyar Tiszaháton és a beregi vidéken épült
négyfiatomyos, magas fa-harangtomyokkal (pl. Vámosatya,
Zsurk, Lónya, Gemzse, Nemesborzova-Szentendre, stb.).
Az alaprajzi megoldás tekintetében a vízszintes főten
gely dominál, de itt m ár nem általános a terek szélességi
méreteinek eltérése. A legtöbb templomnál a szentély kes
kenyebb, de egyforma széles a hajó, az előtér és a tornác. A
belső helyiségek kelet-nyugati hossztengelyen sorakoznak.
Ezek a vonások a klasszikus románkori építészeti stílus ha
tását is feltételezik.
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3 A szentély négyzetes, vagy keletre szűkülő, esetleg a
nyolcszög három oldalával záruló határoló falakkal kialakí
tott. A hozzá kapcsolódó magas hajóban a nyugati oldalnál
keskeny karzat található, amelyre vagy a hajóban elhelye
zett lépcsőn, vagy az előtér feletti térből lehet feljutni.
Utóbb ezek együtt képezik a m élyebb kórusteret (pl. Krajnikovo).
A „babinyec” előtt tornác áll. Néhány templomnál a
tornácon is ajtó van, és annak két oldalánál, a nyugati hom
lokzaton, esetleg a két oldalhomlokzaton is, különlegesen
kialakított, kis ablakok találhatók (pl. Szokimyica) így va
lójában ez a rész nem tornác, inkább zárt tér (áltornác).
A templom nyugati homlokzatán, a bejárat felett talál
ható nyitott árkádsor jellem ző eleme ezeknek a templomok
nak is, bár nem készült mindegyiknél. Néhány templomnál
e felső galéria csak díszítő motívum, használati cél nélküli
álgaléria.
A tem plom ok igen magasak A viszonylag alacsony al
só ereszvonal föltti meredek, magas, nagy tetőfelületek a
környező kis lakóházak fölé emelik az épület sziluettjét. E
hatást tovább fokozzák az égbenyújó tornyok. A tetőgerin
cen ülő toronytörzs felfelé szűkülő. A sisak alatti harangház
kiálló, díszes m intázatú deszkagalériával, alacsony kitekin
téssel bír. A törzsön négyzetes alaprajzú, lapos tetősík indul,
mely rövid szakasz után sokszögű „tűhegyes”, magas
süveg-csúcsot kap. A toronysüveg négy alsó sarkánál egyegy árkádos kis fiatorony ül, amelyek hasonlatosak a
főtoronyhoz.
Külön még kell említeni azt is, hogy a tornyon és a
tetőfelületeken különleges zsindelyfedés van. A klasszikus
ószláv, görögkeleti ortodox templomok zsindelyezésével
azonosan, az alsó látható végeken csúcsosodó, egyben vas
tagodó zsindelypikkelyekből képzett nagy felületek olyan
sajátos rasztert adnak, amelyeknek szabályos plasztikussága
és rusztikussága, fény- és árnyék-hatása napsütésben megej
tő szépségűvé válik (például Száldobos).
SZ E K L E N C E (Szokimyica)
A huszti (Huszt) kerület déli, síkvidéki részén, a Tisza
alsó folyásánál, a rom án határ közelében, vasúti és közúti
közlekedéssel érintett község Szeklence. A településen a la
kóházak közötti nagyobb téren, mesterséges dombon, bök- rok, fák nagy gyűrűjében áll a fatemplom, bejárata közelé
ben magas fa harangtorony.

A Nikoláj-n&V. szentelt fatemplom 1709-ben épült, je 
les faépítészeti műemlék. A zárt tornác, az előtér, a hajó és
a szentély közül az első három azonos szélességű. A szen
tély jóval keskenyebb, öt külső határoló fallal bír. Sajátos a
tornác, mivel boronafalazatú és elöl, a középső nyitott bejá
rat két oldalánál olyan nagy, háromszögű szabad ablakszerű
nyílás van, amelynek alapja vízszintes, a boronafal gerendái
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innen lépcsőzetesen szűkülnek a csúcsig. A viszonylag kes
keny tornác mindkét oldalánál egy-egy, az előbbihez hason
ló alakú, de kisebb méretű nyílás van. A zárt tornác feletti
két méter körüli magasságban, vízszintes pallófödémen a
járható felső tornác négy oszlopközből áll. Oldalt a sarok
oszlop és az előtéri fal közötti nagyobb nyílás nem osztódik.
Az oszlopok könyöktagok nélkül támasztják a szelemenge
rendát. A hajóban a bejárati oldalon keskeny közbenső szin
tet találunk, a karzatot. Feljárata a hajóból indul.
A templom alsó eresze alatt - a m ár jelzett tomácnyílásokon túl - az előtér két oldalánál egy-egy, a hajó két ol
dalánál pedig két-két kisméretű, négyzetes ablak van. A
szentélyen a két oldalon egy-egy álló téglalap alakú, továb
bá a keleti falban egy igen kicsi ablak található. A felső fal
sávban, a hajó oldalainál két-két nagyobb, négyzetes alakú
ablakot is építettek.
Az épület első három terét kettős tetővel fedték. A
szentélyt egybefüggő, önálló magas tető fedi, a keleti olda
lon meredek kontyolással úgy, hogy ereszvonala téglalap
alaprajzú, tehát a sarkai kinyúlnak és nem követik a szen
tély vonalát.
A torony szerkezete gerendaváz, négyzet keresztmet
szetű. A harangházat kiemelő galéria oldalanként három-három oszlopból, két-két igen lapos ívű oszlopközből áll. A
galéria oldalai zsindelyezettek. Az alsó zsindelysor végei
nyújtottak, díszes megmunkálásúak. A toronysüveg kikép
zése - különösen a négy fiatorony m iatt - sajátos. A süveg
sátortetős, erősen kiülő eresszel. A magas, hegyes, nyolcszögletes csúcs hegyén bádoggömbbel és kovácsoltvas, dí
szített, nagy latinkereszttel, mely közel 28 m éter magasba
nyúlik. A négy kis fiatorony alacsony, négyzetes deszkatör
zsű, galériás, kúpos süvegű. A körkeresztmetszetű hegyes

SZÁ LD O BO S (Sztyeblivka)
Szeklence községgel közvetlenül szomszédos, tőle dél
keletre fekvő település Száldobos, (v. Máramaros vm.). Sík
vidéki jellegű falu, a közúthoz csatlakozó derékszögű utcarendszerrel. Magas fákkal körülvéve található a fatemplom.
Körülötte néhány alig domborodó földhalom és sírjel utal
arra, hogy valamikor itt temető volt.
A Rozsgyesztva templom igen értékes építészeti mű
emlék. Építésének idejét 1643-ban határozták meg. Jelentő
sebb felújítás történt 1780-ban. A bejárat feletti szemöldök
fába vésett 1792-es évszám is felújítási dátumot jelent.

A nagy torony galériás. Mind a négy oldalon öt-öt fa
oszlopból négy-négy alacsony árkádív létesült. A galéria
függőleges deszkáinak végeire míves, áttört, lándzsahegy
alakú fűrészelt díszítés került. A torony négyzetes sátortető
és nyolcszög keresztmetszetű, hegyes süvegcsúcs, tetején mintegy 30 méter magasságban - gömb és gazdagon meg
munkált kovácsoltvas hármaskereszt áll. A fíatomyok törzse
négyzetes keresztmetszetű, felül körben kis árkádnyílások
kal. A kis tornyok süvegei és keresztvégződései hasonlíta
nak a nagy toronyéira.
Az alapozás réteges kőfalazata a sík terepből 30-40
centiméterre kiáll, az épület boronafalai a nagyobb kereszt
metszetű keretgerendákról, a falsíkból kiálló lábazati talp
gerendákról indulnak. A boronaelemek keményfa pallók.
A külső oldalfalak az alsó eresznél kialakított mintegy
50 centiméteres vízszintes födémmező belső oldalánál
emelkednek függőlegesen tovább a födémekig. A templom

Teljes építészeti harmóniája m iatt ez a templom ki
emelkedik a többi, e tekintetben szerényebb megoldású kö
zül. Kettó’s előtere van. Az első igen keskeny. A középen lé
vő ajtó m ellett két kis ablaknyílása van. Légtere a felső tető
ereszvonaláig tart. Az alsó tető felett nyitott tornácként a
nyugati homlokzaton hat négyzetes faoszlop jelenik meg. A
második tér a teljesen zárt „babinyec”. Nagy nyílással kap
csolódik hozzá a hajó. A templom keleti végét a három
egyenes oldallal záruló keskeny, hosszanti szentély zárja. A
hajóban a nyugati fal mellett, mjnegy 2,5 m magasságban
karzat létesült. M inden helyiség padlóburkolata a talpgeren
dákra fektetett keményfa pallókból áll.

helyiségeit különböző magasságú, az épület tengelyével
megegyező tengelyű, íves dongaboltozatok fedik. Míg a babinyec felett az alsó eresznél kiképzett vízszintes kis fodémsávokból induló lapos ív áll, addig a hajón, a felső eresz
vonalánál újabb beugró, vízszintes födémmezők között emeltebb ívet képeztek ki. A szentély boltválla a felső tető
eresz magasságában van. Mind a hajó, m ind a szentély bol
tozata a tetőtérbe nyúlik. A szentély és a hajó feletti bolto
zatok keményfa pallókból készültek úgy, hogy a boltozatok
végeit lezáró keresztfalak pallóival rovátkolt kötésben van
nak. így a boltozati oldalnyomást a keresztfalak elemei
szálirányú húzással tartják egyensúlyban. A babinyec felett

A tetőfelületek, a toronytörzs, a süveg és a fíatomyok,
egyforma zsindelyborítást kaptak. A hagyományos, ősi
orosz típusú - kettős trapézvonalú, lefelé vastagodó -zsin 
delyből alkotott felületek plasztikusak. A belső terek padló
zata az alsó gerendavázra helyezett pallóterítés.
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a födém boltozat deszkából készült. A deszkákat a két ke
resztfái —vagyis a torony induló, itt még boronafalai —bel
ső síkjára szegezett léc tartóívek támasztják alá.
A z alsó eresz alatti ablakok igen kicsik. A szentélyen
három, a hajó oldalain egy-egy, szinte tenyérnyi, íves záródású ablak van. A két tető közötti falsávban, a hajó oldalain
két nagyobb, kettős ablak, a szentélyen három négyzetes ab
lak ad természetes világítást.
SZ E N T M IH Á L Y K Ö R T V É L Y E S (Gyibrova)
A técsöi (tyacsevói) kerület délkeleti szögletében, a
Tisza közelében fekszik Szentmihálykörtvélyes, (v. Máramaros vm.) A központban, az iskola szomszédságában lévő
domb tetején m agas fatemplom, előtte fa harangtorony áll.
A templom körüli tem ető nagy, kerek térség
A fatem plom a XVII-XVIII. század fordulóján épült,
építészeti műemlék.
A keskeny előtér után a nők terme, a hajó és a szentély
található. A boronafalak sajátosan magasak. A helyiségek
kicsi, íves záródású ablakai a körítő falakban vannak, mivel
a m ásutt szokásos két tető közötti falsáv itt keskeny csíkká
szűkült. Az előtér feletti két tetőfelület között, igen lapos
árkádot képeztek. A két tető közötti függőleges falak nem
az alsó falak felett, hanem azoknál beljebb helyezkednek el.
A nagy felső tető egy elem ként fedi az egész épületet.
A szentély felett sátortető jellegű, csúcsba forduló, többol
dalú. A bejárati oldalon a tető függőleges timpanonnal
kombinált.
A torony m agasan a gerinc fölé emelkedik. Kiálló, ga
lériás harangháza oldalanként négy-négy alacsony árkádnyílásíw el fejeződik be. A függőleges deszkázat hézagait léce
zés takarja. A lenyúló deszkavégek fűrészelt motívummal
díszítettek. A toronysüveg a környéken meghonosodott for
ma. Az alsó lapos sátortető eresze a toronytörzs négyzetes
körvonalát követi. Ehhez olyan süvegcsúcs kapcsolódik,
amely alul viszonylag széles, felfelé szűkülő, nyolcszög ke
resztmetszetű, az éleknél finom átmenettel rendelkező, ma
gasan felnyúló. A négy fiatorony feltűnően kiül a sarkokra,
formailag közelítenek a nagy toronycsúcshoz. A toronycsú
csokon míves, kovácsoltvas kettőskeresztek, a szentély fe
letti csúcson latinkereszt áll.
H A T O D IK C S O P O R T
Ezt a csoportot Kárpátalján csak kisszámú templom
képviseli, elsősorban a rahói (Rahovo) kerület (v, Máramaros vm) északi részén levő településeken.
Amennyire csekély ezek száma, annál fontosabbak az
egyetemes kultúra és az építészet számára, mivel egyedülál
lóak m ind alaprajzuk, m ind térformálásuk tekintetében.
A hucul népcsoport által is lakott területen honos
templomok ezek, amelyekhez hasonlók a Kárpátok északi
lejtőin és az ősi ukrán területeken levő településeken, vagy
lengyel hatású területeken találhatók.
A templomok lényegét az alaprajz centrális kialakításának
különlegessége adja. A központi tér szabályos négyzet alaprajzú. Esetenként az oldalainál hozzá csatlakozó négy
másik térnél nagyobb. Az oldalaihoz csatlakozó négy tér
azonos, vagy közel azonos méretú. A központi térrel a kö
zös falakon képzett nagyobb nyílások révén közös légteret
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alkotnak. így az eddig tárgyalt templomcsoportok mind
egyikétől eltérően nem egy, hanem derékszögben egymást
metsző, két vízszintes tengellyel rendelkeznek. E kettő kö
zűi a szentélyen átmenő tengely nyugat-keleti helyzetű.
A központi tér középpontjából függőleges tengely
emelkedik. így ez a templomtípus három tengelyű.
A tömegkompozíció tisztán követi az alaprajzot. A
központi legnagyobb tér felett a legmagasabbra emelkedik a
tető, amely a mellékterek tetői felett, a négyszögű alaprajz
ból nyolcszögletűvé alakul át, sátorszerű, vagy hagymaku
pola szerű lefedéssel. Az egész épületkomplexumot egybe
fogja, övezi az alsó körbefutó tetőeresz. A felette lévő füg
gőleges falazatok és tetők zsindely ezettek.
K Ő RÖ SM EZŐ (Jaszinya)
A rahói (Rahovo) kerület északi határa közelében, je 
lentős vasúti és közúti foközlekedő vonalakkal érintve, a
Fekete-Tisza felső folyása mellett, magas hegyekkel körül
vett, lankás területen található Kőrösmező. A település a
történelmi időkben és napjainkban is jelentős hely. A közút
mellett szétszórt, laza formában, nagy területre terjed ki.
Ezen a vidéken ma a hucul-ukrán (ruszin, rutén) népcso
portbeli lakosság képezi a többséget. Nagyméretű temető
közepe táján áll a fatemplom és a fa harangtorony. Az épü
let három egymás feletti, de egymástól független tetőfelületi
komplexummal rendelkezik. Függőleges falai is három
szintre terjednek. A kő alapozáson induló egyenes, fűrészelt
fagerendákból összerótt boronafal az alsó szinten burkolat
lan. A sarkokon túlnyúló boronavégekkel alátámasztott alsó
tetősáv széles kiállású lapos hajlásszögű, egyenletes magas
ságban vezetett ereszvonallal, az épületkontúrt követve, éle
ken és vápákon fordulva, átfogja az egész tömeget. Az alap
rajzot követő felmenő falak a középső ereszvonalnál feje
ződnek be. A gerendavégek kissé kiállnak. Az itt lévő - fé
lig kontyolt - nyeregtetők már a belső terek tényleges lefe
désére szolgálnak. Ezekkel záródnak le az épületszámyak.
Kis ereszkiállássaí, azonos ereszvopallal ez a tetőkomple
xum is egybefüggő. A meredek nyeregtetők falainál függő
leges deszkaborítású, kisebb timpanonok jelennek meg.
Ezek csúcsainál fiatoronyszerű, kis kúpos tomyocskák és
kovácsoltvas kettőskeresztek állnak.
A második szinten lévő tetők közül emelkedik ki a
központi tér, azonban alaprajza itt már nem négyzetes, ha
nem szabályos nyolcszögű. Falainak magassága a középte
tők gerincét mintegy 50-80 cm-rel haladja meg. A borona

elemek végei nem állnak ki a falsíkból. A nyolcszögű alap
rajzot nyolcoldalú, magas sátortető fedi. A csúcsban külön
álló, kerek kis törzsön, kúpos hegy és nagy kovácsoltvas
hármaskereszt fejezi be az épületet. A felső sátortető sajátos
kettős ereszképzést, vagy párkányt kapott. Ilyen jellegű
megoldás más típusú kárpátaljai templomoknál nem találha
tó, Ukrajna más vidékén viszont gyakori. Ez fontos belső
szerkezeti funkciót jelenít meg a homlokzaton.
A középső falsávban lévő ablakok a szabad falfelület
magasságának megfelelő mérettel készültek, álló formájúak, sűrű osztóbordákkal és íves lezárásokkal. A felső, nyolc
szögletű falaknál, a szabad négy oldalon hasonló, az előbbi
eknél valamivel kisebb ablakokat helyeztek el,
A különleges külső tömegformálás természetesen kü
lönleges belső térlefedéseket igényel. A négy oldalszárny
azonos fodémmegoldást kapott. A második ereszmagasság
ban a boronafal elemei e helyiségek középpontja felé befor
dulva, négy-négy oldalról összetartozó, lapos csonkagúla ol
dalait képezik. Ezek a homlokzati timpanonok vízszintes
vonaláig tartanak. A födémeket vízszintes pallóterítés zárja.
Ezzel a négy helyiség födémé alulról nézve lapos csonkagú
la idomú. A központi tér nyolcoldalú, lapos gúla mennyeze
tet kapott, a boronafalakhoz hasonló gerendák alkalmazásá
val. Ennek a födémnek a támaszvonala jelenik meg a hom
lokzaton, a sátortető alatti kettős eresz közül az alsóban.
A templom felső körítőfalai és a tetőfelületek zsindelyezettek. A zsindelyek téglalap alakúak, végeiken hegye
zettek, vékony, hasított kidolgozásúak. Az oldalfalaknál al
kalmazott zsindelyek jóval hosszabbak, mint a tetőkön lé
vők. Ebből adódóan a tetőfelületek igen sűrű, az oldalfalak
viszont a nagyobb távolságban jelentkező vonalmotívum
mal hangsúlyozottak.
(A rajzokat és a felvételeket a szerző készítette.)

A fa ép ítészeti hagyom ány eg y m ásik terü letére, a haranglá
bak és harangtom yok világába vezet K ová cs J ó zsef ed dig pu bliká
latlan kéziratának folyóira tu n k szám ára készített, sű rített össze
fogla lá sa , am elyet - rem ényeink szerin t - k övetk ező számunkban
kezdünk közölni.
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ÜZENET AZ ÜVEGBEN
A stúdióüveg-mozgalom robbanásszerű elterjedése a
60-as években világszerte m egváltoztatta az üveg használati
jellegét. Az am erikai kontinensről indult mozgalom célja olyan egyéni stúdiók kialakítása volt, melyek lehetővé tették,
hogy az üveg, m int m űvészeti médium az egyéni művészi
szándék és akarat m egvalósulását szolgálja.
A kortárs m agyar üvegművészet alakulásának szem
pontjából az jelentett előrelépést, hogy 65-ben a Magyar
Iparművészeti Főiskolán Z. Gács György kezdeményezésére
beindult az üvegszak. M eghatározó egyénisége egy olyan
generációt nevelt fel, akik díjakat nyertek a világ legjelentő
sebb kiállításain, és a m agyar képzőművészet élvonalába
kerültek. Z. Gács hatására szobrászművészek is az üveg felé
fordultak, például Vilt Tibor és Schaár Erzsébet. A késő
modernizmus irányzatai, a hatvanas évek formalista törek
vései, az environment, az optikai, kinetikus művek, a land
art, a konceptuális m űvészet változatai, a minimál art, majd
a posztm odem sorra m egjelentek a magyar üvegművészek
munkáiban.
M indezzel párhuzamosan új technológai eljárások ho
nosodtak meg, váltak a fantázia kifejezésének eszközévé, és
hatottak az üveg funkcionális használatára is. Az utóbbi év
tizedekben népszerűvé vált ún. rogyasztásos technika azt a
hagyományt is átértékelte, hogy a fény, árnyék, tér, idő,
mozgás és színárnyalatok összhangja üvegablakoknál csak
mozaikszerű hatással érhető el. Ennek az eljárásnak a lénye
ge, hogy a m egfelelő anyagra előre megrajzolt, kiöntött,
vagy kirakott forma fölé helyezett síküveglap olvadásig m e
legítve ráolvad, belerogy a formába. Ezzel kisebb kemen
cékben is tetszés szerinti struktúrák, vegetációk, ornamenti
kák jeleníthetők meg. Erre példa Kertészfí Ágnes munkája:
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tükörrel borított oszlop köré helyezett, apró törm elékre rogyasztott, áttetsző üveglapjai, m elyek visszatükröződve víz
esés képzetét keltik a belépő szemében (Virágüzlet, Nagymányok, Baranya megye). A találomra kiragadott példa
csak egy az építészeti elemek; teherhordó szerkezetek, ívek,
kupolák, térelválasztók, függ észté sek, csomópontok, világí
tótestek kiemelésére vagy épp elfedésére szolgáló művészi
és technológiai lehetőségek közül.
Hazánkban a stúdióüvegmozgalom a 70-80-as években
erősödött meg, de az amerikai modellt nem tudta követni, a
művészeknek nem volt lehetőségük a m eleg üveg szobrászi
megmunkálására alkalmas egyéni stúdiók berendezésére.
Ezekben az évtizedekben az üveggyárak még lehetőséget
adtak egy-egy művészi munka kivitelezésére. Ezek a lehető
ségek lassan megszűnnek, hiszen az ország kilenc üveggyá
rából m a már csak három működőképes! N em hagyható fi
gyelmen kívül az sem, hogy egyre kisebb az esély egy olyan
megbecsült polgári réteg kialakulására, akinek természetes
igénye, hogy környezetét műtárgyakkal gazdagítsa. A közgyűjtemények gyarapítására alig van lehetőség, az ország
nak nincs kortárs m űveket gyűjtő, önálló múzeuma. Ezért
sem állami, sem magán m űtárgykereskedelemről, illetve
mecenatúráról nem beszélhetünk. Felmerül a kérdés; mi a
alkotni akaró üvegművész társadalmi státusza? A megren
delő kedvéért a művészi függetlenséget feláldozó igényes
iparos? A túléléséért küzdő, tudását adni vágyó képző- vagy
iparművész? Szerencsés esetben társművész?
1991-ben az alkotótelep céljául örökül hagyott So
mogy megyei kúria adott reményt arra, hogy művészi szán
dékaik kivitelezésére a magyar üvegművészek egy közös
kísérleti üvegstúdiót hozzanak létre Bárdibükkön. A z együt
tes munka előzményének tekinthető az 1987 és 1992 között
évente megrendezett öt pécsi baráti találkozó. Ekkor épült
meg az az üveghuta, mely később a bárdibükki alkotótelep
re került. A 4-5 napos találkozók alatt, a belváros volt ipa
rosnegyedében lévő tím árház (felújítási terv: Dévényi
Sándor) - jelenleg helytörténeti múzeum - udvarán felállí
tott huta adott lehetőséget a kísérletezésre. A látványos
munkafolyamatot kiegészítették üvegvásárral, aukcióval, ki
állításokkal, művészettörténeti előadásokkal, filmvetítések
kel. E nagyszabású, sokszor tízezrek által látogatott ese
ménysorozat elindítója a magyarországi üvegszímpozionok
nélkülözhetetlen mestere Jegenyés János üvegművész volt.
Fanatizmusa, szakmai alázata, m aximalizmusa vitte sikerre
e találkozókat. Sokszor a lehetetlennel megküzdve, a legpri
mitívebb technológiai körülmények között olvasztott üve
get, ráadásul kristálytiszta üveget.
A szakmai összetartozás, az elszigeteltség elleni küz
delem, a tudás megőrzése és annak átadása lett elsődleges
hajtóereje annak a törekvésnek, hogy megterem tődjék az or
szág egyetlen, magas szellemi-technológiai színvonalú mű
helye. Míg a korábbi években az alkotótelepek létrehozásá
ban, fenntartásában a helyi tanácsok, és a Művészeti Alap
működtek közre, ez a gyakorlat 1991-re megszűnt. A lerom
lott állapotú kúria felújítása, a technológiai m űhelyek kiala
kítása támogatás nélkül komoly feladatokat rótt e közösség
re. Bár a távlati cél egy egész évben működő üvegstúdió
megteremtése volt, a megoldandó feladatok sokasága, s
azok magas költségei csak az augusztusi nemzetközi szimpozionok megrendezését tették lehetővé. Az ország külön

böző pontjairól idesereglett m űvészek évekig áldozták hét*
végeiket az előkészületekre.
M indez a hely történetiségét is hordozó, gyönyörű ter
mészeti környezetben történt, A ház utolsó tulajdonosa
Goszthony M ária (1893-1989) volt, aki a N yolcak tanítvá
nyaként tanulta a tizes-huszas években a festészetet, s ké
sőbb Faenzában a kerám iam esterséget. Otthonában felvilá
gosult politikusok, nagynevű m űvészek és tudósok fordultak
meg. Talán közösségform áló szem élyisége íratta vele a
végrendeletet, m iszerint e kúria épületét azzal a feltétellel
hagyja a m agyar állam ra, hogy ott alkotótelep működjön.
E kúria egykor a család nyári lakhelye volt a „nagy
kastély” szomszédságában. A két épületet gyönyörű angol
park veszi körül, m elyet m a országút szel ketté. A közel öt
száz négyzetm éter alapterületű épület egyszerű. N yitott te
raszának szerencsés tájolása rekkenő hőségben is árnyékot
nyújt, b á r m ég m egvannak a lehúzható vászonrolók nyomai
is. Kovácsoltvas oldalrácsait bizonyára ugyanaz a mester
készíthette, m int a bejárat - sajnos csak fotóról ismert - m í
ves kapuját.
1991-ben első feladatként a régió hagyományaira viszszautaló, 18, századi huta régészeti rekonstrukciójaként fatüzeléses üveghuta épült. E m a m ár világviszonylatban kurióziumnak szám ító huta m űködött az első és második szimpozion alatt. A következő évben letelepített gáztartály lehe
tővé tette a technológia bővítését, a Pécsről idekerült nagyobbméretű gázüzem elésű kem ence működtetését. Kisebb,
belső térben elhelyezhető, festékbeégetésre, rogyasztásra
használható kem encék készültek.
Nem zetköziségét tekintve is az ez évben megrendezett
szimpozion volt a legsikeresebb. Európa legnagyobb üveges
centrumaiból, Csehországból, Ukrajnából, Franciaország
ból, de Panamából, Szingapúrból is jöttek résztvevők. A té
ma a HAL volt. E tárgyban hangzottak el művészettörténeti
előadások, videovetítések, beleértve ennek szimbolikus
vagy épp racionális jelentőségét, hisz a norvég résztvevő
szárított és fagyasztott halakat is hozott, a halfeldolgozásról
készült videofilm m el együtt. Eldar kérte, azt is íijam le,
hogy a szárított halaik ugyanolyan ősi módszerrel készülnek
Norvégiában, m int nálunk az üveg!
Az augusztus húszadikai ünnepélyes, 80 személyes
halvacsorát a falubeliek főzték. Pogácsát, kuglófot, rétest
sütöttek és hoztak a kiállításm egnyítóra. A közeli halastavat
bérlő „zenész” összetrom bitálta a szomszédos falu önkéntes
tűzoltózenekarát, hogy az ünnepélyes megnyitón ok játsz
hassanak. Eleinte csak a gyerekek merészkedtek az üvegfú
vók közelébe, aztán szüleiket is elhozták. M eghatottan néz
tük azt a vak kislányt, akit nagyapja vezetett végig a műhe
lyeken, végigsim ogatva a kiállított tárgyakon, hosszasan, tü
relmesen érzékeltette vele a kitapintható anyagot, formáját,
üzenetét.
A tavalyi évben a kagyló tém ája köré csoportosultak
az elkészült tárgyak, s M endöl Zsuzsa művészettörténész e
tárgyban tartott inspiráló előadást. A színkeverékek összeál
lítása, a régi receptek felkutatása, a színezőanyagok beszer
zése, az olvasztást kísérletek is a kagylók visszafogott szín
világához igazodtak.
A z alapítványi form ában működő stúdió tagjai, az ala
pítók: Bohus Zoltán, Házi Tibor (1946-1993), Horváth Már
ton, Kertészfi Ágnes, 'Sigmond Géza üvegművészek. A ku

ratórium szakmai tagjai: Andor István üvegművész, Bodonyi Emőke művészettörténész, Buczkó György, Gaál Endre,
(a stúdió művészeti vezetője), Kertészfi Á gnes üvegm űvé
szek. De sorolhatnám tovább a m űvészeket, akik rendszeres
résztvevői a művésztelepnek. Ők azok, akik Jegenyés János
vezetésével, ha kellett fát vágtak, árkot ástak, pöcegödröt
tisztítottak. Ők azok, akik a nem zetközi szim pozionok alatt
lemondtak az alkotás öröméről, hogy a külföldi résztvevő
ket segítsék munkáik kivitelezésében. Ők azok, akik nem
egy esetben díjaikat ajánlották fel az alapítvány javára.
E példátlan összefogást a szakm a fennm aradásáért ér
zett felelősség tudata motiválja. Hiszen olyan mesterségről
van szó, ahol a gyakorlat biztosítja a tudás továbbélését. Az
alkalmazott technológiák sokasága közül a legnehezebb,
egyénileg szinte megoldhatatlan a melegüveg feldolgozása.
A huta működéséhez szükség van olvasztóra, rutinos fúvó
mesterekre. Fűtőanyagra, alapanyagra, színezékekre és re
ceptekre. Formákra és gyakorlott szakmai fogásokra. Viszszamelegítő és hűtökemencékre. Olyan szellemi, technikai
felkészültségre, mellyel m egoldható, hogy az adott pillanat
ban a megolvadt, lágy, gyorsan dermedő anyag műtárggyá
alakuljon. Ebben a pillanatban minden és mindenki fontossá
válik. A z olvasztó és az adagolt üveg m inősége, az üvegfú
vó és rutinja, a tárgyat megálm odó m űvész és kettejük m in
den m ozdulatának összhangja. Ez az egym ásrautaltság az,
ami különös hangulatot, hosszantartó m eghittséget teremt,
ami óhatatlanul összetartja, s visszahozza a résztvevőket.
Talán túlzásnak hat, ha a m agyarországi századeleji
példák közül a nagybányai, vagy a gödöllői m űvésztelepet
említem, hiszen jelen esetben nem egy művészeti irányzat
hoz tartozó társulásról van szó. De meggyőződésem, ha e
szellemi közösség teljes tudását, tehetségét a szakma felé
fordíthatná, hasonló erejű iskolát terem thetne. Sajnos a kul
túra jelenlegi m arginális helyzete egyre kisebb esélyt ad a
ház folyamatos működtetésére. M égis - a bárdudvamoki
szimpozionok nem zetközi és hazai visszhangja, ez évben is
annak megrendezésére kötelez bennünket. Időpontja au
gusztus 20-27. A stúdió nyitva áll mindenki előtt. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk, bárki betekintést nyerhet az
üvegkészítés rejtelm es titkaiba. A téma: Üzenet az üvegben.
(A z Iparm ű vészeti M úzeum ban je le n le g Iáih ató a z elm ú lt két
év tized et á tö le lő nagyszabású k ortá rs m a gyar ü vegkiá llítá s.)
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Vásárhelyi Tamás

ALFA MOZIBÓL ALFA MÚZEUM
—Egy lovarda metamorfózisa —
A természeti környezettől elválaszthatatlanok vagyunk.
Őseink a Kárpát-m edencébe érve az őskor óta alakított ter
mészetet találtak. Korábban is, itt is, nemzeti történelmünk
mindenkor a természettel, később egyre inkább a magunk
módosította környezettel összefüggésben zajlott, mintegy
abba ágyazva történt. Ránk is érvényes az, ami általában az
emberiségre: evolúciónk egyik iránya az, hogy a környezet
kiszámíthatatlan, megjósolhatatlan változásait kiküszöböljük
illetve ezeket a változásokat tervezhetővé tegyük, igényeink,
kényünk-kedvünk szerinti alakítsuk. Vonatkozik ez például a
táplálékunk megszerzésére. Eleinte csak az éhezés illetve
éhínségek elkerülésére lehetett gondolni, később a bőséges
és változatos táplálék folyamatos meglétére. Ez ma már Ma
gyarországon is azt jelenti, hogy télen-nyáron mindig kapha
tó rengeteg féle szárított, savanyított, pasztőrözött, mélyhű
tött, vákuumcsomagolású élelmiszer, friss retek, hagyma,
paradicsom, narancs, avokádó és minden egyéb. Örülünk ne
ki, m int ahogy annak is, hogy vasárnap is nyitva tartanak
egyes boltok, vagyis elm életileg mindig mindenünk ott te
remhet terülj -terülj asztalkánkon. Biztonságosabb, állandóbb
a szállásunk, hajlékunk, amely ma m ár nem a vadállatoktól,
hanem a tolvajoktól véd, mellesleg - ha tehetjük - állandó
hőmérsékletű, télen fűthető, nyáron hűthető, bármikor kivi
lágítható vagy sötétíthető. A csöndet időnként sem kénysze
rülünk elszenvedni: szólhat a rádió, magnó, lemezjátszó, vi
deó, sőt ma már éjjel-nappal élőben láthatjuk a világ bárme
lyik másik szegletét is (az onnan sugárzott bármilyen rémsé
gekkel, baromságokkal együtt). Ez utóbbi lehetőség a társak
iránti ösztönös vágyunkat tereli kiszámítható mederbe. Elő
emberi kapcsolatok esetében ugyanis nem lehetünk tökélete
sen biztosak abban, hogy azt kapjuk amire szükségünk van,
vagy am ire számítottunk. Kérdés, hogy partnerünkkel feszte
lenül tudunk-e érintkezni, nem vesztünk-e éppen össze, ép
pen ráér-e, olyan kapcsolatban van-e velünk, mint amit mi
szeretnénk, olyan hangulatban van-e, m int ami most éppen
nekünk is kellem es volna, stb. Ha máskor nem, kamaszkorá
ban bizonyára mindenki megismerte ezeket a szorongásokat.
A tévétől viszont nem kapunk mást, mint amire számítunk.
Bekapcsolhatjuk, kikapcsolhatjuk, átkapcsolhatjuk, és maga
biztosan átnézhetünk a feje felett („háttértelevízió”). Ugyan
ez a fejlődési trend az emberi élet sok területén bemutatható.
A kiszám íthatóságnak (a véletlenek kizárásának), az
önkényeztetésnek (a fogyasztásnak) azonban ára van (terüljterülj asztalkák nincsenek). A személyes és társadalomlé
lektani problémák m ellett az ember környezetében is egyre
több a zavar. Ehhez az életmódhoz egyre több anyagot,
energiát kell felhasználnunk, és egyre több a végtermékként
keletkező hulladék is. Az emberi környezetben a természeti
erőforrások mennyisége csökken, a hulladékoké nő. A kö
vetkező évezredbe valószínűleg nem érdemes az emberiség
nek elérkeznie, ha nem tydja saját környezetének romlását
megfékezni, megállítani. A változás magától nem jö n el,
ahhoz másfajta gondolkodásmód kell. Diktatúrában az ural
kodóké, dem okráciában a társadalom minden résztvevőjéé.
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Ehhez szükséges saját múltunk, a környezetünk, a környe
zethez való kapcsolatunk változásának megértése.
A fejlett országokban a természettudományi múzeu
moknak fontos szerepe van a környezeti tudatosság kialakí
tásában, formálásában. Erre predesztinálja őket gyűjtemé
nyeik információtartalma (hiszen m agát az eltűnő term észe
tet őrzik), szakembereik adekvát szellem i kapacitása (a vilá
gon mindenhol központi szerepet játszanak a természetvé
delmi alapkutatásokban) és a természettudományi kiállítá
sok közismerten nagy információhordozó és motiváló ereje.
Alfa moziból Alfa múzeum
A M agyar Természettudományi M úzeum megfelelő le
hetőségek, elsősorban kiállítási tér híján, eddig nem tudott
eleget tenni a vele szemben e téren fennálló elvárásoknak,
sőt még arra sem futotta, hogy saját gyűjteményeit - a nem
zeti kultúrkincs sajátosan értékes részét, m ajd 10 m illió ter
mészettudományos tárgyat - méltó módon bemutassa. (M a
gyarország e téren úgyszólván egyedül áll Európában.)
Most kormányzati támogatással folyik három nagy múze
um felújítási programja, a Szépművészeti Múzeum és a
Magyar Nemzeti Múzeum rekonstrukciója illetve - a Ter
mészettudományi M úzeum elhelyezését megoldandó - a
Ludovika Akadémiának és Lovardájának átalakítása. Utóbbi
révén a most Budapest öt pontján szétszórtan működő mú
zeum a Ludoviceum épületegyüttesében önálló elhelyezést
nyer, és a volt Lovarda (később, 1959-től Alfa mozi) igénybevételével alkalmas kiállítási területen működhet. Az Ásvány- és Kőzettár már idén beköltözik a neki kialakított
épületrészbe. A három éve teljesen kiégett Lovarda m űem 
léki helyreállítása 1996. január végére elkészül. A volt istál
lószint háromhajós, boltíves tér. Amíg másik, megfelelőbb
fogadótér akad az épület mellett, ide érkezik a közönség, itt
lesz a pénztár, ruhatár, büfé, előadóterem, klubterem, szak
köri helyiség. A porond szintjén időszaki kiállításokat terve
zünk és kisebb közösségi tereket. A porond fölé galéria
épül, itt valósul meg első állandó kiállításunk. Ez lesz egye
lőre a múzeum kiállítási és közművelődési épülete. Kidol
goztuk egy olyan állandó kiállítás koncepcióját, amely mél
tó módon képes a honfoglalás 1100 éves évfordulóján ha
zánk környezeti állapotát bemutatni és a környezeti tuda
tosságot fejleszteni.
Ember és term észet Magyarországon
A történeti ökológiai - természetvédelmi kiállítás a
Lovarda épületének Galériáján kap helyet, 800 négyzetmé
teren. Tematikailag a természeti erőforrások ember előtti ki
alakulásától indul, hiszen em ber nélküli évm illiók hosszú
sora kellett ahhoz, hogy kialakulhassanak pl. azok az ener
giahordozók (kőolaj, földgáz, kőszén) amelyeket most pár
évszázad alatt felélünk. A kialakulásukat elősegítő földtör
téneti folyamatok egy része m a sem szűnt meg, mégsem
várható, hogy emberi léptékkel mérhető időben ilyenek szá
mottevő mennyiségben képződjenek. Bemutatjuk a Kárpát
medence honfoglalás előtti kultúráinak és népeinek term é
szetátalakító hatását, a honfoglaló őseink által itt talált, a
természetestől még nem messze került természetet.
A második fejezet azzal foglalkozik, hogy a Honfog
lalás óta elmúlt 1100 évben az egyre változó társadalom, az
egyre fejlettebb és hatékonyabb civilizáció hogyan élt egy
ütt és élt vissza mindezekkel. Bemutatjuk m egmaradt ter
mészeti értékeinket, melyekre méltán büszkék lehetünk, hi-

szén európai viszonylatban a mintegy 60 000 fajt számláló
élővilágunkkal, majd 10 % védett területünkkel még igen
gazdagnak számítunk. Elmaradásunk a természet védelmére
tett erőfeszítéseinkben van. Vannak törvénykezési, hatósági
gondok is, a legnagyobb gond viszont kétségkívül az állam
polgároknak a természethez való viszonyában, a természetet
érintő viselkedésében van. Éppen ezért a kiállítás végül vi
selkedési mintákat kínál, segít annak, aki természeti környe
zetével nagyobb harmóniában szeretne élni, aki hozzá akar
járulni egy emberhez méltó környezet kialakításához. Ez
egyedül nehezen megy, mert a bajok óriásiak, a feladatok
pedig emberfelettiek. Bemutatjuk hát azokat a társadalmi
intézményeket és szervezeteket is, amelyek a természet, az
emberi környezet védelmének elősegítésére jöttek létre. Re
méljük, hogy ez a kiállítás jelentősen hozzájárulhat nemze
tünk ökológiai kultúrájához.
Nemcsak egy kiállítás
M it ér egy kiállítás 800 négyzetméteren? Talán önma
gában nem eleget. Talán az egész épületben elhelyezett, a
kiállítás fo mondanivalóját erősítő tárgyak, kiállítási egysé
gek együttes hatása sem sok. Az épületegyüttes és környe
zete viszont egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy ott bár
ki jól érezze magát s eközben ember és környezetének a tör
ténelem során volt változásai hassanak rá. Ez a lehetőség
ma még csak részleges, inkább csak kijózanító, mint fele
melő. Az épületek mögött ott az Orczy kert, a maga 11 hek
tárjával azon kevés parkok közül az egyik, amelyek régi ál
lapotáról adataink vannak. Ez a terület már a 18. században
park volt. A történelmi levegő jórészt elmúlt fölüle. Aki ma
a kertben bolyong, kitaposott füvet, pusztuló kőkorsókat,
korrodált szobrokat, rongált és maguktól is eltűnő öntöttvas
lámpaoszlopokat még talál az újabb, és nyilvánvaló rongá
lást szenvedett műtárgyak mellett. A természetes forrás táp
lálta tavacska vize fekete, benne nylonzacskók, flakonok le
begnek. A kényre-kedvre emelt ronda kis épületek, itt-ott
leaszfaltozott területek, meggondolatlanul telepített sportpá
lyák és meggondoltan telepített szeméttelepek az igazi 20.
századi magyar valóságot jelenítik meg. Az épületek előtt a
Ludovika tér közparkja terül el. Ezt semmi sem védi az Ül
lői út kétszer három sávos, folyamatos forgalmának zajától,
bűzétől, remegésétől, piszkától. Az Illés kút közvetlen kör
nyéke rendezett, de pár méterrel odébb már gazos, bokros,
szemetes terület található. A területen az építkezés megkez
dése előtt talált nyomok alapján a nyomolvasó természetbú
vár élénk szabadtéri éjszakai életre következtethet.
Honnan hát az optimizmus? Készülnek a tervek az Or
czy kert rekonstrukciójára. Remélhető, hogy egy része olyan lesz, mint a 18. században. Remélhető, hogy megma
rad a sportpályák és a nagy, szabad gyepfelületek egy része
is, hiszen a sűrűn beépített Józsefváros és Ferencváros vagy
akár az egész főváros lakóinak felüdüléséhez ez egy fontos,
szükséges terület. Az önkormányzat, a műemlékvédelem és
a múzeum egyetértett abban, hogy a zöldterület méretét nö
velni lehet és kell, hogy a területen őshonos növényeket is
telepítsünk és természetismereti oktatásra is használjuk. Itt
nemcsak a nagyvárosok erősen megfogyatkozott, de még
ilyen állapotában is érdekes és sokféle élővilágát lehet be
mutatni, hanem a középhegységi lomboserdők sok növény
faját is. Találtunk salamonpecsétet, kecskerágót, őzsalátát,
sármát és más gyönyörűségeket. A tavacskán nemrégiben

egy tőkésrécepár telepedett meg. Most kezdjük a madárvi
lág, a rovarvilág kutatását. Nem kétséges, hogy ezen a ma
radványterületen, a sok bolygatás ellenére is, változatos élő
világ található. Arra készülünk, hogy a múzeum vendégei
nek élő állapotban is bemutathatjuk az élővilág egy részét.
Akinek ez nem elég, annak ott az utca túloldalán a Pál utcai
fiúkból ismert Füvészkert, az ELTE Botanikus Kertje. Az
Illés kutat néhány éve felújították s ha megépül a Lovarda
eredeti melléképülete, a kút környéke csendes, meghitt zuga
lehet a környéknek. Elképzeléseink vannak a játszótéren át
vezető sétaút környékének rendezésére, egy a geológiai
múltat idéző időösvény kialakítására. Az épületegyüttes fel
újítása nyilvánvalóan a szeméttelepek felszámolását is je 
lenti majd. Reméljük, hogy a természeti és az épített kör
nyezet kulturáltsága a környék lakosságának és vendégeinek
a mentalitására, viselkedésére is pozitív hatással lesz. A sa
ját értékeit védő, ápoló közösség csodákat képes tenni, erre
nagyszerű példákat láthattunk az elmúlt években is. Az Alfa
mozinak még csak a romjai látszanak, de az idei Föld nap
ján már környékbeli iskolák tanulóit hívtuk kertrendezésre.
A gyerekeknek munka után élőszóval és mikroszkóppal mu
tattunk be néhányat a környék élővilágából. Az önkormány
zat és az Orczy kert is beszállt', szendvicsekkel, szerszámok
kal, szakértelemmel. Ha megnyílik kiállítási és közművelő
dési épületünk, ilyenfajta folyamatos kapcsolatot és munkát
kívánunk szervezni, minden fél hasznára.
Egy jó múzeum nemcsak tárgyak, muzeológusok gyűj
tőhelye. Egy helyi érdekeltségű múzeum a helyi közösség
kulturális életében jelentős szerepet játszhat, akkor is, ha
nem művészeti, történeti tárgyakat őriz, hanem mondjuk a
természet csodáit vagy egyszerű darabkáit. A Magyar Ter
mészettudományi Múzeum új helyszínén a helyi közösség
kulturális életének egyik helyszíne lehet. De a két metrómegálló között, azoktól pár perces sétára fekvő szép park és
kiállítások nyilván vonzani fogják a tágabb társadalmi kör
nyezet, a főváros iskolásait, családjait, érdeklődőit és talán
még unatkozóit is. Szeretnénk, ha a tudományos és oktatási
szakmai egyesületek és társaságok működését támogathat
nánk könyvtárunkkal, előadótermünkkel, demonstrációs le
hetőségeinkkel. S ha kiállításaink elég érdekesek lesznek,
ugyanúgy beépülnek a Budapestre látogatók programjába,
mint az Allatkert, a Nemzeti Múzeum és más látnivalók.
Ekkor pedig még tágabb közösségnek lehetünk hasznára.
Mi magyarok ugyanolyan büszkén tekinthetünk a mi
Természettudományi Múzeumunkra, mint az osztrákok a
bécsi Naturhistorisches Museumra, a németek a berlini Museum fúr Naturkunde-ra, a britek a londoni The Natural History Museumra. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy sosem
voltak gyarmataink és az országok sorában a szegényebbek
között helyezkedünk el, különösen büszkék lehetünk a vi
lágviszonylatban jelentős gyűjteményeinkre. Ha tudatosodik
bennünk, hogy a természeti kincsek megőrzéséért, megis
meréséért nemzetünknek érdemes áldozatokat hoznia, akkor
talán az élő természetet is jobban óvjuk majd - mindnyá
junk hasznára.Ha szép terveinket megvalósítjuk, jelentősen
hozzájárulhatunk, hogy a 20. és 21. század embere jobban
értse a természeti folyamatokat, ember és környezetének vi
szonyát, és elősegíthetjük, hogy máshogyan vélekedjen,
máshogyan viselkedjen ebben a jobbításra szoruló ország
ban, világban.

81

TELEPÜLÉS-KÖZÖSSÉG-FEJLESZTÉS
Település-közösség-fejlesztés címmel szervezett talál
kozót és tanácskozást 1995. március 27-28-án a Közösség
szolgálat Alapítvány és a M agyar Művelődési Intézet Kö
zösségfejlesztési Osztálya, A tanácskozás célja az volt,
hogy fórum ot terem tsen önkormányzati képviselők, polgármesterek, helyi vezetők és fejlesztéssel foglalkozó szakem
berek számára tapasztala iáik, kezdeményezéseik bemutatá
sára és népszerűsítésére. A szervezők kiindulópontja az
volt, hogy a helyi erőkre; adottságokra és a polgári önte
vékenységre építő közösségi gondolkodás döntő eleme lehet
a településfejlesztési folymatoknak.
Beke Pál, az M M t igazgatóhelyettese bevezetőjében
utalt a tanácskozás előzményeire, arra az 1991-es találkozó
ra, melyet az akkori közművelődési pályázat kistelepülések
ről érkezett eredményes pályázói számára szerveztek, és
amelynek nyom án sok új fejlesztési folyam at indult meg
szerte az országban. M int akkoriban, úgy most is érvényes
nek mondható az a gondolat, hogy a települések jövője első'
sorban a helybeliek erején, cselekvési vágyán múlik. A fej
lesztői felelősségről szólva elmondta, hogy a külső szakér
tők, segítők - bár nem mindentudók, ha néha annak is lát
szanak - hosszabb-rövidebb idő után távoznak a település
ről. Ezért ez a m unka csak nagy tapintattal és a helybeliek
akaratának tiszteletével végezhető eredményesen.
Loydl Tam ás, a Belügym inisztérium Településfejlesz
tési Főosztályának vezetője arról szólt, hogy a korábbi év
tizedek felülről irányított fejlesztési politikája helyett az
önerőre támaszkodó, a belülről induló módszerek lehetnek
csak eredményesek. A településfejlesztés társadalmi oldala
a közösség, melynek kezdeményező készsége csak a belső
kommunikációval, bizalom m al szervezhető településfejlesz
tő erővé. A jánlása szerint egy-egy településnek rendelkez
nie kell olyan településfejlesztési koncepcióval, mely 10-15
évre, vagy ennél is távolabbra tekintve rögzíti a legfonto
sabb fejlesztési irányokat. E koncepcióra építve az önkor
mányzatoknak 4 évre szóló fejlesztési program okat és éves
fejlesztési tervet kell készíteniük ahhoz, hogy megalapozott
fejlesztési tevékenységet folytathassanak. E munkához ad
segítséget a főosztály által, a Településfejlesztési füzetek
legújabb szám aként m egjelent kiadvány, mely a hosszútávú
koncepciók készítésének közösségi módszereiről szó),
Luis Caul-Futy, francia településfejlesztési szekértő
nagy érdeklődéssel kísért előadása megerősítette a jelenlé
vőket abban, hogy a fejlesztés válságellenes stratégia kidol
gozását jelenti, hogy a csak önmagunkban bízhatunk gondo
lata úgy is értelm ezhető, hogy számítsunk önmagunkra!, is
merjük m eg önmagunk készségeit. Ez a gondolat azért is
fontos - m ondotta - m ert a fejlesztés megtöri a hatalmi
gondolkodást, új kishatalm akat teremt, szükségképpen de
centralizál. Előadása második részében részletesen ismertet
te egy kis franciaországi település útját a teljes tanácstalan
ságtól a ma m ár pezsgő gazdasági és társadalmi életig.
A településfejlesztés térségi összefüggései címmel
Miklósi Endre a Környezetvédelm i és Területfejlesztési Mi
nisztérium főosztályvezetője adott tájékoztatást a készülő
területfejlesztési törvény szerkesztőinek főbb törekvéseiről
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A második nap tém áinak bevezetéseként dr.Vercseg
Ilona a M agyar Művelődési Intézet fomunkatársa tartott elő
adást Helyi cselekvés az új politikai rendben címmel. Az
előadás az állampolgári kezdeményezés esélyeiről, a cselek
vési nehézségekről, az önkormányzati testületek útkeresésé
ről adott képet, valam int összefoglalta a közösségfejlesztési
kísérletek és a már kifejtett tevékenység legfontosabb ered
ményeit.
A két munkanapon közel harminc referátum hangzott
el, melyek többsége egy-egy helyi folyamat, kezdem énye
zés bemutatására vállalkozott. A referátumokra négy téma
szerint került sor.
Kistérségi összefogások és fejlesztési lehetőségek
Témavezető: Vattay Dénes a Közösségszolgálat
Alapítvány munkatársa
Az Ipoly menti települések társulásának lehetőségei
Dr. Kecskeméthy Gyuláné, a Közösségszolgálat Alapítvány
munkatársa - Balassagyarmat
A dörögdi medence organikus fejlesztése
Vásárhelyi Judit, a Független Ökológiai Központ vezetője
Budapest
Nagyszékely és kistérsége jö vő je
Donát Jordánka, református lekész, a Nagyszékely A lapít
vány elnöke
Mezőgazdasági egyesülettől a szövetkezetig
Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármestere
Bugac-Majsai homokhátság térségfejlesztési program ja
Markolt Endre, a Jászszentlászlói Jóléti Szolgálat Alapít
vány igazgatója
A Felső-kiskunsági Kistérségi Szövetség alapadatai
Csörgő Gyula - Kunszentmiklós
Térségfejlesztési konzulens-képzés
Varga Miklós tréner - Job W orld Hungary KFT - Budapest
Cserkút és térsége fejlesztési folyam atai
Vattay Dénes, a Közösségszolgálat Alapítvány munkatársa
Három bihari kistelepülés összefogása és a helyi értékek
feltárása Kiss Lászlóné Pásztor Irma, faluházvezető, Szentpéterszeg
A fejlesztés helyi forrásai és lehetőségei
Témavezető: Groskáné Piránszki Irén - a Magyar
Művelődési Intézet m unkatársa
Településtervezés és revitalizáció
Siklósi József, építész
A faluszociológiától a falum arketingig
dr. Szirmai Péter, a BKE Kisvállalkozáskutató Csoport
vezetője
Csenger városfejlesztési programja
Apáti György polgármester - Csemyus Lőrinc, építész
Területrendezés, falufejlesztés Veresegyházán
Pásztor Béla polgármester - Zsigmond László, építész
A kecskédi közösségfelmérés és következményei
Mészáros Zsuzsa, a Közösségszolgálat Alapítvány ösztöndí
jasa és Karácsonyi Imre, a H orgász Egyesület vezetőségi
tagja
Közösségfejlesztési folyam atok Komárom szőnyi városrészé
ben - Katonáné Schneider Mária, tanítónő —Szőny

Településfejlesztés Kazáron a hagyományőrzés és a falusi
turizmus alapján - Molnár Katalin polgármester
A furugyi közösségfejlesztő program
Regős Mátyás fiirugyi polgár
Egy kistelepülés fizikai-szellemi újjáépítése - Magyargéc
Szerémi Nándor, polgármester
Gyökérteres szenyvíztisztitás Kacorlakon
Balla Enikő szociológus —Takács László polgármester
Helyi fejlesztések Nógrád megyében
Brunda Gusztáv igazgató - Nógrád M. Közműv. Központ
A d v ll szervezetek szerepe és a közintézmények társa
dalmi működtetésének lehetőségei
Témavezető: Pósfay Péter a Közösségszolgálat
Alapítvány munkatársa
A közösségi alapítvány mozgalomról
Szabón János, Önkéntes közösségi munkás, CET - Budapest
Az ifjúsági önkormányzatokról
Török István Fehérgyarmat polgármestere és Beke Pál a
Közösségszolgálat Alapítvány elnöke
A Faluház egyesületi működtetésének tapasztalatai Györváron - Varga Gézáné a Faluház Baráti Kör egyesület elnöke
Közösségi vállalkozások Angliában
Hermán Imre ügyv. ig. - Job Word Hungary KFT - Bp.
Királyi szakácsok nyomában
Marosiné Béres Júlia, könyvtáros, Nagyszakácsi
A közösségi médiák és a helyi nyilvánosság
Témavezető: Péterfi Ferenc, a Magyar Művelődési Intézet
m unkatársa

Szombathelyi Közösségi Rádió
Pósfay Péter, a Közösségszolgálat Alapítvány munkatársa
Megyei egyesület a helyi nyilvánosságért - helyi lapok
Csongrád megyében - Magyar Istvánné, könyvtáros, a Kö
zösségszolgálat Alapítvány ösztöndíjasa —Mórahalom
A Civil Rádió törekvései
Péterfi Ferenc, a Magyar Művelődési Intézet munkatársa
A tanácskozás résztvevői - különböző témákban - to
vábbi együttműködési készségükről is nyilatkoztak. A Kö
zösségszolgálat Alapítvány vállalta, hogy a jelentkezők és a
későbbi érdeklődők számára az év során összejöveteleket,
tanácskozásokat szervez. A témák és a szervezők a követ
kezők lesznek:
Luis Caul-Futy nyári szemináriuma - Beke Pál
Településtervezés és revitalizáció - dr. Kováts Flórián
Települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatok - Beke Pál
Bugac-Majsai Homokhátság térségfejlesztési programjának
helyszíni megtekintése - Pocsajiné Fábián Magdolna
Ipolymenti települések együttműködésének helyszíni
vizsgálata - dr. Kecskeméthy Gyuiáné
Gyökérteres szenyvíztisztítás helyszíni szemléje Kacorlakon
- Beke Pál
Településfejlesztési vállalkozás alapításának lehetőségei dr. Kováts Flórián
Közösségszolgálat Alapítvány
Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztálya
1011 Budapest, Corvin tér 8. T.: 201-57-28 Fax: 201-48-92

A TÁJ INDIVIDUALITÁSA
A DÖRÖGDI-M EDENCE ÉLET R A JZA ÉS JÖ V Ő JE
NYÁRI Ö K O LÓ G IA I VÁNDORKONFERENCIA
1995. AUGUSZTUS 11-20.

A táj a legtöbb ember számára finom romantikával öt
vözött természeti fogalom, amelyben az ember mint a Nagy
Pusztító jelenik meg. Még szóhasználatunk is ezt tükrözi:
szép, mesés tájakat ismerünk, de csúnyát nem. Legfeljebb
romboltat, roncsoltat, valaki által tönkretettet.
Tehát van mindenkiben egy érzés, egy biztosan meg
nem fogalmazott gondolat, amely a tájat eredendően szép
nek és harmonikusnak tartja, s melyet ettől a tulajdonságá
tól kizárólag a barbár emberi beavatkozás képes megfoszta
ni. A szép tájat- tehát úgy tudjuk megőrizni, hogy megvédjük az embertől, azaz saját magunktól.
Ezt az érzelmi töltetet lovagolják meg napjaink egyes
harsány természet- és környezetvédői, megtalálva tudatunk
hézagait és félreértéseit.
A konferencia a tévutak és álfelismerések közötti kes
keny ösvényen haladva keresi a választ a táj és az ember
közötti ellentét (ellentét?) feloldására.
A konferencia célja, hogy a résztvevők tudatos, szemé
lyes kapcsolatot alakíthassanak ki egy tájjal. Az emberek
életében korábban magától adódott ez a személyes kapcso
la t A táj az egyéni élet egyik oldalát alkotta, ezáltal a nem
tudatos emberi tevékenység harmonikus szépségű tájakat
hozott létre. Ma az ember gondolkodásmódjával és törekvé
seivel elválasztotta magát az általa létrehozott tájtól, ami a
táj elemeinek szétesését, pusztulását idézte elő. A pusztulás
átélése vetette fel a táj védelmének igényét.
Ha szemügyre veszünk egy szép tájat, vagy megvizs
gáljuk kialakulásának és fejlődésének folyamatát, különbö
ző eredményekhez jutunk. A konferencia alatt világossá kell
válnia annak, hogy a táj szellemileg körülhatárolható orga
nizmust alkot, amelynek élete mindenkor az emberek gon
dolkodásától és cselekedeteitől függ.
A táj a térnek az emberi tudat által átfogható része.
Alkotóelemeinek kapcsolatai nem merülnek ki időben
és térben mért alá- és fölérendeltségi viszonyokban. Az
egyes elemek sajátos megközelítést igényelnek, mindazon
által jelentőségüket és valódi tartalmukat a táj egészében
elfoglalt szerepük alapján nyerik el hasonlóan ahhoz, ahogy
egy emberi testrész viszonyul az egész testhez. A tájat har
monikusan fejlesztő és alakító szándékok alapja a táj indivi
dualitásának felismerése lehet,
Kiindulás: az embernek a világhoz fűződő minden
kapcsolata az érzékelés és a gondolkodás viszonyán alapul,
tehát ennek a viszonynak a megismerésére kell törekednünk
ahhoz, hogy indítékainkról számot adhassunk és tetteink kö
vetkezményeivel felelősséggel elszámolhassunk.
Módszer, minden érzékelés egy fogalomalkotás alapja
lehet. Minden fogalmunk átélt élményeink, tapasztalataink
alapján érik meg. Átélni azt jelenti, hogy valami az ember
egész élete számára jelentőségteljessé válik. Az átélés segít
ségével kap az észlelet először tartalmat. A táj fogalma is
azáltal körvonalazódik, ahogyan érzékeljük és átéljük azt.
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Ahhoz, hogy a tájhoz fűződő személyes kapcsolat m egte
remtődjék és fejlődhessék, az érzékelés folyamatát tudato
san át kell élnünk.
A z első nyári konferenciát 1987-ben rendezték, s egé
szen 1993-ig D om ach volt a helyszín, 1993-ban Berlin,
1994-ben Drezda. Most, átlépve egy láthatatlan, de annál
erősebben érzékelhető határvonalat, Magyarországon, Taliándörögdön, egy 700 fos faluban kerül sor erre a találkozó
ra. Ez a tény olyan lehetőséget hordoz magában, amelyet
egyetlen eddigi rendezvény sem; a találkozás lehetőségét.
A kommunista diktatúra váratlanul gyors összeomlása
után Európa keleti és nyugati országaiban egyaránt tétova
útkeresés indult: m erre tovább? Csak míg nyugaton ezt a
kérdést legfeljebb a politikusok tették föl maguknak (sok
szor m ég ők sem), addig nálunk ez minden egyes ember
személyes küzdelme volt, illetve ma is az.
Itt nem elég az érzékelés és gondolkodás viszonyának
megismerése- M eg kell érteni, m i történt. Most, 5 évvel a
rendszerváltás után látszik igazán, mennyire nem tudjuk
feldolgozni m agunkban a történteket.
A tisztánlátás egyaránt fontos kelet és nyugat számára,
különben újabb és újabb falak emelkednek közénk. A fala
kat pedig csak a személyes emberi kapcsolatok képesek le
rombolni, s a világot átfogó ökológiai kérdések megoldása
is két ember találkozásával kezdődik.
A konferencia délelőtti előadásait Jochen Bockemühl
természettudós tartja. A konferencia elméleti előadásait
délutáni terepgyakorlatok egészítik ki.
Az esti előadások a magyarországi kultúrtörténettel és
a szociális élet sajátosságaival foglalkoznak Kálmán István,
Kampis Miklós, M akovecz Imre és Pap Gábor közreműkö
désével.
A nyári találkozó tém ájához kapcsolódóan készülünk
egy kiállítást is M agyarországra hozni. A táj természetének
megismerése cím m el a Mezőgazdasági Múzeumban '95
őszén megrendezendő tárlat Jochen Bockemühl kutatási
eredményeit mutatja be a professzor saját rajzaival. Néhány
cím a kiállítás anyagából:
A tájformák, m int az emberi tudatfej ló’dés tükörképei •
Személyes kapcsolat a tájjal *A természettudományos mód
szerek továbbfejlesztése *M űvészi gyakorlatok *A z élet tit
kaihoz vezető' út *A z állatok metamorfózisa környezetük is
meretében *A mészkő kialakulása a Földtörténet során *A
táj, mint élőlény megnyilvánulása az ásvány-, növény- és ál
latvilágon keresztül • A z élet térbeli és időbeli életmeg
nyilvánulásai • A táj felelősségteljes alakítása és fejlesztése
• Összefoglalás és kitekintés: É rtékek létrehozása a tájban
A rendezvényt a Goetheanum Természettudományi
Kutatólaboratórium (Svájc) és a Kós Károly Egyesülés szer
vezi.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk és minden tám o
gatást szívesen fogadunk (További felvilágosítás: PAGONY
Iroda, 1117 Bp, Fehérvári út 27. tel.:1613-482)
Buella Mónika
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Bereczky Kálmán

EGY ELFELEJTETT
TEMPLOMTERVEZO
—Szeghalmy Bálint élete és életműve —
Szeghalmy Bálint építész 1889-ben Nagyváradon szü
letett a család kilencedik gyermekeként. Édesapja építő
mesterként telepedett le Nagyváradon, alapított családot és
a református egyház presbitere volt haláláig. Tagja volt a
város építőmester-céhének és a törvényhatóságának. Két
jelentős munkájáról tudunk. Egyik a szentimrei református
templom tornyának, másik a Nagyvárad-újvárosi ref. tem p
lom mennyezetének és fedélszerkezetének újjáépítése.
Bátyja, Sándor, Nagyváradon végezte iskolai tanulmá
nyait és a Jogi Akadémiát. Az első világháború után ingyen
nyújtott jogsegédletet a rászorulóknak. Életének igazi mun
katerülete a nagyváradi ref. egyház volt, amelynek presbite
re, gondnoka, majd a közös egyházi vagyon igazgató gond
noka lett. A nagyváradi ifjúság lelki, szellemi, és gazdasági
pártfogójaként 3 holdas kertet vásárolt a hegyen, amelyre
gyülekezeti termet építtetett Bálint öcsé terve alapján, a m a
gyar ifjúsági körök és a hegyen szétszórtan élők telki gon
dozására. Az egyház ezt az úgynevezet Szeghalmy-kertet
1963-ban a kollektivizálás idején elvesztette s máig sem
kapta vissza.
Szeghalmy Sándor 1964-ben hunyt el és a Várad-Olaszi temetőben a családi sírboltba temették. A tem ető felszá
molása során a sírboltot is vandálul feldúlták, a sírkövet
azonban sikerült megmenteni és a Várad-Olaszi templom
bejáratánál elhelyezni.
Bálint már kisiskolás korától kitűnt kiváló rajztehetsé
gével, amely középiskolás és egyetemi hallgató korában akvarellfestészetben jutott teljességre. A 30-as években Mis
kolcon, Szegeden és Clevelandban állították ki m űveit M ű
ködésének fő területe azonban a műszaki tervezés volt.
1912-ben kapott oklevelet a Budapesti M űegyetemen, de el
ső munkáját, a Várad-velencei templom tervét még egyete
mistaként, 1911-ben készítette. A tem plom építésére m in
den készen állt, amikor kitört az első világháború és m eg
akadályozta a kivitelezést.
1913-tól az Országház műszaki főigazgatóságának iro
dáján dolgozott. Építész tanára a néhai Schulek Frigyes ta
nítványa, Látzay Fritz Oszkér egyetemi adjunktus volt, aki
különös szeretettel foglalkozott a középkori építészettel, és
aki mellett részt vett a M űemlékek Országos Bizottsága
megbízásából a brassói Fekete-templom, valamint a kerezi
evangélikus templom felmérésében.
1914 őszén vonult be katonai szolgálatra és 1915 feb
ruár 8-án súlyosan megsebesülve, másfél évi kórházi keze
lés után a háború végéig ügyeleti szolgálatot teljesített.
1919-tol 1929-ig városi mérnök Nagykanizsán, ahol 1923ban a ref. gyülekezet presbitere lett. Kiváló eredményekkel
vett részt építészeti pályázatokon, első díjat nyert a nagy
kőrösi gőzfürdő, a gelsei községháza, a villányi főszol
gabírói hivatal, a szombathelyi kereskedelmi leányiskola, a
soproni evang. teológia intemátusa, a budapesti K ülső Jász
berényi úti városszéli település és a csurgói r e f intemátus

A könyv kéziratának puszta léte és annak előfutára a
Keszthelyi Református Gyülekezet Szeghalmy Bálint Ala
pítványának kiadványa, a Szeghalmy Sálint Emlékkönyv
adott indíttatást arra, hogy Hévízen az ő több, mint 50 éve
készített, sajátosan magyar stílusú protestáns templomterve
valósuljon meg m ost
A Szeghalmy-könyv megvásárlásával segíthetik a csak
hitükre támaszkodó, anyagi erejüket meghaladó munkába
kezdett, csekély lélekszámú evangélikus és református gyüle
kezeteket, hogy majdan a Közép-Európa legnagyobb gyógy
vizű tavához gyógyulni érkezők imádságuk hajlékát is meg
találják felekezeti és anyanyelvi hovatartozásuktól függetle
nül. Adja Teremtő Úr Istenünk, hogy úgy legyen!
A k eszth ely i t e m p lo m é s a p a p ia k a r c h ív fé n y k é p e n

terveivel. További díjakat a mindszent-algyői r. katolikus
templom, a karcagi kultúrház, a pécsi Balokány-liget rende
zése és strandfürdő, a győri színház, a hódmezővásárhelyi
ipartestületi székház, a hatvani r. katolikus templom, a szol
noki vármegyei kórház, a balatonfenyvesi r. kát. templom és
a miskolci ref. templom pályázatain. Dicséretet kapott a szé
kesfehérvári Prohászka emléktemplom, a soproni gőzfürdő
és a győri evang. iskola tervpályázatain. Tervei szerint épüít
fel Nagykanizsán a kétemeletes bérház, a vásártér, és a piac
árucsamoka, a filmszínház, a szepetneki kultúrház, a Deákés a Teutsch-villa, a pölöskei, pálinkái és ungjakabfai kas
tély, a keszthelyi és a miskolci ref. templom, a keszthelyi
evang. templom,valamint a tapolcai és sümegi református
templomok, a miskolci Rákóczi kilátó, valamint Horthy Mik
lós megbízásából Kenderesen a templomtorony és a lelkész
lakás.
1929-től Miskolc városánál teljesített építésrfomémöki
szolgálatot. Tervezéseinél fő törekvése a nemzetközi ultramodern építészettel szemben a magyar népi építészet ele
meinek korszerű egyéni felfogásban való alkalmazása és
egy új magyar népi irányzatú protestáns templomtipus ki
alakítása volt. E téren igen elismerésre méltó eredményeket
ért el 1938-ig. A második világháborúba való behívásáig
összesen 91 épülettervet, közöttük 59 különböző felekezetű
templomot tervezett, amelyekből azonban csak 16 valósult
meg.
A háború után elhagyta az országot, és mielőtt felesé
gével végleg letelepedtek volna Deggendorfban, és amíg fu
totta a magukkal vitt tartalékból, beutazták Kínát, Krétát,
Rodoszt, többször Svájcot és Ausztriát, Deggendorfban
egyetlen, mellékhelyiség nélküli udvari szobát béreltek. Ál
lást, építési megbízást, de még nyugdíjat sem kapott, némi
városi szociális segélyből és akvareüképei eladásából ten
gették életüket, A második világháború során lebombázott
Nagyvárad-Réti ref. Templom terveit itt készítette el. és
Sándor bátyjával folytatott levelezés útján irányította fel
épülését. így irányította még többek közt a keszthelyi ref.
templom teljes befejezését is. Szeghalmy Bálint 1963-ban
hunyt el.
Az életéről és életművéről szóló könyv torzó maradt
volna a Deggendorfba települt Székelyhídi házaspár közve
títése nélkül. így azonban tartalmazza Szeghalmy Bálint ezideig ismeretlen levelezéseit, az életéről és életművéről írot
takat, az általa készített tervek és épületek fényképeit az ál
tala bejárt városok és vidékek képeivel együtt, valamint
kortörténeti jelntőségű okiratokat.

WALDORF-HÍREK
A BUDAÖRSI W A LD O R F-ISK O LA csírája 1991ben jelent meg egy hagyományos tantervű iskolában. Az itt
tanító pedagógusok egy csoportja ekkor már második éve
ismerkedett - nyilvános, és kifejezetten szakmai előadások
keretében egyaránt - a W aldorf-pedagógia alapjaival. A
szülőkkel és a tanárokkal Nelke van dér Sloot, holland Waldorf-tanámő, az első magyarországi Waldorf-iskola alapító
ja dolgozott az iskola előkészületein.
Az 1991-92-es tanévben elsőtől ötödikig indult egyegy osztály Waldorf-pedagógiai módszerek alkalmazásával.
A tanítók közben elvégezték a magyarországi posztgradu
ális Waldorf-tanárképzőt, amelyet Mesterházi Zsuzsa Szer
vezett. Sajnos az idő előrehaladtával egyre jobban látszott,
hogy az általános iskola szervezeti keretei, hagyományai
nem adnak helyet a Waldorf-pedagógia számára.
A szülők által létrehozott Rubicon Waldorf-pedagógiai
Alapítvány, amely eredetileg arra a célra jö tt létre, hogy az
általános iskolai oktatás keretein belül támogassa a Wal
dorf-pedagógia szerint működő osztályokat, megváltoztatta
célkitűzését, és iskolafenntartó alapítvánnyá alakult át. így
az 1994-95-ös tanévtől kezdve önálló Waldorf-iskola műkö
dik Budaörsön. Szeptemberben már hetedik osztályos lesz a
legmagasabb évfolyamunk.
Csak részlegesen tudtuk eddig megvalósítani a művé
szeti tantárgyak közül az euritmia tanítását, és a szabad
vallás is hiányzik az iskolából, de okkal reménykedhetünk
abban, hogy a következő tanév erre éppúgy megoldást hoz,
mint az eddigi épület-gondjainkra.
Ha megkapjuk az állami fejkvóta mellé azt a támoga
tást is, amit az önkormányzat ad az általános iskolába járó
gyerekek után, akkor biztosan folytathatjuk a megkezdett
utat. Ha nem - és a külső feltételek tovább romlanak - ak
kor nem tudjuk, hogy láthatjuk-e a szárba szökkent mag ter
mését is.
Szentkúti Márta

Szándékunk, hogy továbbra is hírt adjunk a nmgyarországi Waldorf-pedagógia közérdeklődésre számot tartó ese
ményeiről. Kérésünk ellenére feltehetően az évvégi elfog
laltságok és a több iskolát is sújtó fenntartási nehézségek
miatt máshonnan nem kaptunk beszámolót az iskolák hely
zetéről. Reméljük, hogy a hírek között később sor kerül az
ismertetésekre,
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H ÍREK
K Ó S K Á R O L Y - VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA
címmel jelent m eg az Országos Idegennyelvű Könyvtár
(1056 Budapest, M olnár utca 11.) kiadásában Vajk Ilona
alapos gyűjtőmunkájának eredménye. A 600 forintos kötet
142 oldal terjedelem ben sorolja fel a Kós Károly munkás
ságával kapcsolatos könyvek és folyóiratcikkek címeit.
SZA LA I T IB O R R A JZ A IT tartalmazó album jelent
m eg múlt év végén a BSCH Alapítvány gondozásában. Az
érdeklődők az albumot a Stúdió R Kft.-ben, Szabó Annánál
vásárolhatják vagy rendelhetik meg; Budapest, VI. Rózsa
utca 81-83, III, em. 3 1 6 -T e le fo n : 1129-402
R É V K O M Á R O M B A N m árcius 17-én ünnepélyesen
átadták rendeltetésének az új vásárcsarnokot. Ebből az alka
lomból a tervezők, Csémy Olivér és Dóczé Péter, a szlová
kiai organikus építészeti törekvések képviselői széles körből
hívtak vendégeket. A Kós Károly Egyesülés képviseletében
Salamin Ferenc, Tusnády Zsolt, M üller Csaba és Gerle Já
nos; a M agyar Építészek Kam arája és Szövetsége képvisele
tében Karácsony Tam ás vett részt a megnyitón.

N E M Z E T K Ö Z I É PÍT É S Z T Á B O R T szervez az Ekler Építész Kft. Július 3. és 21. között Mádon. Délelőttön
ként egy közösen tervezett létesítmény építésén, délutánon
ként további tervezési feladatokon dolgoznak a Németor
szágból, Spanyolországból, Franciaországból, Olaszország
ból, Magyarországról, Svájcból, Angliából és elsősorban
Belgiumból érkező építészhallgatók. A tervezési gyakorla
tokat B án Ferenc, Bodonyi Csaba, Deák László, Farkas Gá
bor, Kőszeghy Attila, Rácz Zoltán, Salam in Ferenc és Vincze László irányítják.
TO R N Y O T RA K TA M címmel április 23. és 30, kö
zött a Sepsiszentgyörgy m elletti Árkoson második alkalom
mal szervezték meg az alkotótáborral egybekötött ifjúsági
műemlékvédelmi konferenciát. A z idei rendezvény az elmé
leti előadások mellett a falu értékeivel és gondjaival, a falu
fejlesztés elemeivel is foglalkozott. Vajdasági, felvidéki, er
délyi és magyarországi diákok közösen vettek részt az alko
tómunkában. Az együttműködés jelképeként is értelmezhető
a helybeli iskolások részvételével m egépített híd. A házigaz
dák a jövő évre is m eghívták a megjelent diákokat és a
szervezőket: Holok D. Emőkét, Makkai Dorottyát, Horváth
Ildikót és Péczi Katalint.
M üller Csaba, Kolozsvár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYAKEZDŐ ÉPÍTÉSZEK!

M E G A L A K U L T A F A L U É R T A L A P ÍT V Á N Y ]
melynek alapvető célkitűzése a falvak fejlődésének előmoz
dítása, társadalmi, gazdasági, kulturális, építészeti és közigazgatási területen. Elsősorban a helyi öntevékenységre
alapozó, azt segítő programmal- Folyamatos kapcsolatot
tartva fenn a m egfelelő szakemberek és a helyi önkormány
zatok között annak érdekében, hogy a kis települések prob
lémáinak m egoldását önszerveződő módon támogassa.
Szorgalmazza a falusi főépítészek státusát, és ehhez megfe
lelő szakembereket ajánl. A m ár megvalósult falusi főépíté
szi munkákról az érdeklődő önkormányzatoknak tájékozta
tást ad. Konkrét építészeti feladatokban (rendezési tervek,
közműfejlesztés, helytörténeti épületek felmérése és védel
me stb.) támogatókat és szakembereket keres. A FALUÉRT
ALAPÍTVÁNY megalakulását tám ogatta a M agyar Faluszövetség, a Községi Önkormányzatok Szövetsége, a M a
gyar Művelődési Alapítvány a Falufejlesztési Társaság és
számos kistérségi együttműködés és önkormányzat. Az ala
pítvány kuratóriumának tiszteletbeli tagja Makovecz Imre.
Az alapítvány munkájával kapcsolatban szívesen ad tájé
koztatást: Krizsán András. KÖR Kft., Tel: (06-1) 112-8284
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• Pályázatot hirdetünk három évi biztos munkahelyre.
•A munkavégzés tervezőirodákban, építész mesterek
mellett folyik, akiktől el kell sajátítani a munkavezetés,
tárgyalás, szerződéskötés, önálló szakmai és
emberi magatartás elemeit.
♦A munka mellett továbbképzést szervezünk a következő
témakörökben:
Huszadik századi építészettörténet - Vezetéselm élet
Információelmélet - Informatika - Közgazdasági ismeretek
Intenzív nyelvoktatás
• Azok jelentkezését várjuk, akik önálló vállalkozói
ambícióval magas színvonalú építészetet kívánnak művelni,
* A pályázatra beadandó:
1. Portfolió a pályázó eddigi tevékenységéről
2. Tervezési feladat, amelynek részletes kiírása átvehető az
AXIS Építészirodában - 1122 Budapest, Városmajor utca
28/e. - Telefon: 2010-579 - Fax: 2122-508 - vagy fenti
címen megrendelhető.
• A pályázat beadásának határideje:
1995. Augusztus 30. 16 óra - az AXIS Építészirodában.
•A pályázatra beadott m unkákat a pályázóknak
személyesen kell ismertetniök a mesterekből álló zsűri előtt
szeptember elsején, pénteken 14 órakor
a Magyar Építészek Kamarája és Szövetsége székházában
- Bp., VIII, Ötpacsirta u. 2. * További felvilágosítással szolgál:
Salamin Ferenc - AXIS Építésziroda.
K Ó S K Á R O L Y EG Y E SÜ LÉS

LEVÉL
(A szerkesztőségünknek küldött, s az alábbi rajzokat kísérő
hosszabb levélből közlünk kiem elt részleteket.)
Nem mondanám magamat művésznek. A m esterem ber szá

momra még vénségemben is vonzóbb. Mint például a minden húszez
redik, vagy ki tudja hányadik villanyszerelő, akit tisztelek és csodálok!
Az esetgyakoriság megítélésében talán jóhiszeműen tévedek, és csak
minden ölvén ezredik, vagy még annál is ritkább az ilyen. Nos, a pél
dának fölhozott villanyszerelő fenomén, akit vén fejjel is borzongva
csodálok, megfog egy darab drótot, fel szemét behunyja. Igaz, a m á
sikkal szaporábban pislog. Drótját két ujja közt sodorgatva szárazon
megszólal, és közli az eredményt, Tizcdroilliméteres pontossággal
megmondja, hogy mennyi. Létezik a mikrométer, utánaméricskélhet,
akinek kedve van. Csakhogy nem érdemes. Villanyszerelő úr született,
igazi fenomén. Amennyit ő mond a huzalról, az mindig éppen annyi.
Az infantilis, erkölcsöt nélkülöző korban, amelyben élnem s ma
gamat túlélnem adatott, koitársaimra —amíg megtehetem —némi fi
gyelmet fordítok. A világ jelenségei közt az építészet jelentős helyet
foglal el. Noha az iszonyatos mértékű - mértéktelen - rombolás (anya
gi és lelki) megsiratní való világjelenség, én bizakodó vagyok. Az em
ber építő szándékát hinném talán erősebbnek, olvasás (hitem szerint)
léleképítés, úgy az építészet történelem is, líra is, dráma is - egyszerre,
íróasztalomra kikészítve az Országépítő. Kitűnik alakra, kitűnik kül
lemre, Ha belelapozol, láthatod, kitűnik szellemi fajsúlyánál fogva.
Nem ismertetőt írok, de a Simcha Yom-Tov-tanulmánynál letépett
keskeny újságszegélyt csúsztatok a lapok közé. El ne felejtődjön.
Ingujjban, mellényre vetkőzve írom e sorokat. Mellény zsebem
ben őrzöm legféltettebb kincsem. Mint a legnemesebb építőanyagot.
Szívem szerint országépítő anyagot mondanék. Egy kavicsot Őrzök,
rejtegetek a mellényzsebben. Közönséges folyami kavicsot, Kétesztendős leánykára, Tündér Szivárvány ajándéka. Ezt adom apának! mondta. Csöpp keze nyújtotta felém. Életem legmélyebb mélypontján.
Budakeszin, beteglátogatás idején a kórházaulában. Tündér Szivárvány
ajándéka éltet A lélek építőanyaga!
Tardi Sándor
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Bankó András

KÓS-CSILLAGKÉP
A történelem föltartóztathatatlanul halad-halad, kiros
tálódnak divatlovagok és percemberkék, szerteszóródnak
fergeteges eszmehordozók, egekig dicsért művészek, po
tyognak óriás lángelmék- A hullócsillagok özönében szem
beszökő igazán a változatlanságot mutató, tájékozódást-eligazodást szolgáló égitest. Kós Károly életműve az állócsil
lagok fényével tündököl, ezt - legalábbis születésének cen
tenáriuma óta - itthon sem lehet elvitatni. Kilencvennégy
esztendőt élt meg, fáradhatatlan alkotókedvvel, szigorú igé
nyességgel, már-m ár kimeríthetetlen tém át kínálva az élet
rajzíróknak. Más-más szem pont mentén keresték élete szer
vező erejét az egyes szerzők, ám többnyire szépírói mun
kásságától ágaztak el erre-arra - sorolva műfajait. Épp ez
az, ami eddig hiányérzetet keltett, amiért mindig m aradt né
mi bizonytalanság, ki is - mi is volt ő valójában.
Építész volt - ez a fundámentuma Nagy Elemér most
megjelent könyvének; mindenkor ebből indul ki, ide tér
vissza, ehhez viszonyít. Címe, Az építő Kós Károly csupán
kiteljesedik abban a sokrétűségben, ami a tervezőművész
sorsára boltozódott. A szerző kitér Kós irodalmi, grafikusi
munkásságára, de bizonyítani tudja, ezekben szintén az épí
tész lelkülete munkál. Megemlíti amatőr politikusi, gazdál
kodói, műfordítói kísérleteit, de végig figyelemmel kíséri a
szórványosan érkező baráti, majd főleg egyházi megbízatá
sokat, amelyek nagyjából fönntartják választott hivatása fo
lyamatosságát. Kós Károly nem mellékesen; többek között
vagy véletlenül lett építész; hasonló tudatossággal választott
magának szülőföldet, vallást s éppily eltökéltséggel kötötte
életét feleségéhez. Ebben mutatkozik meg Nagy Elemér lé
nyeglátása s ezért juthat mély empátiával arra a ma még
meghökkentő fölismerésre, hogy a szülőföld iránti hűségért
cserébe sorsa a legdrágábbat követelte Kós Károlytól: a hi
vatását! ... olyan építészre, mint ő, aki a magyar építészet
keresésére, a magyar és erdélyi lélekkel azonos architektúra
megvalósítására tette f e l az életét, nincs és nem is lesz szük
ség az Erdélyt elcsatoló Romániában. Mindebből előraj
zolódhatna az a versengés, hogy a királyi vagy a szocialista
Románia bánt-e mostohábban Kossal - ez ma már kicsi
nyesen hatna, habár a m ű megírásakor (1985-ben) is lehetett
találni nagyvonalúbb szempontot a tanulságok levonásához.
Nagy Elemér egyetemes nézőpontból meri és tudja ér
tékelni Kós munkásságát, amikor elfogulatlanul megvizs
gálja, vajon az idegen fény, vagy a saját belső tűz erőtelje
sebb-e a sugárzásában? A z angol inspiráció és A fin n példa
cím ű fejezetek merészen új megvilágításba helyezik azt a
fejlődési ívet, amely építészi pályakezdésétől voltaképp
egész munkásságát beragyogja. Kós alkotó módon vette át
az impulzust - írja a szerző
de talán még az eredeti angol
Árts and Crafts mozgalom módszereinél is közvetlenebbül és
mélyebben élte át e céhes szemlélet gyakorlatát. A szerző
kimutatja, mi módon kötődik a szigetországi kezdeménye
zésekhez a finn megújulás, s hogyan teljesedik ki a morrisi
művészetet mindenkinek elv, illetve a finn nemzeti jellegű
törekvés Kós munkásságában.
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A párizsi világkiállítás legérdekesebb épülete egy ki
csiny, jelentéktelen pavillon volt, kívül egyszerű, belül
majdnem szegényes. Kapuján az orosz sas tátogatta csőrét
Ez volt a fin n ek paviüonja - írta Kós Károly Nem zeti m ű
vészet című, 1910-ben közreadott cikkében - ... mindenki,
az egész világ mégis tudomást vett róla, mert azt mondották,
hogy ebból tanulni lehet (...) és azóta tudják a nagy nemze
tek és számontartjákFinnország dolgait... Nagy Elemér egy
későbbi finn pavilon kapcsán idéz Kostól: A háború egyik
eredményeképpen Finnország független állam lett. (...) Az
1931. évi nemzetközi építőművészeti kiállításon nem ismer
tem meg a finn osztályt. Nem volt abban semmi fin n már,
sem anyagban, sem vonalban, sem színben, sem elgondolás
ban (...), akkor találta meg a fin n nép a maga nemzeti öntu
d a tá ta m ik o r az orosz nyomás megsemmisüléssel fenyeget
te, (...) amikor szabad volt immár fin n e k lennie, nem találta
szükségesnek annak lennie...
Bár ne próféta szólt volna Kosból e gondolatsor záró
mondatában: Bizony! finn és magyar: atyafiak vagyunk.
Akárhogy forgatja az ember Nagy Elem ér könyvének lapja
it, mához szólóak megállapításai. Fájdalmas tény, hogy egy
évtizeden át nem talált módot a Corvina Könyvkiadó a mű
megjelentetésére, mégis izgalmas kísérlet ilyen késéssel for
galomba hozni: időszerű maradt-e, - m int a föntiekból talán
kiderülhetett: igen - észrevenni-e rajta, mikor íródott?
Közvetlen utalás jószerével csak egy akad: a jelenleg lebon
tással fenyegetett szarvasház - s épp a centenárium körül
élénkülő érdeklődés irányította a figyelmet erre a meggon
dolatlanságra. A bölényház a háború martaléka lett, ilyen
károkozást kivédeni nem lehet. (És hblyrehozni?) A szar
vasházra a szűklátókörűség, a kényelmesség vetett szemet,
szerencsére ezt a pavilont legalább külsejében meg lehetett
őrizni az utókor számára. Figyelmes olvasó kiszűrheti, hogy
az '56-os események itt drámai napokként szerepelnek, a
feloldozó népfelkelés jelige négy évvel a kézirat lezárása
után hangozhatott el. Az viszont már csak a legapróléko
sabb vizsgálódás után tűnhet föl, hogy míg Nagy Elemér
gondos és körültekintő történelmi háttérvázlatot szerkeszt
minden korhoz s valamennyi fontosabb eseményhez, addig
a „Kárpátok Géniuszának” országlásáról szemérmesen hall
gat - erre késztette a korparancs. Kárpótlást nyújthat ehe
lyett az olyan kristálytiszta logikai levezetés, amiből kide
rül, miért adhatta magának Kós azt a leckét; hogy Lechnertól elszakadva, a szerkezeti megoldásban keresse a ma
gyar architektúra lényegét. A téglafalazat éppen a beiskolázatlan munkaerő következtében helyenként nem képviselt
minőségi kivitelt, s mint ahogy Kőzép-Európában máshol is,
a nemesebb burkolás (kő, tégla, kerámia) tette építészetileg
elfogadhatóvá. (...) az akkortájt szívesen alkalmazott külön
böző, színes agyagmázas burkolatok gazdag, pompázatos
élet illúzióját keltették. - állapítja meg a szerző, s később
hozzáteszi: Lechner Ödön részben inspiráló, de ugyanakkor
túlszárnyalandó, megcáfolandó példaképként állt Kós Ká
roly és fiatal társai előtt. Építészhez méltó körülmény mind
össze hét évnyi adatott Kós Károlynak arra, hogy e nemes
vállalásában próbára tegye képzelőerejét.
Ma is van m it kutatni Kós élete és munkássága körül.
Minél több adat ismert róla s kortársairól, annál tisztábban,
élesebben rajzolódik ki az a csillagkép-, amelyet közösségi
összetartó ereje teremtett.

A tartalomból
Nagy Ervin építészeti munkái
Zelnik József a kultúra esélyeiről
Kádár Béla a gazdaság helyzetéről és kilátásairól
Tetőráépítés lakótelepi panelházakra
Kovács József: Kárpátalja fatemplomai III. rész
Az egri uszoda szerkezete
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