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Szubjektív előszó - Az összevont szám, azaz az őszi
O rszágépítőkimaradása miatt elnézést kérünk Olvasóink
tól. Oka a szerkesztő megbetegedése volt, ez ötven éve
először fordult elő, remélem nem válik mindennapos gya
korlattá. Mindenesetre a kettős szám elhúzódó szerkesztése
alkalmat adott rá, hogy nyugodtabban figyeljem meg azt a
már régebben felfedezett jelenséget, amelyet „spontán
szerkesztésnek” nevezhetek. A negyedéves megjelenés és
a szerkesztő (talán jó értelműnek vehető) dilettantizmusa
lehetővé teszik, hogy egy szám tartalma hónapokon át for
málódjék és érlelődjék. Ennek során a nyersanyag „magá
tól” szerkesztődig az írásokban rejtett összefüggések buk
kannak fel, pókhálószerű fonadék kapcsolja össze az addig
össze nem tartozó témákat. Váratlanul új szerzők jelentkez

nek, akik az alakuló főtémát új szempontokkal gazdagítják;
egymástól független sajtótermékekben a főtéma időszerű
ségét igazoló és a pókhálót, folyóiratunkat egy szélesebb
szellemi hálóba beillesztő cikkek jelennek meg, A szer
kesztő csak bámul az egybeesések, összcsengések láttán,
öntudatlanul belekerült egy zenekari produkcióba és húzza
a nem tanult dallamot. Vajon kiolvasható-e ez az élmény a
folyóiratból azoknak, akik egyszer veszik csak kézbe? Va
jon egy-két év elmúltával is jelzik-e majd egyes számok,
hogy éppen akkor, amikor születtek, sikerült egy láthatat
lan, de mindnyájunkat mozgató szellemi kavargás egyetlen
jellemző csomópontját láthatóvá tenniük?
Ezt a számot Sámuel Huntington írása kezdte maga
köré szervezni. Mielőtt megkaptam volna a fordítást, már
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zet a virtuális valóság szociálisan és hatásában elkülönülő
két formája, a kábítószer és a kibertér abban hasonlítanak
egymásra, hogy az ember fizikai-lelki kiiktatása irányában
hatnak. Közbül helyezkedik el a mindennapi küzdelem
a valóságról tudósító információkkal, amelyek feldol
gozhatatlan mennyisége és az emberi természetnek
megfelelő válasz lehetetlensé
ge elkábítja illetve korrum
pálja az áldozatot és a
valóságot magát is
csak virtuális valóság
ként teszi elviselh e
tővé. A Huntington-féle
víziót sem tudom más
ként értelmezni. Az ott le
írt folyamat az abszurdum
ig fokozza a valóság elviselhetetlenségét, amivel tömegesíteni lehet a lélek jelenlétének
lehetetlenségét. Mindezt az
igazi valóság területén kell el
szenvedni anélkül, hogy bár
mi személyes értelme volna,
Huntington forgatókönyve
egy a lehetséges forgatókönyvek közül, melyek a
jelenlegi világfolyamatokat
interpolálják. De az az ön
gerjesztő folyamat, amely
nek eredm ényeképpen
már ma is tízmilliók van
nak kiragadva egziszten
ciálisan nélkülözhetet
len biológiai, szociális
és kulturális közegük
ből (R. Kaplan), a har
madik világból roha
mosan terjeszti ki az
amúgy is borotvaélen
táncoló fejlett világra a
kiszámíthatatlanság, a
teljes labilitás veszé
lyét (Almás!). Óránkra
(menedzserkalkulátorunkra) nézünk, hogy megtudjuk a
pontos időt, de már az idő is szétszakadt a sebesség növe
kedésével, és a virtuális valóság részeként, mindenki más
kor él, és találkozni szinte lehetetlen (Virilio). A virtuális
szörnyetegekkel vívott csatákban felnőtt fiatalokkal épp
úgy nem azonos korszakban élek, mint a XX. század végé
nek társadalmi kitaszítottjaival; a véletlen találkozás egyre
inkább tragikus. Érdemes-e Huntington víziójával komo
lyan számot vetni, ha kétséges, hogy forgatókönyvének
nulladik perce előtt nem következik-e be az a biológiai,
szociális és kulturális összeomlás, amely álmukban temeti
majd maga alá a virtuális világok elkábítottjait? Minden
percben újra és újra választani lehet és kell önfeladás és
személyes jelenlét között. Nagyszerű és hátborzongató él
mény rácsodálkozni, hogy erről beszél Petőfi is, Hamvas
Béla is, ahogy azt e lapokon bemutatni igyekszem. (G.J.)

majdnem szó szerint letaglózott Robert D. Kaplan vélet
lenszerűen kezembe került írása, A közelítő an arch ia, a
2 0 0 0 júliusi számában (folytatása ugyanott, augusztusban),
amely saját tapasztalatokon alapuló tárgyilagossággal
mutatja be a harmadik világ társadalmi válságát, amely
nek jelene is elviselhetetlen, jövőképére már semmilyen
jelző nem elég rettenetes. A
2 0 0 0 éles szemmel készült
válogatásában a globális
gazdasági és társadalmi
folyamatokról László
Ervin, Alrnási Miklós,
Jo sch k a Fischer, Paul
Virilio és John R. Bowen
írásait lehetett olvasni a
nyári hónapokban. Egy ré
szük hivatkozik is Huntington
művére, mások csak kapcsolód
nak a témához. Huntingtont
idézi az O rszágépítő-ben gyak
ran idézett ln fo ’3 című német
folyóirat is, amikor a NATO vár
ható keleti bővítését már a
Huntington által felvázolt új
világtérkép előmunkálatának
tekinti, amely Oroszországot
hivatott Európától elszigetelni.
(Karl Neuffer: R u ßlan d und
Europa; Info’3, 97/9) Innen
kezdve a könyvek ott nyíl
tak ki a kezemben, ahol a
szerzők hozzászóltak a
témához. (Ilyen idézete
ket válogattam a doku
mentum után.)
A folyóirat m ásik
témája, Makovecz Imre
londoni pavilonjának
ismertetése, Diana her
cegnő halálával váratla
nul új megvilágításba
került. Diana és Károly
befolyása a brit társada
lomra ugyanazt a dilemmát vetette fel, mint amelyet a fenti
politológusok érintenek, és amely (az egyébként eredetileg
más cikk írására felkért belgyógyász) Lázár Imre sorainak
tanulsága, de amelyet egy ősi kaukázusi motívum magyar
vonatkozásai ürügyén Z. Tóth Csaba is feszeget. A pókháló
szálai kísértetiesen azonos pontok között húzódnak; Ma
kovecz Imre Károly herceg felkérésére készített pavi
lontervének első vázlata Pál apostolnak ugyanazt a sorát
idézi, mint amelyet Tony Blair miniszterelnök Diana her
cegnő temetésén; a virtuális valósággal szembeni küzde
lem szinte valamennyi írás központi kérdése. Ez mintha
válaszolna is Huntington víziójára, mert csak személyes
válasz lehetséges. A politikai-gazdasági stratégiák egyike
sem szolgálja a szabad alkotó személyiséget. A csapdák
köre régen bezárult, és ennek a ténynek a felismerése is
kivételes helyzetet igényel. A két szélsőséges csapdahely
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A LONDONI KIÁLLÍTÁSI PAVILONRÓL, A GLOBALIZÁCIÓRÓL
— b eszélgetés M akovecz Im rév el —
G erle Já n o s: Hogyan került sor a londoni meghívá
sodra?
M akovecz Im re: Annyit kell tudni a kiállítás hátteréről,
hogy még a rendszerváltozás előtt, amikor az angol királyi
család jelezni akarta a nyitást, a saját maga által állított
szabályokat betartva először a trónörökös jött Magyaror
szágra, és később, már a változást követően következett a
királynői látogatás. Károly herceg saját kívánságára - ter
mészetesen a brit nagykövet előkészítő munkája után látogatást tett lakásomon. Érdekelte egyrészt a személyem,
másrészt az a szellemiség, amit ő a külföldi publikációkból
megérzett. Tudni kell, hogy a trónörökös kiépített egy kis
birodalmat maga körül, amely voltaképpen a később trónra
lépő király gyakorló iskolája. Ez intézmények hálózatából
áll, amelyek a közgazdaságtudománytól a jogon át a
környezetkultúráig sokmindennel foglalkoznak, többek
közt az építészettel is. Károly herceg alapított egy építészeti
intézetet, amelynek többféle funkciójából én keveset isme
rek. Részben előképzéssel, részben posztgraduális oktatás
sal foglalkozik, tehát fiatalokkal, akik még nem döntötték
el, hogy milyen felsőfokú tanintézetbe mennek, és olya
nokkal is, akik már befejezték a tanulmányaikat. Ebbe az
intézetbe olyan tanárokat hívtak meg, akik vonzódnak a
herceg által képviselt felfogáshoz. Károly herceg szemben
áll a pénzarisztokrácia és a nyersanyaglobby által mozgatott
építészeti irányzatokkal, szemben áll a high-tech-kel, szem
ben áll azzal a világban egyre jobban elterjedt tervezési
módszerrel, amelyben az épület a kereskedelem és az ipar
fogyóeszköze. Egy példát mondok: egy áruház tervezése
úgy folyik, hogy az előkészítő gazdasági számításokból és
kereskedelmi célokból kiindulva meghatározzák, hogy
mekkora, milyen áruválasztékú és mekkora forgalommal
működő áruházat érdemes létesíteni. Ebből kialakul a prog
ram, amelyből technológusok megterveznek egy belső
ágazati struktúrát, és erre szerkezetépítési versenyt írnak
ki. Ez kivitelezői versenyeztetést jelent, amelyben első
sorban a határidő és a költség számít; a szerkezet állékony
ságát rövid távra kell csak biztosítani. Aki ezt a szerkezeti
versenyt megnyeri, hozzá is kezdhet az építkezéshez. Ezzel
párhuzamosan a technológusok meghatározzák az épület
gépészeti és egyéb infrastrukturális rendszerét, amelyre
kiírnak egy újabb versenytárgyalást. Az utolsó tervfázis a
belsőépítészet és a külső megjelenés, ami már az úgyne
vezett dizájnerek dolga. Létre kell hozni az áruház imidzsét,
amely kifejezi - általában áruházakról van szó - a céghez
tartozást, nem tér el túlságosan a korábban megépített for
máktól. Ezzel a tervezési módszerrel áll szemben Károly
herceg felfogása, amely szerint az épületnek az egész
emberiség kultúráját magába kell foglalnia; a vásárlás nem
a szocialista termelés-elosztás , sem a bővített újratermelés
alapján képzelendő el, hanem az élethez valóban szüksé
ges cikekket kell tudni egy áruházban megvásárolni, és
ehhez maga az épület is a történelmileg hitelesített vásár

csarnok vagy üzlet szellemét hordozza. Ne legyen olyan
monumentális bevásárlóközpont, amely voltaképpen a
pénz és a fogyasztás temploma.
Ezért a Prince of Wales Institute of Architecture-ben a
történelmi építészetből indulnak ki, és Károly herceg olyan
építészekre támaszkodik, mint például Leo Krier, aki a
kereskedelmi és hadimozgásokkal szemben a nőtt város,
a középkori város struktúráját követi a huszadik és huszon
egyedik század igényeihez igazodva. Ehhez a középkori,
nőtt város jelleghez egy csaknem semleges, klasszicista
építészeti formarend illeszthető, és ez az a stílus, amelyet
Károly herceg építészeti intézete évek óta mércének tekint.
Ez éles szembenállást jelent az általános angliai építészeti
felfogással, a pénzarisztokráciával és mindazokkal, akik
egy globalizálódó társadalmi struktúrában gondolkodnak.
Károly herceg tehát nagyon élesen elutasítja azt a fejlődési
koncepciót, amelyről olyan sokat beszélnek most Magyarországon és másutt is.
Ebbe a képbe kerültem én bele, mint alternatíva arra,
hogy Károly herceg szerint hogyan kell az építészethez,
az emberi környezethez viszonyulni, és amit akkor, amikor
király lesz, továbbra is képviselni akar. A gazdasági élettel
kapcsolatosan ugyanígy meghatározott koncepciója van,
amiként sok más területen is. Megjelent tehát a windsori
házban egy potenciális uralkodó, aki az angolszász világ
uralmat egy meghatározott koncepcióval szeretné elterelni
abból az irányból, amelybe egy láthatatlan világkormány
próbálja terelni. Károly herceg számára ez természetesen
állandó konfrontációt jelent a hétköznapokban, sőt azt je
lenti, hogy az apparátusában is megjelennek azok az erők,
amelyek nem nyíltan, de hatékonyan akadályozzák azt,
hogy a herceg koncepciói zavartalanul megvalósuljanak.
Ebbe a történetbe kapcsolódik bele az első felkérés,
amikor a herceg javaslatára évekkel ezelőtt a RIBA (Royal
Institut o f British Architects) meghívott, hogy rendezzek
Londonban egy kiállítást. Tudni kell, hogy a RIBA is szem
ben áll a herceg szemléletével, és az angol építészek több
ségének általános felfogását képviseli. Ez a meghívás
hosszas tárgyalások és bizonytalankodások után, amelyek
része az is, hogy meghívtak Londonba, és a RIBA székhá
zában előadást kellett tartanom, s ott meglehetősen éles
vita alakult ki köztem és Charles Jencks és mások között,
oda vezetett, hogy megbízták Dennis Sharpot a kiállítás
megrendezésével. Ő a kiállítást ellenőrizhetetlen, leleplezhetetlen módon csődbe vitte. Konkrétan az történt, hogy
hivatalosan meghirdette a megnyitót, meghívókat, plakáto
kat nyomtattatott, de eközben nem gondoskodott a kiállí
táshoz szükséges minimális pénzről, sőt úgy adminisztrálta
a dolgokat, mintha a magyar államnak lett volna feladata
a kiállítás anyagi hátterét biztosítani, noha erről szó se volt.
Miután a kiállítás ilyen sajátos módon megbukott, a felada
tot elvették Dennis Sharptól és átadták egy másik építészeti
írónak, Charles Knewittnek, aki azzal a Károly herceggel
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növendékek műtermének a padlója, de itt nem vízszintesen,
hanem ferdén áll; nem kompozit oszlopok tartják, hanem
ágasfák, de berendezése pontos másolata az eredetinek;
ugyanazok az egyszerű asztalok, lámpák láthatók, sőt az a
különös kegytárgy7is, amely ott van a Soane-múzeumban:
egy macskamúmia egy7egérmúmiával.
Ezután az enyhe humorral átitatott előrész után követ
kezik az a fal, amelyik kettéosztja az épületet, s amely fal
mentén egymás mögött egyre növekvő méretű, hatalmas,
fémből készített figurák állanak, akiknek a tengely mentén
előre és hátrafelé is van arcuk. Ezek a figurák tehát egymással
szembe is fordulnak. Az elválasztó fal, amely magukat az
alakokat is kettévágja, egyik oldalán fekete bársonnyal, a
másikon tükörrel van borítva; ugyanígy a padló is az egyik
oldalon fekete bársony, a másikon tükör. A két félteke között
a figurák alatt van átjárási lehetőség, és a nyílásokban álló
tengelyre szerelve, lapozható formában láthatók az eddigi
munkáimról készült képek. Ahogyan a sevillai pavilonban,
úgy itt is az egészhez kapcsolódik egy7 világítási és zenei
program. A zenei programnak az a lényege, hogy a falakon
vonulásokat, futásokat, elcsendesedéseket lehet végigkö
vetni, ugyanakkor a hatalmas figurák beszélgetnek egymás
sal; nemcsak az egymással szemben állók, hanem a második,
harmadik szomszédok is. A falakból áradó zenei mozgás,
tehát hogy szél fúj, vagy végigvágtat egy ménes a termen,
vagy égzengés hallatszik távolról és aztán közeledik, ezek
kombinálódnak egy olyan nyelvvel, amely ma nem létezik.
A zenéhez kapcsolódik a megvilágítás változása is. Közben
állunk a tükörpadlón, és lefelé ugyanazt látjuk, amit felfelé,
és a mellettünk lévő tükörben látjuk a figuráknak azt az
oldalát is, amelyet az elválasztó fal eltakar, de a valóságban
ugyanúgy van ott, ahogy a tükörben látjuk, tehát a tükörnek
végre egyr olyan változatát is megismerjük, amelyben nem
csak a visszatükrözött tárgy, hanem annak alteregója is
megtalálható. Ezzel az egész történettel és a figurák alakjával
azt próbáltam érzékeltetni, hogy ez a különös, Piranesivel

М*?£.

Első vázlatok a kiállítási pavilon koncepciójához

egyeztetett javaslattal állt elő, hogy ne szokványos kiállítás
legyen, hanem építsünk fel egy pavilont, amely bemutatja,
hogy mit is jelent az az építészet, amelyet én gyakorolok,
így került sor arra, hogy7több helyszínt megnéztünk, több
önkormányzati testülettel tárgyaltunk, és végül a West
minster kerületben a Themze melletti Embankment par
kot választottuk ki a pavilon elhelyezésére. Elképzeléseink
szerint ez a pavilon három hónapig állt volna ebben a park
ban. Úgy terveztem meg, hogy szétszedhető legyen, és a
lebontás után Wales és Anglia határára került volna, mint
afféle állandó találkozóhely, művelődési ház, egy hagyo
mányos kézműves mesterségekkel foglalkozó walesi
közösség számára.
A pavilont megterveztem, költségvetést készítettem,
a kiállítás azonban egyelőre elmarad. Londonban megvál
tozott a helyzet, és ügy látszik, hogy a pavilon megépítésére
általam sem átlátható okokból egyelőre nem kerül sor.
Az épület maga egy kicsi domb, amelyik belül hosszá
ban ketté van vágva. Az ellipszis alaprajzú épület mindkét
végén le van vágva, a bejáratnál Sir John Soane saját házá
nak homlokzati részlete látható, a másik oldalon pedig egy
szárnyas figura. A homlokzat-másolat kapuján kell bemenni
úgy, hogy az alsó része pneumatikus rendszerrel felbillent
hető. A belépés után a látogató szembetalálkozik a Soaneház belső lépcsőjével, amelyen fel lehet menni, és rá lehet
látni arra a lebegő platóra, amely a Soane-házban az építész

Fent változó tömörségű kőrétegek; alul a víz „bábukra’’ tagolja a hegyet.
Előtérben az „emelvényen" egy nagy csarnok-ház (Beorn háza), építészet
építész nélkül. A bábuk körülállnak egy építményhez hasonló természeti
formát. Emlékezhet-e, álmodhat-e a természet így? Emlékezhet-c egy
tanácskozásra, egy színházi előadásra egymillió évvel ezelőttről?
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kapcsolatos tér-idő-tévesztéses világ kapcsolódik a magyar
szkíta ősök hamis képzetvilágához, ugyanakkor a Pendragon-legendából is ismert, ősi kelta formákhoz. így próbáltam
meg a pavilont laza kapcsolatba hozni a Soane-féle építészeti
gondolkodásmóddal, amely univerzális és európai hatáskö
rei, valamint a tudat alatt élő, elfelejtett történelemre, az
Aranykorra utaló világgal. Ez akkor válik igazán elevenné,
ha az épületet elképzeljük a walesi-angliai határon, amely
határvonal sokkal reálisabb a valóságban, mint a tömegkom
munikáció által kialakított általános emberi tudatban.
Ez a lényege a pavilonnak, és rendkívüli módon sajná
lom, hogy a soha tetten nem érhető, önmagát világosan soha
meg nem mutató politika áldozata lett. Közép-Európa és
Anglia fúziója - men ezt jelenti a ten* - nem tudott ebben a
pavilonban testet ölteni, és lehet, hogy az életemben már
nem is fog, és nem hiszem, hogy ezt valaha is képes leszek
megbocsátani ezeknek a láthatatlan erőknek. Mindenesetre
a pavilont végigrajzoltuk, és ha ez a rettenetes gyász, ami
most sújtja az angol királyi családot, valamennyire enyhül,
és valamennyire, amennyire egyáltalán lehetséges, kiala
kulnak az új játékszabályok, amelyeken valószínűleg nem
most dolgoznak, hanem már korábban kidolgozták őket,
akkor a pavilonról készült összes rajzból összeállítok egy
albumot, és elküldöm a hercegnek, hogy a köztünk kiala
kult, nagyon érdekes kapcsolat meg legyen tisztelve. Ezért
készülnek a számítógépes rajzok, amiket egyébként humor
nak szánok. Megszenvedett a számítógép rendesen, és meg
szenvedtek azok a remek, tehetséges és tájékozott fiatalem
berek is, akik ezt a tervet a számítógépbe berakták. A szá
mítógép csaló masina, meit nem tud csalni; képtelen olyan
perspektívát látni, amilyet az ember lát.
Gerle Ján os: Sir John Soane hogyan illeszkedik bele
abba a kulturális vonulatba, amelvet
számodra Piranesi és
j
Borges világa jelent?

M akovecz Im re: Soane háza tele van Piranesi-metszetekkel, s az egész lakás, úgy, ahogy van, egy Piranesi-féle
koncepció Angliában. Ez fantasztikus dolog, hogy egy igazi
Piranesi-féle tárgyegyüttes nem Olaszországban jött létre,
hanem Londonban, és nem is nagy időeltolódással.
G erle Ján os: Érintetted a globalizáció gondolatát. Az
Országépítőben olvasható az az új amerikai elmélet, amely
szerint az eddigi kétpólusú világot felváltja egy többpólusú
rendszer, az egyes kultúrkörök válnak hatalmi gócokká,
és azok érintkezési felülete lesz az erőegyensúlyt folytono
san kiegyenlítő feszültségek színtere. Ebben a koncepció
ban Európa és Amerika egy kultúrkörként szerepel, mint
a nyugati kereszténység területe. Ez az elmélet persze egy
úttal megvalósítandó cél is. Milyen szerepet játszhat ebben
az új felállásban a magyar kultúra, amely sok régi európai
értéket hordoz? Látsz-e lehetőséget arra, hogy a fenyegető
kulturális globalizáció ne tüntesse el ezeket az éltékeket?
M akovecz Im re: Hosszú ideje kísért újra és újra egy
éber álom. Nagyon sokszor jelenik meg előttem egy szibé
riai család képe, annyira intenzíven, hogy magam előtt
látom a házat, minden apró részletét egészen a küszöbig,
és azt is, hogy hogy néz ki az út, amely oda vezet. Kis
csoportokban lazán fenyők veszik körül, most is látom, az
apa jön haza naponta puskával, mert vadásznia kell; a csa
lád otthon él, a falakon szőttesek, minden be van burkolva
a hideg ellen. Létezik egy másik utazásom is; ez Nepálba
vezet. Egy köves, lejtős terepről van szó, amelyen a házak
állnak. Ott él egy közösség, akikhez - csak így tudok fo
galmazni - időnként utazom. Soha még nem álmodtam
Amerikával. Soha nem gondoltam egy amerikai családra
valahol Connecticutban vagy Kaliforniában; természetes
kapcsolatom kelet felé van.
Nagyon érdekes, ami ezzel kapcsolatban történt. Éve
kig foglalkoztam azzal, hogy Witten-Annenben a Waldorf-
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kötését jelenti. Lehet, hogy Európa képes lesz Amerikát
befolyásolni, amennyiben Európában a győztes tudat és
életrevaló gondolatok újra befészkelik magukat az embe
rekbe; lehet, hog Európa alkalmas lesz arra, hogy az egyre
elviselhetetlenebb amerikai állapotokat felújítsa, és újra
hozzákösse ahhoz az eredeti kultúrához, ahonnan az ottani
emberek ősei kiszakadtak. Feltételezhető, hogy ez csak
az indián kultúra újrafelemelkedésével párhuzamosan
lehetséges; gondolok például Douglas Cardinal építésze
tére.
Egészen biztos vagyok abban is, hogy Oroszországot
lehetetlen leszakítani Európáról. Oroszország mindig is
Európa részének volt tekinthető, tessék Rainer Maria Rilké
re gondolni, az orosz írókra, az egész tönkretett orosz civili
zációra. Biztos vagyok benne, hogy a globális világrendi
manipuláció ellenére mégiscsak eurázsiai kultúra lesz en
nek a térségnek a jövője, és Amerika örülhet, ha a saját
manipulációja eredményeképpen megváltódik az egyre
elviselhetetlenebb, egyre arrogánsabb, szerencsétlen, vak
állapotából, a többszörösen kipárnázott karosszékektől, a
tévékészülékektől, amelyek előtt az öregek egész napjukat
eltöltik. Képzettartományukból már teljesen hiányzik a
tényleges környezet, az embereken egyre jobban eluralko
dik a virtuális valóság, s nemcsak a tévé következménye
ként, hanem az ételek antikulturális fogyasztása következ
tében is. Egész biztos, hogy egy kataklizmának kell bekö
vetkeznie a személyes élet területén, mert nem hiszem,
hogy* az emberi konstrukció épen kibírja azt az életmódot,
ami egyre jobban elterjed.

tanár képző főiskola épületeit megbővítsem; több változat
is készült, és sokszor utaztam oda. így kerültem nagyon
szoros kapcsolatba Eginhard Fuchssal, akinek, mint az
intézmény akkori igazgatójának, az volt az ambíciója, hogy
a witten-anneni főiskolát megerősítse, de ez kudarcba ful
ladt a stuttgarti antropozófiai központ ellenállása miatt,és
elpártolt tőle a Goetheanum vezetősége is.
Fuchs végül is az utcára került, tudomásom szerint a
családi élete is felbomlott, és előbb Észak-Németországba
költözött, azután pedig elment Oroszországba, ahol most
az Ural melletti Ufa városában szervezi a Szép iskola moz
galmat. Jövőre Ufába, valamerre Baskíria irányába kell
utaznom, ahol ez a mozgalom egy konferenciát rendez,
hogy megpróbálja megfogalmazni azokat a szellemi és
fizikai lehetőségeket, amelyek a nagyon nagy nyomorban
és elhagyatottságban élő oroszok számára adódhatnak.
Tehát bekövetkezett a sorsomban, hogy arrafelé kell utaz
nom fizikailag is, amerre eddig csak imaginációs utakon
közlekedtem.
Miért mondtam el ezt a történetet? Mert ügy gondolom,
hogy az a manipuláció, hogy Európát Amerikához kötni,
az a felszínen a tornacipős viseletét, a macskanadrágot és
a hamburgert, a mélyben azonban a nyel
vében angolszásszá változott
vegyes amerikai lakosságnak az
európai kultúrá
ba való

Távlati kép
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oldalán a saját házát, amelyet tíz évvel ezelőtt terveztem
neki, és most tait a gleichninél, még a tetőt sem tudta rárak
ni, mert nem volt rá pénze, most pedig a sógorának kell
terveznem egy házat, amelyik ugyanígy felhasználja a régi
köveket, hogy ne vesszenek el, maradjanak fenn. Én ezek
ben az emberi gesztusokban és törekvésekben jobban hi
szek, mint a hamburgerben.
Gerle Ján os: Most fejeződött be a lengyelországi kiállí
tássorozat Krakkóban; egyébként is gyakran jársz a szom
széd országokban. Milyennek látod Magyarországgal
összehasonlítva a környező országok helyzetét?
M akovecz Im re: Az igazi nagy különbség, akár Szlová-

Én biztos, hogy nem változom meg, és biztos továbbra
is Szibériába utazom, meg Temesvárra, meg Nagyváradra,
Bácskába, Lendvára, Dunaszerdahelyre vagy Kassára.
Alapjában véve nem rendítenek meg-ezek a globális kon
cepciók; engem sokkal jobban befolyásol H. Lajosnak és
sógorának a tevékenysége Dunamocson és Komáromban,
akik akkor, amikor Pozsonyban a vár alját, és Komárom
nak a régi részeit bontották, akkor rozoga autóikkal faragott
köveket, kerékvetőket, ajtókereteket, az 1500-as, l600-as
évekből való feliratos záróköveket mentettek ki tömegével
a bontásból, és rejtették el őket kis dunamenti falvakban.
H. Lajos ezekből a kövekből építi fel a Duna szlovákiai
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zetben milyen konkrét lépéseket látsz szükségesnek? Mit
tehetnek a változás érdekében az olyan intézmények, mint
például a Magyar Művészeti Akadémia?
M akoveczIm re: Szívesen elmondom, mint elnök, hogy
milyen problémát jelent a Művészeti Akadémia működte
tése. Nekem a Magyar Mű
vészeti Akadémia megala
kulásának első percétől
fogva az volt az álláspon
tom, hogy az Akadémia ne
foglalkozzon az ellenfelei
vel. hanem azzal foglalkoz
zon, hogy belül szabadul
jon fel, és képes legyen be
lül, a saját tagjai körében
egy7szabad és eleven szelle
met felébreszteni. Ez, azt le
het mondani, hogy a tagok
nagy része számára sosem
volt világos, és ma sem az.
Ennek több oka van: az
egyik, hogy az Akadémia
természetesen idős embe
reket foglal magába, akik
életük nagy részét, negy
venöt évet a múlt rendszer
ben töltöttek el; felhalmo
zódott bennük negyvenöt
évnyi sérelem és torzulás, annak ellenére, hogy nagyszerű
emberek, hallatlan életművel a hátuk mögött. Tessék gon
dolni László Gyulára, Farkas Ferencre, és a többiekre, akik
itt minden csütörtökön összegyűlnek. Mégis nagyon sok
tagunkat áthatja az az érzés, hogy nem vagyaink elég fé
nyesek, elég érvényesek a mai magyar társadalomban, nem
hallatjuk eléggé a szavunkat, nem viszonyulunk kellő mó
don a Széchenyi Művészeti Akadémiához, a Televízióhoz,
a Rádióhoz. Nem elégednek meg tehát azzal, hogy vannak,
holott az én elképzelésem szerint az Akadémiának ebből
kell kiindulnia. Mert az Akadémia a szent öregek találko
zóhelye, és a létük és kisugárzásuk, ami ugyan láthatatlan,
elég kell, hogy legyen, vagy legalábbis ez kell. hogy az
alapja legyen minden megnyilatkozásuknak. Valójában az
én álláspontom az Akadémiával kapcsolatosan a mai napig
is ugyanaz, mint a magyar néppel kapcsolatosan. Tehát
azokat a megalázottságokat és megalázásokat, azokat a
méltatlanságokat, amelyeket meg kellett élniük itt az
embereknek, mint a mérget, ki kellene tudnunk takarítani
magunkból. Tekintettel azonban arra, hogy a rendszervál
tozás ehhez nem nagyon segíti hozzá az embereket, illetve
az embereknek egy jelentős részét, ez nagykőn nehéz. Ma
gyarországnak az átalakulása, amit a politika vezényel,
nem ebben az irányban zajlik pillanatnyilag, hanem egy
új cselédség kialakítását célozza meg, és természetesen
fokozza a belső sérüléseket, a félelmet, a tétovaságot, az
irigykedést, a pletykák világát, stb., ezek dominanciája in
kább nő, mint csökken, tehát nem olyan egyszerű ezt az
álláspontot, amit az Akadémiáról elmondtam, érvényesíte
ni. De nem hiszek más útban. Nem hiszem, hogy a történe
lem lineáris folyamat, amelyben oksági összefüggések van-

kiára, akár Romániára, akár Lengyelországra, akár Szerbi
ára gondolok, az, hogy Magyarországon nagyon erősek a
magyarellenes erők a politikai életben és most már a gaz
dasági életben is, míg a környező országokban nem. Len
gyelországban a kommunisták lengyelek - szívük szerint,
nem fajtájuk szerint,
nem rejtetten zsidóelle
nes szöveget nyomok,
hanem a lehető legegy
szerűbben gondolom a len gyelek közel
ne g yv e n mi l l i óan
vannak, rengeteg a
fiatal, vidáman élnek a
nap alatt, a nők elegán
sak, szépek, a férfiak
nyugodtak, férfiasak.
Szlovákia Szlovákiát
épít, igaz, hogy a politi
kai élet területén súlyo
san magyarellenes han
gulatban, de a minden
napi életben ez nem így
van. Besztercebánya
főterét például gyönyö
rűen rendbehozták. Ro
mániában a kormányváltás óta nagyon pozi
tív változásokat tapasztalok; nem gyűlölik az idegeneket,
olyan emberek kerültek önkormányzati pozíciókba, akik
mindent megtesznek, hogy az emberek normális körül
mények között éljenek. Talán a legfontosabb különbség
tehát, hogy Magyarországon áthatja a mentalitást egy vere
ségtudat. amit az emberek már észre sem vesznek, és egy
tehetetlenség, ami a közügyeket illeti. Ami a magánérvé
nyesülést illeti, ott szélsőséges individualista taposás folyik.
Pénzért, pozícióért, a mindennapi kenyérért. A magyarok
sokkal negatívabb képet alakítanak ki mások számára ma
gukról, mint amilyen a valós helyzetük. De amilyen min
den szómágia, természetesen be fog következni, hogy a
vereségtudatból tényleges vereség jön létre, ha a magatar
tásunkon nem változtatunk.
A nemszeretem vezetés következtében Budapest
mocskos, balkáni várossá változott. Természetes, hogy sze
mét van, természetes, hogy a falakat össze kell firkálni,
természetes, hogy az agresszivitás nem nyeri el méltó bün
tetését, természetes, hogy a közbiztonság egyre rosszabb,
és én nem tudok mást gondolni, mint hogy a jelenlegi kor
mányzat koncepciójába mindez beletartozik. És ha ez nem
koncepcionális, hanem kvázi zsigerből van így, annál
rosszabb. Ugyanakkor és ennek ellenére a Kárpát-meden
ce vezető állama most is Magyarország. Minden tekintet
ben, az emberek tudatában is így él; Brassóban, Belgrádban, Lendván vagy Pozsonyban egyaránt úgy gondolják,
hogy ha Budapestre jönnek, akkor/é/jönnek Budapestre,
mert ennek a különös, összefüggő területnek a fővárosa a
mai napig is Budapest - nem biztos, hogy7 ez jó, de az
emberekben így7 él.
Gerle Já n o s: Az említett vereségtudattal áthatott hely
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nak, hanem inkább azt hiszem, hogy nem reális, ha egy
öreg embernek jövőképe van; egy öregember ne foglalkoz
zon a föld, a továbbélők, az utódok, jövőjével. Úgy foglal
kozzon az élet végével, hogy képes legyen megterméke
nyíteni az utána jövők gondolkodásmódját. Kerüljön be a
tudatba az öregségnek, vagy a tapasztalatnak,
vagy ennek a vendégségnek egy olyan szubsztrátuma, amelyet áthat az a probléma, hogy
vajon az örökléttel kell-e foglalkoznunk,
vagy az átalakulással, a metamorfózissal.
Nyilván mind a kettővel foglalkozik min
denki, ha megöregszik, de ez más gondo
latokat termel ki a világból, mint amikor az
ember huszonnégy éves. És a világnak na
gyon nagy szüksége volna az öreg emberek
efféle gondolataira. Mert a globális világesz
ményhez hozzátartozik, hogy megszületni
dicsőség, meghalni titok. A sztárok eltűnését a
világban soha nem nagyon jelzik, de a sztárok megjelenése
óriási csinnadratta. Mindig a születés van hangsúlyozva,
az öregedés egy darabig maszkírozva, majd eltüntetve. Eh
hez az egész különös világrendhez az optimizmusnak ezt
a furcsa, hazug változatát használják, amelyet a teljes em

beri élet megrontásának kell, hogy tekintsek, mert ebben
nincsenek benne az öregek, ahogy a társadalomban nin
csenek benne a növekvő gyermekek sem. A társadalom
legitimitása a munkaképesség kezdetétől a munkaképes
ség kimerüléséig tart, és ami azt megelőzi és követi, az
valójában nem számít. Ez nekem nem tetszik, mert
afunkcionális az életünk jelentős első húsz éve,
vagy talán több is, mert ma már az a divat,
hogy az egyetemet elvégezve hivatásos
munkanélküliként folytatja az ifjúság az
életét, és ugyanígy: a nyugdíjba menés ma
már jeltelen figuraként kezeli az öregeket.
Ha azt kérdezik egy hetvenéves embertől,
hgy mi a foglalkozása, azt kell válaszolnia,
hogy nyugdíjas, holott ez nem foglalkozás,
ez egy szociális állapot, amiről beszélni
megalázó.
Gerle Já n o s: Milyen további kulturális forrásokat látsz
a magyar vereségtudat felszámolására?
M akovecz Im re: Ilyen például a Kos Károly Egyesülés
is, amelyet legalább olyan nehéz ebből a szempontból mű
ködtetni, mint az Akadémiát, mert képtelenek a tagszer
vezetek és az ott dolgozó emberek rácsodálkozni magára

A ház jobb oldalán „mintakollekció”, átalakulások nevesítve: Zalaszentlászló, Szigetvár, Százhalombatta, Lendva, stb.

az Egyesülés létére. Nem tudják érzékelni ennek a súlyát,
mivel valójában a szívükben nincs hit a tekintetben, hogy
egy ilyen csoportosulás léte számít a világban. Ennek elle
nére mégiscsak létezik; nyögve, panaszokkal megtűzdelve,
de működik. Úgy gondolom, hogy ha a derűs férfiúi és aszszonyi erények át tudnák hatni a mindennapi tevékenységét,
akkor ez győzelmes és vidám társaság lehetne. Nyugodtan
elmondhatná, hogy tíz éve létezik, és eredményei is vannak.
Keményebben kritizálnák egymást, keményebben fazoníroznák a törekvéseiket, jobban együttműködnének, mint
ahogy most teszik; a pénz oda kerülne, ahová való, és akkor
jobban szétválasztódnának, és ugyanakkor jobban együtt
működnének azok a princípiumok, amelyek most kicsit, és
sokszor nem is kicsit egymásba mosódnak és kellemetlen
ségeket okoznak. Tehát amellett, hogy7én bizonyos szem
pontból kritikával élek az Egyesüléssel szemben, ugyan
akkor rendkívüli fontosságot tulajdonítok neki, hogy7itt fiatal
emberek dolgozhatnak, hogy kiállítást szervezünk, amit
Lengyelország tíz városában bemutattunk, és bemutatunk
másutt is. Amire képtelenek nyugaton és képtelenek kele
ten, azt mi itt meg tudtuk valósítani; ez a mai napig működik,
és az eredményességében én rendkívül erősen hiszek.
Legalább annyira, mint az ellenségeink.

A PAVILON TERVEINEK SZÁMÍTÓGÉPES
MEGJELENÍTÉSÉRŐL

A Nagy* Ervin által tervezett Hattyúház számítógépes meg
rajzolása során szerzett tapasztalatokkal felvértezve kezd
tünk neki a pavilon térbeli felszerkesztésének.
A feladat nagyságát és az organikus formák számítógépes megjelenítésének határait ismerve az A u tocad mel
lett döntöttünk, mivel a többi forgalomban lévő program
képtelen az ilyen méretű és bonyolultságú feladatok meg
oldására. Emellett felhagytunk az általunk eddig használt
12-es verzióval és áttértünk a fejlettebb 14-esre. Ez szám
talan könnyebbséget, de bosszúságot is jelentett. Sokkal
könnyebben és gyorsabban haladt a rajzolás, de amint a
kész rajz kinyomtatására került a sor, előjöttek a problémák.
A sokkal időigényesebb számítás után a fennmaradó feles
leges vonalak eltávolítása is több órás monoton munkánk
ba került.
A rendelkezésünkre álló alaprajzból, metszetből és
perspektivikus képből a számítógépben előállítottuk az
épület életnagyságú modelljét. Ennek a makettnek minden
mérete a valóságnak megfelelő, tehát bármely pontok kö
zötti távolság mérhető.
A rajzolás során számtalan problémával kerültünk
szembe. A térben többször görbült felületektől (belső ala
kok feje), a természetben található fa ábrázolásán át a hom
lokzaton megjelenő két női szobor grafikai megjeleníté
sének megoldásáig.
A program segítségével tetszőleges irányból megnéz
hető az épület. Az így készített belső képekkel megpró
báltuk érzékeltetni a tükörben megjelenő illúzió és a való
ság határának összemosódása közötti feszültséget. Kü
lönböző helyekről, változó fókusztávolságú fényképező
géppel készítettünk felvételeket.
Az épület külső megjelenítése érdekében a vonalas
rajzokon kívül a 3D Studio segítségével fotószerű képeket
készítettünk. Itt a felületek az anyagukra jellemző tulajdon
ságokat (szín, fényvisszaverő képesség, átlátszóság, felületi
mintázat) kaptak. A fényviszonyok beállítása után létrejövő
képet a londoni Embankment parkról készült fényképbe
helyezve az épületet a valós környezetében ábrázoltuk.
Ennek az épületnek feldolgozása is bizonyítja, hogy
az organikus formák számítógép segítségével kezelhetők
és megformálhatok.
Buda Miklós
Pálfalvi Ferenc
Szalai Zsolt

DIANA VAGY KÁROLY?
- válaszúton a brit birodalom (Terry Boardman D ian as W erm ächtnis f ü r d ie Welt Amit Diana hagyott a világra - , és Sevak Gulbekian
Geistiger A del im Schatten d er H erzenskönigin —А
szellem lovagja a szívkirálynő árnyékában - című cikkei
alapján, melyek az Info’3 1997 októberi számában
jelentek meg. Fordította és összeállította Gerle János)

Viktória királynő halála
(1901) és a Titanic tragédiája
(1912) óta semmi sem oko
zott olyan általános megren
dülést és lelkiismeretvizsgálatot Nagy-Britanniában,
mint Diana hercegnő halála.
Mint Parsifal vagy Szent Jo 
hanna, naiv lélekként került
történelmi események kö
zéppontjába. Nem volt ben
ne semmilyen felsőbb sugal
lat; egyszerű fiatalasszony
ként akarta saját útját járni,
amelyre élete végén rá is ta
lált. M in den kin ek m eg kell
tennie a lépést a család i és
egyéb kötöttségekből a z ön 
állóság, a függetlenség, a f e l 
nőtt élet felé, d e e z kevesek
n ek siketül. D ian a - kény
szerűségből - e kevesek közé
tartozik - írta róla a Times.
A brit nép és az egész vi
lág szeme láttára tette azt,
amit a személyes fejlődés je
len korszakában mindenki
nek kellene: önálló szigetté
vált; elszigetelt Énné. megszabadulva az örökség terheitől.
Ez az egyik ok, amiért - főleg a nők - szentképként emelték
a magasba; magukat azonosították vele, csodálták, hogy
megtette azt, amit ők nem, de harcaiban, sikereiben és
kudarcaiban a maguk vágyaira és eszmeire ismerhettek;
Diana által ők maguk kerültek az élet nagy vetítővásznára.
Diana régi, de felbomlott nemesi családból származik,
gyermekkora családi feszültségek közt, boldogtalanul telt,
szülei haraggal váltak el egymástól. Mikor beházasodott
Európa legmerevebben protokolláris családjába, részben
ezt próbálta jóvátenni. De ez a család is széthullott már, a
királynő minden gyermeke (kivéve Edward herceget) el
vált, és előállt a Shakespeare-i dráma: a régi, családhoz
kötött szellemiség hanyatlásából előbújik a szabad, önma
gát meghatározó, de magányos személy. Diana nem alko
tott drámájából maradandó szavakat, de élete színdarabjá
nak rendezője és főszereplője tudott lenni. Mindig az ösztö

neire hallgatott, s nem az intellektusra, mint Károly herceg,
aki a szellem és az imagináció területén van otthon. A tudati
lélek hangulatában élő brit nép ösztönösen reagált Diana
ösztönös, önteremtő, tudatalakító lépéseire.
Száz évvel ezelőtt, Viktória királynő gyémántjubileu
mán Londonra tekintett a világ. A trón felett a VR betűk
ragyogtak - Victoria Regina. Most újra Londonra irányaik
minden tekintet, a média világgazdaságának legnagyobb
áldozatát temetik; a sírja fe
lett égő betűk: VR - Virtual
Reality. Viktória királynő ko
rában Nagy-Britannia a tettek
országa volt; ma káprázatok,
divat, kábítószerek, szappanoperák foglalkoztatják a fia
talokat.
Diana házasságkötésétől
kezdve a sajtó nyilvánossága
előtt élt. Háromszáz év óta ő
volt az első angol származású
trónörökösné, s egyúttal a
család egyetlen tagja, akinek
érzéke volt a divathoz. Tizen
hat éven át az ő arca díszítet
te a lapok címoldalait, s most,
eltűnésekor levegő után kap
kodnak az újságolvasók,
mint amikor a drogfüggőtől
megvonják a kábítószert. Az
angol olvasók tudták, hogy
valóság, mégis úgy falták az
újságok híreit, mint egy fo
lyamatos szappanoperát. A
gyász hetében az imádat, a
szeretet, a hála megnyilatko
zásai mögött ott rejtőzött a
bűntudat, a szégyen, s a felelősségérzet az ő szeretett Dia
nájuk haláláért.
A konzervatív kormány tizenhat éves uralkodása átala
kította az országot. Folyamatosan nőtt a munkanélküliség,
a bűnözés, a közösségek felbomlása, a gazdasági bizonyta
lanság, ami a legutóbbi évek fellendülése ellenére is fenye
geti a lakosságot. Diana arca a fájdalom és a félelem idősza
kában a megnyugvás, a biztonság illúzióját nyújtotta a rá
szorulóknak. Halálával az első világháborút megelőző idő
szakra emlékeztető félelem és bizonytalanság lett úrrá az
embereken.
Nagy-Britannia számára az a fő kérdés, hogy7mennyire
süllyed bele a virtuális valóságba. A Hongkong elvesztését
és India függetlenné válásának 50. évfordulóját kísérő
nosztalgiahullám és kétségbeesés arra mutat, hogy a világhatalmi szerep megváltozása nagy bizonytalanságot vált
ki az emberekben. Sokan meg vannak győződve róla, hogy
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Nagy-Britannia nem veszítheti el hatalmi pozícióját, és to
vábbra is más nemzetek sorsát kell irányítania. Mai hatalmi
politikája valójában alig jelent mást, mint hogy támogatja
az Egyesült Államok törekvéseit. Tony Blair optimista jövő
képe nem más, mint virtuális valóság. Diana halála után
Skócia az önálló parlamentre szavazott, őket követte Wales,
és ez a birodalom felbomlásához vezethet. Aki a régi álla
potok fenntartására szavaz, virtuális valóságban él.
A virtuális valóságot realizáló komputer-technológia
nyelve az angol. Anglia vezet Európában a válások és a
kiskorúak terhességének számában is. Angliában jut egy
főre a legtöbb videó- és tévékészülék, valamint számító
gép. Óriási sikert aratott a BBC legújabb gyermekműsora,
amely gyermekek és idegen lények kalandjairól szól. Diana
- a Holdistennő - a médiakultúra sztárja, a virtuális va
lóság királynője.
Az angol mentalitást a
szem funkciójával lehet jelle
mezni. Kifelé tekintenek az
érzékek világába, sohasem
volt képességük arra, hogy
szem élyes lényüket vagy
népszellemüket szemügyre
vegyék. Diana temetésén a
miniszterelnök Pál apostol
szavait idézte: M ikor g y er
m ek valók, úgy szóltam , mint
gyerm ek, úgy gondolkodtam ,
m int gyerm ek, úgy értettem,
mint gyerm ek. M inekutána
p edig fé r fiv á lettem, elhagy
tam a gyer m ekh ez illő dolgo
kat. M en most tü kör által h o 
m ályosan látunk, a k k o r p e 
dig, a m iko r e ljő a fényesség,
szín ről színre. A gyász heté
ben a britek színről színre lát
hatták magukat, embertársai
kat, a királyi családot, és el
határozhatták, hogy férfivá
lesznek. De vajon valóban
megérett-e az elhatározásuk, hogy elhagyják a gyermekhez
illő dolgokat?
Belátják-e, hogy a királyság mai formája virtuális való
ság? Hogy ez igaz az Egyesült Királyság egészére is? Hogy
a vér kötelékével összetartott monarchia elveszítette való
ságos szerepét? A brit birodalom erejének és nagyságának
szimbóluma, a Titanic 85 évvel ezelőtt süllyedt hullámsírba.
Az ébredés akkor elmaradt. A csodált hercegnő brutális
halála a nemzet figyelő kamera-szemei előtt elegendő vol
na a felismeréshez, hogy saját életük helyébe nem állíthat
nak sztárokat és hírességeket. Elfordítják-e szemüket végre
a szappanoperáktól, a királyi varietétől? Megkísérlik-e,
hogy virtuális valóságon függő népből az inspiráció népévé
váljanak?
A jelen nem sok jót ígér. A médiák két célpontra irányít
ják a figyelmet: Mohamed Al-Fayedre és Károly hercegre.
Az előbbire azért, mert nem brit, nem keresztény, s mert

szegény sorsból érkező újgazdagként küzdötte be magát az
elit sáncai mögé. Megvásárolta a gazdagok kedvenc helyeit,
s jótékonysági akciói révén együtt mutatta magát a királyi
családdal. Következetesen megtagadták tőle a brit állampolgárságot, amit a kormánypárti korrupciók leleplezésével
bosszult meg, ezzel jelentős mértékben hozzájárulva a
Munkáspárt választási győzelméhez. Most csak egy hajszál
választotta el attól, hogy az iszlámhoz tartozó fia a jövendő
király anyjával házasodjék össze. Az angolszász-amerikai
elit számára, amely a kereszténységet fenyegető legfőbb
veszélynek az iszlámot tartja, ez alig volt elviselhető.
Károly herceget a média most szembeállítja fiával,
mintha nem ugyanazt a családot, ugyanazt a hagyományt
képviselnék. Károly szemére vetik, hogy az a szellemiség,
amelyet képvisel, túlnyúlik
az államegyház határain,
Rupert Murdoch 1988-ben
indította meg kampányát a
királyság és Károly ellen;
abban az időszakban, ami
kor Károly komolyabban ér
deklődni kezdett a szociális
kérdések és többek közt az
építészet iránt. A válás után
Diana egy amerikai életstí
lust valósított meg maga kö
rül; az angolságba oltott új
öltözködési, étkezési szoká
sok imponáltak az a meri ká
szálódott briteknek. Károly
szociális és kulturális törek
vései európai gyökerűek.
Valami, ami ellenáll az ame
rikai csábításnak. A médiák
arra törekszenek, hogy a ha
tékony cselekvésben meg
akadályozzák őt. Csak re
mélni lehet, hogyttialála
nem gátolja meg a briteket
abban, hogy saját fejlődé
sükben segítségként fogad
ják el Károly imaginációit.
A harmadik évezred küszöbén a virtuális valóság és a
kreatív imagináció kérdése az egész emberiséget érinti.
Akik a szellemi uniformizmust hirdetik és a szabad imagi
náció kifejlődését nehezítik, azok a kulturális életre az ame
rikai virtuális valóság árvizét eresztik rá. Diana temetésekor
az őskonzervatív, de Blair-párti D aily Mail-ben az angol
katolicizmus képviselője a maga módján csatlakozott ehhez
a küzdelemhez. Milliók vágyaira, érzelmeire, szenvedé
lyeire kért megváltást Dianától, akit szavai szerint a nép
szeretete szentté avat. Egy misztikus népi monarchia képét
villantotta fel, amely magában egyesíti a különböző szigetországi egyházakat.
Ezt az eszmét együtt kell látnunk a házasság idején,
1982-ben megjelent világsikerű könyv (M. Baigent, R. Leigh
és H. Lincoln: The Holy B lood a n d the H oly G rail - magya
rul: Az abbé titka; General Press kiadó, 1994) mondaniva
lójával. Ez a különös történelmi nyomozás arra derít fényt,
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hogy Krisztus nem halt meg a kereszten; megmenekülése
után családot alapított Mária Magdolnával, és vére egyes
európai uralkodóházak és nemesek rejtett és féltve őrzött
származási kötelékében máig fennmaradt. A Pál-féle ke
reszténység hazugságon alapul. Nincs feltámadás, de Krisz
tus teste és vérvonala megvan. Ennek a titkát a templomo
sok, Sión rendje és más titkos társaságok őrizték, várva
arra az időre, amikor az új Messiás az egyesült Európa
királya lehet. Tehát az igazi kereszténység a szabadkőmű
vesség, amely a római kereszténységgel szemben áll. Har
cuk össze is köti őket. Steiner szerint 1802-ben titkos egyesség jött létre köztük, amelyben a Vatikán az erkölcsi élet,
a szabadkőművesség a gazdasági élet feletti ellenőrzést
kapta meg. A könyv szerzőinek újabb műve érdekes uta
lásokat tartalmaz arról, hogy
az amerikai elit hogyan lett
úrrá ezen a kapcsolaton.
( í h e M essianic Legacy, 1986.
- további művek a szerzők
től: Baigent és Leigh: 7h e
Temple a n d the Lodge, 1989;
Baigent és Leigh: The D ead
Sea Scrolls D eception, 1991
- más szerzőktől: L. Garde
ner: The B lo o d lin e o f th e
Holy Grail, 1996; C. Könight
és P. Schnellenberger: The
T om b o f G od, 1996; L.
Picknett és C. Prince: The
Tem plar Revelation, 1997)
Diana halála előtt hat
nappal adott hírt róla a
G uardian, hogy a pápa kö
zel négy és fél millió katoli
kus hívő kérését tanulmá
nyozza, hogy a Szentszék a
m egváltásban Krisztussal
azonos helyre emelje Máriát.
Ugyanakkor két és fél millió
liberális hívő intézett kérést
a pápához a női papság és a
mesterséges születésszabá
lyozás engedélyezésére. Előbbit az illetékes vatikáni bi
zottság egyhangúlag elutasította. Ugyanakkor a pápának
- Mária közismert tisztelőjének - a véleményüket figyel
men kívül hagyva jogában áll ahogyan ezt VI. Pál tette a
fogamzásgátló szerek használatának megtiltásakor) ezt a
hitvallást érintő nagyszabású millenniumi gesztust meg
tennie. Amikor a Vatikán 1950-ben meghirdette a Mária
testi-lelki mennybemeneteléről szóló dogmát, Amerika
Marilyn Monroe felmagasztalásával válaszolt. 33 évvel
később a jugoszláviai Medjugorjében ismételt Mária-csodatételek történtek, s Amerika ezzel a földi Madonnát állí
totta szembe. Az újabb szőke médiabálvány hatalmas
csapást mért a katolicizmusra, amikor „munkájában” a Ma
d o n n a nevet viselte. 14 év múltán az Egyház Mária Meg
váltóvá emelését mérlegeli (ugyanakkor meghal a kato
licizmus szentségre predesztinált képviselője, Teréz anya),
a szabadkőműves sajtó pedig megteremti a maga mártírját

és szentjét, Dianát, a nép „amerikai hercegnőjét”. A romanizmus és amerikanizmus - Lucifer és Ahriman - párhar
cában úgy látszik, az utóbbi nyeri a csatákat. A világtörté
nelem ennek a szellemi küzdelemnek az előterében zajlik;
ez a két erő fog össze áraiak^rclofeben, hogy az emberiség
felismerje Krisztust és az ő újraeljövetelét. Madonna - aki
nek életpályája Dianáéval majdnem párhuzamosan futott,
saját lelki fejlődésében messzebbre jutott, mint akár Diana
hercegnő, akár Marilyn Monroe, akik egyformán 36 éves
korukban haltak meg - azt mondta egyik szeptemberi in
terjújában: itt a z ideje, hogy felelősséggel n ézzü n k kielégít
hetetlen vágyunkra a taps, a botrányok, a hazu gságok és
p lety kák iránt. Itt a z ideje, hogy felism erjü k, hogy m inden,
am it teszünk vagy m ondunk, h at a környezetünkre, és
am íg m eg nem változtatjuk
negatív viselkedésünket, újra
és ú jra tr a g é d iá k jö n n e k ,
m int e z a m ostani, és e z csak
a m i vétkünk.
Diana tragikus halála óta
a sajtó igyekszik elmélyíteni
a köztudatban élő ellentétet
közötte és volt férje között. A
gyorsan növekvő Diana-kultusszal, az őt modern isten
nővé emelő általános hódo
lattal szemben a sajtó Károlyt
a mesebeli, de reménytelenül
félresikerült házasság bűntu
datos tönkretevőjeként állítja
a nyilvánosság elé. A gyász
napjaiban lenyűgöző volt a
sajtó igyekezete, amellyel
napokon át megtöltötte a tv
több csatornáját és az újságo
kat. A tudósításokat hódolat
teljes hang hatotta át, a her
cegnőt aknasérültek társasá
gában, a háborús sivataggá
vált Boszniában, AIDS-esek
és más betegek között mutat
ták, előtérbe állították a hábo
rú áldozatai és a betegek iránt érzett szeretetét és részvétét.
Ha voltak is Dianának bírálói, az uralkodó vélemény most
elhallgattatott minden olyan hangot, amely azt állította vol
na, hogy a hercegnőt propaganda-szakértők irányították,
akik pontosan kiszámították, hogy a maximális népszerű
séghez mikor milyen kérdésekkel kell foglalkoznia, mikor
kell a sajtó és a kamerák elé állnia. Ha van is igazság ebben
a felvetésben, a gyász óráiban rivaldafénybe került isme
rősök vallomásai arról árulkodtak, hogy a hercegnő a sajtó
tudtán kívül álló személyes kapcsolataiban is olyan együtt
érzést tanúsított a szenvedők iránt, ami messze túlment a
propaganda követelte cselekvés határain.
A walesi hercegről és a trón várományosáról kevésbé
vonzó képet formált a sajtó. Évek óta csupán dilettantiz
musnak nevezik újabb vállalkozásait és kísérletein élve
zettel gúnyolódnak. A nyolcvanas években az ökológia
és a környezetvédelem érdekében tett személyes feliépé-
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seivel kiérdemelte a „bolond herceg” elmet. A The D aily
M irrors jövendőbeli uralkodót a trónuson keresztbevetett
lábakkal, hátán kaftánnal, kezében müzlis csuporral ábrá
zolta. Egy bulvárlap azon ékelődött, hogy Károly állítólag
okkult kapcsolatot keresett rokonával, az ír terroristák által
felrobbantott Mountbatten tengernaggyal. Komoly lapok
is foglalkoztak ezzel a váddal, Károlyt „excentrikusnak"
CThe G u ardian) vagy „misztikus bolondnak" ( Time M aga
zin é) címkézve. A sajtó már a válást megelőző években
egyértelműen Károlyt tette felelőssé a házasság felbomlása
miatt. Kegyetlen, közömbös, hideg férjként állították a kö
zönség elé, aki feleségét beteggé tette és ismételt öngyil
kossági kísérletekbe hajszolta.
Ez a vádaskodás Andrew Morton D iana, h er True Story
(Diana igaz története) c.,
1992-ben, a hercegnő bele
egyezésével kiadott köny
vével érte el első csúcspont
ját. Első ízben itt kapott
nyomdafestéket a kijelen
tés, hogy Károly alkalmat
lan a királyságra.
Miközben Diana jóté
konycélú m unkálkodása
n ép szerű ségén ek egyik
alapját képezte, a herceg
kezdeményezései nem kel
tettek rokonszenvet, vagy
visszhang nélkül maradtak.
A közkeletű, ám valótlan
kép szerint Dianának a sa
ját családján és a királyi csa
ládon túl Károllyal is meg
kellett küzdenie maga vá
lasztotta társadalmi szerepé
nek érvényesítéséért. A va
lóságban ez a szociális ér
deklődés közös volt, és Ká
roly maga is évek óta fog
lalkozik jótékony kezdemé
nyezésekkel. Csak néhány
példa az általa alapított in
tézmények közül:
- The Prince's T ru st-évente 12.000 munkanélküli tovább
képzését segíti.
- I h e P rin ce’s Youth Business Trust - vállalkozássegítő
alapítvány hátrányos helyzetű fiatalok számára.
- Ih e P rin ce o f Wales Com m ittee - a walesi környezet
javítását szolgáló, többezer önkéntes kezdemé
nyezést támogató szervezet.
- Business in the Com m unity - vállalkozók, fogyasztók
és önkormányzatok kapcsolatát ösztönzi.
- Business L ead er’s Forum - a nemzetközi együttmű
ködést szorgalmazza a nevelés, a szakképzés és
a környezetkímélő programok területén.
- Scottish Business in the Com m unity - Skócia gazdasági
fejlesztéséért.
- P rin ce o f Wales Institutef o r A rc h itec tu re-az építészne
velésért.

(A Business in the Community közösségi vállalkozáso
kat segítő tevékenységéről 1991/1. számunkban közöltünk
hosszabb beszámolót - a szerk.) Károly bátran és szenve
délyesen lépett fel a haladást szolgáló, de népszerűtlen
kezdeményezések érdekében is. A nyolcvanas évek végén
forgatták dokumentumfilmjét: The E arth in B a la n c e
(Egyensúlyban a Föld), amely az akkori környezeti csatáro
zásokban jelentős szerepet kapott. Az alternatív orvoslás
és „barátságos" építészet szükségességéről olyan hallgató
ság előtt tartott előadásokat, akiket a téma személyükben
sértett; az előre várható ellenállás és gúnyolódás miatt
ehhez nagy bátorságra volt szükség. Saját, többhektáros
birtokát, Highgrove-ot szakmai körökben is megcsodált,
biológiai eszközökkel művelt gazgasággá változtatta.
Szellemi támogatója kez
deményezései nagy részében
a dél-afrikai születésű író,
Laurens van der Post, aki ko
rán a szellemi értékek felé
fordította Károly figyelmét.
Megismertette ezoterikus ta
nokkal, és ő ösztönözte a her
ceget, hogy mélyüljön el C. G.
Jung tanulmányozásában. A
van der Post által közvetített
antropozófiából elsősorban a
biológiai-dinamikus földmű
velés és a Waldorf-pedagógia
került érdeklődésének hom
lokterébe.
A múlt évben a Károly ál
tal kezdeményezett építészeti
folyóirat, a P erspectives in
A rchitecture a hercegnek az
ezredfordulóra készített brit
terveket elemző írását közöl
te. Ez volt az első kísérlet,
hogy a társadalmi élet egyik
vezető közszereplője az ez
redforduló jelentőségének
mélyére hatoljon. A herceg
többek közt ezt írta: A z ezred 
fo rd u ló ró l eddig elhangzott viták nem összpontosítottak
a n n a k szellem i jelentőségére, és a szem élyes és nem zeti
m egújulásra vonatkozó, ben n e rejlő lehetőségekre. Egye
nesen elszom orító, hogy a z ezred ford u lós bizottság elé
terjesztett tervek milyen kevéssé veszikfigyelem be azt, am it
a z em b er a csu pasz m atérián fe lü l á lló n a k tekint. ..
A szellem i m egú ju lásnak nem a fejü n kből, han em a
szívünkből kell kiindulnia. E hhez a zo n b a n olyan nevelésre
van szükség, am ely m egújítja a szív intuitív erőit, a m e
lyekből később m inden szellem i élm ény kin ő. ..
A z ezred ford u ló n em csak ünnep, d e kihívás is. A z
ez er évvel ezelőtt élt em berekkel ellentétben m a alig van
olyan valaki, a k i a z igazság ú j k o rsz a k á n a k eljövetelét
várja, am elyben bölcs politiku sok irányítják a kegyetlen
kedésektől, lázad ásoktól m egszabadított világot. Én mégis
a z t hiszem , hogy>a szellem iség egész világra kiterjed őfelem elkedése következik, m ertfelm erü ln ek olyan vezetőcsil-

15

tagok, am elyek egy m ag asabb életm inőség iránti vágyat
tükröznek; a z o k a t a m ag asabb kulturális és civilizációs
értékeket á llítjá k helyre, a m ely ek a fo g y a sz tá s u ralta
világban erkölcsi tám aszt nyújthatnak. H a a z ezred for
du ló ez ek re a z érzésekre k ín á l választ, a k k o r m essze túl
m utat m agán a z évfordulón, és életünket alapvetően vál
toztatja meg.
A legutóbbi évek
sajtóját figyelve az a
kép rajzolódik az olva
só elé, mintha az a köztársasági mozgalmat
akarná szolgálni. Való
ban: nem veszítette-e el
korunkra minden je 
lentőségét az isteni ke
gyelem ből uralkodó
király eszméje? Minden
esetre fennmaradásá
hoz Károlyban találja
meg legszilárdabb biz
tosítékát a monarchia;
szociális és kulturális
kezd em én yezései a
munkanélküliség, a haj
léktalanság, a szlömösödés ellen, az egészsé
ges környezetért, ter
mészetelvű orvoslásért
és m ezőgazdaságért,
emberközeli építészet
ért, az angol költészeti
örökség fenntartásáért,
stb. korszerűek és re
ményt keltők. Lehet
puszta véletlen, hogy
egy ilyen sors a királyi
ház sorsával fonódik
össze, m indenesetre
elvárható, hogy a hatalmas történelmi és kulturális örök
séget hordozó ország uralkodójaként az ország fejlődésébe
igazi szellemi erőket tud bekapcsolni.
Károlynak azonban befolyásos ellenségei vannak. A
szóbeszéd szerint erős nyomás ellenére is megtagadta,
hogy belépjen a szabadkőművesek közé, részben az anya-
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kiránynő, részben Lord Mountbatten utasítására. Ha trónra
kerül, évszázadok óta ő lesz az első brit uralkodó, aki nem
névleges feje egyúttal a brit szabadkőműveseknek is. Talán
épp ez az oka a legfelső körökből is támogatott támadások
nak.
A hercegnő halálának nem várt következménye a köztársasági hangulat sajtó
által szított újabb hullá
ma lett. A lapok a gyá
szoló tömegek nevé
ben kérték számon a
királyi család tól a
gyász nyilvános kimu
tatását, ami az udvari
viselkedésnormákkal
összeférhetetlen. Ru
pert Murdoch egyik
lapja, a The Sun kör
kérdést intézett az ol
vasókhoz: inkább elfo
gadják-e a királyság
fennmaradását, ha Er
zsébet királynőt Vil
mos herceg, Károly fia
követné a trónon? A
D aily Telegraph be is
jelentette, hogy a pol
gárok fele jobban örül
ne Vilmos trónra lépé
sének. Válaszul Károly
egyik tanácsadója nyi
latkozott: a sz en z á ció 
keltésn ek e z a m ódja
c s a k fá jd a lm a t o k o z
Vilm osnak, a k it sem 
m ivel sem lehetn e d u r
v á b b a n sérteni, m int
hogy an y ja elvesztése
k o r a ty já v a l á llítjá k
szem be. A királyság örökletes ren djén sem m i nem vál
toztathat. Vilmos m ajd atyját követi a trónon.
A tragédiát, a hercegnő halálát sötét erők saját érdekük
ben akarják kihasználni. Hogy ne még nagyobb tragédiával
kerüljenek szembe, Károly mellett kell kiállniuk azoknak,
akik vele szellemi közösséget vállalnak.

H U SZA D IK S Z A Z A D ! D O K U M E N TU M O K
SAMUEL HUNTINGTON ES KÖNYVE
Az Országépítő '97/2 számában megjelentettük a Nagy
Péter cár végrendeleteként ismertté vált okkult politikai
írást Szokolnyickij 1797-es publikációja alapján. A
dokumentumot azért tartjuk fontosnak, mert abban olyan
nagystílű politikai tervek fogalmazódnak meg, amelyek
Közép-Európa közvetítő szerepének aláásásával, a kelet
nyugati világpolaritás fenntartásával globális uralom
létrehozására irányulnak, és mind a mai napig nyomon
követhetők.
Az újság terjedelme csak azt teszi lehetővé, hogy né
hány aforisztikus gondolattal vezessük be a dokumen
tumokat; itt még egy ilyen megjegyzést kell fűznünk a vég
rendelet 9- pontjához kapcsolódva. Itt elég Ausztria helyére
Európát behelyettesítenünk, és a testamentummal kap
csolatban figyelnünk azokra a párhuzamokra, amelyek ma,
és az elkövetkező időben befolyásolni akarják Európa
sorsát.
1993-ban a Foreign A ffairs nyári számában megjelent
egy írás I’ b e Clash o f C ivilizations (Civilizációk küzdelme)
címmel, Sámuel P. Huntington tollából. Huntington ebben
az írásában kijelölte azokat a frontvonalakat, amelyek a
hidegháború befejezése után a kultúrák és vallások által
meghatározott területek határvonalai mentén jönnek létre.
A kultúrák közötti frontok, mint krízisek és vérontások
gyújtópontjai, pótolják a hidegháború határvonalait. A
hidegháború elkezdődött, amikor a vasfüggöny Európát
politikailag és ideológiailag felosztotta. Nos, Európa
ideológiai kettészakítása után felmerül Európa kulturális
felosztása egyrészt a nyugati kereszténység, másrészt az
ortodox kereszténység és az iszlám között. A kultúra
bársonyfüggönye - mint jelentős választóvonal Európában
- felváltotta az ideológiák vasfüggönyét.
Huntington egy kis térképpel is illusztrálta az írás
lényegét. A Foreign A Jfaitsb en kifejtett gondolatait később
könyv alakban is megjelentette. A német fordítást 1996ban adták ki. A szerző maga úgy fogalmazott, hogy könyve
nem szociális-tudományos mű, hanem a hidegháború utáni
globális politikai fejlődés interpretációja. Meggyőződése,
hogy a kultúrák világméretű küzdelmét, azaz a jövő
háborúit csak akkor lehet elkerülni, ha egy olyan globális
politikát, űj világrendet hozunk létre, amely tekintetbe
veszi a különböző kultúrák, vallások által megfogalmazott
értékrendeket. Hogy ez az új világrend csak az USA
vezetésével jöhet létre, az Huntington számára magától
értetődik.
George Bush, az Egyesült Államok elnöke az öböl
háború idején tartott beszédében használta először a new
w orld o r d e r - új világrend - kifejezést.
Az új világrend doktrínája azt a képzetet akarja elültetni
a széles nyilvánosság tudatába, hogy a kelet-nyugati
konfliktust elkerülhetetlenül felváltja az euro-amerikai és

az euro-ázsiai kultúrtér közötti konfrontáció. Ahogy az
események a volt Jugoszláviában mutatták, itt nemcsak
különbözőségekről van szó, hanem a törésvonalak mentén
időnként véres konfliktusokról is.
Huntington szerint a nemzeti államok a legfontosabb
politikai tényezők maradnak, de a különböző Civilizációk
nemzetei és csoportjai között alapvető konfliktusok lépnek
fel. A civilizációk összeütközése uralja a globális politikát.
Abból a feltételezésből indul ki, hogy egy meghatározott
terület lakói személyes identitásukat legmagasabb fokon
a civilizációval, a kultúrával vagy a vallással azonosítják.
Hogy mi vagyok én, mint ember, mint individuum,
ezt a kérdést Huntingdon nem teszi fel. Nem véletlen, hogy
- sok személyes felháborodás mellett - minden tábor
fundam entalistái üdvözölték nézeteit. Ok ugyanis
mindannyian aktív és teljes jogú részvételt követelnek
maguknak az új világrend alakításában. Huntington szerint
az eurázsiai kelet új imperializmusa előrelátható és szinte
elkerülhetetlen. Ezért a nyugati szövetséget erősítenünk
kell, hogy elkerüljünk egy háborús kísérletet. Európa
egyesítése nem jöhetett létre Németország egyesítése és
az egész szocialista rendszer átalakítása nélkül. Az Európai
Unió célja - aminek mindent alá kell vetnie - a NATO
állam ok további felfegyverzésével egy hatékony
világkormányzás megteremtése annak nyílt elismerésével,
hogy a világrend őrzője az USA.
Huntington valószínűtlennek tartja, hogy az új
világrenden belül a kultúrák küzdelme globális háborúhoz
v ezessen, de könyvének végén m égis leír egy
forgatókönyvet. Eszerint a törésvonalak mentén keletkező
konfliktusok eszkalálódása következtében lejátszódhat egy
globális háború. Ebből közlünk most egy részletet Kádas
Katalin fordításában.
K álm án István

Samuel Huntington
AZ ÚJ VILÁGREND
ÉS A KULTÚRÁK HÁBORÚJA
Egy globális háború a világ nagy kultúrkörei központi álla
mainak részvéteiével fölöttébb valószínűtlen, de nem le
hetetlen. Egy ilyen háború, mint már utaltunk rá, egy kü
lönböző kultúrákhoz tartozó csoportok törésvonal-hábo
rújának eszkalációjából jöhetne létre, a legnagyobb való
színűséggel az egyik oldalon muzulmányokkal, a másikon
nem-muzulmánokkal. Egy eszkaláció akkor lenne elkép
zelhető, ha a lehetséges központi muzulmán államok egy
mással versengve segítenék szorongatott hittestvéreiket.
Mérsékelhetné az eszkalációt a rokon szekunder és tercier
országok azon érdeke, hogy őket ne vonják bele mélyen
a háborúba. Egy világméretű interkulturális bábomnak
veszélyesebb forrása lehetne a kultúrkörök és központi
államaik hatalmi egyensúlyának eltolódása. Amennyibe
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Kína felemelkedése - összekapcsolódva az emberi törté
nelem eme legnagyobb játékosának erősödő öntudatával
- folytatódik, ez óriási terheket ró majd a nemzetközi sta
bilitásra a XXI. század elején. Kína felemelkedése Keletés Délkelet-Ázsia uralkodó hatalmává homlokegyenest
ellenkezne az amerikai érdekekkel, bárhogyan nézzük is
azokat.
Hogyan alakulhatna ki egy USA és Kína közötti háború?
Tételezzük fel, hogy 2010-et írunk. Az amerikai csapatok
elhagyták az időközben újraegyesített Koreát, és jelentéke
nyen csökkent a katonai jelenlét Japánban is. Tajvan és
szárazföldi-Kína megállapodásra jutottak, mely szerint Taj
van továbbra is megőrzi tényleges függetlensége legna
gyobb részét, ám nyomatékosan elismeri Peking védnök
ségét, és Kína támogatásával felvételt nyert az ENSZ-be,
mint 1946-ban Ukrajna és Bjelorusszia. A Dél-Kínai tenger
kőolajkészleteinek feltárása - lényegében kínai vezetés
mellett, de néhány területen, amelyet amerikai cégek tár
nak fel, vietnami kontrollal - gyors ütemben haladt. Kína
önbizalma és nagyhatalmi ambíciója növekszik, és beje
lenti, hogy teljesen ellenőrzése alá vonja a Dél-Kínai ten
gert, amely fölött már korábban is szuverenitásra töreke
dett. A vietnamiak ellenszegülnek, és a kínai és vietnami
hadihajók között ütközetekre kerül sor. A kínaiak, arra só
várogva, hogy 1979-es m egaláztatásukért elégtételt
vegyenek, bevonulnak Vietnamba. A vietnamiak segítséget
kérnek az USA-tól. Japán, és Ázsia más nemzetei határo
zatlanok. Az USA kijelenti, hogy Vietnam megszállását nem
tudja elfogadni, gazdasági szankciókat követel Kína ellen,
és kevés, még megmaradt repülőgéphordozó harci
kötelékeinek egyikét elindítja a Dél-Kínai tengerre. A kí
naiak felségvizeik megsértése miatt légitámadásokat intéz
nek a harci kötelék ellen. Az ENSZ-főtitkár és a japán mi
niszterelnök eredménytelenül fáradozik tűzszünet létre
hozásán, és a harcok Kelet-Ázsia más területeire is átter
jednek. Japán megtiltja a japán területen lévő amerikai
támaszpontok használatát, de az USA nem törődik a tila
lommal. Erre Japán bejelenti semlegességét és a támasz
pontokat vesztegzár alá helyezi. Kínai tengeralattjárók
valamint Tajvanról és a szárazföldről induló repülőgépek
súlyos károkat okoznak a Kelet-Azsiában lévő amerikai
hajókban és egyéb létesítményekben. Eközben a kínai szá
razföldi csapatok bevonulnak Hanoiba, és Vietnam nagy
részét megszállják.
Mivel mind Kína, mind pedig az USA rendelkezik nuk
leáris töltetű rakétákkal, hallgatólagos egyensúly uralkodik,
és a háború kezdeti szakaszában nem vetik be ezeket a
fegyvereket. Ám az atomtámadásoktól mindkét ország, de
elsősorban az USA lakossága fél. Emiatt teszi fel sok ame
rikai a kérdést, hogy valóban szükség van-e erre a kocká
zatra. Ugyan mi múlik azon, ha Kína uralja a Dél-Kínái
tengert, Vietnamot, vagy akár egész Délkelet-Ázsiát? Kü
lönösen heves a háborúval szembeni ellenállás az USA
délnyugati államaiban, ahol a spanyolajkúak vannak több
ségben, s a lakosság és a kormányok egyaránt azt mondják:
e z nem a m i h áb om n k, és - Új Anglia 1812-es példája
nyomán - megkísérlik a kiugrást. Miután a kínaiak megszi
lárdították kezdeti győzelmeiket, az amerikai közvélemény
az 1942-ben Japán által remélt állásfoglalásra hajlik: az ár,

amelyet ennek a hegemónia iránti igénynek a megvalósí
tásáért fizetni kell, túl magas - alkudjuk ki a harcok befeje
zését. Csakhogy a háború időközben már hatást gyakorolt
más kultúrkörök nagy államaira. India felhasználja a Kína
kelet-ázsiai lekötöttségéből adódó alkalmat, és pusztító
támadást indít Pakisztán ellen azzal a szándékkal, hogy
kiiktassa az ország hagyományos és nukleáris fegyverpo
tenciálját. A támadás kezdetben sikeres, de aktivizálja a
Pakisztán, Irán és Kína közti katonai szövetséget, és Irán
rendkívül fejlett katonai erőivel Pakisztán segítségére siet.
India kemény harcokba bonyolódik az iráni csapatokkal
és a különböző etnikai csoportokhoz tartozó pakisztáni
gerillákkal. Mind Pakisztán, mind India arab országok
támogatását kéri, ugyanakkot India figyelmeztet egy le
hetséges délnyugat-ázsiai iráni dominancia veszélyeire, ám
Kínának az USÁ-val szembeni kezdeti sikerei a kevés arab
országban és Törökországban erős nyugatellenes mozgal
makat váltottak ki. A még megmaradt nyugatbarát kormá
nyokat a fellendülő muzulmán ifjúsági mozgalmakból
kinőtt felkelések döntik meg. A nyugat gyengeségétől len
dületet kapott nyugatellenes mozgalom egy Izrael elleni
súlyos arab támadáshoz vezet, s ennek feltartóztatására a
legyengült Hatodik Flotta képtelen.
Abban a mértékben, ahogyan Kína egyre több katonai
sikert ér el, válik egyre nyugtalanabbá Japán. Formális sem
legességét előbb kínabarát semlegességgel váltja fel, végül
pedig enged a követeléseknek és belép a háborúba. Az
ország területén megmaradt amerikai támaszpontokat kínai
csapatok foglalják el, az USA sietősen evakuálja a csapatait
és blokádot hirdet Japán ellen. A Csendes Óceán nyugati
részén japán és amerikai hadihajók ütköznek meg.
A háború kitörésekor Kína egy (távolról a Hitler-Sztálin-paktumra emlékeztető) kétoldalú biztonsági egyez
mény megkötését javasolta Oroszországnak, de a kínai
sikerek Oroszországra éppen az ellenkező hatást gyakorol
ták, mint Japánra. A kínai győzelen és egy kelet-ázsiai
totális kínai dominancia gondolata megrémíti Moszkvát.
Oroszország kínaellenes irányba mozdul el, megkezdi
szibériai csapatainak megerősítését, de a Szibériában élő
nagyszámú kínai telepes megzavarja ezeket a csapatmoz
gásokat. Kína katonailag beavatkozik, hogy megvédje a
kínaiakat és megszállja Vlagyivosztokot, az Amur-völgyet
és Kelet-Szibéria más, fontos részeit. Mialatt Közép-Szibériában kiterjednek a harcok az orosz és a kínai csapatok
között, lázadás tör ki Mongóliában, ahok Kína már koráb
ban létrehozott egy „protektorátust”.
A kőolaj ellenőrzése és hozzáférhetősége minden há
borús fél számára központi jelentőségű. Bár Japán óriási
beruházásokat végzett az atomenergia területén, még min
dig erősen függ a kőolajimporttól, s ez megerősíti hajlandó
ságát, hogy megegyezésre jusson Kínával s így részesül
hessen annak a Perzsa öbölből, Indonéziából és a DélKínai tengerből származó olajából. Ahogy a háború folya
mán az arab országok egyre inkább az iszlám radikálisok
ellenőrzése alá kerülnek, egyre inkább elapad a Perzsa
öbölből nyugatra irányuló olajkivitel, s emiatt a nyugat egy
re inkább a kaukázusi és közép-ázsiai kőolajforrásokra
szorul. Ez arra ösztönzi, hogy fokozott mértékben igye
kezzen a maga oldalára állítani Oroszországot, és támo-
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gassa őt az olajban gazdag déli muzulmán országok fölötti
ellenőrzés megszerzésére irányuló törekvéseiben.
Mindeközben az USA serényen próbálja mozgósítani
európai szövetségeseit. Ezek felajánlják ugyan diplomáciai
és gazdasági segítségüket, katonailag azonban vonakod
nak elkötelezni magukat. Kína és Irán azonban attól tarta
nak, hogy a nyugati országok végül mégiscsak az USA
mellé fognak állni, ahogyan az USA két világháborúban
az angolok és a franciák szövetségese volt. Hogy ezt meg
akadályozzák, titokban Boszniába és Algériába telepített
közepes hatótávolságú atomrakétákkal fenyegetik az
európai hatalmakat. .Akárcsak a megfélelmlítésre tett kínai
kísérleteknek, ennek az előnyomulásnak is épp a várttal
ellenkező következménye van. A NATO az amerikaiak által
leleplezett rakétatelepítés haladéktalan visszavonását
követeli. Ám mielőtt még a NATO cselekedhetne, Szerbia
- azzal a becsvággyal, hogy a kereszténység törökkel
szembeni védbástyájaként játszott történelmi szerepére
hivatkozhasson - bevonul Boszniába. Iíorvátország is csat
lakozik; a két hatalom megszállja Boszniát, elfoglalják a
rakétatámaszpontokat, felosztják az országot és folytatják
az etnikai tisztogatást, amelyet a XX. század 90-es éveiben
félbe kellett szakítaniuk. Albánia és Törökország megpró
bálnak segíteni a bosnyákoknak; Görögország és Bulgária
bevonul Törökország európai részébe, és Isztambulban
pánik tör ki, amikor törökök menekülnek a Boszporuszon
át. Eközben egy Algériában kilőtt, nukleáris robbanófejjel
ellátott rakéta robban Marseille közelében, és a NATO meg
torlásként megsemmisítő légitámadásokat indít észak-afri
kai célpontok ellen.
így bonyolódik bele az USA, Európa, Oroszország és
India egy valóban globális harcba Kína, Japán és az iszlám
világ legnagyobb része ellen. Mi lenne egy ilyen háború
kimenetele? Mindkét oldal nagy nukleáris potenciállal ren
delkezik, és ha az atomfegyvereket nem csupán a minimá
lis mértékben vetnék be, nyilvánvalóan átfogó pusztításra
kerülne sor. Ha viszont a mindkét oldalról gyakorolt elret
tentés működik, akkor a mindkét félnél fellépő kimerülés
fegyverszünet kialakulásához vezetne, ami azonban nem
oldaná meg az alapproblémát, a kelet-ázsiai kínai hegemó
niát. Más részről a nyugat is megpróbálhatná hagyományos
katonai eszközökkel legyőzni Kínát, ám annak szövetsé
gese, Japán egy szigeti cordon san itaire védelmét nyújtja
Kínának, és ez megakadályozza az USA-t abban, hogy a
tengerpartokon lévő kínai lakó- és ipari központok ellen
bevesse haditengerészetét. Az alternatíva Kína nyugatról
történő megtámadása lenne. Az Oroszország és Kína közöt
ti harcok arra ösztönzik a NATO-t, hogy veg\£fel tagként
Oroszországot, és segítsen a közép-ázsia muzulmán kőolajés földgázmezők fölötti orosz ellenőrzést megtartani; támo
gassa a kínai uralom elleni tibeti és mongol felkeléseket,
fokozatosan nyugati és orosz csapatokat vigyen Szibériába,
és ott előkészítse a döntő támadást a kínai falon át Peking
és az ország belső részei felé.
Bármi legyen is a közvetlen kimenetele ennek a kultú
rák közötti globális háborúnak; - kölcsönös nukleáris meg
semmisítés, a mindkét oldal kimerülése következtében
kialkudható fegyverszünet vagy orosz és nyugati csapatok
felvonulása a Mennyei Béke terén - az eredmény a háború

valamennyi résztvevőjének súlyos gazdasági, demográfiai
és katonai károsodása lenne. Ennek következtében az a
globális hatalom, amely az évszázadok során keletről nyu
gatra tolódon el, majd ezután kezdett ismét keletre elto
lódni, immár északról délre helyeződne át. A kultúrák kö
zötti háború nagy haszonélvezői azok a kultúrák, amelyek
attól távol tartották magukat. Miután a nyugat, Kína,
Oroszország és Japán különböző mértékben romokban
hever, Indiának, amenniyben a háborúban való részvétele
ellenére elkrülhette a pusztulást, most szabad keze van,
hogy megkezdje a világ hindu alaptörvények szerinti átfor
málását. Az amerikai közvélemény nagy része a fehér-angolszász-protestáns elit szűklátókörű nyugati orientációját
hibáztatja az USA egyértelmű gyengülése miatt, és a hispániaiak kerülnek hatalomra, akik azoknak a fellendülőben
lévő latin-amerikai országoknak Marshall-terv jellegű se
gély-ígéretére támaszkodnak, amelyek nem vettek részt a
háborúban. Afrika azonban ezzel szemben nemigen tud
hozzájárulni Európa újjáépítéséhez, ehelyett okádja magá
ból a gyökértelenné vált emberek seregeit, akik rávetik
magukat a romokra. Kína, Japán és Korea veszteségei kö
vetkeztében Ázsiában is délre tolódik el a hatalom. Indo
nézia, amely semleges maradt, domináns állammá vélik,
és ausztrál tanácsadói irányításával nekifog, hogy Új Zélandtól Sri Lankáig és Vietnamig megszabja az események
menetét. Mindez jövendő konfliktust ígér Indiával és a
majdan újjászülető Kínával - a világpolitika centruma min
denesetre délre tolódik el.
Ha ezt a forgatókönyvet az Olvasó abszurdnak, va
lószínűtlennek és fantasztikusnak találja, akkor annál jobb.
Reméljük, hogy a kultúrák globális harcának egyetlen más
forgatókönyve sem rendelkezik nagyobb valószínűséggel.
Ám ami a mi forgatókönyvünkben a legvalószínűbb és
egyben a legirritálóbb, az a háború oka: az egyik kultúra
egyik központi államának (USA) a beavatkozása egy másik
kultúra központi államának (Kína) és e másik kultúra egyik
tagállamának (Vietnam) viszályába. Az USA számára ez
az intervenció szükséges volt, hogy a nemzetközi jognak
érvényt szerezzen, elhárítson egy agressziót, óvja a tenge
rek szabadságát, biztosítsa, hogy az USA elérhesse a DélKínai tenger olajkészleteit és megakadályoza, hogy
egyetlen hatalom uralja Kelet-Ázsiát.kína számára ez az
intervenció a nyugat egy vezető államának teljesen elfo
gadhatatlan, de tipikus fennhéjázó kísérlete volt arra, hogy
Kínát megalázza és megfélemlítse; hogy legitim befolyási
térségén belül ellenállást provokáljon vele szemben, és a
világpolitikában játszott méltányos szerepét kérdésessé
tegye.
A következő korszakban tehát a kultúrák közötti nagy
háborúk elkerüléséhez szükséges lesz, hogy7 a központi
államok tekintsenek el attól, hogy más kulüirák konflik
tusaiba beavatkozzanak. Ez olyan igazság, amelyet némely
államnak, különösen az USÁ-nak nehezére esik majd figye
lembe venni. A tartózkodásnak ez az elve, mely szerint
központi államok más kultúrák konfliktusainál tartózkod
nak az intervenciótól, egy multikulturális, multipoláris
világban a béke első számú feltétele. A második előfeltétel
a közös közvetítés elve, mely szerint a központi államok
egymással tárgyalnak annak érdekében, hogy a minden-
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kori kultúrájukon belül lévő államok vagy csoportok közöt
ti törésvonal-háborúkat megfékezzék vagy befejezzék.
Ezen elveknek és egy olyan világnak az elfogadása,
melyben a különböző kultúrák között nagyobb az egyen
lőség, nehezére esik majd a nyugatnak és azoknak a kul
túráknak, amelyek a nyugattal közösen viselnék a domi
náns szerepet, sőt esetleg át is akarnák venni azt. Egy ilyen
fajta világban a központi államok előjoguknak tekinthet
nék, hogy ők maguk rendelkezzenek atomfegyverekkel,
és kultúrkörük többi államát ettől visszatartsák. Л pakisz
táni teljes nukleáris potenciál létrehozására tett erőfeszí
tések indoklásaként Zulfikar Ali Bhutto a következőket
mondta: Tudjuk, hogy Iz r a e l és D él-A frika telj es k ö rű
atom fegyverzettel rendelkezik. A keresztény, a zsidó, a h in 
du civilizáción belül m egvan a nukleáris hatalom , csak
a z iszlám civ ilizáció nem rendelkezett vele, és en n ek a
helyzetnek m eg kellett változnia. A vezető pozícióért való
versenyfutás egy olyan kultúrán belül, amelyből hiányzik
egy központi állam, az atomfegyverekért való versenyfutásra is ösztönözhet. Bár Irán nagyon szorosan együttmű
ködik Pakisztánnal, nyilvánvalóan az az érzése, hogy
éppoly sürgősen szüksége van atomfegyverre, mint Pakisz
tánnak, a másik oldalon Brazília és Argentína feladta ezirányú programjait, Dél-Afrika pedig megsemmisítette atom
fegyvereit, ámbár lehetséges, hogy ismét szeretne rendel
kezni ilyesmivel, amennyiben Nigéria megkezdené saját
nukleáris potenciáljának felépítését. Az atomfegyverek
további elterjedése nyilvánvaló kockázatot hordoz, de
amint azt Scott, Sagan és mások kifejtették, egy olyan világ,
amelyikben mindegyik nagy kultúrkörben csak egy vagy
két központi állam rendelkezik atomfegyverekkel és más
államok nem, meglehetősen stabil világ lehetne.
A legtöbb vezető nemzetközi intézmény a második
világháború utáni időből származik, és nyugati érdekek
nek, értékeknek és szokásoknak megfelelően alakították
ki őket. Abban a mértékben, ahogy a nyugat hatalma a
többi kultúráéhoz viszonyítva csökken, erősödik a nyomás,
hogy ezek az intézmények a többi kultúra érdekeinek
megfelelően alakuljanak át. A legnyilvánvalóbb, legfon
tosabb és valószínűleg a legvitatottabb kérdés az ENSZ
Biztonsági Tanácsa állandó tagjainak összeállítása. A má
sodik világháború győztes hatalmai olyan konstellációt
alkotnak, amely a világ hatalmi-politikai valóságának egyre
kevésbé felelhet meg. A jövőben vagy változások lesznek
az állandó tagságban, vagy más, kevésbé formális eljárások
alakulhatnak ki a biztonsági kérdések megtárgyalására,
hasonlóan a Hetek találkozásaihoz, amelyeken globális
gazdasági kérdésekkel foglalkoznak. Egy multikulturális
világban - ideális esetben - minden nagy kultúrkörnek
legalább egy állandó hellyel kellene a Biztonsági Tanács
ban rendelkeznie, de jelenleg csak három rendelkezik vele.
Az USA erőteljeen kiállt Japán és Németország tagságáért,
de nyilvánvaló, hogy ezek az országok csak akkor válhat
nak tagokká, ha más országok is sóira kerülhetnek. Brazília
öt új állandó tagot javasolt, habár vétójog nélkül: Német
országot, Japánt, Indiát, Nigériát és saját magát. így azon
ban egymilliárd muzulmán képviselet nélkül maradna,
hacsak Nigéria el nem vállalná ezt a feladatot. A kultúrára
vonatkozó nézőpontok alapján Japánnak és Indiának ter

mészetesen állandó tagnak kellene lennie, Afrikának, Latin
Amerikának és a muzulmán világnak pedig állandó hellyel
kellene rendelkeznie, amelyet e kuétúrák vezető államai
egyfajta rotációs elv szerint foglalnának el. A kiválasztást
az Iszlám Konferencia Szervezete, az Afrikai Egységszer
vezet és az Amerikai Államok Szervezete (az USA szava
zástól való tartózkodása mellett) intézhetnék. Méltányos
lenne az is, ha a brit és a francia helyet összevonnák az
Európai Unió számára egyetlen hellyé, amellyel egy, az
EU által ugyancsak rotációs elv szerint kiválasztott ország
élhetne. Hét kultúrának lenne ezzel egy állandó helye és
a nyugatnak kettő; ez olyan felállás, amely megközelítőleg
kifejezné a népesség, a hatalom és a jólét megoszlását a
világban.

Helyes Gábor
A MÁSIK EURÓPA
A többi világrész Európa m egbékélésére
s feltá m a d á sá ra vár, hogy csatla k oz z an ak
és a m ennyország p o lg á ra i lehessenek.
(Novalis: A kereszténység vagy Európa - 1799)

Ha valaki higgadt kívülállással képes végigolvasni Hun
tington eszmefuttatását az új világrendről és a kultúrák há
borújáról, akkor kétféle következtetést vonhat le belőlük.
Lehet, hogy úgy véli: igen, a világ a hidegháború kor
szaka után új centrumok szerint fog polarizálódni, és ezek
a centrumok menthetetlenül összecsapnak egy új világhá
borúban, amennyiben nem sikerül a háború fő okait, a
kulturális és gazdasági különbségeket a nagyhatalmi po
litizálás eszközeivel fékentartani. Ekkor Huntington elkép
zelése a harmadik világháborúról megmaradhatna a fikció
világában. A másik következtetés, hogy ilyen világháború
kitörésének nagyon is reális esélye van, olyannyira, hogy
ezzel a vezető nagyhatalmi körök már mint kész ténnyel
számolnak, és erőfeszítéseik valójában már a háború
lejátszódása utáni világhelyzet kialakítására vonatkoznak.
Nincs értelme mérlegelni a két álláspont esélyeit.
Valószínűleg mindkettőre vonatkozóan lehetne felhozni
bizonyítékokat, mivel ezek egyszerre vannak jelen a nem
zetközi politikai élet tendenciáiban. Ám ha tekintetbe
vesszük, hogy vezető angolszász körök már évtizedekkel
az első világháború kitörése előtt egyértelműsítették a
háborút Németországgal, akkor ma sem lehetnek illúzióink
Amerikának Kínával kapcsolatos elképzelései felől. Nyil
vánvaló, hogy gazdasági értelemben a rohamosan fejlődő
Távol-Kelet súlyos konkurenciát jelent Amerika számára,
akárcsak Németország a századfordulón Angliának. Ennek
a gazdasági potenciálnak bizonyos értelemben meg kell
semmisülnie, át kell alakulnia az amerikai érdekek támo
gatójává. Ugyanez történt Németország esetében is, ahol
a Marshall-segéllyel beindított „német gazdasági csoda”, a
II.Világháború utáni talpraállás fő haszonélvezői a háborús
jóvátételt kikényszerítő győztes nyugati hatalmak lettek.
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Ma pedig elmondhatjuk, hogy gazdasági értelemben Né
metország - és nyomában a leendő Egyesült Európa inkább része Amerikának, mint önálló gazdasági-politikai
egység.
Természetesen egy háború okai között találhatunk a
gazdasági természetűeken messze túlmutató tényezőket
is. Úgy is mondhatnánk, hogy a gazdasági okok: önma
gukban kevesek egy ekkora összeütközéshez, hiszen ép
pen a gazdasági érdekek képesek olykor súlyos nemzet
közi konfliktusokat elsimítani. Huntington maga sem eze
ket tekinti primer tényezőknek. Számára a döntő a törté
nelmileg kialakult kulturális eltérések, törésvonalak kérdé
se. Úgy véli, hogy ezek az embert mélyen átjáró hatások
létükben hordozzák a feloldhatatlan ellentétet két vallás,
két faj, két kultúra között. A végeredmény könnyen az
egyik fél döntő dominanciáját jelentheti a másik felett, ami
előbb-utóbb akár a kisebbség kiirtásáig fokozódhat.
Nehéz lenne kétségbe vonni Huntington szavait. Ami
ről beszél, az mindnyájunk számára eleven tapasztalat, akár
Boszniára, akár a világ egyéb etnikai törésvonalaira gon
dolunk. Az a tudat, ami itt hat, mindig a klán, a törzs tudata,
amely számára a világ egyféle emberből áll: a törzshöz
tartozóból. Aki azon kívül van, az voltaképpen nem ember,
így őt nem védik az erkölcsi szabályok, szabadon becsap
ható, felhasználható, megölhető. Nem kívánunk morali
zálni civilizáltnak tartott korunk és eme ősi erő találkozá
sáról, lándzsát törni holmi emberi jogok és általános esz
mék mellett. Még csak arra sem igen szeretnénk rávilágí
tani, hogy miként használja fel már évszázadok óta elké
pesztő találékonysággal ezt az erőt az angolszász politika
saját gyarmatosító törekvéseiben. Ezzel szemben ugyanis
mindig állíthatók jogosnak ható érvek, - lásd legutóbb ép
pen Boszniát - ahol látszólag éppen az amerikai erők ön
feláldozó fellépése vetett véget a további vérontásnak
(amely vérontás okának, Jugoszlávia Tito utáni egvbentartásanak fő politikai támogatója ugyancsak az USA volt).
Ezzel szemben a kérdést így tehetjük fel: Valóban a törzs,
a faj, a vér szava a legmeghatározóbb tényező ma a világban?
Ez hat elsősorban az egyénre, amikor önmagát a világban
elhelyezi, és ami ezen kívül van, az csak rárakódott máz,
holmi civilizációs burok, ami azonnal lepattogzik, amikor
elemi módon kerül szembe egy törzsön kívülivel?
Valaha ez kétségkívül így volt. Az elődök, a vallási
hovatartozás oly mértékben meghatározták az egyén világ
képét, hogy a k i vagyok én kérdésére önmagát a világ felé
ezeken keresztül tudta csak kijelenteni. A világ nagy részén
ez még ma is bizonyos vonatkozásban érvényes, de ezek
az erők a múltból ittmaradt, felbomlóban lévő társadalmi
formák velejárói. Éppen a hagyományos közösségi formák
széthullása számít ma világjelenségnek; a nincstelen em
bertömegek sodródása mögött is ez húzódik. Ez a labilis
helyzet valóban magában hordja a különböző kultúrák
közti eltérések véres konfliktusokká szélesedésnek
veszélyét. így ma elmondhatjuk: amennyiben ma az egyén
elsősorban egy kulturális-vallási közösséggel azonosítja
magát (melybe vagy beleszületett, vagy később vállalta
fel), akkor szükségképpen ellentétbe kerül a más valláshoz
és közösséghez tartozókkal.
A k i vagyok én kérdését azonban pontosabban is

feltehetjük ilyenformán: k i vágyókén , szem ély szerint, mint
m eg ism ételh etetlen egyén iség? Itt az általános törzsi
szempontok csak másodlagosak lehetnek, a döntővé nem
az a tartalom lesz, amit a megszülető lélek a világban talál,
hanem amit magával hoz, egyéni képességek formájában.
A világ a jövőben nem a fajokon, a kultúrákon és vallási
formákon keresztül fog fejlődni, hanem az ezek vonalára
mondhatni m erőleges egyéni képességeken át. A kulturális
törésvonalak menti összetűzések éppen abból adódnak,
hogy a régi formák nem hagyják kibontakozni az ezeken
felülemelkedő egyéni tartalmakat.
Ha ezen a gondolaton keresztül nézünk ismét Hun
tington eszméire, már egyértelműbb lesz a kép. A világ
szigorú felosztása a nagy kultúrkörök szerint nem jelent
mást, mint a múlt erőinek hibernálását. Egy ilyen rögzítés
egyben az egyéni képességek leghatékonyabb kiiktatását
biztosíthatja, akár keleten, akár nyugaton. Ezáltal pontosan
azt az egyetlen valóban hatékony erőt kívánják eltüntetni,
amely képes felülemelkedni a törzsi tudaton, és így valódi
felo ld á sa lehet az ilyen jellegű súrlódásoknak. Ezek után
nem csoda, hogy a huntingtoni világban a konfliktusokat
kizárólag további erőszakkal lehet „kezelni”. Ebben a militáns gondolkodásban a múlt erőit szemlélhetjük, amint tűzzel-vassal ellent kívánnak állni a fejlődés tényleges mene
tének. Belátható, hogy az önmagán alapuló szabad egyé
niség kibontakozása korunkban nem azonos szinten ját
szódik le a különféle kultúrkörökben. Az a földrész, ahol
ez a legjellemzőbben megnyilatkozik, Európa. Még itt is
hatalmas megrázkódtatásokon keresztül zajlott az elmúlt
ötszáz évben az ember kilépése a törzsi tudatból. Továbbá
a XX. század történései nyomán ma minden eddiginél
erősebb a fenyegetés, hogy a már kivívott európai szellem
belefulladjon a modern jóléti társadalom amerikai álomvi
lágába. Európa még messze nem találta meg önmagát, azaz
nem ébredt rá valódi küldetésére: a szabad egyéni képes
ségek összegzőiéként egyensúlyt teremteni a két világ
polaritás között, mely ma Amerikában materiális szabad
ságot hoz testvériség és egyenlőség nélkül, Ázsiában spiri
tuális egyenlőséget kíván szabadság és testvériség nélkül.
(Itt nem szabad, hogy megzavarja szemléletünket az a ma
általánosan hangoztatott nézet, miszerint megszűntek a
regionális korlátok, és egy világkultúra van kialakulóban.
Váló igaz, hogy Ázsia a felszínen amerikanizálódik, - ha
úgy tetszik, a nyugati materializmus felé fordul, miközben
Amerikában a Kelet ezoterikus-spirituális hatása erősen
kimutatható. Ez a jelenség a két pólus együttműködésének
tünete, a mérleg két karjának törvényszerű kilendülése
csupán. A lényeg az alaptendenciákban áll, melyek mind
két oldalon az egyéni képességek korrumpálását célozzák
meg.)Ez az a terület, ahol Európának központi szerepe
lehet anélkül, hogy ez egyben a világ többi része feletti
hatalmi kérdéssé válna. Először itt lesz lehetséges a szabad
ságot a szellemi életben, a testvériséget a gazdaságban, az
egyenlőséget pedig jogi-politikai téren megvalósítani. Csak
így lehet elkerülni a huntingtoni jóslatot: a kultúrák tö
résvonalaiból kirobbanó III. világháborút. Novalis óta ezt
várja tőlünk öntudatlan szenvedéssel a többi világrész, ez
lehet az alapja egy valódi - nem a fegyvereken múló világegvensú 1yna к.
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IDÉZETEK SAMUEL HUNTINGTON ÍRÁSÁHOZ
EZREDVÉGI BESZÉLGETÉS
LÁSZLÓ ERVIN ÖKO-FILOZÓFUSSAL
- részlet Az emberiség elért egy szintet, amely túlhaladja a struktúrá
inkat. Mindenki össze van vagy lehet kapcsolva informá
cióval, a piacok teljesen globalizálva vannak, a tőkeáramlás
villámsebesen zajlik a világrészek között, a kormányzás
viszont marad a régi nemzeti alapokon. Az ENSZ pedig
úgy próbál nemzetközösséget teremteni, hogy összehozza
őket a közgyűlésben, ahol mindenki a saját érdekét nézi.
Abban a reményben, hogy ha mindenki jól képviseli a saját
érdekét, akkor majd másnak is jó lesz. Ezt mondta annak
idején Adam Smith is, hogy van egy láthatatlan kéz, amely
összehangolja az érdekeket a piacon keresztül. Nos ez még
a piac esetében sem működik, mert csak akkor működne,
ha mindenkinek egyforma ereje lenne, azonos tőkével,
hatalommal tudna fellépni. De miután az egyik szereplő
nek nagyon nagy befolyása van, a másiknak pedig nagyon
kicsi, és a nagy befolyással bírók csak a saját érdeküket
nézik, akkor azokból a kisebbeknek nem sok hasznuk lesz.
Ugyanez történik a politikában is. Ha a nagyhatalmak csak
a közvetlen, rövid lejáratú érdekeiket nézik, akkor tulajdon
képpen kizárják a szegényebb és a kisebb országokat
ebből a rendszerből. Itt vissza kell térnünk Einstein gondo
latához, amit ugyan a fizikai fejlődésről mondott, de alkal
mazható az emberiségre is. Azt mondta, hogy egy problé
mát nem tudunk megoldani azzal a gondolkodásmóddal,
amelyben maga a probléma keletkezett.
(A beszélgetést M onory M. A ndrás és Tillm ann J. A.
készítette; m egjelent a 2 0 0 0 jú liu si sz á m á b a n )

Robert D. Kaplan
A KÖZELÍTŐ ANARCHIA
- részletek A frikában a tuberkulózis és a HÍV vírus m integy
szövetségben támadnak. Abidzsanban a megközelítőleg
4000 újonnan diagnosztizált tuberkulotikus beteg 45 %-a
egyben HÍV pozitívnak is bizonyult. Miközben Afrikábfi^
a születési ráták soha nem látott magasságokat éránk el,
és terjeszkednek a nyomornegyedek, néhány szakértő
abbéli aggodalmának ad hangot, hogy vírusmutációk és
hibridizációk következtében az AIDS-vírusnak kialakulhat
egy, a jelenleginél fertőzőbb változata. ...
Hogy megértsük az elkövetkezendő 50 év eseményeit,
a (már észlelhető és a még ezután elhatalmasodó) környe
zeti károkkal, a kulturális és faji összetűzésekkel, a geográ
fiai jövendővel és a háború új formáival kell számot vet
nünk, illetőleg ezekről kell fogalmat alkotnunk. A tényezők
sorrendje nem esetleges. Mindegyik fogalom részben az

előzőn alapul, ami annyit jelent, hogy a két utóbbi - a
kartográfiában és a hadviselésben mutatkozó új tendenciák
- a legfontosabbak. Ugyanakkor ezek azok, amelyeket
ma a legkevésbé értenek meg...
Itt lenne az ideje, hogy a „természeti kömyezet”-ben
azt lássuk, amit valójában jelent: a 21. század eleje bizton
ságpolitikai kalkulációinak; tárgyalásainak legmeghatáro
zóbb kérdését. A népességnövekedés, a mind nagyobb
területeket meghódító fertőző betegségek, az erdőirtás és
a talajerózió, a vízhiány, a légszennyezés, s meglehet, hogy
bizonyos túlnépesedett térségeknek; például Bangladeshnek vagy a Nílus-deltának az emelkedő tengerszint általi
veszélyeztetettsége - csupa olyan fejlemény, amely töme
ges meneküléshez és ezáltal csoportkonfliktusokhoz ve
zethet - , valamint ezek politikai és stratégiai következmé
nyei a külpolitikai számítások középpontjában fognak állni.
Belőlük fog kinőni az összes olyan kérdés, amelyek felka
varják a közvéleményt, illetőleg amelyek a hidegháborúból
átöröklődött érdekeket ilyen vagy olyan konstellációba
rendezik...
Az emberiség mind nagyobb része marad fogva a tör
ténelemnek egy korábbi fejezetében: bádogvárosokban,
amelyekben az ivóvíz, a termőföld és a túlélési tér hiánya
miatt a szegénység, a kultúra funkciózavarai és az etnikai
konfliktusok leküzdésére irányuló minden kísérlet eleve
kudarcra ítéltetett. A természeti környezettel való felelőtlen
sáfárkodás visszahatásai a fejlődő világban mind több
helyütt állítják a totalitarizmus (lásd Irak példáját), a fasisztoid miniállamok (lásd a szerbek megszállta Boszniát),
illetőleg az állandósuló utcai harcok (lásd Szomáliát) közöt
ti választás elé az embereket. Homer-Dixon mindezek
alapján arra a következtetésre jut, hogy „a várható társadal
mi megmozdulások léptéke és gyakorisága a környezet
rombolás előrehaladásával párhuzamosan nő”...
„A legerősebb talajromlás általát/ríj^ a legsűrűbben
lakott területeken tapasztalható. A legnagyobb népsűrűség
pedig általában a legjobb talajú térségekben mutatkozik.
Ez annyit jelent, hogy bolygónk eredendően legjobb ter
mőföldjeit tesszük tönkre” (Homer-Dixon) ...
Ha nem államok, hanem kultúrák állnak harcban egy
mással, akkor a kulturális és vallási műemlékek e harcban
fegyvereknek, s ekképp a támadások szabad célpontjainak
minősülnek. ...
„Mihelyt az állam nem egyedüli birtokosa a fegyveres
hatalom legális monopóliumának, megszűnik az egyéb
ként általánosan elismert különbség háború és bűnözés
között, amint ez Libanon, Sri Lanka, El Salvador, Peru vagy
Kolumbia esetében már messzemenően meg is történt.”
(Van Creveld) ...
(T atár S án dor fo rd ítá sa ;
m egjelent a 2 0 0 0 jú liu si és augusztusi sz á m á b a n .)
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EZREDVÉGI BESZELGETES
ALMÁSI MIKLÓSSAL
- részletek -

EZREDVÉGI BESZELGETES
PAUL Vm niO VAL
- részletek -

Ilyen tömegű pénz megjelenése a piacon egy nagyon kom
plex és veszélyes folyamat következménye. A régi kapita
lizmusban vagy a hagyományos árutermelésben a pénz
arra kellett, hogy beruházzanak, hogy termelővállalatokat
építsenek belőle, és az áruval a piacon konkuráljanak. Az
új kapitalizmus sajátsága, hogy ez az üt kevésbé jövedel
mező, ezért meghagyják a fejlődő országoknak vagy a kis
tigriseknek - a fejlettek pénzt termelnek. Ez viszont azzal
a következménnyel jár, hogy a pénz a termelési folyama
tokból a pénzpiacra megy át, mert ott jóval kedvezőbb a
megtérülés. A reál termelési szférában körülbelül 5 és 10
százalék között lehet keresni, a pénzpiacon 10-től 35 száza
lékig terjedhet a megtérülés ...
Elsősorban az a veszélyes, hogy a termelési szférába
egyre kevesebb pénz jut, a pénzpiac onnan szipkázza el a
tőkét. Ennek következtében a termelés megújítására, fej
lesztésére kevesebbet áldoznak. Azért itt is megoszlik a
rizikó: akik okosak, azok nem mennek bele a veszélyesebb
pénzpiaci műveletekbe, és inkább fejlesztenek. A termelés
fejlesztése azonban hosszú távú művelet, ami azzal a koc
kázattal jár, hogy a féléves részvénytársasági közgyűlés
egyszerűen leváltja az ilyen menedzsert, mert nem produ
kálta azt a 8-12 százalékos hozamot, amit egyébként - ti.
a pénzpiacon - meg lehetett volna keresni. Tehát a mai
multik menedzserei is inkább lemondanak a fejlesztések
java részéről. ...
Az igazi veszélyt az idő jelenti: az, hogy előbb köszön
ránk az összeroppanás, és aztán elég sok időbe telik; amire
a világ pénzügyi tűzoltószervezetei reagálni tudnak. A kettő
közötti időkülönbség dönti el, hogy összedől-e a világ
pénzügyi: rendszere, vagy nem. És ez az intervallum
állandóan csökken, Mexikó esetében két hét kellett ehhez,
de így is az utolsó pillanatban történt: Ma már talán csak
egy hét vagy néhány nap áll rendelkezésce, mivel a pénz
ügyi folyamatok sebessége egyre gyorsul. ...
A nemzetállamok gazdasági szuverenitásának beszű
külése a jelen és a holnap igazi nagy kérdése. Tegnap ez
még föl sem merült. Furcsa módon az Európai Közösség
ben történő változások tették kérdéssé, hiszen ott az
euróval, az európai közös pénzzel kapcsolatban került be
a viták közé a kétségbeesés: úgy látszik, már mindenről le
lehet mondani, a zászlóról, a nemzeti múltról, a himnuszról,
a nemzeti kormányról - rendben van, de a pénzünktől
nem fogunk, nem akarunk megválni. A nemzetállam telje
sen nem szűnik meg, mert azért még az Európai Unión
belül is vannak bizonyos olyan feladatok, melyek intézése
az egyes országokra van bízva. Mégis él egy olyan tenden
cia, hogy jó lenne egy közös „szuperkormány”. Ám elég
sokan látják már, hogy egy ilyen szuperkormány bürokrá
ciája még a banán hajlásgörbéjét is elő akarná írni. Ugyan
akkor valamilyen formában Brüsszel már ma is egy ilyen
szuperkormány szerepét játssza, amely elszakad az egyes
nemzeti igényektől, sajátosságoktól. ...
(A beszélgetést M onory M. A ndrás és Tillm ann J. A.
készítette; m egjelent a 2 0 0 0 augusztusi sz ám áb a n )

Az információáramlás felgyorsulásával párhuzamosan,
mintegy arra válaszolva, a felejtés folyamata is felgyorsul.
Ezt nevezem a felejtés iparosításának. A múltban az írásnak,
az olvasásnak és a beszédművészetnek köszönhetően léte
zett egy ága a kézművességnek, amely az emlékezettel
foglalkozott: a levéltár. A levéltár az emlékezet kézműipara.
Az azonnali információszolgáltatás s az előbb említett rend
szerek hatására azonban létrejött a felejtés ipari változata.
Ez azt jelenti, hogy egyre kevésbé emlékezünk a dolgokra.
Az emlékezethez vezető út egyre kevésbé járhatb, így az
ember elveszíti múltját. Egyfajta örök jelenben él. A valós
idő, ez a „világidő”, amely a helyi idők helyébe lép, fémjelzi
a jelen idő előretörését a jövő és a múlt rovására. Az örök
jelenidőbe érkeztünk, és az örök jelenidő éppen az emlé
kezet ellentéte. ...
Ma a kommunikációs fegyverek korszakát éljük. Ezt
nevezik az amerikaiak infoszférának. Számukra a háború
már nem is annyira a geoszférában, vagyis a földgolyó terü
letén, a földrajz kereteiben játszódik, mint inkább az
infoszférában, azaz az információ, az azonnali információ,
a fénysebességgel terjedő információ szintjén. Az Egyesült
Államokben ma minden, a hadügyek fejlesztésével kapcso
latos munka a szóban forgó információs háború, a kibertérben zajló háború megszervezésére irányul. ...
A valóság új értelmezést nyer azáltal, hogy megjelenik
egy virtuális tér, és mintegy ráépül a valóságos térre. Úgy
gondolom, hogy ezzel a jelenséggel magának a valóságnak
a kettéhasadásához érkeztünk, és ezzel a ténnyel ezentúl
számolni kell.
A kiberteret bizonyos szempontból talán az utolsó
gyarmatbirodalomnak is tekinthetjük. Mert mit is teremtünk
az internettel vagy a kibertérrel? Új terjeszkedési területet.
A gazdasági hatalom, a politikai hatalom, a katonai hatalom
mind-mind kiterjednek már az egész világra. Az egész
világot a levegőbe röpíthetjük, amikor csak akarjuk, szét
rombolhatjuk, amikor csak akarjuk: az atommal vagy akár
egy tőzsdekrachhal. Terjeszkedési területre viszont szükség
van. És mivel nincsenek más világok - hiába hódítottuk
meg a Holdat csak az űitt találtuk, nincs más lakható bolygó
- mi mást tehetnénk, mint hogy kitatálunk egy virtuális
gyarmatot...
Vajon ezek a ma felajánlott virtuális technológiák nem
ugyanilyen szemfényvesztő eszközök-e, amelyeknek valós
céljuk az, hogy a segítségükkel elvegyék tőlünk kultúrán
kat és gyökereinket, ahogy mi is elvettük a harmadik világ
népeitől kultúrájukat és gyökereiket, mielőtt a betegségek
éa a halál martalékául hagytuk volna őket? ...
Távnézés, távhallgatás, távcselekvés. A Föld méretei
a semmivel válnak egyenlővé az információátadás módsze
reinek felgyorsulása, valamint a hiperszonikus közlekedési
eszközök gyorsasága miatt. 8 ezer km/óra - ezt veszik cél
ba ma az amerikai kutatások. xMárpedig azzal, hogy a Föld
semmivé válik, maga az ember válik semmivé. Mi más
lenne akkor ez, mint egy minden eddiginél hatalmasabb
baleset, minden katasztrófák katasztrófája; egy totális
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baleset, az anyagi valóság összeomlása. ...
Ke hagyjuk figyelmen kívül, hogy a gyönyör mögött,
amelyet egy lénynek egy másikban való fizikai jelenléte
jelen t, alapvetően az em beriség fennm aradásának
biztosítása áll: És pont ez az, amit az új, virtuális valóság; a
kiberszex, a távszexualitás megkérdőjelez. Ezzel megint
egy totális balesethez^ érkeztünk: a technikai eszköz az
emberi faj fennmaradsat veszélyezteti. ...
A tudomány mint őrület áll előttünk, mint végletes
tudomány. A tudomány mint a tudás öngyilkossága. Azt
hiszem, a második világháború során az atombombával, a
fajirtással elég közel kerültünk ehhez. Nem foghatjuk fel,
amit Mengele tett, nem foghatjuk fel a táborokat anélkül,
hogy figyelembe vennénk a tudomány teljes hatalmának
a pusztítás szolgálatába való állítását....
Csak azt tudom, hogy ma ellenállókká kell válnunk,
ellenállást kell kifejtenünk - ahogy egy elektrom os
ellenállás is lehetővé teszi az áram továbbhaladását,
elektromos ellenállás nélkül viszont minden elég, minden
romba dől. Fel kell építeni az ellenállást a technika
tudomány oldaláról fenyegető megszállással szemben. A
technika-tudomány megszáll minket, elfoglalja az egész
világot. És nekünk választanunk kell, hogy kollaboránsok
leszünk-e vagy ellenállók. ...
(A beszélgetést Memory M. A ndrás és T illm an n J. A.
készítette. M egjelent a 2 0 0 0 szeptem beri sz ám áb a n .)

Petőfi Sándor

AZ ÍTÉLET
A történeteket lapozám s végére jutottam,
És mi az emberiség története? vérfolyam, amely
Ködbevesző szikláibul a hajdannak ered ki,
És egyhosszában szakadatlan foly le korunkig.
Azt ne higyétek hogy megszűnt már. Nincs pihenése
A megeredt árnak, nincsen, csak a tenger ölében.
Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója.
Rettenetes napokat látok közeledni, minőket
Eddig nem látott a világ; s a mostani béke
Ez csak ama sírcsend, amely villámnak utána
A földrendítő mennydörgést szokta előzni.
Látom fátyolodat, te sötét mély titku jövendő,
És, meggyujtván a sejtés tündéri füzét, e
Fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatta,
Borzadok, iszonyodom, s egyszersmind kedvre derűlök
És ötülök szilajon. A háború istene újra
Fölveszi páncélját s kardját markába szorítván
Lóra ül és végigszáguld a messze világon,
És a népeket eldöntő viadalra kihíja.
Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni:
A jók s a gonoszak. Mely eddig veszte örökké,
Győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma
Vértengerbe kerül. Mindegy. Ez lesz az ítélet,
Melyet igéit isten, próféták ajkai által.
Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet,
Az örök üdvösség; s érette a mennybe röpülnünk
Nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.

Hamvas Béla
PATMOSZ 2 . rész. - részletek
A legutóbbi ötven év alatt a föld különböző helyein rész
legesen többször megismétlődött az az esemény, amely
most emberiség-arányokban észlelhető. A történetet végze
tes irányba vezetik, a holtbiztos katasztrófa bekövetke
zéséről azonban sajátságos bénultságban, valamely konok
és hibbant, nyilvánvalóan tökéletesen alaptalan reménység
(világnézet) befolyása alatt nem képesek tudomást sze
rezni. A katasztrófa egy bizonyos időpontig elkerülhető
lelt volna. A lehetőséget elmulasztották, de a megoldásra
még mindig nyílt alkalom. Azt is elmulasztották, viszont
néhány lehetőség megmaradt. Végül az összeomlás elkö
vetkezett.
Nietzsche mondja, hogy az ember életét az elintézetlen
kérdések teszik tönkre. Az emberiség életében a kataszt
rófákat az elintézetlen kérdések idézik. Az első világhábo
rúban a cári és a német császári uralom és a Habsburg
monarchia esetében ragyogó paradigmákat láthattunk. A
háború után a békekötések alig intéztek el valamit,
ellenben egy sereg újabb elintézetlen kérdést teremtettek,
s ezek nek következménye csak újabb háború lehetett. A
második világháború végével pedig kivétel nélkül minden
kérdés függőben maradt, és most két világháború elinté
zetlen kérdései várják a megoldást mindezideig, és előre
láthatólag hiába. Az elintézetlenségek annyira felhalmo
zódtak, hogy, úgy látszik, rendet csak tabula rasa teremthet.
Erre várunk? Mert arról az étoszról, amely türelemmel és
lélekjelenléttel a tisztázást napról-napra tartó szívós mun
kával végre tudná hajtani, eleve mindenki lemondott. Ilyen
erős emberünk nincs. Kihegyezett helyzetben élünk, mi
után a dolgok arra, hogy saját következményeiket önma
guk automatikusan levonják, régen megértek, és mintha
már semmire se kellene várni, hogy egy végső (minden
jel arra vall, hogy cseppet sem kedvező) esemény bekövet
kezzék. Az utolsó pillanatig azonban egyetlen lehetőség
mindig van.
Bizonytalan távlatú, de kétségtelenül veszélyt jelentő
események halmozódásának egyre növekvő feszültségé
ben élünk. A dolgoknak visszavonhatatlan végkifejlése felé
tartó fenyegető sűrűsödése olyan nyugtalansággal tölt el,
amely a legrosszabbat sejteti. Az emberiség nagy része eb
ben a napról napra kevésbé elviselhető feszültségben
egyensúlyát - elvesztett normális életének pótlására - csak
kétségbeesett narkotikumokkal képes helyreállítani, és
valódi élet helyett kábulatban él. Semmiről sem akar tudni,
csak még egy pohár ginről (vodkáról). A töiténeti korsza
kok egészségének mértéke nagyobbára a szexus; amilyen
mértékben a normális életre való lehetőség megszűnik, a
szexualitás fokozódik. Az idegek izzására semmi sem jel
lemzőbb. mint a kicsapongás. A szexus jósolni tud. Szám
talan jelenség a föld minden pontján kétségtelen jele an
nak, hogy a lehetőség a végső eseményre (Proust: Sodorna
és Gomorra) a küszöbön áll.
Valéry azt állítja, hogy bármi történjék is, az élet megy
tovább. Tény, hogy az élő víz, bármilyen módon feitőzzék
is, igen rövid idő alatt a mérgeket semlegesíti, és önmagától
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megtisztul. Tény, hogy az élet, mint az élő víz, minden
szennyet elemészt; az életnek nincs szüksége fertőtlení
tésre. Nem kell megmosni, önmaga mossa magát. Az élet,
ez a szent szűz, aki minden ocsmányat arannyá változtat.
Az ember bármilyen összetörtén és mocskosán tér meg
este, mintha az éjszaka sötétségében belőle a szennyet
valamely fehér hatalom kimosná, reggelre az élet benne
olyan lehet, mint a kristály. Ez az élet mirákuluma.
Az ember nem tudja, kinek köszönje meg, hogy ebből
nem részt kapott, hanem megkapta az egészet. De ügy
látszik mintha az élet vize itt, ma, e megújulási képességé
ből veszített volna, és a szenny egyre gyűlik, salak, amely
bennünk lerakódik, és bennünk az a félelmetes szorongás
támad, hogy mi lesz, ha így folytatódik, és elérkezünk a
pontra, amikor nincs tovább. A jóvátételre az összes lehe
tőséget kihagyják csupán felszínes és pillanatnyi kompro
misszum közepette élünk, elintézésekben, amelyekben
senki sem bízik, s az egésznek csak annyi jelentősége van,
hogy egy napot nyertünk, esetleg csak egy órát, talán csak
öt percet, de az se tiszta többé.
A helyzetet hatalmi törekvésekkel magyarázzák, de
ez rossz. Már a magyarázat a megoldás elől való kitérés. A
dolgokat nem fogalmazzák meg, éppen ezért a következ
ményeket nem képesek levonni. Megvárják, amíg a dol
gok maguk fogalmazzák meg magukat, és kész helyzet
elé állítanak Amíg a következmények önmagukat vonják
le. De ha az ember az elintézést elodázza, a dolgok a végső
pillanatban meglazulnak, és elkezdenek zuhanni. Most már
késő. A legutóbbi ötven év alatt néhány ilyen lokális ese
ménynek tanúi voltunk; most ez az egészet fenyegeti.
Attól a pillanattól kezdve, hogy a végső eseménynek
mar tulajdonképpen be kellett volna következnie, mindig
eltelik bizonyos idő, s ezalatt az idő alatt legalább egyetlen
lehetőség még nyílt marad. Ez a bizonyos türelmi időszak,
amit a közelmúltból szintén ismerünk. Pillanatnyilag ebben
a türelmi időben élünk, eléggé reszketve, tudjuk, hogy az
óra, amelyben az eseménynek be kellett volna következ
nie, már elmúlt, az esemény még nem teljesült, és mi fog
vacogva várakozunk.
Persze ebben a várakozásban évezredekig lehet élni.
És vannak, akik azt jósolják, ha a nyílt összeütközést a
szélsőségek között, amely talán gyors pusztulást jelentene,
sikerül elkerülni, akkor ez a nagyon lassú folytonos mulasz
tásokból álló időszak következik, amelynek egyetlen fel
adata az állagmegóvás lesz. Az egész Földön minden állam
szélsőségesen a maga konzervativizmusába zárkózik, az
elhatározást egyik napról a másikra tolják, és mindig halasztanak, mindig kompromisszum, lehetőleg érvénye ne
legyen több, mint néhány óra, közben az ember tovább
feszül és szorong, feje fölött a felgyülemlett mulasztásokkal,
a nyugtalanság egyre nő, de ez egyre fojtottabb, nagy nyo
más alatt tartott izgalom, mert a dolgok a katasztrófára meg
értek, de mindig van egyetlen lehetőség, és semmit sem
elintézni, csak kitérni. Milliós hadseregek száz évekig fog
nak egymással szemben állni, szigorú készültségben, tüze
lési parancsra várva, de egyetlen puskát sem fognak elsütni,
és a felek hol tárgyalnak, hol a tárgyalást megszakítják,
néha elmennek egy évi szabadságra, és az értekezletet el
napolják Mindig csak annyit, hogy a dolgok ne zuhanjanak

a fejükre, de ebben elképzelhetetlen virtuóz tudás rejlik,
csak lassan, egészen lassan, csak nem dönteni, csak nem
a dolgok szemébe nézni, csak nem határozni, csak semmi
nyíltság, semmi konzekvenciát nem levonni, mulasztani
és tologatni és halogatni, a világért semmit nem megoldani,
bizonytalanságban és kétségek között maradni, bármibe
kerül, az egyetlen lehetőség felé az utat nyitva tartani.

Azt a teóriát kidolgozni, amely a korrupciót (a korszak
démoni hatalmát) felméri, felfedi és átvilágítja, az erőket a
mindenkori humánumra való tekintettel organizálja, és így
nem csak szem élyes védelm et nyújt, és nem csak az
éberséget tartja fenn, hanem reményt nyújt arra, hogy a
korrupciómentes létezést helyreállítja.
(P atm osz II.)
* * ■*
A létrontás fogalma az embernek lehetőséget nyújt
arra, hogy - tegyük fel - világméretekben a belső és külső
viszályokat kiegyenlítse. A föld népei szövetségének egyet
len feladata van, a népek életének tisztaságára ügyelni.
Bárhol, bármilyen okból, bármilyen természetű létrontást
követnek el, nem büntető hadjáratot vagy megtorlást (újabb
létrontást) alkalmazni, hanem a jóvétételt kötelezővé tenni.
Nemcsak a népek egymás között levő viszonylataiban, ha
lten és főként a népek belső ügyeiben, amelyek szintén a
világ elé tartoznak. Nem lehet elrejtőzni. A belső ügyek
tisztasága az egész emberiség ügye. A tisztátalanság min
den más nép számára is veszélyt jelent. A belügyekbe való
beavatkozás tilalma egyike azoknak a szemtelen és gyáva
szofizmáknak, amelyekről már volt szó. Az ilyesmi a létron
tást lehetővé teszi, és a kígyófészket védelmezi. Létrontó
állami berendezkedéseket az emberiség intakt létének ér
dekében a népek szövetsége megszüntethet. Ilyen minde
nekelőtt a fasizmus és a kommunizmus. Egy terrorisztikus
és diktatórikus és korrupt és kapzsi és pénzéhes állami
berendezkedés következtében a többi nép intakt léte lehe
tetlen.
Ki van zárva, hogy bármely nép önszántából terrort,
diktatúrát, kizsákmányolást, hazudozást válasszon, amikor
életére humánus törvények elett lehetőség nyílik. Ki van
zárva, hogy a normális emberi létezésről bárkinek is egy
mástól eltérő véleménye legyen, és erről valamely fantaz
magóriáért lemondjon. Aki ettől eltér, azt nem megbüntetni
kell, hanem jóvátételre kell kötelezni. ...
A létrontást soha több ember együtt, közmegegye
zéssel nem követi el, hanem mindig csak egyetlen két kéz.
A felelősség személyes. Tettekért társadalom nem vonható
felelősségre. Az, hogy a társadalom valamit, bármit csinál
és csinálhat, fejetlen semmi, ez a gondolat szociális csíny.
Mindig a két kéz. A felelősséget általános társadalmiságban
elmosni tilos.... Nincs olyan igazságtalanság, amelyet csak
újabb létrontással lehet csak jóvátenni.
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(Előszó a Bűn és bűnhődéshez, P atm osz III.)

Lázár Imre

E-K-O-LÓGIA
Eltökélte tehát a legnem esebb mester; hogy a z a lény, a k i
n ek sem m i sajátságosat nem adhatott, a m i egyedül a z övé
lett volna, együtt bírja m indazt, яга/ külön-külön lett sajátja
a z eg y es terem tm én y ek n ek . íg y h á t a z e m b e r m eg 
kü lön böztető jeg y ek nélküli terem tm ényként fo g a n t meg
benne, m ajd őt a világ közepébe helyezve így szólt hozzá:
Sem biztos helyet, sem sajátos arcot, sem pedig sem m iféle
csak téged illető szerepkört nem adtu n k n eked Ádám, hogy
am ely helyet; am ely szerep kört óhajtasz, a z t birtokold
kívánságodn ak m egfelelően... Ki-ki am it ápol, a z növekszik
fel, a z h o z z a m eggyw nölcsét benne. H a vegetatív dolgokat,
növénnyé lesz, h a a z érzékieket, állattá, h a a z ész dolgait,
égi lény, h a a szellem dolgait, angytal lesz és Isten fia .
Pico della Mirandola a gnózist a reneszánsz korába
mentő szavai új élteimet nyerhetnek, ha az „óhajtott sze
repkör” kínálta nembeliség helyébe a „világ közepébe
helyezett” emberre ható környezet alkatát és kölcsönhatás
szövetét, a változó súlypontú E-K-O-t léptetjük.
E-K-O, az ember-kömyezet-organizmus az embert maga
fölé em elő természet és az ember alkotta művi világ
kölcsönhatáshálójából szövődik történettel, arcéllel
rendelkező lénnyé az önző gének és az önző mérnek (a
kultúra génjeinek) játszmájában. E-K-O útja Árkádiától
Utópiáig ível, GAIA-val Metaman, Gregory Stock internet
kábelzetű globális gólemje néz farkasszemet. Mély Zöld
nosztalgia és radikalizmus, szerves lépték az egyik oldalon,
spekuláns megabyte money, cybertér és computópia a má
sikon. Egy természetesen szövődő, az emberi idő léptéké
vel összevethetetlenül tágasabb időben szervesedő, fejlődő
világ néz szembe egy ember tervezte, szervezte számítógé
pes, megapoliszokba és kommunikációs hálózatokba fog
lalt szerkezettel, melynek változásüteme exponenciálisan
gyorsuló tempót diktál, és lassan már a szomszédos nemze
dékek között is szakadéknyi távolságot támaszt. Az E-K-O
története a szerves és a művi világ együttfejlődése, koevolúciója, komédiája és tragédiája, sajátos eszkatolőgia. A bio
lógiai és a gondolati világ nagy közös elbeszélése, a gének
és mérnek másológépezeteinek kölcsönhatásokba foglalt
„hőskölteménye”.
Ö kopiram is - a s z ö v é s világ m érn öki karikatú rája
E-K-O nem más e karikatúra szerint, mint a kölcsönhatás
folyamatokat burkoló egyenlő oldalú piramis, a mérnek
és gének szférái közé feszülő ökoviszonyokat összegző
kapcsolatháló. Önironikus kísérlet, hogy ezt a „szemlélhetetlen világegészt”, szerves szövevényt egy tetraéder teré
ben vektorokkal, és ökodinamikus kölcsönhatásokat jel
képező egyszerű ábrákkal jelenítjük meg. Mechanikus
egyszerűsítés a kaotikus, viselkedésű összetett rendszerek
világában - legalábbis illetlenség. Tegyünk mégis kísér
letet.
E tetraéder csúcspontjaiba helyezett „világok” együttlétezését próbáljuk megragadni. A gének világa az ökoszféra,

maga a szerves természet, a bioszféra valósága, míg a mémeket - az összemosó szociokulturális kifejezésből ki
bontva - a techn oszférában , a szocioszférában és az infor
mációs folyamatok világában, az in foszférában látjuk testet
ölteni. A szocioszféra a társas létezés formáinak világa, a
technoszféra a tárgyak, eszközök, technológiák szférája.
Az infoszféra az ideák, hiedelmek, a kódolt üzenetek, nyel
vek, írások, képek és jelképek világa.
E-K-O nak milliárd alakja, eseményekhez, pilanatokhoz rendelt alakzatai vannak, de nagy uralkodó hatások
fémjelezte E-K-O-kat is megkülönböztethetünk.
E pillanatban, ahogy írom ezt az írást, e pillanathoz
szervesedő E-K-O szövetében az öko-kaliptikus látomást
kínáló ezredvégi természeti környezet, az írást segítő note
book, az írásra bátorító emberek szeretete, érdekei, ökoló
giai elfogultságok, eszmék, és hiedelmek szövődnek körém, E-K-O-mmá, de külön E-K-O minden létfentartási
rendszer is, a zsákmányolóé, a földművesé, az energiafaló
kortárs városlakóé.
E-K-O szférái maguk is szerves, és a maguk törvényei
szerint másolódó dinamikus lét-minőségek. Egymás kör
nyezetét képező ökoszisztémák, és egymással ökológiai
viszonylatba kerülő „meta-organizmusok”. Valójában ma
guk is - H aw ley humán ökológiai meghatározásával - a
kölcsönös függőségek adaptív hálózatainak tekinthetők.
Hálózatos, és változó kölcsönösségükben határok nélkül
is összetartozó mintázatok. Rendszerek határok nélkül.
Tárgyak és emberek, technológiák és emberi csoportok,
intézmények és élőhelyek, gondolatok és természet: gének
és mérnek egymás környezeteként, és egymás öko-játéktársaként. E világok gyújtópontjában áll az ember, melynek
Énje, Lelke változó határaival terjedhet az eszmék, a társas
lét sőt a tárgyak világára is. A gyújtópontban álló Én lehet
a Self, a descartesi „rés cogitans”, s lehet maga a lélek is, a
vándor, vagy a mikroteosz. De azt, hogy ezt a humán öko
lógiai fókuszt miként értelmezzük, már maga is az E-K-O
alkatának függvénye, ez az Én jelentésének infoszférikus
függősége.
Az E-K-O „anatómiai” képe e humán ökológiai gúla.
Az embert környező szférák tetraédere, melynek közös
terében minden emberre vonatkoztatható tárgy, fogalom
rendelkezik mind a négy szféra vektoraival, és e tárgyak,
intézmények, fogalmak, jelenségek összegződése nyomán
kirajzolódó „eredő E-K-O képlet” vagy „eredő környezeti
hatás” eredő vektora jelöli ki az E-K-O súlypontját.
A változó időben a jellemző vektorok eredőértéke ma
ga is változik. Ez az időben változó vektorképletek eredője
által kijelölt súlypont görgeti egyik történeti állapotából a
másikba a teljes E-K-O-t. Ám az E-K-O-ra is igaz, mint az
evolúció minden teremtett lényére, hogy a létében őrzi a
filogenezis stációit, s hogy egy fejlettebb réteg működés
zavara esetén az ősibb réteg jut uralomra, azaz adott eset
ben E-K-O súlypontja változik.
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E-K-O természetrajza a humán ökológiai tudományok
ban összegződik. A természetes és mesterséges, társas és
tárgyi, vág)7 épp fogalmi környezetek és a terükbe vetett
ember közötti kölcsönhatásháló a humán ökológia vizsgá
lódásának tárgya. E befolyások sajátos kényszereikkel
szabják meg a sikeres viselkedés készletét. Az evolúció
bölcsessége és a designerek felelősége e befolyások termé
szetrajza nélkül felfedetlen marad. A környezet magatartás
alakító mintázatát nevezhetjük beh av iou r setting-nek is.
Hamvas öt géniusza, a Bauhaus vag)7az organikus építésze
ti terek, az óra-, menet-, és egyéb rendek, a média, a gravi
táció, a klíma, a fényviszonyok, a társas kötelék szerkezete
és sorolhatnánk még, mind-mind meghatározó viselkedés
formáló tényezők. Mindez új éberséget igényel, afféle kriti
kus environm entalist.
P arks és Burgess a város, K u n Lewin mező-elmélete
a társas lét, míg H an n an az intézmények ökológiájáról
írt. K enneth Boulding-ná\ a gazdaság, illetve az emberek
és tárgyak populációinak ökodinamikájáról olvashatunk.
M akkay a nyelv ökológiájáról állított elméletet fel, és
Csányi Vilmos a koncepciók ökológiájáról írt az evolúció
általános elméletében. Ez a - M ysterud által kiterjesztett
vagy széles ökológiának nevezett - fogalmi keret lehetővé
teszi, hogy a természetes ökoszisztémák mellett a szociokulturális környezetben is felfedezzük a hálózatos kapcso
latok öko-logikus rendjét. Ez E-K-O valósága. A szolid hatá
rolt dolgok világa az információs, energetikai kapcsolatok
hálójában feloldódik. A határok már inkább interface-k,
mediálók, fordító mechanizmusok.
E-K-O -ökolőgia
De az E-K-O környezetszférái is élnek, bonyolódnak,
létük evolúciós történet.
E szférák, mint meta-organizmusok között az ökológiai
viszonylatok teljes körét felleljük: kizáró-versengő, ragado
zó-préda, szimbiotikus, mutualista, semleges-parazita relá
ciók váltakoznak korszakonként. Uralkodhat a természet
a tárgyi világ, a gondolatok és a társas lét fölött, ahogy
egyeduralkodóvá válhat a technoszféra a másik három
szféra, létvilág fölött. Az E-K-O értelmezés megmutatja azt
is, ahogy az eltérő adottságú természeti környezet és a
technoszférában foglalt lelemény együtt hogyan emel egy
embercsoportot a másik fölé. Minden E-K-O-kornak meg
lehet az uralkodó eszméje, társadalmi rétege.
Ezek a környezeti szférák maguk is „ökoszisztéma
ként” közösen foglalják be a velük kölcsönhatásban álló
embert, emberi közösséget, emberiséget. Ahogy írtuk, EK-O létezik az egyes ember és csoportok, kultúrák, vagy
tájhazák szintjén, és talán minden kornak van egy totális
E-K-O képe, egy összegzett vagy eredő kép. Ez még az
ember nembeliségét is érinti. Persze nem egy E-K-O van,
hanem egyidejűleg sok, - ha személyes E-K-O-kal számo
lunk, annyi, ahány ember él. Ha a történeti korok, és a
változó környezeti szférák rajzolják ki E-K-O „arcvonásait”,
akkor is több, sokszor egyidőben létező E-K-O-val szembe
sülünk. Ezek egymással is vetélkednek, együttműködnek,
ökoreláciőkat alkotnak.
Az E-K-O-k ökológiája a környezet-kultura rendszerek
vetélkedése, vagy szimbiózisa. Ha az E-K-O piramisban

ábrázoljuk vetélkedésüket, akkor észleljük az E-K-O gúla
súlypontváltozásait. A vadász E-K-O-t kiszorítja a neolitikus
földműves és a pásztor E-K-O-ja, a vadász visszatér és ke
reskedőként vagy fegyveres kísérettel despotaként támaszt
új ökorelációt a rivális E-K-O-kal. A játszma nyertese az
egységnyi idő alatt több energiát uraló, hasznosító vetélytárs. Az E-K-O-k belső késztetése mind-mind kényelme
sebbé tenni a befoglalt Én és a környező szférák közötti
alkalmazkodás játszmáját. Az E-K-O állapotváltozásai egy
szerre jelentenek evolúciót és devolúciót, egy képben rom
lást és épülést. Egyik oldalon az út az Aranykor isteni
léptékétől a k a liy u g a szörny világáig való romlás története,
másik oldalon a H erbert Spencer-\ fejlődéskép, a mind
összetettebb szerveződések, mind magasabb rendszerin
tegrációs szintek felé törő folyamat. A devolúciós ember
kép brahm in, ksatrya, vaisya, sudra, és p á r ia korokról
beszél, a progresszionista, evolúciós emberkép a szakócakészítőktől G ordon Pask ember-komputer kentaurjáig, a
„mikro-emberig” jelöl meg új és új E-K-O-kat. A „természeti
ember”, a „társas lény”, a „fausti ember” vagy „homo faber”
mind-mind más E-K-O-t jelöl, és jelzi a gúlában zajló át
rendeződések antropológiai jelentőségét.
A korszakok elitjei is változnak az E-K-O tér változá
saival. A természeturalta korra a szakralitás a jellemző mintha csak a természet lenne a legáttetszőbb szféra az
Isten felé. Majd az Aranykor múltával a ksatryák ezüst/
bronz/vaskora jő, a szociokrácia a nemesek, a rendi hata
lom világa, és a szakralitás is a társas világ etoszával telí
tődik- ahogy azt a kereszténységben látjuk a maga zenitén.
A vaskor, a technokrácia kulcsembere az anyagi világ mes
tere, talán a vaisya lehet, és a tömeg térfoglalásával a sudra
is. Hogy végül a kali yuga a pénz, és a virtualitás világába
emelje bűnt, a törvényenkívüliség p á r ia etoszát. Elég eh
hez az élményhez a szatellita adók esti virtuális valóságá
ban vagy a számítógép es játékok gyilkológép világában
kirándulást tenni, a reálgazdaságtól elszakadt pénzvilág
forrásait követni a pénzmosodák vagy a legitim - de mégis
csak élettellenes fegyveripar felé.
Ugyanakkor az együttélő korok maguk is „ökosziszté
mát” alkotnak egy kortársi E-K-O „metszetben”. Fellelhető
az ősi E-K-O alakzatok szinte minden formája, a busmanok
világa és a rénszarvaspásztorok kultúrája kortársa a számí
tógépes yuppinak és a csúcstechnológiát fejlesztő mérnök
nek. De még egy alföldi faluban is rátalálunk a nomád
állattartók csikós, gulyás örököseire, vág)7a majdnem önel
látó paraszti létre a volt TSZ-paraszt vagy a vállalkozó világa
mellett. A magyar falu parasztja, pásztora és „nadrágos
emberei” valódi E-K-O ökoszisztémát alkotnak egy nyel
ven is külön jelentésekkel, hangsúlyokkal, külön tájjal,
terekkel, tárgyakkal, betegségekkel. így lehet eg)7kultúrá
ban, egy nyelvközösségben is sok E-K-O létforma.
A busman vagy a Pápua Új-Guinea-i bennszülött E-KO-ja, és az őt kutató antropológust befoglaló E-K-O állapota
évtízezredeket ível át. A környezetvédő és a technokrata
E-K-O farkasszemet néz egymással. Az E-K-O-k harca a
hiedelmek, tulajdonok és az érdekek küzdelme is, az EK-O-k színházában kerül színre a politika hideg vagy forró
dramaturgiája is. Az E-K-O rendszerszerűen szövődő kap
csolathálója a folytonos változás kerete. Az E-K-O-k küzdel-
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me nemcsak a befoglalt ember vetélkedése, háborúja, ha
nem a környezeteké is. A lelkűiét, vagy a természet a fejlett
technológiát is térdre kényszerítheti. Az E-K-O-k konflik
tusa ezért a természeti tér elfoglalásán, vagy átalakításán
kívül a technoszféra, az intézmények, a szociális világ és
az ideák világának az elfoglalását, átalakítását célozza. Az
egyik E-K-O a másik dekonstrukciójára tör.
E m berképek a z E -K -0 terében
Az emberről alkotott elméletek is elhelyezhetők hangsúlya
ik szerint ebben a tetraéder-térben. Az E-K-O-ról szerzett
tudásunk a környezeti antropológia kiterjesztett keretébe
foglalható. Az E-K-O élettana a humán ökológia, az ember
és környezetei közötti kölcsönhatáshálókat, folyamatokat
vizsgáló tudomány. Valójában az emberkép a gúla külön
böző pólusaiban más és más arcot ölt. A természeti megha
tározottság felől találunk a kulturális ökológiára, a környe
zeti antropológiára, míg ha a technoszféra felől közelítünk,
akkor M arx politikai gazdaságtana és P olányi gazdasági
antropológiája kínál értelmezést, s a szocioszféra felől a
szociáldarwinizmus vagy a tudományos szocializmus mu
tatkozik. Köztes tartományok is azonosíthatók, mint a szociobiológia, humán etológia vagy épp M arvin Harris kultu
rális materializmusa. Ha tisztán az infoszféra felől tájékozó
dunk, rátalálunk a strukturalista vagy a kognitív antropo
lógia, a kulturalizmus vagy a szimbolikus interakcionizmus
elméleteire, mely elméletek a valóságot is elsősorban a
kultúra által teremtett, jelentéstelített világként értelmezik.
Az egyetemes E-K-O gúlán belül minden egyes ember
saját E-K-O-ba fogalódik, és ha a Római Klub egyik jelen
tése föld-űrhajóról írt, akkor ezeket a személyes E-K-Okat nevezhetnénk afféle „szkafander” E-K-O gúlának.
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Történelem a z E-K-O terében
Az E-K-O súlypontjának mozgása maga a mindenkori
modernizáció, az eltérő E-K-O logikák közötti konfliktusok
világa, ahol az egyik szféra dominanciája alágyűrheti a má
sikét. Mindez valóságos ökoszisztémákat dűl szét, épít át.
Erre példa e század nem egy döntése. A rendi világ elleni
harcban nem volt elég az uralkodó házak megdöntése, át
kellett alakítani az infoszférát, a földrajzi, természetrajzi
teret és a szocioszférát is. így volt ez a Romanovok meg
döntése, a bolsevista „forradalom” esetében és így volt a

Habsburg birodalom felszámoláskor is. A sorsunkat megha
tározó párizsi békeszerződések felbontották a Kárpát
medence öt géniusz szellemében tagolt, mégis egységes
E-K-O terét. A vízgyűjtő rendszerként, kulturálisan, gazda
ságilag és szociálisan is szerves teret a versengő és győztes
technokratikus E-K-O érdeke szaggatta szét anti-ökologikus és a néprajzi határokat is semmibevevő ál-nemzetálla
mokra. A technokrácia az absztrakt (így homogén) nemzet
állam, vagy kommunista osztályhazák elérhetetlen vágy
képzetével helyettesítette a valódi szervesen kialakult nép
csoportokat a helyi tájhazák romlását, szenvedését okozva.
A Kárpát-medencei E-K-O gyógyulását is csak e közös
ségek közötti szerves kötelékek helyreállítása hozhatja
meg, mely újra bioregionális és szociokulturális E-K-O
egésszé szervesíti a térséget. Mindez csak akkor lehetséges,
ha E-K-O súlypontja újra középre kerül, tehát a természeti,
bioregionális érdekek, hatások, a szocioszférikus hatások,
és a technoszféra és az infoszféra hatásvektorai egyensúly
ba kerülnek. Ez a történelmi E-K-O-lógia azonban részben
a geopolitika világa is.
De ez az E-K-O történet is átalakul az ezredvégen, a
globalizáció új E-K-O szerkezete helyezi a szocioszférikus
tartalom látszólagos túlsúlyával mesterségesen létrehozott
nemzetállamokat egy másik virtuális térbe, a technológiai,
információs vektorok gigantikussá növelt erőterébe, alá
rendelve, romantikussá fokozva le az avuló célokat.
A „makro” E-K-O-k ökológiája tehát maga a világtör
ténelem. Az összegzett, az eredő E-K-O sztorija egyben
az emberi kultúra evolúciós/devolúciós története.
Az E-K-O folytonos súlypontváltozásai ellenére egy
dologra emlékeznünk kell. Az eredő E-K-O mélyén szinte
minden evolúciós E-K-O állapot egyidőben létezik, éppúgy
mint ahogy szervezetünk őrzi fejlődéstörténetét, élő
archeológiáját hierarchikus alárendeltségben. Az újabb
funkció kiesése az ősibb reflexek feléledéséhez vezet az
idegrendszerben. És így lehet az E-K-O rétegeiben is. Ha
a „high tech” társadalmat tápláló „kábelt” kihúzzuk az aljzat
ból (lásd olajválság, tőzsdekrach stb.), akkor az ősibb EK-O, az önellátó „naturálgazdálkodás” kerül előtérbe. Erre
példa a háborús helyzetek világa, és ez fenyeget az ener
giaforrások kimerülése esetén is, vagy egy a szállításokat
megbénító hirtelen és tartós pénzügyi válság esetén is.
Ezért a földműves létformához való tömeges visszalépés
- a T heodorR oszak megfogalmazta reruralizáció akár élet
mentő lehetőség is lehet. Talán ezért is kell életben tartani
a hajdani tudások javát.
A koevolú ció stációi
Milliárd személyes E-K-O összegződik monumentális há
romszög oldalú piramissá, nemzedékről nemzedékre új
történelmi designnal. Az E-K-O története a kultúrák törté
nete is. Az E-K-O fejlődése a gúla csúcsait képező metaorganizmusok, azaz a geno- és a memoszféra koevolúciója.
A zsákmányoló vadász tárgyai, gondolatai, társas világa
a természet által uralt jegyeket hordozzák, és igaz ez a
„művelt” természetet teremtő paraszti létre is, mely mérté
kében, és méltóságában mélyen lermészetelvű. Hiedelme
it, tárgyait, viseletét, ünnepeit illetően is. Az ökológiai
antropológia képviselői, R apaport és Vayda mutatta ki a
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természeti népek, így a tsembaga maringok között, hogy
a környezet kényszerei, a környezettel való közvetlen feed
back ciklikus folyamatai tükröződnek a szokásokban, a
ritusokban, még a háborúzás, az állattartás és a demográfiai
önszabályozás összekapcsolódásában is. A természet, a
nap- és csillagállások ciklikus változásai jelennek meg a
természeti és a szocioszférikus E-K-O ünnepkörében, hie
delmeiben: az infoszférában. De nomád eleink szocioszfé
rikus szerkezetében is természeti vagy akár kozmikus jelképrendszer ölt testet.
A háziasított term észet - a neolitikus kezdetek
Az eszközkészítő embert a tárgyi, társas és fogalmi világok
héjai fogják erőtereikbe és bővítik a biohatárokat áttörve
az emberi lét terét, niche-ét. A niche kiterjesztése egyben a
techno-kulturális alkalmazkodás változékonyságának nö
vekedését, és fokozódó függetlenséget is jelent. A fokozó
dó függetlenség egyben a technológiai dimenzióba vont
természet arányának növekedésével jár együtt (földművelés,
pásztorkodás), mely a gén-, és mémszelekciót befolyásoló
tényezők dominanciáját lassan a techno-, szocio- és infoszfé
rikus tényezők felé kezdi eltolni. A háziasított természet
azonban még biztosítja a természet és a techno-ideo-szocioszférikus ökorendszer egyensúlyát A hely hordképességé
nek határai önkorlátozásra késztetnek és gátat emelnek a
szennyezésnek és kedveznek az újrafelhasználás, visszafor
gatás gyakorlatának. A kényszerű egyensúly, a technologizált természet és a természetelvű technológia a hiedelmek
ben és a társas világban is egyensúlyra késztet. Ez а Тао Те
King világa. Az Út és az Erény, az egyensúly, az arany
középút bölcsessége, az E-K-O idillje, a bentfoglaltságok
egymást erősítő dinamikus egyensúlya.
Az élelemforrások növelése és raktározása az alternatí
vák növelését, nagyobb rugalmasságot és függetlenséget
jelentett és egyben magával hozta a környezetpusztítás na
gyobb potenciálját is. A háziasítás forradalma a túlnépese
dés hübriszét is magával hozta.
A szocioszfériku s E-K-O
Az E-K-O szocioszférikus korszaka a várostársadalmaktól
ível a gépkorszakig, a technoszféra kezdetéig: Wyatt szövő
gépezetéig és Watt gőzgépéig. Rendi, szociomorf világ ez.
Lám az istenek is hierarchikus rendbe szerveződnek; Héra
és Zeusz, Jú n ó és Jupiter családökológiai kalandjai
mitológiai foglalatot kínálnak az emberi társas világ önere
jébe vetett hitének. Az emberi társas lét törvényei, a szocioszféra szeretettörvénye Buddha és Jézus tanításaiban
transzcendens ökoetikájával nő kozmikussá.
Az E-K-O belvilága átrendeződik, tárgyak, ideák, sze
repek, intézmények niche-i nyílnak, csukódnak, változó
ökorelációk rendezik át e teret. Az E-K-O-ban élő elmúlt
világok, a törzsi kultúrák, természeti létformák szélre szo
rulnak vagy betagolódnak, esetleg új szerepkörben térnek
vissza.
A természet kényszerei és korlátái közül szabaduló
városlakók már az infoszféra és a tárgyi világ ökorendsze
rével szimbiózisban juttatják uralomra a természetet „legyő
ző” mitikus szándék foglalatában és despotikus birodal
mak képében a szocioszférát. A városállamok és városbiro

dalmak kora ez. A falvak fölé emelkedő „prédáló” város
már nincs a természettől közvetlen függésben, létfeltételei
szocio-logikusak, a szocioszféra öko-relációi: a csere, a
dominancia és az integratív kötelékek keretében jutnak
érvényre. A szociokratikus társadalmak a hatalom szakrális
legitimációjával rejtik el puszta szocio-logikus lényegüket.
A kaszttársadalmak, a rabszolgatartó hatalom, a va
zallus társadalmi szerződés, a lovagi, rendi világ, a manda
rin hierachia, a csinovnyikok cári hivatalnokvilága mind
mind a szociokratikus berendezkedés alakváltozatai. A
szocioszféra érdekei uralkodnak az infoszféra és a techno
szféra világa fölött is. A konfucianizmus és az etikus vallá
sok és politikai legitimációt nyújtó eszmék, legendák, míto
szok és krónikák mind a szocioszféra egyensúlyát biztosító
és konzerváló tényezők. Ugyanez mondható el a szocio
kratikus uralmat, hatalomkoncentrációt biztosító lelemé
nyekről, a vízátemelő zsiliprendszerek technológiájáról
vagy a lovag rendi hatalmát biztosító, a ló erejét a páncélos
lovagra átvivő kengyel szerepéről. Itt mindenütt a szociokrácia uralja a technológiát, de szükség esetén korlátozza
is azt.
A technológia alárendeltségére utaló példa, hogy a
portugál közvetítéssel Japánba eljutott lőfegyver ott évszá
zadokig nem jut szerephez, mert elterjedése az adott társa
dalom hatalmi rétegződését felborítaná. Ahogy az is gyak
ran idézett példa, hogy a mandarin társadalom Kínájában
hiába fedezték fel előbb a papírt, puskaport, e lelemény
más utat járt, mint Európában.
A természet feletti uralom még nem teljes, de a termé
szettel együttélő emberek alávetése igen. Érdekes, hogy a
szocioszférikus dimenzió ereje képes a technológiai fejlő
dést is lassítani. így a rabszolgatartás megszilárdulása, mely
jellegzetes szocioszférikus energiaforrás és létforma a mun
ka és a technológiai fejlesztés leértékelődéséhez vezetett
hosszú időre olyan leleményes kultúrákban is, mint a hel
lén műveltség volt.
A techn oszféra u ralm a
A technoszféra hatalmát az infoszféra változásainak (köny
vnyomtatás, a mechanikus világkép forradalma: Galilei,
Bacon, Newton, az enciklopédisták stb, szekularizáció) és
egy végletesen absztrakt információhordozónak, a pénz
nek köszönheti.
A technoszférikus E-K-O arculatát az erejét megsokszo
rozó fosszilis erőforrások és a gőzenergia, dinamit és a
nukleáris energiaforrások titka, a kényelem és az összpon
tosítható és óriási egyenlőtlenségeket teremtő erő rajzolja
ki. A világ már nem a rejtelmes isteni jelentések könyve
és nem is emberközpontú szerkezet, hanem megismerhető
óramű, melyben az ember széli, jelentéktelen szereplő.
Az ember- és természetfölöttiség fausti illúziója és az erő
szakos siker találkozik. Az új E-K-O óriási óramű, hatalmas
gőzgép és a pőre, embertelen érdekek dzsungele. Francis
Bacon száműzi a természetet az Isteni jelentések világából
és száműzi Istent a mechanikus kozmoszból. A kultúra
istenes és emberies tartalmai pedig a gyanú hermeneutáira
várnak, Nietzschére, Freudra, Marxra - a leleplezésre.
A technoszféra alávetettjei közé kerül a természet mel
lett a radikálisan átalakuló szocioszféra is. A mechanikus
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Е-К-О-пак a társas világon vett első győzelme, a szövő
manufaktúrák első valódi áldozatai a földjükről elkergetett
parasztok. M orus T am ás „emberevő birkái” nemcsak
Angliában pusztítják el a parasztot, a bekerítési mozgalmak,
a technoszférikus „nagy menetelés” áldozatai Stein beck
farmerei és az ukrán és kaukázusi éhenhalasztott paraszt
milliók is. Persze ebben az új világban velük vesznek haj
dani uraik és a hajdani értékek is. A gépi háború is a puska
por korszakváltásával söpri le a szocioszférikus hadi eré
nyeket. Az ágyúgolyó, tank, termonukleáris vagy csillag
háborús fegyverzet: a technoszféra uralma társadalom és
társadalmak, a szocioszférikus E-K-O fölött. Tehát a má
sodik, „megművelt” természet helyét ebben az utóbbi, már
csak évszázadokban mérhető korszakban az „alávetett,
kizsákmányolt” természet foglalta el. A szocioszféra is ha
sonló sorsra jutott, ahogy azt a különböző jelzős kommu
nista vagy nemzetiszocialista gazdaságtársadalmak tö
megeket termelői és fogyasztói alárendeltségbe szorító
logikája mutatja. Igaz ez az osztályharcos illetve nemzeti
hivatkozási! technokráciára egyaránt. A technokrácia ha
talmát szocioszférikus retorika mögé rejti. Bár a látszat ezek
esetében a szocioszféra és az infoszféra kontrolláló szerepe
volt, a faji retorika antihumanizmusa, a militarizmus gaz
dasági érdekűsége, vagy a kollektivista és ideokratikus szó
lamok ellenére tíz- vagy százmillió áldozatot követelő és
a létező szocioszférát elpusztító állampárti államgazdaság
jelzi, hogy ezek a totalitariánus társadalmak az ideokráciák
köntösében a technoszféra rémuralmát kényszerítették a
hagyományos társadalmi létképletekre.
De a technokrácia szociális hivatkozása lehet a közös
ségeiből kihéjazott atomizált egyén jogainak totálissá tétele
is és a kollektív jogok iránti egyidejű gyanú, mely lefegyverzi a közösségi önvédelem ösztönét; itt az egyén szabad
sága nevében kerül a szocioszféra alárendelt szerepbe.
Az emberi lét, érzelem- és ösztönvilág ipari-technoló
giai bekerítése és termelői-fogyasztói szubsztrátummá ala
kítása csak betetőzése a természettel való paraszti kiegye
zés autonómiáját felszámoló bekerítési mozgalmaknak. A
technokratikus E-K-O belső szukcessziója: gazdaság és
társadalom korrupt egyezsége a természet rovására: a fenn
tartható fejlődés. Fogyasztói társadalom: kényelmes rab
szolgaság diszkontált jövővel.
A tárgyakkal, ideákkal szimbiózisban élő emberi létlo
gika szükségszerű következménye ez a természeti létfor
máról való lefűződés, mely a túlnépesedő emberiséget a
gigantikus megapoliszokba tereli. A jelenség visszafordít
hatatlan, hiszen jelenleg egy főre 1/4 hektár termőföld jut.
Az ember egyetlen esélye, ha új dimenzióba szökik. Az új
korszak Űj Világába: a kibertérbe.
A negyedik, in form ációs sz a k a sz
Az utolsó, jelenleg is zajló átmenet látszólag a technoszféra
dominanciáját mutatja, ezt a korszakot azonban az infor
mációs társadalom, a virtuális pénz és a virtuális valóság
és a bioinformációs forradalom fogalma fémjelzi. Az ezred
vég high tech információs korszaka is új önfelismerő jegye
ket kínál e „poszt-modern”, „információs” globális környe
zet-ember organizmusnak.
M asuda professzor Computópiájától Naisbitt posztin-

dusztriális információs társadalmának Megatrendjéig vagy
Alvin Toffler írásaiig mindenki posztindusztriális, poszt
modern korszakváltásról beszél. Az információ kultikus
tisztelete feltartóztathatatlan törvény az internet-tőzsde
figyelésével lekötött nappaloktól a PC-házioltárok előtt
eltöltött hosszú éjszakákig. Hiába figyelmeztet R oszak a
gép-szolga hatalmára Kurt Vonnegutegy regényhősét idéz
ve: a k i versenyre kel egy rabszolgával, m aga is szolga lesz.
Az információszféra már nem a gép hatalma, hanem egy
új nárcisztikus dimenzióé, az emberi elme tárgyiasított bár önmagát kétségtelenül lefokozó önszeretetéé. A másik
forrás pedig az emberi elme - a huszadik századi nyelvfilo
zófia, ismeretelmélet, mesterséges intelligenciakutatás és
a kognitív tudományok által kétségtelenül megnövesztett
- önismerete. A H erbert SimonA beismerés, a korlátozott
racionalitás sajátosan mond búcsút az Ész korszakának,
hogy helyet csináljon a kiterjesztett Ész komputerizált kor
szakának. A felvilágosodás korszakát a bonyolult rendsze
rek elemi gondolkodással követhetetlen viselkedése, a
valóság „counter-intuitív” működésének bevallása zárja le.
Csak most a természetfölötti jóindulatát kereső hajdani
kétségbeesés a tárgyiasított és hatalmasan felfokozott ké
pességű, bár igen egyoldalú elme-modelltől vár megoldást.
A belé vetett bizalom igen irracionális, bár a kapott figyel
meztetések komolyan vétele is elmarad.
Bináris kultúra jött létre; szám és betű újra egy, az informacionalizált környezet az E-K-O új ruhája: a média által
elfoglalt privát szféra, a spekuláns pénzgazdaság győzelme
is ezt hirdeti a reálgazdaság felett. Az új E-K-O anyagcseré
jét új értékforgalom jellemzi, az elektromos pénz hatvá
nyozottan infopénz. A hagyományos pénzzel szemben a
kor üzleteinek 90 %-a ilyen jelp én zben bonyolódik. A haj
dani kisrészvényeseket, nyugdíjalapokat leváltó pénzügyi
alapok (mutual fund, hedge fund) már a technokrácia szorí
tásából kiszabadulva maguk diktálnak. A valuták, kamat
lábak eltéréseinek potenciálját követve, az átváltási egye
netlenségek „meteorológiáját” kihasználva röptetik körbe
a világon a szabadon mozgó infopénzt, maguk is aszályt,
tornádót, vagy éppen termékeny monszunt bocsátva az
alávetett helyi gazdaságokra, sőt uralva a multinacionáli
sokat is. A reálgazdaságtól független pénz világa sokszo
rosan elvont, információs világ, olyan műveletek tere, mint
a határidős kötések, a dérivât piac, vagy az opciós művele
tek világa azonban egyszerre ezoterikus is, nem jelenik
meg ellenőrizhető könyvelési adatként. A jelpénz nem
tranzakciót szolgál, hanem maga is áru. A kamatelv teszi
ezt az árut a szó több értelmében is természetellenessé. A
mai tőzsdén egyébként számos, évtizedekkel korábban
még törvénybe ütköző, de mára törvényessé tett művelet
még fokozza is ezt a természetellenes és gazdaságellenes
pénzforgalmat. Ez a pénz tisztán infopénz. A derivatívok
piacán való kereskedés maga is az infoszféra dominanciáját
fémjelzi, ebben jellemző munkaeszköz a személyi számító
gép. A program -trading fogalma maga is a számítógépes
adásvételt fémjelzi.
A világ pénzpiacain forgó pénz jelentős része a fekete,
vagy szürke gazdaságból származik, mosott pénz, nemrit
kán drogpénz, egy másik virtuális valóság egyenértékese.
Az új pénzgazdaságban kerengő több ezer milliárd dollár
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egyik forrása kétségtelenül a bűn világa.
De a virtuális valóság nemcsak a pénzgazdálkodás
virtualitása. A mindennapi életnek is mind nagyobb részét
foglalja le a virtualitás. Egy család idejéből már nemcsak a
munkaidő, az üzlet rabol, hanem az ágyba vitt laptop, az
Internet függőség, az info-taintmentnek nevezett túszhely
zet is. Az infoszféra uralma ölt testet a házi nevelő szere
pébe bújt aggresszív és primitív plug-in drog szoftverek
ben, és a városi láthatárt kisajátító óriás plakátok, az élő
divatidolok, kirakatbabaistennők által is. A másik oldalon
sose látott információs egyenjogúság, a lehetőségek, a táv
oktatás kínálta képzettség demokratizálódása az ellensúly,
a nyereség.
A társadalom új győzteseket ünnepel; a „cover társada
lom”kulisszái elfedik az átrendeződés veszteségeit, a győz
tesek a média uralásával könnyedén fogadtatják el az elfogadhatatlant. A nagyságrendekkel magasabb fizetést kapó
tanácsadók, facilitátorok, tőzsde- spekulánsok, virtuális va
lóságmérnökök mind-mind az információipar új rendjének
egyszerre munkaholista és hedonista szerzetesei. A techno
lógiai robbanás, az infoszféra forradalma azonban a mun
kanélküliség folytonos növekedésével jár együtt. Az info
szféra dominanciája a technoszféra fölött egyben deindusztrializációt is jelent. Kiürülő, leromló ipari városokat,
és a szolgáltatószféra felé vándorló tömegeket. A szolgál
tatások, oktatás, egészségügy, management, a szórakoztató
ipar, a szerviz világ szintén az infoszféra övezete. Ma a
technoszféra, a tudományos kutatás, az informatika és a
természeti válság egyaránt egy új minőséget emel uralkodó
pozícióba, melyet joggal nevezhetünk infokráciának.
Nyugat új Újvilága a kiberspace, melybe M cLuhan
médiatere folytatódik. A global village lakói a tükrön át
lépnek PC-Alice csodaországába. Ezek a helybenutazások
embermilliárdokat lokalizálnak életidejük kiszámíthatóan
nagy részében. Tér és idő megváltozik. A kommunikáció
fejlődése a turisztika mozgásszabadsága mellett a létfenn
tartás helyigényét hatalmasan beszűkítheti - gondoljunk
csak az otthon végezhető számítógép es munkára. Az fiziológusok szerint a kor fiatalja - hacsak nem sportoló - száz
év előtt élt elődje idejének 1%-át tölti mozgással. A szabad
idős röghözkötés eszköze a szórakoztató elektronika, mely
szinte minden érdeklődést, ösztönövezetet kielégíthet a
virtuális valóság, a látszatvilág révén. Úgy tűnik, hogy a
túlnépesedésre adott adaptív válasz eszköze lehet az
egyének atomizálása, lokalizálása, immobilizálása. Valósá
gos szocialitás helyett kibertársas tér segít a kollektív magá
nyon. Számítógépes háziállatprogramok utánozzák, indu
kálják a gondoskodó szeretet érzését, virtuális szeretők
teszik egyirányúvá a szexualitást, és minden pótolható,
ahogy B ran don Lee esetében a forgatáson meghalt színészt
önmaga számítógépes szimulációjával helyettesítették. A
virtuális számítógépes kópia szabadon jár kel időn és téren
át, mint a Forrest Gump című filmben.
Ha a technokrácia győzelméhez a paraszt bekerítése
kellett, az infoszféra győzelmének mellékterméke a lélek
bekerítése. Az ösztönvilág, a tudattalan bekerítése is az
információs technoszféra: a szórakoztató elektronika, táv
közlés, plug-in drogok, sőt a kémiai drogok eszközeivel
történik. A virtuális valóság technológiai fejlődése különö

sen alkalmas az atomizált tömegtársadalom lokalizálására.
Az info E-K-O kora a kognitív terek, és a virtualitás nagy
felfedezésének kora.
Még alvilága, a drogüzelmek övezete is a lelket, a tuda
tot keríti be, a sokarcú lelki éhséget, motivációkat „gyarma
tosítja”. Ez az új columbusi kor azonban kivonva vonja be
az egyént, aki önként mond le evolúciós E-K-O alkatáról,
és az új virtuális környezeti szférák nemritkán mozgássze
gény, elmagányosodott, érzelmileg frusztrált, betegség
képző világába merül.
A szem élyes E-K-O és a b első g ú la inlága
Fordítsuk figyelmünket most az egyéni E-K-O-k világa felé,
mert a környezeti hatások valójában a személyt, s nem
egy elvont közösséget, vagy magát az emberiséget érik.
Eltérő E-K-O-t formálhat a neveltetés, a társas tér vagy az
új technológia. Más a családi házas, és más a panel E-K-O.
Az épített környezetben lakó program a lelket is meghatá
rozza. A magatartás nyomóformáit találjuk a designerek,
várostervezők, építészek, közlekedésmérnökök, politikus
döntéshozók kezében. A környezetben fogalt beh av iou r
setting rejtett meghatározóival beszövi világunkat. Elég
elfelejteni a tervezett lakásból a közös ebéd tágas terét
vagy beépíteni a televízió házioltárát, már felbontottuk a
családot. Az angolszász egyetemeken mindezt, mint humán
ökológiát, majd mint a hom e econ om ics tudományát oktat
ták. Az ökodesign lényege éppen az, hogy a tervezésben
a tárgyak, épületek természeti, szocioszférikus, techno-,
és infoszférikus vektorait kiegyensúlyozzák, hogy E-K-O
súlypontja középre kerüljön, és ezzel maga az ember is EK-O középpontjába jusson. Példa erre az élő építészet, a
természetelvű tárgy tervezés, a biotechnológia sok-sok
eredménye, vagy a neurális komputerek fejlesztési törek
vései. De a személyes E-K-O tudománya az ökopszicho
lógia is, vagy a nyelv ökológiája is.
A b első E-K-O világa
G oethe írja: A term észetnek sem bőre, sem bu rka nincsen:
egyszerre találod kívül és belül. így van ez környezeteink
kel is. M irandola emberét a vegetatív, az érzéki és a szel
lemi régiók környezik, hívják. A reneszánsz bölcselő aka
ratlanul az E-K-O belső magvárói is beszél. A külső és belső
környezet hatásait „mediatizáló” közegről. A külső és belső
világ közé helyezett tükör „foncsorrétegei”, a szellem fogla
latát képező agykéreg, az érzékiség kéregalatti központja,
a limbikus idegrendszer, és a vegetatív idegrendszer mély
rétege a növény, állat és az „égi lény” létformája, a bennünk
feltorlódott és együttélő evolúciós rétegek szerves egésze.
Tudnunk kell minderről, mert a felszín rejtette mély éhségei
gyötrik a látszatra jóllakatott felszínt. Az egészséges környe
zet - Valerius Geist etológus-designer szerint - az, amihez
évszázezredek alatt az emberi szervezet biológiailag és
lélektanilag is alkalmazkodott. Elménk minden művelete ha sűrítve, ha jelzésszerűen is - lejátsza a neurológiai evo
lúció hőstörténetét. A gondolat „mikro-genezise” (Jason
B row n) éppúgy rekapitulált „filogenezis”, amint azt az emb
riók összevetéséből H aeckel az ontogenezisről állította.
E-K-O magva a kifelé és befelé is reflexív idegrendszer
ökoszisztémája. E-K-O-t aligha ismerhetjük meg az ideg-
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tudományok, a kognitív tudomány nélkül. A központi idegrendszer kognitív világa a memoszféra magvát képezi, aho
vá a biológiai evolúció visszahúzódik, hogy - P opperrel
szólva - hipotéziseink haljanak meg helyettünk. Ez a világ,
a nyelv ökoszisztémája a társas világ belső magva, idézzük
csak a Sapir-W horjbipotézist vagy K arácson y S án d or élet
művét. Sőt - H eideggerrel szólva - a lét háza a nyelv, és
J ó z s e f A ttila szép képével: я n em zet közös ihlet. A test
belvilága is az E-K-O része, belső környezeti gúlája. A belső
természetünk része az ősóceán összetételét idéző szövet
nedv, a szervezetünkké vált sejtmag nélküli mitokondrium,
a csiliós és falósejtek, vagy a bélbaktériumok, de a techno
E-K-O protézisei, vagy a pacemaker, vagy a nanokibernetikus technológia kínálta eszközök is e belvilág technoló
giai alkotói, ahogy az eszmék, hiedelmek a belső ideavilág
elemei. A bennünk lakó személyiségrészek, szerepazonos
ságok, disszociált Én-állapotok is szinte társas világot alkot
nak, önismereti gyakorlatok, pszichoterápiák segítenek e
világba behatolni.
A z E-K-O b első z ón ája :
a z a lk a lm az k od á s szervesítő algoritm usa
Ami kint a világban történik, az történik belül is. Az alkal
mazkodás biokulturális drámáját, az E-K-O műfajának te
kintjük, az orvosi antropológia tudománya beszéli el ne
künk a dramaturgia mikéntjét. Azt hogy az Ént belülről
környező zsigeri, társas-lelki, koncepcioökológiai világok
is egymással öko-viszonylatokat alkotó organizmusként
viselkednek, a pszichoszomatikus orvoslás tényeiből is
merhetjük meg. Egy testi betegségben éppúgy közrejátsz
hat klimatikus befolyás, mikrobiológiai kórokozó, a gének
ben kódolt hajlam, a gazdasági ínség hozta hiányok, a
kulturális hiedelmek kiváltotta félelem, lelki kilátástalanság, a társas támogatottság hiánya, depresszió vagy tanult
tehetetlenség és sokszor mindez együtt. Nem csoda hát,
hogy a testi-lelki egészségre így ható környezet a maga
szelekciós hatásaival ilyen jó evolúciós designer.
A veszteség, szociális bizonytalanság, tehetelen aláve
tettség betegségeket okozó hatása jelzi, hogy a külső öko
szférák befolyásolják a belvilág E-K-O szféráit. A testi be
tegségek lelket, szociálpszichológiai magatartást befolyá
soló erejét sem kell magyarázni. A kiil- és belvilág közötti
hálózatos kölcsönhatás ökológiai példái ezek. A gondola
tok gyógyító vagy romboló, megbetegítő szerepe is jól is
mert, sokszor megtapasztalt valóság. A belvilág körfolya✓
matai az En számára éppúgy tárgyszerű környezeti való
ságot jelentenek, mely a mélyből sokszor ijesztően idegen
ként támad. A belvilág gúlája és a külvilág gúlája közötti
információs háló, ökoviszonylatos kapcsolatok teszik az
E-K-O-t az egyes ember legszemélyesebb, legindividuálisabb állapotává. Ezért beszélhetünk külön általánosságban
elvont, ha tetszik eredő E-K-O-ról, s a konkrét sokmilliárd
személyes E-K-O- ról is. Az E-K-O nem csupán az Én szka
fandere, az E-K-O az ember valódi külső-belső kiterjesztett
valósága. Az E-K-O genezise, a születő ember és környeze
tei közötti szerves kapcsolatrendszer újratermelődése, újrateremtődése.

A b első E-K-O élet- és kórtan a
A személyes E-K-O tér belső dinamikáját észleljük a stressz
folyamataiban testet ölteni. A személyes E-K-O belső héját
képezi ez a csatoló zóna, a „stresszmező”. P arkes szerint a
környező világ körülményeiben beálló változások a sze
mélyes világot, a személyes „életteret” érintik. Ez „a kör
nyezet azon részeiből tevődik össze, melyek az Énnel köl
csönhatásban vannak és melyekkel kapcsolatban maga
tartása szerveződik; személyek, birtokolt javak, az otthon
családias világa, a munkahely, és persze a személy teste
és lelke is, amennyiben ezekkel kapcsolatban az Én távol
ságot teremt”. P arkes képe is az E-K-O-t idézi. A stressztérben közvetítődik a környező szférák változása az Én belső
környezetére, de körbehullámzik a változás a többi szférán
is. Az olyan változások, mint a gyász, a munkahely elvesz
tése vagy az elvándorlás a személy „életterének” számos
vonatkozását érintik, így a társas kapcsolatokat, a foglalko
zási viszonyokat, a gazdasági biztonságot, az életkörülmé
nyeket hogy aztán visszacsatolódva váltsanak ki még
elhúzódóbb stresszválaszt.
Ö kopszichológia
A környezet észlelésében fontosak a sokszor igen egyszerű
és ősi „kulcsingerek”, melyek összetett magatartásválasz
sorozatot is kiválthatnak, másrészt fontos a környezeti hatá
sok mintázata, összképe is. A környezet mintázatait, alak
zatait érzékelő észlelési folyamatok is méltán foglalhatók
össze az ökopercepció fogalmában. Az észlelés Gestalt
jellege is öko-logikus, L au ra Sew all fraktál-észlelésről be
szél. Az Én és a környezetei közötti legszorosabb kapcsolat
talán az énkiterjeszt és állapota. Az énkiterjesztés határai
magának az E-K-O-nak a határai is lehetnek.
Azonosulás, énkiterjesztés, beleélés, birtoklás, szolgá
lat és szolgaság, uralom, szakértő kontrol, irányítás, újítás,
alkalmazkodás, szimbiózis, élősködés, stressz - olyan sza
vak, melyek az Én és környezetei közötti kapcsolatok tar
talmát, viszonylatait minősítik.
A környezethez való viszony (öko)logikáját az E-K-O
tetraéder terébe foglalt szülés, az anya- gyermek viszony,
és a „bevésődés” alapozza meg. A szülésre és az anya
gyermek viszonyra hat a klíma, a technoszféra adottságai
val és kényszereivel, a hiedelmek, ideák világa és termé
szetesen maga a szocioszféra is. E-K-O-nként módosulhat
az anya-gyermek viszony éghajlatonként, a természeti és
a technológiai vagy épp az infoszférikus környezeteknek
megfelelően. Mindez a felnőtt Én környezethez való viszo
nyulásának logikáját, kötődő vagy elidegenedett, empatizáló vagy pszichopátiás beállítottságát is meghatározhatja.
A paraszti E-K-O világában a kötődést segíti az első
hat hét védelme, a B oldogasszon y ág y ában háborítatlan
anya-gyermek kapcsolat. A kötődő, ragaszkodó attitűdöt
erősítő korai tapasztalatok ezek.
Más anya-gyermek kapcsolatot teremt az északi klíma,
és mást a testenhordozásnak kedvező déli; más a gyűjtö
gető E-K-O anya-gyermek kapcsolata, és más a parasztié.
A technokratikus világra jellemző a kórházi szülés, a korai
anya- gyermek szimbiózis megzavarása, a gátolt kötődés
kialakulása. Az elhanyagoló, vág)' büntető anyai magatar
tásra adott gyermeki válasz, a baby sitterrel pótolt anyai
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szerep nyomán a csecsemőben kialakuló gátolt kötődés
állapota a fogyasztói társadalom kicserélhető mobil és
kötődésképtelen, empátiahiányos emberében kódolódik.
Az ilyen korai szociális sérülés nyomán a felnőtt kiszolgál
tatottá válik a szenvedélybetegségek iránt és a munkaholizmust is ide kell értenünk.
A term észet esélyei és a techn o E-K-O
Az otthonlétet oldó, győztes, de öncsapdájában fogoly globalizáló ipari és posztindusztriális E-K-O a tárgyi-eszköz
világ által uralt alkatával nem a dinamikus egyensúlyok
rendszere, hanem egy pozitív vissszacsatolásokkal felpör
getett technoszférikus eszkatológiába sodorja saját belső
folyamatait. A természettel alkotott egyensúly elvesztése
az ezredvégi globális E-K-O lényege.
Ez a technoszférikus uralkodó és élősködő E-K-O meg
vesztegető, látszatkényelmének ára óriási energiapocsékolás. A régi kínai közmondás jut eszünkbe a kerekes kút
kiötlésének tragikus következményéről: a könnyebbség
ára az, hogy a vizet merő már nem érzi a felhúzott víz
valódi súlyát. A technoszférikus E-K-O az érzékelés csalóka
válságvilága. A technokratizált anya-gyermek viszonyban
nevelődött gátolt kötődésű, empátiahiányos döntéshozó
figyelme a tőzsdemutatókról aligha terelhető a társas világ
segítségkérő jelzései, vagy a természeti környezet mind
fenyegetőbb válaszai felé.
A technokratikus szülés során megsérült szocialitás miatt
drogéhes lélek egyszerre teszi a drogipar nyersanyagává
emberek tömegét és segíti közvetve, hogy az ilyen drogprofit
pénzmosodákon keresztül azt a többletpénzt felduzzaszt
hassa, mely a reálgazdaság világát térdre kényszerítve terem
ti meg az absztrakt pénz hatalmát, és lök még több munkanélkülit a bűn világába áldozatként vagy tettestársként. EK-O változó alkata változó önfenntartó köröket is jelent. Az
infoszférikus E-K-O-t a tudáskultusz ellenére ezéit szőheti
át mindennél inkább a bűn virtualitása.
A természeti és társadalmi héjaiból kihéjazott, és a tech
nokörnyezet felé sodort, elidegenedett ezredvégi egyén
számára az új E-K-O nem kínál idilli visszautakat. Ez a tech
noszférikus világ új menekülési utat választ maga számára.
Az információs kiber-highwayt, a virtuális valóságot kínálja
a benne foglaltak számára. Az információszféra, az informá
ciós társadalom a meghirdetett új evilági mennyország a
technokraták számára éppúgy, mint az ilyen - egyébként
a családból, a jogosan jussolt természeti környezetből egy
aránt kihéjazó - tárgyakra éhes nárcisztikus léleknek. Ez
az elmetér az ember gondolkodó lényegét korrumpálja a
mindenhatás, mindenhová eljutás - reklámmal mestersége
sen felszított - illúziójával. Valójában mindez az örök kíván
csiság gyarmatosítása is, az intellektus mozgatóinak nyers
anyaggá tétele, ez táplálja a távközlési profitot. A veszte
séglistán az átvirrasztott éjszakák biológiai hiányai, a családi
érintkezés beszűkülése, a természeti élménykereséstől nö
vekvő távolság szerepel.
Az ipari, mechanikus világon túlfordult E-K-O gúla új
esélyei között szerepelnie kell azonban egy másik szcenáriónak is. Az információs társadalom távlata: a bioinformá
ciós társadalom látomása is ennél válaszúmái ágazik le.
Sikerül-e hajdani „paraszti bölcsességgel” egyensúlyban

tartott öko-logikus E-K-O-t létrehozni az infoszféra domi
nanciája által kínált lehetőségekkel. Azaz az „új szövetség”
ember és ideák, információfeldolgozás között segít-e a
technoszféra és az eddig nyesanyaglelő, és lerakó hellyé
vagy fogyasztóvá degradált természet és társadalom közötti
korlátozó egyensúly létrejöttében.
Az egészséges E-K-O-t a négy környezeti szféra, és a
bennefoglalt ember, emberiség egyensúlya, szimbiózisa
jellemzi. A négy vektor olyan egyensúlya, mely az E-K-O
gúla súlypontját középre helyezi. Az ország is ilyen E-KO, melyben a szervesen kialakult természeti környezet, a
szerves és hagyományos társadalmi ökorendszerek, a hagyományban foglalt és a kortársi ideák, és a technológia
Én-azonosságot hordozó összhangzást mutat. Ez a bioregionalitást, a nemzeti, mélyműveltségi hagyományokat, a
hagyományos emberi közösségek rehabilitálását és ter
mészet és emberbarát technológiát egyeztető szervesség
föld és ember, szellem és mű szervesülését jelenti. Mindez
empátiás személyiségfejlődést, anyához, anyanyelvhez,
anyaföldhöz kötődést szavatoló zavartalan természetes
szülési folyamatot, anya-gyermek kapcsolatot igényel.
Az egészséges E-K-O az emberi alkalmazkodás evolú
ciós töiténetét tiszteletben tartó egészséges civilizációs kör
nyezetet, nagycsaládot, szociális támogatást, a mozgás
szükségletek kielégítését, kommunikációgazdag, játékos
emberi kapcsolatokat, az E-K-O harmóniájával összhangzó
hitet, az emberi hajlék biztonságát, a „mindennapi” termé
szetes, vegyszermentes étrendet - és sorolhatnánk még a
listát - követel.
Olyan E-K-O-t melynek belső dinamikája nem a le
küzdhetetlen stresszorok uralkodásán alapul, nem a tanult
tehetetlenség, a feladás, lemondás belső E-K-O-t pusztító,
betegségkeltő szenvedés nyelvtanán íródik. Olyan E-K-O
ez, melynek belső anyagcseréje az ökologikus gazdaság
szövetébe fonódik. Az egészséges, szerves E-K-O szelle
mében tervezni természetelvű, a hagyományok nyelvén
érlelt, a szerves közösségek hermeneutikai terébe illeszke
dő, szelid technológiákat mozgató öko-logikus designer
beállítódást igényel. Bentfoglaltságot a dekonstruktívkihéjazottsággal szemben, az E-K-O mértékét a megvalósítható
ság önkényével szemben.
Az E-K-O- nak ez az új szövetsége a termőföldet a gaz
dától elidegenítő „bekerítési mozgalmakat” kizáró; szerves
és a termelők és a környező természet és a kulturális kör
nyezet biztonságát, harmóniáját garantáló; testi, lelki, szel
lemi otthonlétet és énazonosságot szavatoló; a lélek önrendelkezését az ezerarcú drogtól védő törvényességet
sürgeti. Olyan törvényességet, amely az absztrakt monetá
ris érdekkel szemben E-K-O szerves szükségleteit részesíti
előnyben, s amely a folytonos dekonstrukcióval szemben
az otthonosság garanciáján alapul.
Az E-K-O sorsa a haeckeli (monista) ökológia eredeti
élteimében az anyagi s a szellemi világ teljességében ér
telmezhető csak. Az Isten szó akkádul egységet, talán a
kezdeti és végső egészet jelöli. A végső kérdés: az E-K-O
és az őt kívül-belül környező Teljesség, az Isten pán-ökológiájában békére és kegyelemre, a vágyott szimbiózisra ráta
lálunk-e. Az Isten és ember közé ékelt élő szerkezet, a
gúla harmóniája Isten és ember békéjének feltétele.
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Z. Tóth Csaba

EGY SZKÍTA DÍSZÍTŐMOTÍVUM ELEMZÉSE
- tekin tettel m agyar őstörtén eti, n ép m ű vészeti és vallástörténeti je le n tő sé g é re Mindenekelőtt szükséges az elavult, de a köztudatban még
megmaradt történészi elképzelések miatt megmagyarázni
a címben szereplő szkíta elnevezés jogosultságát. Mint is
meretes, az úgynevezett kritikai osztrák-magyar tudomá
nyosság hajnalán, a XIX. században az a vélemény alakult
ki (s ezt a hivatalos magyar történettudomány nem kis rész
ben politikai nyomásra egészen máig vakbuzgón követte
és vallja, dacolva számos egykorú történeti forrás, köztük
krónikáink egybehangzó közléseivel), hogy a magyarok
szkíta eredete csak mese. Szkítákon indogermán népeket
k e llé rteni, a magyarságnak pedig puszta szóhasonlítgatások alapján a finnugor népek közt találtak eredetet és ősha
zát a kizárólagosság igényével. Való igaz, hogy a szkíta
nevet az antik görög földrajzi- és történetírók szinte mind
azon népeknek adták - köztük germán és szláv törzseknek
is - akik az Istertől északra éltek, az egyik Aral-melléki
íjfeszítő lovas nép, a sz a k á k nevéről vett általánosítással.
De azok után, hogy Európa, Bizánc közelebbről megismer
kedett az eredeti szkíta népekkel, ez a megjelölés egyértel
műen a hun, türk, avar és magyar népnevek szinonimája
ként fordul elő.
Az említett múlt századi nézet szemszögéből indoko
latlannak, sőt tu dom án ytalan n ak tűnhet egy szkíta díszítő
motívum magyar őstörténeti vonatkozásaival előhozakod
ni, szkítának nevezni a párthus-avar, hun-magyar vagy kusán művészet jellegzetes palmettás, rozettás, geometrikus
mintázatait Ezek a motívumok azonban szemmel látható
an, s a leírtaknál beszédesebben, az ókortól a múlt századig
félreérthetetlenül e g )'séges stílusban jelennek meg KözépAzsiában, a Kaukázusban, a Kárpát-medencében, majd a
frankok jórészt már keresztény avarok ellen irányuló Vili.
századi rablóhadjáratai révén Nyugat-Európában őrzött
tárgyakon, miként Csömör Lajos ötvösmester legutóbb
részletekbe menően kimutatta (Őfelsége, a Szent Korona).
Az ókori írók beszámolói a szaka, masszagéta, daha, stb.
szkítákról, szokásaikról (például vérszerződés, velük haló
társak, harcmodor, kard- és lókultusz, stb.) sem az indogermánokra, perzsákra, hanem elsőrendűen a pártus, kusán,
hun, avar, magyar és más rokonnépekre illenek. De ugyan
csak az utóbbi népekre illik, hogy Hérodotosz leírásában a
szkíta népek őseihez hullik le az égből a civilizációteremtő
képességeket szimbolizáló négy aranytárgy, az aranyeke,
aranyjárom, aranycsésze és a kétélű aranybárd. Hisz példá
ul az Arai tó melletti heftalita hun törzsszövetségbe tartozó
daha-parn eredetű pártusok - nevüket a rómaiak latinizálták - a Kr. e. III. századtól a Kr. u. III. századig a Római
Birodalommal és Kínával rangban, gazdagságban és ku£
kúrában egyenlő világbirodalmat hoztak létre, s a pártus
királyok, bár átvették és továbbfejlesztették Zarathustra
tanait, türelemmel viseltettek a kereszténység iránt, ami
sem a rómaiakra, sem az utánuk következő szasszanida

perzsákra nem volt éppen jellemző. Ugyancsak vallási
kulturális sokszínűség jellemezte a városalapító kusánok
és heftaliták Indiáig és Kelet-Turkesztánig terjedő hatalmas
birodalmainak életét is. Wei-Si kínai követ szavai szerint:
a h eftalita király ok székv árosában igen sok a bu ddhista
szentély és a z obeliszk, és ez ek m indegyike a ran n y a l van
díszítve.
Az újabb időkben,-mint Götz László rendkívül sokol
dalú és elmélyült munkássága kimutatta és magyar őstörté
neti megvilágításba helyezte - az indogermán kultúrprioritás erősen nacionalisztikus XIX. századi, a sztyeppéi népek
iráni eredetével kapcsolatos elméleteit a vezető osztrák
és német történészek (F. Altheim, H. A. Haussig, MitschaMärheim és mások) századunk ötvenes éveitől kezdve lé
nyegében revideálták. Az elfogulatlan kutatók ma már sok
kal inkább hajlanak arra a szélesebbkörű forráselemzés, a
régészeti, művészettörténeti kutatások eredményei alapján,
hogy a szkítákat - de például a sumérokat vagy az etrusz
kokat is - a türk, altáji-turáni népekhez közel állóknak,
illetve ezekkel nyelvileg, származástanilag és kulturálisan
is rokonnak tekintsék. Ehhez a tárgyilagos közelítéshez
nagy mértékben hozzájárult Sz. P. Tolsztov orosz régész
professzor is, aki a 40-es évektől több kutatóexpedíciót
vezetett Nagy S zkítiába, az Aral-tó környékére, a számos
ókori és kora középkori fellegvár, várszerű tanya még
érintetlen romjainak, emlékeinek feltárására. Erről írt mun
kája - Az ősi Chorezm - bár nem újkeletű (1950-ben jelent
meg magyarul) és nyilván az ismert török-finnugor törté
nészi háború miatt nem talált kellő visszhangra néhány, a
60-as években megjelent lexikonon kívül, a magyar őstör
ténetkutatás számára kiemelkedő jelentőségű.
Tolsztov és Csömör Lajos egymástól független kutatási
eredményei hívták fel figyelmemet az egyértelműen a kau
kázusi aranyművességből a Kárpát-medencébe és innen
Nyugat-Európába került kincsek palmettás-rozettás motí
vumainak chorezmi összefüggéseire. Chorezm öntözött
földjeivel, számtalan várával, erődjével - melyek közül
nemegy igencsak emlékeztet a kárpát-medencei avar-gyű
rű kre-az arab hódításigKözép-Ázsia szíve, a közép-ázsiai
lovas népek egyik központja volt az arab hódításig. Itt egy
kusán-kori (Kr. u. ÏÏÏ. sz.) hatalmas erődben, T esik-kalában az egyik torony szobáinak falán ugyanis éppen ilyen
palmettás-rozettás fríz található. (1. ábra, Tolsztov, 200.O.)

Ugyanez, vagy ehhez nagyon hasonló motívum jelenik
meg más chorezmi várban is, például T oprak-kala erődvá-
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nek rekonstrukciója Tolsztov könyvében

rosának fejedelmi - 6000 m2 lakóterületű - palotájában,
vagy Ajaz-kalában, illetve a kavat-kalai palota XIIL századi
faajtajának rozettáján (Tolsztov, ló i, 180, 185, 283. o.) Ezt
a motívumot, ennek változtait látjuk már a IV-V. századtól
keresztény Örményország és Grúzia pártus-hun vezetőré
tege számára dolgozó, s minden jel szerint ugyancsak pár
tus-hun aranyművesek utolérhetetlenül szép, stílusukban
közép-ázsiai, tartalmukban keresztény egyházi ikonjain,
rhipidonjain, keresztjein, amelyeknek szoros stílusbeli és
tartalmi párhuzamai megtalálhatók nyugati múzeumokban
és magyar honfoglaláskori tarsolylemezeken (Csömör, id.
mű 563. o.)

Rekeszzománc a khakuli triptichonról (Grúzia, balra)
es a limburgi csóktábláról (Németország, jobbra)

De továbblépve megtalálható ez a rozettás-palmettás,
eredetében úgy látszik, chorezmi alapmotívum népművé
szetünk szinte minden műfajában^megdöbbentő egyezést
mutatva. (Kaukázusi hun-avar párhuzamokat mutat be
Csömör; 389, 414/2, 432/2, 448/4, 494 és 495 rajz.)
A chorezmi frízről azt írja Tolsztov, hogy prototípusa
már az Achemenida perzsa korban megtalálható (Kr.e. VI.
sz.). Jóllehet a kulturális kölcsönhatás nem zárható ki, hi
szen egymással érintkező vagy azonos területen éltek Közép-Ázsiában az iráni perzsák és a szkíta párthusok, kusánok, heftalita hunok, mivel azonban épp a szkíta népek
Aral-tó menti, chorezmi központjából kiindulóan, és a ma
gyar népnél szinte a legutóbbi időkig fennmaradtak ezek
az alapmotívumok, sokkal több okunk van feltételezni e
motívumok szkíta-turáni mivoltát, mintsem azt, hogy
puszta átvételről, iráni hatásról lenne szó, annál is inkább,
mert Chorezmet soha nem foglalták el a perzsák. Épp ellen
kezőleg, joggal beszélhetünk az iráni perzsákat ért szkíta
művészeti hatásról (vö.: Götz László: K eleten k él a N ap,
88., 258-9. o.) Ennek lehet egyik példája az a késő szaszszanida korinak mondott, de valójában a kaukázusi szkíta
ötvösművészet minden jegyét magán viselő ezüsttál és
aranyozott ezüstkorsó, amelyek jól láthatóan a nagyszentmiklósi kincs turulos korsója alakjainak „merevebb kezű”
párhuzamai (Bongard-Levin, Grantovszkij: S zkítiátölIn diá
ig, 87., 153. o.).
De motívumaink ilyen vándorlását az írott hagyomány
is alátámasztja, mert a középkori magyar krónikákban, és
ezeknek két, rendkívül érdekes törökkori másolatában
egyaránt felbukkannak Chorezmre és környékére, a Nagy
Sztyeppre vonatkozó közvetlen és közvetett utalások.

Kézai krónikája a XIII. században leírja, hogy Atilla fia
- vág}7 egyik leszármazottja, - Csaba egy chorezmi nőt
vett feleségül, amikor apja halála után visszatért ázsiai ro
konaihoz és ettől a feleségtől születtek Ed és Edémén nevű
fiai, akiknek egész rokonsága bejött Pannóniába. (Chaba
= Kaba, Kuber? - a honfoglalás előtt a Kijevnél csatlakozott
három kabar - chovarezmi törzs valószínű őse?)
A XVI. és XVIII. században keletkezett török krónika*
másolatok a T arih-i Üngürüsz (Magyarország története)
és a M acar T arihi (Magyar történet) világosan leírják, hogy
a Hunortól és Magortól származó magyarok egykor Szkítiába települtek, ahol Szamarkandtól (a Pamir lábától) a
Fekete tengerig uralkodtak - ez valószínűleg a heftalita
hunok korabeli viszonyainak visszavetítése - , később pe
dig innen, a Nagy Sztyeppéről (Dest-i Kebir) vándoroltak
a Kipcsak Szyteppére (Dest-i Kipcsak), vagyis az Aral-tó
mellől, a Turáni alföldről (Nagy Szkítia) a Fekete tenger
mellékére (Kis Szkítia) (.P ersia szélei-ről; Lukácsy Kristóf:
A magyarok őselei, Kolozsvár, 1870.95. o.) A Tarih-i Üngü
rüsz Árpádot is Csaba leszármazottjának mondja.
A krónikák közlését, mely szerint Csaba királyfi az Arai
menti Nagy Szkítiába vonult ázsiai rokonaihoz, egyértel
művé teszi, hogy épp itt, az Oxus és Jaxartes folyók közén
és torkolatvidékén volt a heftalita hunok őshazája, akiknek
városias életéről egyébként folyamatosan írnak a bizánci
írók, mint kaiszareiai Prokopiosz és Menandrosz (Tolsztov,
217. o., Lukácsy, 51. o.). Ez utóbbi közlések - a régészet
tanúságaival együtt - segítenek a valóságnak megfelelően
átértékelni azokat az indogerman közhelyeket, amelyek
szerint a lovas nomádok egyfolytában csak a pusztákon
kóboroltak volna.
A krónikák, a művészettörténet és a régészet tanúságait
összevetve talán így vázolhatnánk a magyar őstörténetet:
1. Nimródtól vagy Magógtól származott Hunor és
Magor; népük kezdetben minden valószínűség szerint az
észak-mezopotámiai Szubartu és Mitanni királyságok terü
letén élt, uralkodott (ezt magyarázza Konstantin császárnál
a magyarok régi neve, a sabartoi a s fa lo i- a rendíthetetlen
szabirok); majd a bábeli nyelvek összezavarodása után
2. a Persis határán fekvő Evilath országba költöznek;
az Evilath név - Fiók Károly múlt századi felismerése sze
rint - megegyezik a heftalita vagy fehér hunok nevével; a
Kr. u. VI. században élt Cosmas Indicopleustes bizánci író
is így ír: India és Hunnia, vagyis Evilath (ez megegyezik
Thúróczi A ethiopiájával), ugyanis a régmúltban a kusánok
birodalmát is így nevezték a keleti földrajzi írók, s a chusok
vagy kusánok ugyancsak a hun-magyar nép egyik ága volt.
Lukácsy, 57. o., és Götz, 337. o.). Az Evilathba történő be
vándorlást alátámasztják a régészeti leletek, Tolsztov ku
tatásai: eszerint a Kr. e. II. évezred közepén egy új, fejlett
kultúrájú nép jelenik meg Chorezmben dél, délnyugat felől,
amely összeolvad az ottani törzsekkel (Tolsztov, 82. о.). A
bevándorlók a régi szubaruihoz közel álló, úgynevezett
jafetita (prefixumos, igekötős) nyelvet beszélő hum, hatti,
szabir, sumér törzsek lehettek. Tolsztov szerint innen ered,
hogy a su m er civ ilizáció m egterem tői m egőrizték nyelvük
ben a távoli keleti kap csolatok em lékeit, és a su m ér nyelv
m in d szókészletében , m in d p ed ig a la k ta n á b a n a z altáji
csop ort nyelveivel, kü lön ösen a török n y elv ekkel v aló
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egyezés világos jele it m utatja. (Tolsztov, 83. o.) Ezeknek a
színűleg trónigényük miatt - összetűzésbe kerültek a kazá
déli telepeseknek a leszármazottai lehetnek a történetírás
rokkal és nyugatabbra vonultak (Dentumagyaria, Lebédia,
ban heftalita néven emlegetett hunok (másik nevük cydaEtelköz); egy7 szabir néprész visszaköltözik a Dél-Kaukárita volt, de ez Tolsztov szerint ugyancsak Chorezm kör
zusba, a Kura-Araxes közére, a nép többi része pedig
nyékéhez kapcsolja őket, hiszen az Araitól délkeletre fekvő
több hullámban, ősi jogon elfoglalta a Kárpát-medencét.
vidéket egészen a XIII. századig K erdern ek nevezték, és
Népeink útvonala pedig Ázsiából Európába a nyugat-kau
ez egyértelműen a cydarita név alapja lehet.) Chorezm szü
kázusi Svánia tartományon kejérsztül vezetett. A szkíták
lötte, Al-Birúni szerint az Arai nyugati mellékén élt erede
Ш szoktak á tjá rn i - mondja e vidékről Menander.
tileg az alán nép is, melynek fejedelmi leányait ragadja el
így három honfoglalásról beszélhetünk a szoros érte
Hunor és Magor a csodaszarvas-vadászat után. Az Arai
lemben vett magyar nép szempontjából: a.) Atilla heftalita
mentén sok mocsár, folyóág-alkotta sziget van, s ez is
hunjainak honfoglalásáról; b.) a pártus-avarokéról és c.) a
megegyezik Anonymus leírásával, mely szerint Hunor és
magyarokéról, amely utóbbi csak a hármas honfoglalás
Magor egy ideig ilyen mocsaras vidéken élt és innen köl
lezárása volt. Hogy egy ideig miéit laktunk sátrakban? Mert
töztek népükkel a Volga-menti Szkítiába; azt, hogy Ano
hosszú útról érkeztünk, a fejlett ókorból az európai közép
nymus Meotiszán nem az Azovi-tengeit kell érteni, bizo
korba, és nem hozhattuk magunkkal chorezmi várainkat.
nyítja, hogy Sztrabón az Arai-tavat (!) hívja Meotisznak,
Jurtáink praktikumban, művészi szépségben még így is
amikor a párthusok daha-parn eredetéről ír. (Figyelemre
felülmúlták a népvándorláskori „művelt” nyugat viskóit.
méltó, hogy az örmények viszont a heftalita hunoktól ere
Ám arra is volt példa, - mint Anonymus leírja - hogy7 a
deztetik pártus uralkodóházukat-Lukácsy, 2 4 ,3 0 ,220.O.).
honfoglaló magyar vezérek Atilla király palotáit megtalál
3.
A Kr.e. II-I. évezredtől több ütemből álló hatalmasták, és bennük laktak.
népmozgás indul meg nyugat felé is a Kaukázus, Fekete
Ami a szkíta díszítőmotívumunk ikonográfiái és egye
tenger régiójába (thrák-kimmeri-masszagéta-szaka-szartemes vallástörténeti jelentésrétegeit illeti, elsősorban azt
mata kultúrák), majd később, a Kr.u. IV. században a hefta
kell leszögezni, hogy7 e motívum rendkívül következetes
lita hunok, Atilla hunjainak jelentős tömegei törnek Euró
- de sosem merev, szolgai - ismétlődése a szkíta művészet
pába az Aral-tó vidékéről. Ugyanerről a területről követik
ben (palmetta-tulipán, rozetta-nap, szívek, indák), azt jelzi,
őket a rokon pártusok utódai, az avarok. (Az örmény írók
hogy - miként az ókori művészetben mindenütt - itt sem
csupán díszítő, dekoratív szerepről lehet beszélni, hanem
a Délkelet-Káspi régióban, ahol mások Parthiát, a pártus
tartományi: említik, Abarországról beszélnek - Lukácsy, 39.
olyan konkrét szellemi-vallási tartalom megnyilatkozásáról,
o. - lásd még: a pártusok jellegzetes, kerek városépítkezé
melyben a formaképző erők épp ezen a sajátos és a szkíta
sét, például Hatra esetében. A pártusok és az avarok azo
népekre jellemző módon mutatkoznak meg, egyszersmind
nosságára bizonyító erejű lehet az a tény, és ezt tudomásom
kulcsot adva e népek lelki-szellemi karakterének mélyebb
megértéséhez. így nem csupán - az ebben a vonatkozás
ban amúgyis gyér - írott forrásokban, hanem a művészet
ben, a népi művészet évezredeket megőrző képes beszé
dében lehet és kell keresnünk a magyar ősvallás, archaikus
szemlélet, s talán egy jövőbe ható üzenet nyomait.
Mielőtt azonban erre rátérnénk, s mivel az eddigiekben
is felmerült az iráni-perzsa ill. a turáni-szkíta fogalmak meg
különböztetésének szükségessége, röviden megpróbálom
Koj-kryglán-kala várának rekonstrukciója Tolsztov könyvéből
összefoglalni e probléma lényegét, ami az özönvíz utáni,
posztatlantiszi őstörténelem folyamán mint Irán és Túrán
szerint még senki sem vette figyelembe, hogy Dáriusz
perzsa király behisztuni felirata a pártusokat v ar kan áriak,
ellentéte, ádáz küzdelme alakult ki.
azaz hyrkánia-belieknek is nevezi - Rawlinson: Parthia,
A hagyomány szerint Irán és Túrán ősellentéte egy
27. o. - amely elnevezés fennmaradhatott, mert Menander
testvérviszályból keletkezett. A S ah -n am eh (Királyok
Könyve), az ősidőkben szájhagyomány útján továbbélő
bizánci történetíró ezer évvel később is v arkon itákn ak ne
vezi az avarokat - Lukácsy, 142. o. Teophylactos Simocatperzsa eposz középkori lejegyzője, Firdauszi elbeszéli,
ta VII. századi etimológiai magyarázata: var+ chunni csak
hogy a sárkányölő Firédun (Thraétaona-Fréton) király két
nála fordul elő az ogorok által szerinte csak felvett a v ar
fia, Túr és Iradzs között robbant ki egy évszázadokig tartó
véres háborúskodás Irán öröklése miatt. Végül Túr megala
népnév vonatkozásában. Theophylactos ügy okoskodha
pította Turáni (az Eviláthba költöző déli telepesek?), a Tűr
tott, hogy a Bizánctól szállásterületet kérő avarok nem
lehetnek azonosak az egykor hatalmas pártusokkal, ezért
által meggyilkolt Iradzs utódai pedig Irán uralkodói lettek.
Azonos rasszhoz tartoztak tehát az iráni és a török népek,
a nevüktől is megfosztotta őket, nem ismerve a varkonita
név eredetét.). Ezt követően a szkíta, hun, türk, ogur, ugri,
akikkel kapcsolatban Götz László is rámutat arra (AltheimStiehl: G eschichte M ittelasiens im Altertum című műve
szabir néven nevezett magyarok a VI-VII. században fel
bukkannak a Volga-Dél-Ural régióban, a kazár birodalom
alapján), hogy az avesztai óiráni nyelv szinte kibogozhatat
ban, amely Chorezmmel szoros kapcsolatot tartott fenn,
lanul össze van szövődve az őstörökkel (Götz, 237. o.).
(Ibn-Maszúdi leírja, hogy a kazárokat csak a perzsák nevez
Irán és Túrán további ellentéte vallási karaktert öltött,
ték így; eredeti nevük szabir, a szabirok viszont Prokopiosz
amikor megjelent a chorezmi vagy baktriai Zarduszt vagy
és Jordanesz szerint hunok); majd a magyar törzsek - való
Z arathusztra, a lótenyésztő Szpitam a (ragyogóan támadó)
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nemzetségből származó áldozópap és énekes és leh ozta
a p a rad icsom b ól a szent tü zet és a világ terem tőjén ek izenetét (Sah-nameh). Érdekes adalék és Zatrathusztra szár
mazását a szkíta népekkel kapcsolja össze, hogy Epifániosz
és Sevillai Izidorosz egyházi írók szerint a h ellén ek a z t a
N em rótot (Nimród) tartják Z oroasztern ek, a k i tövábbköltözvén a keleti terü letek fe lé B a k triá n a k a la p ító ja Ion.
(Götz, 337. o.)
Állítólag több, egymást követő Zarathusztra élt, mivel
szokásban volt egykor, hogy egy tanítás megalapítójának
kiválasztott követői felvették az alapító nevét és általában
e követők írták le később tanítójuk szóbeli közléseit. Való
színűleg ezért van akkora bizonytalanság Zarathusztra élet
idejének pontos meghatározása körül. Plinius szerint Mózes
előtt ezer évvel élt, Hermippos szerint, aki Zarathusztra
művéig az Avesztát görögre fordította, 4000 évvel Trója
eleste elé, míg Eudoxos 6000 évvel Platón halála elé helye
zi. A kutatók szerint Hermippos adhatja meg helyesen az
első Zarathusztra korát, míg az utolsóét a mazdaita hagyo
mány a Nagy Sándor előtti 258. évre teszi (Kr.e. 528-551
között). Úgy tűnik, az utolsó Zarathusztrák egyike származ
hatott a lótenyésztő nemzetségből, hiszen a lovat csak a
Kr.e. 2. évezred közepe ùtéfi háziasítottak, és csak ekkortól
kezdik megülni, ill. harci szekerek vontatására használni.
(Ez a korszakalkotó találmány a Káspi-tenger melléki szkí
ta-turáni kasszűk, a későbbi kusánok őseinek nevéhez
fűződik, akik az ókorban egy ideig Mezopotámia urai is
voltak - Padányi Viktor: D entum agyariaí)
A vallási képzetek történetében Zarathusztránál jelenik
meg először a földiség átalakításának, mélyreható átszellemítésének igénye. A korábbi un. ős-indiai kultúra, a Hét
Rishi kora, a világban-létet még „mayádként, látszatként,
a valós szellemi világot eltakaró fátyolként utasította el.
Meglehet, a szkíta-turáni népek kezdetben ugyancsak az
ősindiaihoz hasonló lelki-szellemi beállítottsággal ren
delkeztek, és épp mivel még közvetlenebb, spontán mó
don részesedtek az égi javakból - ez magyarázza, hogy
később is inkább művészetet, mint írásbeliséget hagytak
hátra - , ugyanilyen spontán módon akartak részesedni a
föld javaiból is, anélkül azonban, hogy a földet átalakították
volna a maguk javára. Ez egy évezredekkel ezelőtti állapot
lehetett, és - mint az égből lehullott aranytárgyakról szóló
szkíta őshagyomány is jelzi - a civilizációs váltás igen rég
bekövetkezett a szkíta-turáni népeknél is, sőt, úgy tűnik
magasabbra ívelt, mint az iráni perzsáké.
A mazdaizmus (a Zarathusztrának megjelenő A hura
M azda, Nagy Aura, Napszellem nevéből) mindenesetre
az irániak szent hite lett, és Gustászp vagy Vistászp (görö
gösen: Hüsztaszpész) király, Zarathusztra pártfogója
háborút indított a turáni király, Ardzsászp ellen, mert az
nem akarta elfogadni az új hitet. Irán és Túrán ellentéte
így a fény és sötétség mitikus-dualista küzdelmének képei
ben jelenik meg a perzsa hagyományban. Nem szabad
azonban, hogy bárkit is megtévesszen, hogy egy nép
hagyománya a mindenkori ellenfelet a valóságnál sokkal
feketébbre festi, önmaga iránt viszont mindig elnézőbb.
Érthető a perzsák bosszúsága: csúfos vereséget szenvedtek
a Kúroszok, Dareioszok, Xerxesek, ahányszor csak le akar
ták igázni a független érzésű, erőteljes szkíta lovasnépeket.

A makedón Nagy Sándor még falat is emel Hyrkániában,
a Káspi-tótól délkeletre a szkíták, Magóg népe ellen, mert
Jeremiás és Ezekiel próféták figyelmeztetése nyomán, hogy
h a a z Úr h arag ra gerjed, elkü ld i őket, Yaphet nagy házát,
felfo rg a tn i a fö ld et, összedön ten i a hegyeket, fe lfa ln i a z
em bereket. Nagy Sándor mégis a sötétség bölcsőjét (a szá
mára elsötétült szellemi világot) keresi Szkítaföldön, mert
hallotta, hogy ott van az élet forrása. (Ipolyi, M agyar
m ythológia, hasonmás kiadás, 351. o.). Később Atilla, hun
nagykirállyal kapcsolatban jön elő az átkos rendeltetés
mítosza, mikor a latin krónikák villámkorbácsúnak, Isten
ostorának, a földkerekség pörölyének nevezik, majd Lehel
és Bulcsú vezérek szájába adják ugyanezt: Mi a m agasság o s Isten b o ssz ú ja v ag y u n k. A hagyományos szkíta
erőfölénnyel szembeni túlzó reakciók, az irigység táplálta
gőg egyik példája lehet az is, amikor - immár a kereszténypogány ellentét köntösében, s talán azért is, mert vissza
akartuk szerezni avar-pártus rokonainknak a frankok által
elrabolt kincseit - egy német apáca, gandersheimi Hroswitha (933-1012) - egyébként Gizella királyné nevelője
és pornográf-szadista színművek szerzője a császárokat di
csérő talpnyaló udvari költeményei mellett - a magyarokat
egyszerűen csak férgeknek nevezi és azon sopánkodik,
hogy nincs megfelelő szer a kiirtásukra (Fischer-Fabian, A
német cézárok, 60. o.). Talán épp ennek az átkos rendelte
tésnek a mondvacsinált mítosza szolgált ürügyül, hogy a
halszagú finnugor atyafisághoz szelídítsenek bennünket,
és így elvegyék a szabadságszerető szkíta hagyományun
knak még az emlékét is? Természetesen minden nép tör
ténelmében találhatók árnyak, a visszahúzó erők megnyi
latkozásai.
Kétségtelen, hogy a szkíta-turáni népeknél is megvol
tak a szoláris vallási képzetek, létezett a szellemi nap kultu
sza. Erre mutat a szkíta őshagyomány égből hullott arany
csészéje és bárdja, melyek egyértelműen a napvallás
áldozati eszközei. (A m asszagéták a n apot istenként tiszte
lik, n eki lovat á ld o z n a k. - Sztrabón) De hírül adják ezt a
napkultuszt később a kazárok, pártusok, magyarok szoká
sai is, különösen az uralkodó személyével kapcsolatban,
akit szentnek, a nap fiának tartottak. Minden jel szerint a
szkíta-turáni népek nagy családjából a magyarság a szoláris
kultúrimpulzus hordozója, ahogy az áryják is kiváltak
ugyanebből a népközösségből, amikot Zarathusztra közve
títésével magukévá tették a Napszellem, Ahura Mazda im
pulzusát. A magyar tradícióban, művészetben vitathatatlan
nyomai vannak egy ősi napkultusznak, sőt, a néplélekben
rejlő-megnyilatkozó napjellegnek. Ez számos népmesében
is föllelhető, sokszor pontos átfedésben épp az iráni-perzsa
hagyománnyal (pl. a tűzön lovukkal átugrató mesehőseink
alakja rokonságban van az avesztai Szijávus alakjával, aki
nek szintén ilyen tűzpróbát, azaz a szenvedélyek legyőzé
sének próbáját kell kiállnia; ld. Berze Nagy János mese
gyűjtését, ül. Sah-nam eh, Tolsztov, 88. o., de ebbe a megfe
lelésbe tartoznak sárkányölő mesehőseink is). Különös
képpen megjelenik ez a napjelleg a magyar népművészet
tulipános-palmettás, és napos-rozettás motívumsoraiban.
Az emberi-természeti-kozmikus szellemi összefüggé
sek mély ismeretéről tanúskodik, hogy a rozetták általában
tulipánok, leveles-indás növényi motívumok és stilizált
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szivek társaságában jelennek meg. Régen ugyanis - és ez
a tudás az ezoterikus szellemtudományban fennmaradt a belső, öntudatlan lelki élet régióját, mely a szellemi koz
moszból eredő impulzusok alapján a fizikai testet fölépíti
és élettel hatja át, miként a nap tavasszal előhívja a földből
a növényeket, rokonnak érezték a növényvilágban sarjadzást keltő élettel. Egykor éteri folyamatokról, étertestről,
képzőerő-testről beszéltek - ma, más oldalról, de találóan,
az ember vegetatív idegrendszeri, hormonális folyamatai
ról. A régi szemléletben - melynek tárgya nem, csupán
tárgyának észlelhetősége veszett el egy időre - az emberi
szívet mintegy virágkehelyként fogták föl, amely az emberi
lény középponti szerveként befogadja a szellemi nap koz
mikus fényét. Az a háromszirmú, két csészelevelű palmetta-, ill. tulipánmotívum, vagy ősnövény, amely kivétel nél
kül mindig megjelenik Chorezmtől kezdve a kaukázusi

A palmetta-motívum sémája, valamint a kusán-kori palmettás fríz
párhuzama egy kiskunsági borotvátok oldalán.

egyházi ikonokon át a magyar népművészet szinte minden
tárgyáig, nem más, mint az éteri nap-erőktől megterméke
nyített szív lángoló kelyhének szimbóluma. Az sem kö
zömbös, ahogyan a kaukázusi művészetben a leveles form
áknak mintegy metamorfózisát ábrázolják (Tschubinaschwili, 27. tábla, Tsageri-ikon).

Főként az a népművészeti motívumegyüttes jeleníti
meg ezeket az ezoterikus összefüggéseket, amelyiken szív
ből növekszik a tulipán a geometrikus nap-szimbólum felé.
(Malonyay, III. 259. ábra).

Zala megyei mángorló lapicka

Egyébként ugyanezt a folyamatot asztrális síkon a szar
vasra (hold, nő) lecsapó oroszlán, griff vagy sas (nap, férfi)
képében is ábrázolták (ld. még a szarvas nővé alakulásának
motívumát: Kerényi Károly; A csodaszarvas a z Ezeregyn apban , in: H alhatatlan ság ésA pollón-vallás). Nem kizárt,
hogy a trifoliummal egyben az ősi iráni haoma-kultusz
megvilágosodást hozó növényét is szimbolizálták a zoroasztriánus pártusok, vagy pedig a kendert, melynek pszi

chedelikus hatását Hérodotosz szerint a szkíták is ismerték.
Mindezek az ábrázolások kifejezik azt az ősi szituációt,
amikor a bölcsesség- és életerők, a szellemi napfény még
nem a fejen keresztül, hanem a szíven át nyilatkozott meg,
vált tudatossá. Ekkor még az emberi lelki élet a szíven át egy
univerzális szellemi napból táplálkozott, s ezáltal volt
lehetséges, hogy a bölcsesség, az életszemlélet nem pusztán
kiokoskodott elmélet volt a valóságról, a valóság mellett, ha
nem maga a valóság nyilatkozott meg az emberben, s a gon
dolatok a valóságot követő hatalmas, eleven megismerő érzé
seket is hordoztak. A fej csupán konstatálta, amit a szív elétárt.
Ebben az éterikus lelki régióban, mintegy tiszta emlékezés
ként tükröződött az egyes embernek az ősei szellemével való
meghatározott kapcsolata is, és ennek az emlékezésnek
köszönhetően a külső valóság önnön eredetének belső képei
ben bontakozott ki az ember lelkében: a megismerés szívlátás
volt, a lelki szemek éleslátása.
Zarathusztra szent könyvében, az Avesztában is cent
rális jelentősége van a belső, szellemi fénynek, melyet
kh v aren ah -nak nevez a mazdaizmus, szent folyadéknak,*
isteni lángnak, amely tüzes, fénylő, életadó és nemzőké
pes. A Zarathusztra vallás lényege, hogy az ember e belső
szent tűz fényével átszellemítse, megnemesítse, eredetéhez
emelje a lehullott, elsötétült matéria világát. Zarathusztra
a testet eredetében a lélekkel azonos szubsztanciájának
tartja (M. Eliade. Vallási hiedelmek..., II. k., 250-252. o.).
Megjelenik tehát egy belső változás, mely arra utal, hogy
az iráni népességben hanyatlani kezd a régi szívlátás, és a
tudat már jobban megragadja a külső valóságot. A régi és a turániaknál tovább meglévő - magasabb képesség
hanyatlása és egy új világérzés csírájának születése avatta
Iradzs utódait áryákká, a világosság őrzőivé. Megváltozik
az időről alkotott felfogás, és a vallási dimenziók: a múltra,
az eredet szellemiségére, az ősök szellemére való statiku
sabb emlékezés helyébe lép lassan a jövő üdvösség érde
kében való dinamikus szellemi-fizikai munkálkodás, és az ahura mazdai kinyilatkoztatás révén - az emberiség tör
ténetében először jelenik meg egy világmegváltó eljövendő
alakja, a Szűztől születő Szaósjanté, a Szabadítóé, akinek
vonásait Mithra isten veszi majd át a pártus korban.
Ahogy minden születő kultúra, vallási impulzus még
szűkebb körű és kezdetlegesebb a hanyatló réginél, mely
nek ölén létrejön, úgy az iráni vallás és kultúra is kezdetle
gesebb volt a turánihoz képest. Ezt felismerve árnyaltabbá
válhatnak Irán és Túrán mitikus ellentétének az utókor által
elnagyolt képei, és megérthetjük a világtörténelem, a szel
lemtörténet ismétlődő köreit, azt, hogy ami az ősi Iránban,
Zarathusztránál és követőinél új világlátásként jelent meg,
az végső soron a modem, extrovertált technikai-tudomá
nyos kozmoszban teljesedett ki Nyugaton, de azt is meg
kell értenünk, hogy e mai világ materialisztikus féligazságai
nem jelenthetik és nem is jelentik az utolsó szót az ember
és a világ megismerésében. Mert reális jövője van az épp
századunkban kibontakozni kezdő új, nem-materiális
szemléletnek és életérzésnek, egy lassan újjászülető szelle
mi látóképességnek, mondhatni, egy jó értelemben vett
szellem i turanizm usnak. Ez egy éterikus-imaginatív szívlá
tás, melyet a szellemtudomány szerint az érzékfeletti, éteri
Krisztus-lény, mint a Földdel egyesült Napszellem kelt élet-
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re bennünk, elhozva az emberiség űj tavaszát. (R. Steiner,
A k arm a m egn yilatkozásai, 249-250. o.).
Talán épp ebben a vonatkozásban van feladata a keletközép-európaivá lett szkíta magyarságnak, hogy nevéhez
illőn„mag úr Tegyen ismét, a szellemi-fizikai életerők ura,
az élet megújítója: meg kell termékenyítenünk a hanyatló
- mert kiüresedett, bezárult, önérdekű - materialista racio
nalizmust a világ és az ember tényleges szellemi eredetére
való új típusú éteri emlékezés visszahódítása, felelevenítése
révén azáltal, hogy gondolatainkban, észleleteinkben
egyidejűleg felfedezzük az éteri kozmosz képeit, gyógyító
erőit. A Kárpát-medence éteri erőkben gazdag területe lett
kijelölve számunkra ehhez a feladathoz. Ezért lett egykor
Mária országa, vagyis az éteri Szűz Szófia (a rózsakeresztes
hagyományban a Bölcsek Keleti Csillaga, az Igazságosság
Napja) országa, hogy - miként a szív tulipánjának tiszta
kelyhe megfogan a szellemi nap, az érzékfeletti megisme
rés fényétől - Magyarország megszülje az emberi testvéri
ség egyénfeletti társadalmi rendjét. Mária a Gyermekkel:
az éterikus, lelki Magyarország, magyar nép a szellemi én
nel az ölében, melynek felnőtté válása bennünk elhozhatja
egy testvéri szellemű társadalmi rend kialakulását - miként
a hármas tagozódású tulipán növekszik a nap felé a ma
gyar nép régi tárgyain...
Különös, hogy mintha az évezredek alatt ellentétére
fordult volna az iráni-turáni szembenállás, a messzi ókor
ban kisorsolt szerepek: mert a turáni-szkíta népek a fény
mondabeli ellenségeiből a fény barátaivá lettek, és nyugat
ra vándorolva részben már a hunok, pártus-avarok, egészé
ben végül a magyarok - bár hasonlóan dualisztikus nem
zeti meghasonlás árán - felvették a keresztény impulzust,
és a szkíta harciasságot árya módra lassan befelé, egy belső

nemesedés feladatának teljesítésére fordították - míg a
mazdaita fényvallást követő árya perzsák végül is elutasítot
ták a saját vallásukban megjövendölt Világmegváltót és
mohamedánok lettek.
A ravennai San Apollinare Nuovo egyik mozaikján a
gyermek Jézushoz ajándékaikkal siető napkeleti máguso
kat a jellegzetes szkíta-pártus viseletben látni, mint másutt
Nagy Arszak vagy Szanatruq, pártus királyokat (Csömör,
394, 579- o.): kis körökkel élvarrott szűk nadrág, díszes tu
nika, köpeny (a mozaikok elkészítésében szerepet játsz
hattak Odoaker, Eticho fiának - Itália királya 476-493 - meg
tért hunjai vagy a manicheus pártus-avarok, hiszen pl. fehér
bárányok helyett fehér lovak egész méneseit is ábrázolták).
A pártus birodalom Jézus születése idején Rómával és Kíná
val vetekedő világhatalom. Vezető vallása a zoroasztrizmus,
és e vallás papjait nevezték minden időkben mágusoknak,
akik Hérodotosz szerint fehér lovakat áldoztak és a fehér
lovak vontatta szekéren utazó Mithrát, mint démon- és sárkányölőt, az egész földet beragyogó fényt, valamint Ardviszúra-Anáhitát, a szűz termékenységistennőt tisztelték. Ké
zenfekvőnek látszik, hogy a napkeleti mágusokat olyan
pártus főpapoknak, archimágusoknak tekintsük, akik - a
későbbi perzsákkal ellentétben - megértették, hogy Jézussal
eljött a Zarathusztra megjövendölte Szabadító.
A szkíta népek kora-középkori nyugat felé törése ha természetesen tartalmazott is harcias elemeket, mint
más népek mozgása is, hisz pl. a vandalizmust sem a hu
nokról nevezték el - mintha mélyen a Krisztus-impulzussal,
a Föld legnagyobb fejlődési impulzusával való találkozás
indítékát hordozta volna magában. Ami a művészetet illeti,
ennek a nagy találkozásnak a lehetőségét ott látni a szkíta
művészet nagyszem emlékein, Napkelettől Napnyugatig.
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CZEGANY SÁNDOR
0969)
1989-94
1995
1995-től

BME Építészkar
Diploma, OMvH
Vándoriskola (Farkas és
Guha, KAPOSTERV,
Sáros és Társa, AXIS)

Győr, családi ház, (1995-9/)

-

Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázi
um, büfé (1996)

Kecskemét, Daróczy-köz, Autista Köz
pont tanulmányterve (1996, Földes
Lászlóval)

VANDOROLDAL

V

GULYBÁN
( 1972)
1990-95
1995
1995-től

EDE

BME Építészkar
Diploma
Vándoriskola (INTERPLAN,
Sáros és Társa, AXIS
KVADRUM)

Tokaj, családi ház, (1995)
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KULI

1988-92
1993*95
1995-től

LASZLO
( 1968)

Ybl Miklós .Műszaki Főiskola
YMMF Építésztervező
posztgraduális képzés
Vándoriskola (Sáros és
Társa, Lomnici és Társa.
Ekler Építész Kft.,
KAPOSTERV)

Tűz és Gőz háza (1994. mester: Кару
Jenő)
H a r m in c k ü llő k e r ít e g y k e r é k a g y a t,
d e k ö z t ü k ü r e s s é g r e jlik :
a

k e r é k e z é r t h a s z n á lh a tó .

A g y a g b ó l fo r m á ljá k a z ed én y t,
d e b e n n e ü r e s s é g r e jlik :
a z e d é n y e z é r t h a s z n á lh a tó .
A

h ázon

a jt ó t - a b la k o t n y itn a k ,

m e r t b e lü l ü r e s é g r e jlik :
a

h á z e z é r t h a s z n á lh a tó ,

íg y > h a s z n o s a

lé te z ő

és h aszn ot a d ó a

n e m lé te z ő .

L a o - c e : T a o t e K in g ,
W eöres S á d o r fo r d ítá s a

Tárcái, játszótér terve (1997, mester:
Ekler Dezső)
...

a

N ég y lo v a s

ek k o r eg y

rop p an t

fö ld m o z g a tó s z e r k e z e te t fo r m á l a
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ESZENYI ÁK O S
( 1971)
1989- 90 Szarajevói Műszaki Egyetem
1990- 93 BME Építészkar
1993-95 YMMF Magasépítő Szak
1995-től Vándoriskola (TRISKELL,
KVADRUM, AXIS,
Farkas és Guba)

Budapest, XI. kér., Solt utca, Sós-ház
(1997)

ESZENYI ÁKOS
építészhallgató

RAJZKIÁLLITÁSA
Y B I. M I K L Ó S MŰSZAKI F Ő I S K O L Á N

1995 111.16-III 25.

Miskolc, Mélyvölgy utca, Temesváryház (1997)
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FU LO P ISTVÁN

Saját sír terve, 1995

(1969)
1994
19951996-98
1997-

YMMF oklevél
98 Vándoriskola
YMMF posztgraduális képzés
től BMF hadkieg.
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MOHÁCS TESTVÉRVÁROS
- részlet egy pályázati terv
műleírásából -

I.
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Felállítandó a négy város vala
mely pontján egy-egy tömb. Az
egyszerűség kedvéért nevezzük
csak: testvérfigyelő kommu
nikációs távcsőnek. A szabadtéri
tömb tartalmaz négy televíziót,
négy kamerát továbbá négy kla
viatúrát. Méretei egy' turista in
formációs konzol paraméterei
vel azonosak, annyi különbség
gel, hogy itt négy konzol van
összeforgatva és egybeépítve,
valamint az illúzió fenntartása és
a tekintet helyes irányba vetése
miatt, a készülékek az adott test
vérváros irányába pontosan tá
joltak.
Működésének megértését
nagyban könnyíti, ha felidézzük
magunkban a képtelefonról hallottakat, itt ugyanis egy
kibővített és kombinált képtelefonnal állunk szemben.
Gyakorlatilag: odaállok a megkívánt város képernyője
elé. A képernyő fölött kamera függ - engem vesz. Arcom
megjelenik az adott városban szintén felállított másik kon
zol képernyőjén. Álldogálok, bámészkodók - magyarul
kukkolok a másik városban felállított és általam irányítható
kamera segítségével. Előbb - utóbb odaáll valaki a másik
képernyő elé is. Látjuk egymást. Máris társaloghatunk.
Akár élőszóban, akár a klaviatúra segítségével - az arcunk
mellett megjelenő szöveg révén - írásban.
Ha nem jön senki, akkor „csak” szétnézek a másik
városban - az irányított kamerával. Ha ezt is elunom, akkor
kikeresek valami korábbi filmet a városról, ahol akár váro
si séták, akár élőképek vagy fényképek, kordokumentu
mok, legendák, történelem, várostörténet... miegyéb
közül válogathatok. Mintha csak a másik városban lennék,
de nem ott vagyok, hanem az van in. Arra fordítom a fejem
amerre a testvérváros fekszik, félresöprök mindent a látó-
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Amikor csak akarom.
Nem tudom kell-e részletezni micsoda határtalan erő
lakozik az ilyen - egyes emberekben fokozatosan felhalmo
zódó, személyes kapcsolatokon nyugvó testvérvárosi vi
szonyban.
Hisz barátokat, ismereteket szerezhetek a nap huszon
négy órájában rendelkezésemre álló közvetlen kapcsolat
révén.
No, de hova vezet mindez? Barátok, barátnők, ismerő
seik, ismerős ismeretlenek, csereutak, csereüdülések, közös
programok, közös munkák, vetélkedők, viszonyok ... min
den. Ha a testvér is akarja. Ha meg nem akarja, akkor egy
emléktáblányi időt sem érdemes rá pazarolni.
A konzolok lekérhető adatállományát természetesen
folyamatosan frissíteni, karbantartani kell. Rendszeresen
újabb és újabb adatokkal, érdekességekkel, információkkal,
új városi sétautakkal, fotókkal ... meg az isten tudja mi
mindennel kellene vagy lehetne feltölteni, hisz’ egy várost
sohasem lehet tökéletesen megismerni.

mezoboj^nru^^
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ZSUFFA ZSOLT
( 1972)
1990-93 YMMF Magasépítő Szak
1994- 96 YMMF tervezői posztgra
duális képzés
1995- től Vándoriskola (FORMA,
É -ll, AXIS)

Zalaszántó, magtár átalakítása és bőví
tése vadászházzá (diplom afeladat,
1996, konzulens: Kapitány József)

Ipolyvarbó, honfoglalási emlékmű (1996.
munkatársak: Csontos Györgyi, Molnár
Mihály, Pintér Tamás, Urban Árpád)
„ ...E lh a t á r o z t á k a
m en n ek

m ásh ov a

m a g y a ro k , h og y ’ e l
la k n i.

H li n d u l t a k

A t illa f ö l d j é r e , m e ly e t ö r ö k ü l h a g y o t t r á 
j u k . d e a z u t a t n e m is m e r t é k . E k k o r is m é t
m e g je le n t a

T u r u lm a d á r , s a / ( fe d e l e m

J ó i é s z á llv a le k iá lt o t t n e k i, h o g y k ö v e s s é k
ő t . . . A h o l a m a d á r e lt ű n t a s z e m ü k e lő l.
o tt t á b o r i ü tö tte k ,

m a jd a m i k o r is m é t

e lő t ű n t , ú jr a k ö t e t t é k m in d e n n é p ü k k e l
e g y ü t t . igy> j u t o t t a k e l s z á z a d o k

a la t t

P a n n ó n i á b a . A t illa e g y k o r i f ö l d j é r e . Itt
a z tá n a

m a d á r v é g le g e lt ű n t a s z e m ü k

e l ő l , e z é r t it t m a r a d t a k . ”

(Ducz László:

A k ö z ö ttü n k é lő

T u n d m ad ár c.

könyvéből)

Diósd, családi ház átalakítás (1996-97)
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VÁNDORISKOLA

F E L V É T E L I , 1997
kelhetetlen színvonalú munkákat adott
be, s ez önismeretük teljes hiányáról
árulkodik. Másik részük terveiben sok
értékelhető elem volt található; közülük
választottuk ki a négy legjobbat, akik
idén felvételt nyertek.
Bán Zoltán (YMMF)
Ferenc Marcell (BME - később
visszavonta jelentkezését)
Vince László (Építészeti Egyetem,
Szarajevó)
Zöldi Péter (Magyar Iparművészeti
Főiskola)
Munkáikat az alábbiakban mutatjuk be.
Salamin Ferenc

Nyolcadik alkalommal hirdettünk
idén felvételt a Vándoriskolába; a
pályázaton beadandó terv témája
egy zebegényi hajósmúzeum terve
volt. Л helyszínt egy 3-400 méteres
hosszúságú partszakaszból kellett a
pályázónak kiválasztania. A terve
zett épületnek külső és belső kiállí
tóteret, konferenciatermet és büfét
is tartalmaznia kellett. A kiállítás
Farkas Vince, a Zebegényben lakó
idős hajóskapitány gyűjteményét
mutatná be.
A pályázati kiírást kb. negyve
nen vitték el, s a beadásra tizen
nyolc pályamunka érkezett.
A pályázók az összes főisko
láról és egyetemről, valamint a kör
nyező országok magyarlakta terü
leteiről érkeztek. Egy részük érté

Zöldi Peter terve; alaprajzok és homlokzatok

47

NEGYVENNYOLCAS EMLÉKMŰ, SZERENCS
VANDORISKOLAS TERVPALYAZAT
A szerencsi Sziget Alapítvány pályázatot hirdetett a sza
badságharc és forradalom közelgő 150. évfordulója alkal
mából emlékmű tervezésére. A meglévő, lelkes, helyi fiata
lok kezdeményezésére épült, mai szemmel nézve szerény
obeliszket 1948. március 15-én avatták fel.
A szerencsi 48-as emlékműpályázatra - amely a vándorok
számára kötelező volt - 12 pályamunka érkezett. (Fülöp
István nem készített pályázatot).
A kéttagú zsűrit Salamin Ferenc és jómagam alkottuk.
Valamennyi munka megfelelt a pályázati feltételeknek
és így a pályázatot kiírók elé bocsáthatók.
Bírálatunk elsődleges szempontjai az alábbiak voltak:
1. A feladat abból a nézőpontból rendkívül nehéz volt,
hogy' dönteni kellett a meglévő emlékmű sorsáról. Többen
nevezték pompás, hősi tettnek az eredeti emlékmű megte
remtését, amit ennek ellenére gondtalanul eltakarítottak.
Tekintve, hogy az eredeti eszme fikarcnyit sem deval
válódott és így az elődök igyekezete tiszteletreméltóan di
cséretes, ezért azokat a munkákat részesítettük előnyben,
amelyek az ott lévő emlékmű megtartását, folytatását te
kintették kiindulásnak.
2. Többen voltak, akik a gondolati-, méginkább a törté
neti folytatásáan látták a megoldást. Az ív egészen Aradig
vezet. A csüggedés teljes, a magyar történelem sötétszürke
(avagy fekete) rezignáltsága alaphangulatot áraszt. Mind
ezek ellenére a kiemelt munkák közé soroltunk egyet, ahol
a 13-as szám is jelöltetik ugyan, de direktségét igyekszik
oldani a szerző azáltal, hogy ezek csak az áldozatok, jólle
het behelyettesítésük, mondjuk úgy: kézenfekvő. Mind
azonáltal az elsőhöz hasonlatos súlyú szempontunk az volt
(beértük azzal), hogy a dolog a forradalomról szóljon!
3. Igyekeztünk kiszűrni a tévedéseket. Gondolok arca,
hogy .volt pályamunka amely kettétört obeliszk(ek) között
hagyja az eredetit, de a két darab (a két torzó) azonos,
hogy tudniillik mindkettő az obeliszk csúcsa. Ezek linearizálásával egy történelmi tengelyi idéz meg a szerző, neve
zetesen a Bécs, Szerencs, MOSZKVA!? vonalat. Mindezek
ellenére a terv figyelemreméltó.
A fenti szempontok alapján kiemelkedően magas, szín
vonalúnak, szellemesnek, s ha tetszik, elegánsnak ítéltük
meg és ezért (egyedenkénti) első helyezettnek tatáltuk a
Vízöntő jeligéjű munkát. Díjazásaként a rendelkezésre álló
teljes összeget neki fizettetjük ki.
Rangsor és díj nélkül további három munkát neveztünk
meg, mint második díjasokat. Ezek a M adár; a Szózat és a
K ispál jeligéjű tervek.
A pályázaton résztvevők munkáját ezúton is köszönjük,
a díjazottaknak pedig gratulálunk.
Budapest, 1997. szeptember ló.
Sáros László

Kuli László

V íz ö n tő

jeligéjű terve

A húszezer forintos vándoriskolás pályázat mellett három
további pályázó küldött be tervet a szerencsi pályázatra.
Az öt főből álló zsűri a teljes mezőnyből első helyezettként
ugyancsak Kuli László tervét emelte ki; második díjat kap
tak Ekker Róbert és társai; harmadik díjat Révai Attila. A
kivitelezéshez a Sziget Alapítvány és az önkormányzat to
vábbi egyeztetést tart szükségesnek, de a pályázat alapján
az új emlékművet meg kívánja építeni. Valamennyi tervet
a szerecsi Bocskai Tstván Gimnázium és Közgazdasági
szakközépiskola aulájában állították ki. A közönségnek a
nyertesek mellett legjobban az É b r e d ja M adár,; a Szivár
vány, a S zózat és az 1998jeligéjű tervek tetszettek.
Válogatást mutatunk be a pályázati tervek anyagából.
Valamennyi pályatervet és műleírást ismerteti a Vándoris
kola által készített, sokszorosított kiadvány.
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Esztány Győző

Eszenyi Ákos

M ad ár

K is p á l

jeligéjű terve

jeligéjű terve

Gulybán Ede

S zózat

jeligéjű terve

В еке Pál

AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG VÉDELMÉBEN
- beszám oló egy folyam atban lévő akcióról T árgyilagosan
Az építési törvény tervezetével kapcsolatban 1997 február
jában közös petíciót hozott nyilvánosságra a Kos Károly
Egyesülés és a Közösségszolgálat Alapítvány (Lásd: Országépitő, 1997/1). A dokumentumot eljuttattuk a sajtónak
és egyidejűleg az Országgyűlés frakcióinak az önkormány
zatokkal és az alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó
országgyűlési bizottságoknak, valmint az állampolgári jo
gok biztosának is. A képviselők felhívásunkat egy megbe
szélésre szóló meghívóval együtt kapták, hogy legyen al
kalmuk és lehetőségük részletes tájékozódásra. Valószínű,
hogy e megbeszélés eredménye volt az a beadvány, amelylyel a hivatkozott törvénytervezet néhány passzusával kap
csolatban előzetes alkotmánybírósági véleményt kért ötven
képviselő - és amelyet (sajtóhírek szerint) később valami
ért visszavontak. Időközben a nyári ülésszak végén a kép
viselők jóvá is hagyták ezt a törvényt az általuk kifogásolt
szakaszaiban az eredeti előterjesztéshez képest ugyan
kompromisszummal, de logikáját illetően változatlanul a
centralizációt szolgálva.
A tavaszi hónapok folyamán felhívásunkat eljuttattuk
valamennyi település polgármesterének is azzal, hogy ré
giónként gyűléseket szervezzünk a részleteket megbeszé
lendő. így került sor március 17-én az egri és 19-én a bodrogkeresztúri, április 7-én a zalaegerszegi és 25-én a hód
mezővásárhelyi, május 6-án a dombóvári, 20-án a bábolnai
és 28-án a budapesti összejövetelekre, amelyekre kéthárom megye polgármestereit vártuk. A jelenlévők minden
helyszínen aláírták azt a nyilatkozatot, amely szerint ra 
g a szk o d n a k a z ön korm án y zatok a z o n jog á h o z, hogy a
helyi építési, en gedélyezési eljárás sa já t településeiken tör
ténjen, és így eb b éli au ton óm iáju k sértetlen m arad jon .
Miután felhívásunkban az írásban való egyetértő csatlako
zás lehetőségét is szerepeltettük, több, mint százra tehető
azon polgármesterek száma, akik ugyan nem jelentek meg
a gyűlések egyikén sem, de rövidebb-hosszabb levélben
kifejtették egyetértésüket. Jellemzően a községek és a
nagyközségek voltak azok, akik jogaik csorbításától félvén
a legtöbb egyetértő levelet írták; ami azóta történt, az poli
tikai érzékenységüket bizonyítja: az építési, engedélyezési
eljárás az országgyűlési döntés szerint városi jo g g á vált.
A hozzánk érkezett levelek közül a jelentősebbekből:
A Kós K ároly Egyesülés és a K özösségszolgálat A lapít
vány felh ív ásá v al, am elyet a z ön korm án y zatiság m eg
m en tésérefog alm aztak meg, <Я2ГÉpített környezet alakításá
ról és védelméről szóló törvénytervezet kapcsán , egyetértek.
Ö n korm án yzati jeg y zőkén t tiltakozom azellen , hogy a z
elsőfokú építésügyi h atóság i jog kört a telepü lésekből elvi
gyék, s nem azért, m ert kevés a fela d atu n k. A körzeti ügyin
tézés egyszer m ár m egbukott. Több kilom éter távolságból,

a települést nem ism erve ilyen ügyeket in tézn i nem lehet.
Nem beszélve arról, hogy a lakosság többletköltségéi, idejét
k i fo g ja m egfizetni.
Jelen leg h a t község társu lásban a lk a lm a z egy m ű szaki
ü g y in tézőt, a k i v a la m en n y i telep ü lésen m á r h ely - és
em berism erettel ren delkezik; ism eri a települések ren dezési
terveit, szakm aifelkészü ltség e jó . A tervezett törvényi válto
zást a z z a l in dokolják, hogy szakszerű tlen a z ügyintézés
a településeken, g on d ot jelen t kijelölés esetén a z eljárás.
E zen általán osító m egállapításokat visszautasítom .
D ifferen ciált bérezéssel lehetővé kell tenni, hogy jó l kép 
zett, felk ész ü lt sz a k em b erek v ég ezzék ezt a z igen fe le 
lősségteljes m u n kát ott, a h o l ez ek a z ügyek keletkezn ek.
És egy másik válaszlevélből:
A z ö n k o rm á n y z a tisá g m eg m en tésére v o n a tk o z ó
felh ív ásu kat cím ében kissé tú lzón ak ítélem . Úgy gondolom ,
h a z á n k b a n a z ön korm án yzatiság n in cs m ég olyan á lla 
p otban , hogy m ár m en ten i kellen e: jóm ag am in k áb b a z
erősítést tartan ám elfog ad h atón ak. (A m egfogalm azott tíz
p o n t sem h aran g kon g atást, in k á b b g y ü lek ez ő re sz óló
csengetést jelen t szám om ra!)
A közösségi szem pon tok n yom atékosítását teljes m ér
tékben in d okoltn ak tartom . Igen fo n to s azon b an , - talán
a lén y eg - hogy a közpon ti h atalom tú lkap ásai vagy egyes
tisztségviselők visszaélésével szem ben tu d jan ak a helyi,
v á la sz to tt d ö n tés h o z ó k e lle n p é ld a k é n t m eg m a ra d n i
választóik előtt. K ezdem én yezésü n k nem találh at biztos
a la p ra a v álasztóp olg árok között a k k o r; h a százm illiós
vagy m illiárd os csalások vagy tékozlások közp on ti téte
leih ez a helyi szin teken tíz vagy sz ázezres ( m illiós?) tiszte
letdíjak, költségtérítések vagy ju ta lm a k társu ln ak. S ajn á
latosan igen sok tapasztalatom van arról, hogy közpon ti
és helyi szin tű d ön tésh ozók között a z önm érséklet vagy
m áskén t szolid aritás m entén különbség csak kivételesen
tehető. E zen a p on ton egyértelm űen elítéln i a közpon ti
d ön tésh ozókat és m ag asztaln i a helyi szin tek választott
képviselőit nem lehet. (A z általán osítás e téren is veszélyes!)
M int kikövetkeztethető a fen tiekb ől, a z általam leírt
m egközelítésben egyetértek szán d ékaikkal, a szolid aritás
és szu bszid iaritás m in den állam polgárra k ö telez ő elvein ek
han gsú lyozása m ellett kezd em én y ezésü kh öz csatlakozom .
Szeretném azon ban , h a törekvésük (törekvésün k) a d em o
kratiku skereteken belü l m arad n a; elsősorban tájékoztatás,
a v álasztóp olg árok d ön tési h ely zetbe h o z á sa céljáb ó l,
fig y elem m el a k ö z elg ő á ltalán os választásokra.
A regionális gyűléseken elhangzottak a centralizációs
szándékok elleni közös fellépést javasló felszólalások, a
felhívással kapcsolatos egyöntetű egyetértés megfogalmaz-

50

ta bennünk azt, hogy a felkeltett érdeklődést kielégítve az
érzékelhető érdekeltségre alapozva az érdekeltek számára
újabb közös munkát tervezzünk. Erre (ha találunk olyan
szervezetet, amely a kiadásokat finanszírozná) 1997 őszétől
1998 tavaszáig kerülhetne sor. A közös munka során gya
korló polgármesterek dolgozhatnák ki mindazokat a hely
ben megtenni szükséges, avagy államilag megoldandó,
nemegy esetben éppen államilag finanszírozandó felada
tokat, amelyek jelenlegi megoldatlansága az önkormány
zatok működését gátolja vagy éppen ellehetetleníti.
A két szervezet közös felhívása ugyanis nemcsak az
építési törvény meghatározott paragrafusai ellen szól, ha
nem annál lényegesebb kérdésekről is. A felhívás szövege
indítványozta:
. - a települési törvény megfogalmazását
- a külterületek rendezetlen állapotának
megszüntetését
- a kistelepülések népességmegtartását eredményező
állami koncepció kialakítását
- a privatizált közüzemek díjait önkormányzati és
lakossági szinten ellenőrző elvek kidolgozását és
bevezetését
- az államnak a térségi és települési önkormányzatok
pénzügyi forrásokhoz igazított
feladatmeghatározását
- a közpénzek elosztásában átlátható, nyilvános és
ellenőrzött rendszer kialakítását
- a település- és térségfejlesztések közötti összhang
megteremtését
- a demokratikus módon választott középszintű
(térségi) önkormányzatok kialakítását
- az ország keleti és nyugati fele közötti fejlődési,
fejlesztési különbségek kiegyensúlyozására
irányuló országos stratégia kialakítását.
Belátható tehát, hogy a felhívás többről szólt, mint
amennyiben egyébként vereséget szenvedett. Belétható
az is, hogy mindebben senki másnak nem indokolt jobban
a javaslattevő szerep, mint éppen a lakosság bizalmát élve
ző, a legkülönfélébb helyzetekkel minden nap találkozó
polgármestereknek.
Tervünk az, hogy a legfontosabbnak látszó, a felhívá
sunkban szereplő témák megoldási alternatíváinak ki
dolgozásában együttműködést felajánló települések: Ajka,
Alsótold, Ároktő, Bábolna, Balatoncsicsó, Balatongyörök,
Balatonkenese, Baranyahidvég, Battonya, Bodony, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bonyhád, Cece, Ceglédbercel, Csabaszabadi, Cserépfalu, Cserkút, Cserszegtomaj,
Csopak, Csöhöly, Dombóvár, Drávasztára, Drégelypalánk,
Ernőd, Enying, Fácánkert, Farmos, Felsőberecki, Fűzér,
Galambok, Galgagyörk, Gyömrő, Győrság, Hajdúböször
mény, Hajdúsámson, Harc, Hegyhátszentjakab, Hódmező
vásárhely, Inke, Izsófalva, Jákó, Kákics, Kai, Káptalanfa,
Kerekegyháza, Kisapostag, Kistokaj, Komlódtótfalu, Kösd,
Köröshegy, Kőtelek, Kővágótöttös, Kunsziget, Lövő, Makkoshotyka, Markotabödöge, Marócsa, Medgyesbodzás,
Méhkerék, Mezőcsokonya, Mezőhegyes, Mezőhék, Mező
kövesd, Mikófalva, Mindszent, Molnári, Nagygeresd, Nagygyimót, Nagykörű, Nagymaros, Nagyrécse, Nemesbük,
Nemespátró, Nógrád, Noszvaj, Nyúl, Okorág, Olaszfalu,

Ordas, Orgovány, Őrbottyán, Petőháza, Pilisszántó, Pusztaottlaka, Pusztaszentlászló, Rátót, Rimóc, Románd, Sajószentpéter, Sarkad, Segesd, Sellye, Sirok, Soponya, Szajol,
Szegvár, Szentkirály, Szuhogy, Szurdokpüspöki, Tar, Tiszaalpár, Tiszacsermely, Tisztaberek, Tömörkény, Túra, Újhartyán, Vajdácska, Vasad, Vászoly, Zalamerenye, Zalaszentgyörgy és Zalaszentjakab polgármestereit 1997 ősze-1998
tavasza között többször is összehívjuk, és belőlük (képzett
ségük és/vagy érdeklődésük szerint) több hónapon át
együtt dolgozó munkabizottságokat szervezünk. Az általuk
fontosnak ítélt témákban szakértőket kerítünk melléjük,
esetleg a boldogabb sorsú országok működési rendszerét
is áttekinthetjük. Szándékunk az, hogy az e társaságba hí
vott polgármesterekkel m in den tém a m egoldási leh ető
ségével kap csolatban egyességre ju ssu n k. A legkülönfélébb
kérdésekben megfogalmazódó „közmegegyezés” lehetne
az a szöveg, amit az ekként aktivizált polgármesteri csapat
nevében 1998 nyarának elején az újonnan hivatalba lépő
kormány megfelelő, remélhetőleg új miniszteriális vezetői
elé bocsátanánk.
Szem élyesen
A képviselők számára szervezett megbeszélés előestéjén
otthon szólt a telefonom. Egy számomra természetesen is
merős nevű képviselő mutatkozott be és engem kért.
Mondtam, hogy megtalált. C sak an n yit a k a ro k kérdezn i,
- recsegett felém rádiótelefonján - hogy k i m aga. Akkor
még nem értettem, hogy mit és miként kérdez, és a vételi
nehézségek miatt megismételtem, hogy megtalált, én
vagyok az. Igen, d e k i m ag a?
Véletlenül jelen voltam, amikor az illető (persze még
valamikor az előidőkben) kultúrházigazgató barátomnál
állást keresett, és ez olyannyira fontos volt számára, hogy
az illető szobrának avatásakor is felemlegette. Amikor ez
az ünnepi pillanatokban elhangzott, magam is emlékeztem
rá, az akkor még kedves, cingár alakra, aki a hegyeken
átmotorozva keresett munkalehetőséget, és vagy egy órára
megakasztotta csendes borozgatásunkat.
Mondtam neki tehát, hogy én az vagyok, akit akkor
on lelt, és letettem a telefont. Dicséretére legyen mondva,
hogy visszahívott, eszébe jutott gyerekszobája is, igy már
köszönt, és bocsánatot kért, mondván, hogy ő máshová
elkötelezett, így csak megbízottja lesz másnap jelen. Meg
jegyzem, nem volt ott.
Aztán elgondolkoztam ezen a telefonon. Vajon mire
kérdezett? Tán csak nem arra, hogy vajon mitől vagyok és
vagyunk felhatalmazva arra, hogy bármiről bármiféle
véleményünk legyen? Vajon szerinte miféle meghatalmazás
kéne, és különösen persze kitől, hogy mondandómat bár
miféle módon elmondjam, elmondjuk? Miért nem mindegy,
hogy ki az, aki bármiről beszél; vajon miért nem a tartalom
a fontos, miért nem azzal kapcsolatos a rákérdezni való?
Bár persze jellemző ez a telefonon elrecsegett mondat,
hiszen a k i avatott, a z a leg av atottabb és aki kívül van
bármiféle körön, az leginkább hallgasson. Nekünk, akik
átéltük az elmúlt évtizedeket, régi ismerős az efféle gon
dolkodásmód. Gyűléseink meghívottjai is így lehettek ez
zel, hiszen regionális megbeszéléseinket átlengte az ille
galitás romantikája. Akciónk tán megőrzött valamit a
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nyolcvanas évek végének szabadon gyűlésező, petíciókat
és felhívásokat fogalmazó, szervezkedő hangulatából. Ma
napság már vannak településszövetségek, akik ugyanezt
megtehetnék, és vannak a legkülönfélébb szakmai szer
vezetek, amelyek ugyancsak tiltakozhatnának, és miénk
a minisztérium is, ha már szabad országban élünk.
Vagy mégsem?
Az önkormányzatiság, vagyis az, hogy a z ügyek hely
ben, és így ott in téződ n ek el, a h o l a p ro b lém á k m egterem 
nek, s hogy a z o k intézik, a k ik et egyidejűleg érin t is, a hazai
hatalmi fordulat számomra legértékesebb eredménye. Ha
a helyi választások alkalmából történt személyi döntések
eredményeképpen a megválasztottak esetleg rosszul kép
viselik választóik érdekeit, hát tessék máskor alkalmasabb,
tisztességesebb embereket választani. A rossz döntések
négyévenként korrigálhatok. Az ügyetlennek, a korrupt
nak, a hazudósnak, az önmagát képviselő képviselőnek,
a távlatosan gondolkodni képtelennek, a valakivel összefonódottnak mennie kell. Csak rajtunk, csak a helybelieken
múlik, hogy felelős kezekben van-e a település sorsa, és
ha nem, hát később abba kerül!
Mindez azonban csak addig igaz, amíg a z állam fé k e n
tartja m agát, amíg nem beszél bele a helybéli dolgokba.
Ameddig azt teszi és ott illetékes, ahol kell: a közrend bizto
sításában, a hon védelmében, a pénz értékének óvásában,
az önhibájukon kívül elesettek gyámolításában, az arányos
fejlesztésben, a hazai termelés védelmében. Ha nem tudja,
mit kell tennie, tanácsot kell adni neki. Nem a lobbysták
saját és sajátos érdekei, hanem az érintettek véleménye
szerint.
Ez év őszén és jövő év tavaszán éppen erre készülünk.
Bizakodjunk, hogy lesz majd, aki nem illetékességünket
kérdezi, hanem meg is hallgat, reménykedjünk, hogy intéz
kedik is. Akár úgy, hogy korrigálja, amit az előző kurzus
elrontott, ám akár úgy is, hogy ren d szerezi a tennivalót,
és hosszú távon összehan golt m egoldásokat keres. Remél
jük, hogy az önkormányzatiság védelmében.
B udapest, 199 7 augusztus 25.

Salamin Ferenc
FŐÉPÍTÉSZEK AZ
ÖNKORMÁNYZATOKBAN
A fenti címmel megtartott II. Országos Főépítészi Konfe
rencia inkább volt a Minisztérium, az Országgyűlés és a
Főépítészi Titkárságkétnapos tájékoztatója, mint főépítészi
tapasztalatcsere és találkozó. Bár előbbire is szükség van,
s főként a törvényelőkészítő bizottságok ülésein, az utóbbi
ra adott kevés lehetőség komoly hiányérzetet hagyott a
résztvevőkben. Beszélgetések során ugyanis kiderült, hogy
a főépítészek elsősorban egymástól szeretnének tanulni,
trükköket ellesni, tanulságos történeteket meghallgatni.
A jól szervezett, augusztus végi debreceni konferencián
felvetett gondolatok kiérlelésére tehát nem volt idő, az
alábbiakban mégis ismertetjük a fontosabbakat.

Az új építési törvény tervezete első fokon elvette az
önkormányzatoktól az építésügyi hatósági jogkört, de az
önkormányzatok és egyéb szervezetek, valamint a képvi
selők ellenállása miatt a végleges törvény 52. és 33- §-ának
megszövegezésénél kissé mérsékelte magát a centralizáló
jogalkotó. A rendelkezés módosított szövege azonban nem
teremtett jobb helyzetet, ugyanis noha meghagyta a lehető
séget a hatósági jogkör önkormányzatoknál maradására,
olyan szakmai feltételeket írt elő, amelyeket alig egy-két
polgármester tud és akar teljesíteni (felsőfokú szakirányú
végzettség, közigazgatási szakvizsga, stb.), s embert se
könnyű találni erre a köztisztviselői munkakörre, hiszen
az építészek nem szívesen mennek bürokratának, építési
előadónak, de szívesen vállalnának főépítészi munkát.
Ebből következően javasoltuk többen a konferencián,
hogy a jelenleg sok településen jól működő rendszer lehe-.
tőségét kellene az építési törvénybe beépíteni; azt ugyanis,
hogy az építési előadó státuszát ellátja egy arra tökéletesen
alkalmas, alacsonyabb végzettségű köztisztviselő, de szak
mai felügyeletet építési ügyekben a főépítész gyakorol magyarul: minden engedélyezési tervet, stb. átnéz, és az
engedély kiadásához szükség van az ő egyetértésére is.
Ezáltal a törvényben előíit szakmai színvonal biztosítva
volna, s ugyanígy az önkormányzatok által igényelt függet
lenség és a döntési jogkör helyben maradása is.
Ismertették a KTM önkormányzati főépítészekről szóló
rendelettervezetét. A rendeletkészítés alapgondolata véle
ményem szerint a főépítészek gyakran tisztázatlan helyze
tében jó, de a minisztériumnak (államnak) az ezzel járó
következményeket is vállalnia kellene. A főépítészi tevé
kenység ugyanis eddig is jól működött, sőt talán jobban
is, mint törvénnyel túlszabályozva, hiszen mindenki annyni
jogot és lehetőséget harcolt ki magának, amennyit akart
és tudott. A rendeletalkotásnak akkor van értelme, ha ez
egyben segíti is az önkormányzatokat, tehát, ha a főépítészi
munkakört minden településen kötelező státusznak írja
elő, és az állam az ehhez szükséges pénzt is biztosítja. A
jelenlegi önkéntes alapon ugyanis a 3200 településnek csak
kicsiny hányadában alkalmaznak főépítészt.
A Főép ítészi Kollégium állásfoglalás-terv ezete
megszívlelendő gondolatokat tartalmaz a rendelettel kap
csolatban. Az egyik javasolt új bekezdés, mégpedig a kö
vetkező, különösen heves ellenállást váltott ki a miniszté
rium képviselőiből: 1. § (7) bek.: A fő ép ítész fela d a tk ö rét
és illetékesség i terü letét é r in tő terv ezési jog o su ltsá g á t
m u n kaszerződésben rögzíteni kell, - tehát: hogy minden
esetben az alkalmazó polgármester és a főépítész állapodik
meg arról, hogy a főépítész tervezhet-e, vagy nem az adott
területen. Úgy gondolom, ez korrekt megoldás a kérdés
rendezésére, a minisztérium részéről azonban mereven
elzárkóztak a tervezési jog megadásától.
Szerencsére a jelen gyakorlat ezt a kérdést is rugalma
san oldotta meg. A főépítészeket ugyanis általában kétfé
leképpen alkalmazzák; vagy köztisztviselőként, legtöbb
ször főállásban, sokszor a hatósági osztály vezetőjeként, s
ebben az esetben a területükön általában nem terveznek
- s ezt nem is ambicionálják - legfeljebb ávrosrendezési
terveket készítenek; vagy pedig független szakértőként,
megbízással (másodállásban vagy szerződéssel), s ebben
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az esetben terveznek is a körzetükben, s ennek hivatalosan
sincs akadálya, minthogy a hatósági eljárásban nem vesz
nek részt.
A főépítész tervezési tevékenysége azért is fontos, hogy
ne csak szóban határozza meg a település arculatát, hanem
a gyakorlatban is mutassa be elképzeléseit, adjon irányvo
nalat, mércét. Szerintem az is természetes, hogy az önkor
mányzat azért alkalmazza a főépítészt, hogy a szükséges
tervezési munkákat is megcsinálja számára (iskola, óvoda
átalakítása, bővítése; feliratok, utcabútorok, buszmegállók,
stb.). Hgy Norvégiábna főépítészként dolgozó, magyar szár
mazású építész felszólalásában szintén érthetetlennek tar
totta a kérdés ilyetén felvetését, s elmondta: náluk termé
szetes, hogy a főépítészek terveznek is a saját településü
kön, hiszen a tanácsadás, építészeti koncepció kialakítása
mellett az önkormányzat éppen azért alkalmazza őket,
hogya helyi problémákat ismerő szakember oldja meg a
feladatokat.
El kellene dönteni végre, hogy7 mi az alapvető cél, és
ahhoz kellene igazítani a törvényeket, rendeleteket. Ha az
a cél - és szerintem csakis az lehet - hogy minden telepü
lésen legyen főépítész, és ezzel javuljon az ország építé
szeti színvonala, akkor ehhez az ország vezetésének bizto
sítania kell a szakmai és anyagi feltételeket. Tudjuk azt is,
hogya főépítészek nagy része szívből, „szerelemből”, s csak
másodsorban pénzért dolgozik. Ezt a hatalmas energiát kel
lene a rendeletalkotónak felhasználnia, és nem azon gon
dolkoznia, hogy van-e, vagy nincs korrupció. Bürokratának
egy jó építész se fog elmenni, de ha g a z d á ja lehet egy tele
pülésnek; ott az épített világ minden elemére vigyázhat és
akár meg is tervezheti azokat - azt szívesen vállalja. Ez lenne
a valódi segítség a falvaknak és városoknak.
Л főépítészek tapasztalatcseréjét a 90-es években a Kos
Károly Egyesülés konferenciáján kezdtük el, és ezzel egyidőben Bodonyi Csabával közösen több éven át BorsodAbaúj-Zemplénben is megszerveztük. Reméljük, hogy a
következő években az országos főépítészi konferenciákon
is többet tanulhatunk majd egymástól.

HELYET A KÉTELYEKNEK!
beszélgetés Kőszeghy Attilával
- részletek A F alu Város R égió cím ű terület- és településfejlesztési
foly óira t id ei 7-8. sz á m á b a n jelen i m eg a főszerkesztő\
H orcher F eren cn é beszélgetése K őszeghy A ttilával, E bből
közlü n k n éhán y részletet.

Mi a szerep e a törvénynek e helyzet k ia la k u lá sá b a n ?
Az 1996. évi XXI., a területfejlesztésről és -rendezésről szóló
törvény világossá tette, hogy hazai vizeken csak kormány
zati területi politika létezik. Egy-egy önálló területi politika
kimunkálására sem független szakmai gárda, sem források,
sem több független információs bázis nem áll rendelke
zésre. A koncepciófogalmazók a hazai piac szűkössége
folytán elsőrendű szempontként kell kezeljék a kormány
zat iránti lojalitásuk kimutatását, ezzel a szakmai mélységbe
merülés is megtakarítható.
me»

Mi a vélem énye a z O rszágos Területfejlesztési K on cepcióiéi?
Az a véleményem, hogy nem lehet tudni, miről van szó
benne! ... Az országos és a megyei fejlesztési koncepciók
egyaránt a cinizmus jegyében készülnek. Nincsenek válto
zatokra ráhangoló, érzékletes felvezetések, incsenek olyan
jövő-változatok, amelyek átbillenési pontjain az érintett
térségek településeinek szintjére lebonthatóan, drámai
vagy szelíd odaadással a kedvezőbb szcenáriók esélye
megnőhet. Nyomuk sincs olyan jövőkép-változatoknak,
amelyek teljesen új társadalmi tevékenységi hálóval szá
molnak. a jogrendben lehetséges áttörési irányok is fájóan
hiányoznak.
H ogyan látja ig azod ásu n kat a z EU terü letpolitikájához?
E kérdés tekintetében én többféle bizonytalanságot is látok.
Egyfelől azt, hogy jószerivel csak a felületi jelenségek adap
tálására figyelünk - mint például az intézményrendszer
leutánzása - és nem azokra a lényegi feltételekre, amelyek
azokat működőképessé és eredményessé teszik. Más szó
val: nem az EU területpolitika lényegét, hanem külsőségeit
vesszük át. Nem vagyok továbbá biztos abban, hogy az
EU-modell még sokáig működőképes marad. Véleményem
szerint keresnünk kellene a sajátos, a mi országunkban és
a mi népünkkel megvalósítható területpolitikai gyakorlatot.
M ondjon v alam i p ozitív at is!
Vidéken, főként kistelepüléseken nagyon sok pozitív kez
deményezés van. Ilyen például Tuzsér község esete. Mi
most ennek a településnek az általános rendezési tervén
dolgozunk. Itt kísérletezzük ki a tervezésnek azt a módszer
tanát, amely alulról építkezik és helyet biztosít a visszacsa
tolásnak is. Az emberek ugyanis egyedül maradnak, ha
nincs visszajelzés és nincs visszacsatolás. Ha nincs hatása
annak, amit mondok vagy teszek, akkor enni mélyedek el
a problémábna, megelégszem a felületes megítéléssel, ez
a munka példaértékű, nem pusztán szakmai, ahnem
emberi feladat is. Nagyon reméljük, hogy a tuzséri példa
ragadós lesz! Ránk férne már eg)7magunk által kitaposott,
a magyar kultúrát hordozó emberre méretezeti területi,
tervezési és területfejlesztési gyakorlat!

M i a vélem énye terü letpolitikán k m egújulásáról?
Ha nagyon tömören akarnék válaszolni, akkor azt monda
nám, hogy ami ma Magyarországon a területpolitika meg
újulása címén folyik, az egyszerűen nem felel meg a ma
gyar nép adottságainak, kultúrájának, és idegen a magyar
ember mentalitásától.
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(Szeretnénk, h a K őszeghy Attila a z O rszágépítő
sz ám ára részletesebben kifejten é vélem ényét - a szerk.)

BANKÓ ANDRÁS 1 9 6 0 - 1 9 9 7
Nehéz írni arról, hogy egy barátom meghalt. Ami személyes
fájdalom, az nem tartozik másra. Azt írom tehát, ami másra
is tartozhat. Együtt voltunk katonák, majd építészhallgatók
a Műegyetemen a nyolcvanas évek elején. A K ari P ap ír
című építész diáklapot szerkesztettük együtt, amiről akkori
ban mondta Makovecz Imre, hogy a legjobb lap az ország
ban (szomorú a többire nézve). András aztán otthagyta a
Műegyetemet és a Tanárképzőn tanult, a T an í-tan i című
lap főszerkesztőjeként. Szállítottuk egymásnak a cikkeket.
Ez volt tehát a kezdet.
Hosszú szünet után találkoztunk, és újból fölfedeztük,
hogy ugyanúgy, ahogy régen, a valóság érdekel mindket
tőnket. Ő újságíróként dolgozott, népzenei tárgyú cikkeket,
kritikákat írt. A Muzsikás-könyv kéziratával jött, melyre
nem talált kiadót. Sáros Laci segítségével a Kos Károly
Egyesülés kiadásában meg is jelent a M uzsikás évtizedek.
Ezzel a könyvével lett igazán ismert. Innentől kezdve And
rás is az O rszágépítő szerzőgárdájához tartozott. Bőrbeke
csében ott áll az Iparművészeti Múzeumban Makovecz
Imre 60. születésnapján készült csoportképen. Akkor már
túl volt betegsége első hullámain.
írt, szünet nélkül, kórházban és kórházak közt, míg
nem kiérdemelte a tán ch ázm ozg alom krón ikása nevet.
A cikkek, tanulmányok mellett novellák is születtek, és
közben szinte észrevétlenül íróvá vált. Teli tervekkel került
ismét kórházba, ahol június 19-én nyugodott el.
Ennyi a külső történet... De ki volt Ő?
A halál letisztítja a sallangokat és ott áll az a VALAKI, aki
csak szem ély, vagy esetleg ÉV is. A temetőben méltósággal
gyászünnepet ülő sokaság fölött ott állt András, valóságosan,
élete íve egyetlen pillanatban. Küzdelmei, kitartó munkája,
szenvedései egy igaz történetet rajzoltak ki. Amit el akart
hozni e világba, ha teljesen nem is, de lényegileg elhozta,
itt van. Egész élete küzdés volt, sok kudarccal, önemész
téssel, sikertelenséggel, és egy olyan szenvedéssorozattal,
amit senki sem mérhet fel, csak akinek ilyen betegsége van.
Mintha a Sors próbálta volna egyre csak, betetőzésként a
különböző, sem vele, sem egymással kommunikálni nem
képes orvosok vesszőfutó sorfala közt végiglökdösött,
végletekig elcsigázott szervezetet, melyet végül az intenzív
osztályon, a személytelen orvoslás keresztjére feszített, ahol
már hatalmas lelki ereje alól a test kihullott.
Nem sikertörténet az övé. Szenvedés és halál. De Se
bestyén Márta méltóságos dalában, felesége, három gyer
meke és a barátok tömegének szívében, írásaiban él. A
szenvedés nem tudta tönkretenni, a végén sem. Ahogyan
ő fogalmazta: élt: arán y lag szép életet... András él, már
nyugodtan eltemethetjük.
Ertsey Attila

Szeptember 26-án az Almásy téri szabadidőközpontban
Jersz e E urópa címmel koncertet rendeztek Bankó András
emlékére. A koncerten a magyar népzenei élet legjava kép
viseltette magát: a Kalamajka, a Vujicsics, a Makám, a Kalá
ka, a Kalyi Jag együttesek, Kobzos Kiss Tamás, Galagonya
Miklós,
Miquéu Montanaro, valamint a Zurgó, a Téka, az
••
Ökrös és a Kolompos zenekarok táncházai. A koncertet
az Almássy téri Szabadidőközpont, a Kaláka Alapítvány
és a Táncház Egyesület hozta létre.
Megjelenés előtt áll Bankó András monográfiája Miquéu
Montanaro-ról.
A Makám együttes legújabb CD-jét Bankó András em
léke előtt tisztelegve jelentette meg.

Önéletrajz
1960-ban születtem Budapesten. Rövid építész-hallgatói
időszak után 1986-ban szereztem diplomát a Budapesti
Tanítóképző Főiskolán. Dolgoztam segédmunkásként,
népművelőként és - általában külsős - újságíróként. Mun
káim szinte kizárólag kulturális témát érintenek, zömét a
táncház, a paraszthagyomány kérdésköre teszi ki, s a fönn
maradó részben is meghatározó a zene (pl. a jazz). Cikkeim
- többek közt - az alábbi lapokban jelentek meg: Esti H ír
lap; Film , S zín ház; M uzsika; Hitel; M agyar H írlap; M agyar
N arancs; P olifon ; Polip; Staféta; Új M agyarország; Új Tü
kör; továbbá két vidéki lap hasábjain publikáltam rendsze
resen. Ezeken kívül a Népművelés közölte C égér című
sorozatomat, a Magyar Rádióban hangzott el néhány írásom
és az Ifjúsági Szemlében megjelent P éter nem sz ik lá ra ,
Lakihegyre épített című szociográfiámat átvette a ’87-es Ma
g y ar M ozaik (írószemmel). A Magyar Nemzet szerződé
ses munkatársa voltam 88. X. 1. és 89. XII. 31. között,
valamint a Magyar Ifjúság alkalmazott hivatásosként a meg
szűnte előtti hónapokban.
Okulva „sikereimen” 1990-ben családommal vidékre
költöztünk, ahol a D u n aföldvár című kétheti lap főmun
katársa lettem ‘93-as rokkantnyugdíjaztatásomig. Az utóbbi
időkben a K apu és az O rszágépítő közölte cikkeimet, indu
lása óta a folkM A G azin főmunkatársa vagyok. 1994-ben.
M uzsikás évtizedek címmel adta ki könyvemet a Kos Károly
Alapítvány.
Feleségem logopédus, három gyermekünkből kettő
már iskolás.

A ki ism erte A ndrást, és segíten i szeretn e csa lá d já n ,
keresse f e l Ertsey Attilát, tel:(l)-1 4 9 -1 2 3 6 .
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Bankó András
BÁDOGJÁKAT
Éjjel indult útjára, ez volt a legföltűnőbb benne, hogy álta
lában éjjel közlekedett. Az alagsori kapuban nagy csattanás
jelezte, hogy az épületbe ért, s mindent betöltő döndülés
nyugtázta, amikor a liftajtónak szaladt. Innentől indulhatott
a találgatás, hányadikra megy, hány éves lehetett, akiért
jön? Kerekei minden zökkenőnél hangos döccenéssel el
akadtak. A négy gurigás láb fölött a sima, asztallap-szerű
fekrész úgy hatott,
mintha egy túl méretes
zsúrkocsi lenne. A tete
je adta meg a tákol
mány különlegességét;
a félkör formára kala
pált bádog - mint rezonáló test - ö ssz e té
veszthetetlen hangokat
hallatott. Mély regiszte
reit füllel talán nem is
érzékelték a kórház la
kói, a gyomruk reszke
tett bele, amikor éjjel
elindult.
Különös zene volt
ez. Az üres bádogfedő
zübörgése, mint meg
annyi nagybőgő fenye
gető morajlása átitatta
szinte a falakat. A roszszul bevett, kanyar miatt
az ajtófélfa és a kocsikeret váratlan, horzsolásos összedörgölőzése egy pillanatra mintha oldani tudta volna a szoron
gató érzést - akárha az addig fölgyülemlő feszültséget
sütötte volna ki eg y cintányér-ütem-, ám azonnal folytató
dott a fokozás, ahogy a forgózsámoly kereke céltalanul
tovább letyegett, s párja meg-megcsikordult hozzá. A hall
gató szinte várta a következő lengőajtó-puffanást, liftajtózörrentést, mert ezek a közjátékok legalább tagolták vala
mennyire a horrorisztikus szimfóniát. A legizgalmasabb
rész azzal a metszőén éles nvikordulással indult, amivel a
bádogjárat kereke a kórterem küszöbén áthaladt.
Az ápolandók, amikor kiderül, hogy meghalt vala
melyik ágyszomszédjuk, kénytelenek elhagyni a szobát.
Ha feküdni kéne, ha nem, muszáj kiülni a folyosóra, vagy
akárhová, a parkba, a büféhez, amíg teljes biztonsággal
leszögezhető, hogy az illető tényleg elköltözött erről a sár
golyóról. A nővérek szaladnak a paravánért - elrekkentik
,a tetemet, hisz mit bámészkodjanak már rajta, eddig tartott
kszemély élete, innentől csak szállítanivaló - , aztán össze
csomagolják a holmiját, meg őt magát. Ha egy nap öten
adják be a kulcsot, akkor ötször... A hullaszállítók megérke
zéséig a szoba élete föl van függesztve, nincs rádióhall
gatás, meg ki-becsászkálás a pénztárcáéit, vécépapírért,
csak néma csönd, az a síri, ami a paraván mögül szivárog
szét. Ennyiből katartikus, amikor a bádogjárat kerekei a
kórterem küszöbén átbicsaklanak; hamarosan vissza lehet
zökkenni a megszokott kerékvágásba.

Persze az ember sosem tudhatja... Amikor az alagsori
első dörrenés végiggomolyog a félhomályos folyosókon,
minden ágyfoglaló agyán végigcikkan: „lehet, egyszer ér
tem jönnek így”. A 7-es kórteremben fekvő karosszérialakatos nem is bírta magába fojtani, kiabált a nővérekkel,
miért kell ezt neki mindannyiszor végighallgatni, miért nem
lehet beolajozni a gurigákat s valami szivacsos hangtompí
tót eszkábálni a bádogfedő alsó peremére? Még az orvosai
nál is reklamált; ebbe fog belebetegedni igazán! Persze
teljesen hiába lázongott, mindenki csak a vállát vonogatta.
Pár nappal később be
feküdt ide a 7-esbe egy
nyolcvan fölötti bácsi
ka, amolyan könyvelő
féle; roppant ijedősen
tudott viselkedni. A la
katos rögtön pártfogá
sába vette, de ennek
föltétele volt, hogy a
bácsi is nyíltan szót
emeljen a bádogjárat
ellen. Őt viszont könynyen kiosztották, mit
akar még, élt eleget,
örüljön, hogy ingyen
kapja a gyógyszereit.
Határtalan belső vívó
dások töltötték ki nap
jait. Aztán a mellette
lévő ágyat egy sajátos
humorú v irág keres
kedő foglalta le. Az ő
véleménye szerint a bádogjárat zübörgése kifejezetten terapikus hatású: aki nem halálos beteg, az rögtön fölgyó
gyul, mert nem bírja elviselni a kis éji zenéket. Máskor
meg, amikor a kivágódó liftajtó másodszor-harmadszor is
fölverte álmából a szobát, a virágkereskedő szájára csalta
az irigykedő megjegyzést: mennyi koszorú-kuncsaft... Vé
gül beköltözött a nyakas karosszéria-lakatos, a lelkiző
könyvelő, meg a szatirikus virágkereskedő mellé egy epikureista cukrász: született tehetsége volt rá, hogy minden
nek a jó oldalát lássa meg először. Igyekezett helyére tenni
szobatársai észjárását:
- Az a bajotok, hogy mindig egyre, mindig csak arra
tudtok gondolni. Nekem tudjátok mi jutott eszembe a bá
dogjárat hangjáról? Egy tepsi mignon.
Ettől kezdve állandó gyanakvással tekintettek a
cukrászra. Ha meghallották, hogy nekilódul a bádogjárat,
inkább belelapultak az ágyba, fejüket a párnába fúrták vagy
a takarót húzkodták a fülükre, nem mertek szólni semmit
az ő élet-receptjeire.
- Uraim, nincs finomabb, mint a friss képviselőfánk;
ahogy remeg rajta a tejszínhab s illatozik a vaníliacukortól.
Hát a tésztáját ennek is kemencében sütik, mint hamvasztáskor minket, csak más a végeredmény. De minek folyton
a végső dolgokra gondolni?
Nem lehetett vitatkozni vele, úgyis igaza volt. S ahogy
az apróra darabolt mogyoró fahéjjal történő megszóratását
részletezni tudta... - közönsége szájában egyszerűen
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összefutott a nyál. Módszeresen alkalmazta szobatársain
életvidító agymosásait, s emellett ingyenes tanácsokkal
látta el a nővéreket, mit hagyott ki a kórházi szakács a
föltálalt kajákból.
- Nincs kéznél egy kis kakukkfű? Rántotta-csodát
lehet művelni vele, hölgyeim és uraim, higyjék el nekem!
Lassanként az emelet kedvencévé vált, szobatársait
pedig újratanította nevetni. Még megannyi okosságot tarto
gatott számukra, ám egyik este megállt a szíve. Egészen
és véglegesen. A karosszéria-lakatos egyből rákezdte:
- Ilyen pechünk is csak nekünk lehet...
A könyvelő rögtön kontrázott:
- Pedig már az altatómat is bevettem.
A virágkereskedőt addigra hazaengedték, bár ő úgyis
csak a maga módján sajnálkozott volna: „Most aztán mi
leszünk a célállomás, nem kell találgatni.” S valóban, két
és egy negyed óra múlva, szinte menetrendszerű pontos
sággal megérkezett a bádogjárat, s terhét fölvéve eltűnt
hivatása szerint. A két magára hagyott férfi még gubbasztott
egy darabig a folyosón. Csak ekkor tűnt föl nekik, hogy a
visszaúton már nem olyan fenyegető a bádogjárat hangja,
nem is csattan akkorákat az ajtófélfákon, küszöbökön.
Valahogy a liftajtó is kegyelettelibb csapódással csukódott
be mögötte.
Aztán mintha összebeszéltek volna, egyszerre álltak
föl a székről - a nővérek már lehúzták az ágyneműt, az
összes derékaljat és ágybetétet kitették a mosdóablakba
szellőzni - , a 7-es kórterem némán ásított ki rájuk. A karos
széria-lakatos előreengedte az öreget, aki csak ennyit dörmögött:
- Most meg kiment az álom a szememből!
(1995)
(Megjelent az Albertfalvi Egyházközségi L evélben , 1997/2)

Bankó András
NEMTELEN TÖRTÉNET
Katalógusból rendelt kertésznadrágot, gumicsizmát, szal
makalapot, míg a lapátot, a csákányt személyesen vásárolta
meg a Korszerű Gazdák Boltjában. Mihelyt mindent össze
készített, berakodta a holmit a vadonatúj terepjárójába, amit
akkor nyert, amikor az ásót és a kapát vette. Az egyedi
tervezésű kubikus taligát a tetőcsomagtartóra erősítette föl,
s utoljára hanyagul a hátsó ülésre dobta a R obinson túlélőkészlet fantázianevű ajándékcsomagot. Még egy elégedett
pillantás az expedíciós fölszerelésre, még egy önelégült
gondolat józanság, higgadtság, előrelátása okán - s indíts!
Közel a boldogság...
iM tod-e babám
Ahogy a sztrádára ért, kikönyökölt az ablakon. Aztán öt
perc múlva bevette karját, s így tovább, szabályos időkö
zökben ismételte az ellentétes irányú mozdulatokat. Min
den tíz kar ki- vagy betétei után igazított egyet a sugárszűrős
napszemüvegén, minden tíz napszemüveg-igazítás után
bekapott egyrágót. Cukormenteset, fokozott ízhatásút, szu

vasodás ellenit. És figyelt, járatta a szemét ide-oda, pász
tázta a horizontot: kereste a megadott helyet. így ment
három napon át, míg végre megérkezett. A természeti for
ma hossza megfelelő számú lépés, a szélessége is kellő
számosságé volt, a magassága épp elegendőnek bizonyult
- így tudta azonosítani.
A?nottaszta nagyhegy
A fölismerésig a kettős rejtvény megoldásával juthatott,
először a kis-, közép- és nagyhegyek megkülönböztetésé
be kellett beletanulnia, s aztán az utóbbiakból kiválasztani
a pontos leírásnak legmegfelelőbb domborzati alakzatot.
Miután megbizonyosodott arról, hogy a tévedés kizárva,
elégedetten járta körül megtalált nagyhegyét. Magában már
azt méregette, honnan is kezdje, hogyan is bonyolódjék a
művelet, miképp lenne a legegyszerűbb. S persze azt is
latolgatta, meddig tarthat el a munka: egy hét, két hét?,
fogalma sem volt róla. Cselekvési tervet készített. Ha az
Amottaszta nagyhegy oldalát középen bontja meg, a ma
gasabban lévő rétegek maguktól lepotyognak, talán nem
kell külön erőfeszítés a kitermeléséhez. S ha a csúcsot leta
karította, ráér kitalálni, miként birkózzon meg a maradék
kal, a széles és kiterjedt alapokkal - az eltiintethetetlennel.
Z sebken dőm n ek a négy>
Mindenekelőtt a taligát kellett a szállításra előkészíteni.
Azzal tisztában volt, hogy nem kell mindent egy az egyben
gondolni. Szükségesek a szimbólumok: az örökzöld, a bá
rány, a tűzláng - évente háromszor kibírható, ami nem
szó szerinti. Most elbizonytalanodott. A taligának is négy
sarka van. Biztos, ami biztos, fogott négy rézszeget, fölmar
kolta a formatervezett, króm-vanádium kalapácsot, s az
orrtörlút bélésként kifeszítve, bevonta a taliga alját. Valóban
középtájon bontotta meg az Amottaszta nagyhegy oldalát,
jól is haladt, míg a fölső termőréteget ásózta.
S arkában is el
A lapát könnyedén szaladt a föllazított kupacba, hamar
megtelt a talicska - s épp e tény ejtette csak gondolkodóba
őt, honnantól igaz az el, meddig tolja, hogy el legyen? A
hordás hordás; véletlen sem gondolt olyasmit, hogy miután a terepjáró épp a nagyhegy tövében állt - csak
úgy átlapátolhatná a jármű fölött az egészet... Már adódott
is a megoldás, ugye a mértani szimmetria, miegymás; ami
lyen távol kezdte elbontani a hegyet, legalább olyan messzi
kell elkubikolni a terepjáró túloldalán: így biztosan el lesz
hordva. Az újabb rejtvény megfejtése fokozta munkaked
vét, megpakolta, áttolta, odaborította, visszaszalajtotta fáradhatatlanul, mint egy perpetuum mobile. Csakhogy a
termőréteg fogyadozni kezdett, fehér kövek, mészdarabok
akasztották meg az ásót, egyre többet kellett csákányoznia.
Utóbb foszladozó szövetdarabok gubancolódtak a hegyes
szerszámra, aztán mintha kesztyű..., mintha cipő... Akkor
bosszankodott igazán, hogy vasvillát nem hozott, amikor
az első csontok előkerültek. Később egy koponyát kotort
napvilágra, hát eleinte furcsa érzés kerítette ilyenkor a ha
talmába, de később sikerült úrrá lenni rajta. Műfogsorok,
szemüvegek csikorogtak hőtárolós csizmája alatt, a munka
mégis haladt, nem akarta késleltetni vágyai beteljesülését.
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M égis a z enyém
Hirtelen kételyek sora vette körül őt, de nem törődött ve
lük. Nem hagyta fölmerülni, megfogalmazódni e kérdése
ket, csak a taligát nézte s az elhordást - magát a kubikolást.
Arca rezzenéstelen maradt, ám egyszer csak egy fehér sza
lagocskákkal díszített huzatot rántott ki a kapa sarka: a
pólya s a csecsemő csontvázának maradványai kibillen
tették megjátszott közönyéből. Szerszámait széthajítva ro
hant le a nagyhegyről. A kocsi nikkelezett küszöbén kere
sett nyugodalmat, tekintetét a jármű plüss-áhítatú belsejébe
fúrta. Újra kellett gondolnia, miként jutott az információk
birtokába, mennyire fontosnak hitte eleinte vállalkozását,
s mit remélt a megvalósítástól. Becsapottnak érezte magát;
azt semmi nem sejtette vele előre, hogy tömegsírt talál.
Eleinte kötélnek sem akart állni, aztán egyszer csak meg
változott az érzése, vonzani kezdte a titokzatos hirdetés.
Az elhatározás előtt meggyőződésévé vált, a feladat szólí
totta meg őt, s talán ez az, amiért született; ha el tudja, el
meri végezni, még sorsát is megválthatja. Többször is át
gondolta. Minden tökéletesnek látszott, minden remekül
egybevágott... és most tessék!
tesz el édes
Sokadszori megfontolás után, lelkében nyüszítve, utolsó
sejtjéig borzadva döntött, nekifog újra. Ha ő kezdte el, neki
kell befejeznie. Lehet, hogy tréfa, rossz csíny az egész,
mert az elhordás dacára sem leli meg élete párját (boldogságos galambját). De akkor is! - majd máskor figyelmesebben
tájékozódik... Orrát átjárta az oszló testek édeskés szaga,
szeme előtt ez a lehetetlen látvány, volt életek, testek, szer
vek mésszel elegyített maradéka, bőrén a félsz, nehogy
hozzáérjen s megfertőzze valami - mégse riaszthatja el
holmi külső körülmény. Maszkot, kesztyűt húzott, mielőtt
visszaoldalgott volna a nagyhegyre, s a túlélő csomagból
erősítő injekciót adott be magának. Tolta némán, tolta egy
kedvűen, konok ritmusban a taligát, csak tolta, tolta lendü
letlenül, újra meg újra a megerősítésére kellett gondolnia,
hogy abba ne hagyja. Úgy érezte, az ő szabad választása
csak az elhatározásig, illetve az ideindulásig terjedt. Innen
től, mióta itt van, minden sorsszerű.
G alam -bim m -bam m -bom
Belefeledkezve iparkodott, legyen túl mihamarabb a lidércen, nem akart gondolkodni, azt sem akarta, hogy bármi
féle gondolattal kelljen küszködnie. Mintha még mindig
menekült volna, nem a meggyőződés - így lesz jó - , hanem
a kétségbeesés - ennek meg kell lennie - irányította csele
kedeteit. Már a csúcson túl járt, amikor egy ízben a csá
kánnyal is alig bírta szétfeszegetni az összebogozódott
végtagokat. Leült egy közelben elnyaklott hulla mellkasára
- hördült egyet a súly alatt - , majd riadtan fölugorva az
jutott eszébe, íme, hát meglelte élete párját. Érezte, az őrület
határán van, s elfogadta, beletörődött. Milyen lenne, ha
innen választana egy alig használt társat, hátha van kevésbé
bomlott egyed is, hisz ő maga nem olyan nagy igényű.
Nem is telhetetlen, nem is kielégíthetetlen. És tényleg
elképzelte, milyen lehet „vele”, az élettelennel lenni, de
akkor már kiszaladt fejéből a vér, elvágódott és hányt,
hányt, míg a zokogás jóleső, fölszabadító rázkódása ki nem

emelte iszonyatából.
A kocsihoz botladozott, levetkőzött, megmosakodott
és új göncbe bújt. Még ott zakatolt agyában, hogy akivel
előbb találkozott »az nem én voltam«, pedig hát egyedül
tartózkodik itt. $ épp ezért itt, épp azért így, hogy MAJD
ne legyen egyedül. »Most már tényleg nincs más hátra (ga
lambom), sitty-sutty eltaligálom az Amottaszta nagyhegyet,
aztán föladom neked (galambom) a válasz-apróhirdetése
met: elhordtám.« Nem szabad másra gondolni, foglalta
össze magának új élete új törvényeit, csak a jövendőbelire:
Milyen lesz barnasága, szőkesége vagy mittudomén, feke
tesége, a termete, a tekintete... Csak a várható tulajdonsá
gait szabad találgatni, foszfátmentes és színtartó, lelkiekben
és vitaminokban gazdag, koleszterinben szegény, szavhihető és hordozható hitű, gyors reagálású és lassú lefolyású,
kis fogyasztású és nagy teherbírású, heves vérű és hidegen
is kenhető... »Elvégre nem kiárusításon vagyunk, nekem
nem kopott, másoktól levedlett alkalmi partner kell, hanem
a legújabb, a hosszú távra szavatos.«
Ettől aztán megnyugodott. Az utolsó taligányi hulla
maradványokkal már szinte szárnyalt. Maradt még pár hal
lókészülék, protézis a nagyhegy helyén, azt is összesöpör
gette, elhordta - kész! Lelki szemei előtt megjelent a tisztára
pucolt ásó, kapa s most először a nagyharang (bimmbamm), a gyertyák, a rózsák. Összepakolt, s amikor beindí
totta a terepjárót, eszébe nyilallt: lényegében ő váltotta
meg saját sorsát, most már biztos párra lel tehát.
(1996 vége)

Bankó András levele Sáros Lászlóhoz és
Tenkács Mártához - részletek
... Ez hülyén hangzik, hogy kezdem rendezgetni a „hagya
tékomat”, és tök nem is erre készülök, de pár aggasztó jel
miatt a lelketekre csomózom most ezt a két témát, nehogy
elkallódjanak.
1. Gróf Bánffy és Kos barátsága, amiről Hegedűs Géza
bácsival beszélgettem, megvan a kézirat is, csak nem olvas
tattam el vele, valahogy elmaradt, hogy megmutassam ne
ki. Az öreg járt a bonchidai kastélyban, ahová nem volt
bevezetve az áram, sem a víz, Bánffy azt mondta, ha az
őseinek jó volt így, jó lesz neki is, fáklyákkal világított.
Ugyanakkor a könyvtárt két részre osztotta (talán ugyan
azokkal a kötetekkel?), az egyiket a dohányosok használ
ták, a másikat a nemdohányzók. Ezt a kastélyt Kos is re
noválta, mielőtt a hábomban elpusztult. Egyébként Hege
dűs Gézát Kos letolta egy levelében, mert A z erdőn tú li
v eszed elem b en leírt egy kolozsvári tűzesetet, amit X-ből
látnak, csakhogy közben van három akkora hegy, hogy
na! Az ilyet Kos nem szívelhette... A levelet nem láttam,
de 82 táján még megvolt.
2. A csíksomlyói Kos-ház kérdéskörét a terepen is
körüljártam, Elsősorban az a mendemonda izgatott, hogy
tényleg Kos tervezte-e; ha igen, utólag levétette-e a nevét,
vagy vállalta. A KÁLÓT népfőiskolájának készült, nem
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messze a kegytemplomtól. A helyszín egy mélyedés, amit
fel kellett volna tölteni, de ez a háborús körülmények, a
sietség miatt elmaradt, Változtak az épület arányai is, azok
ban az időkben gerendavashoz enm tudtak hozzájutni,
kisebb fesztávokkal kellett dolgozniuk. Úgy tudom, az in
duláskor hárman tanítottak ott, Magyar Ferenc volt az igaz
gató (utóbb az fÿ'£raè>erfôszerkesztôje), aztán Szervátiusz
Jenő bácsi (Tibor itt tanulta a betűvetést), valamint az az
ember, akivel én beszéltem, ennek a tanítónak a fia, Ferencz S. István, az Ig az Szó-ban közölt valamit apja tanítói
múltjáról, akit én 80-82 táján még megtaláltam Somlyón;
gyanítom, azóta 6 is az árnyékvilágba költözött. Az ő szavai
szerint Kos azt mondta: a z t hittem , szebben is m eg tu djátok
ép íten i... és arra is kitért, hogy rendszeres csipkelődés folyt
a protestáns mérnök úr és katolikus megrendelői, szállás
adói közt.
Maga a KÁLÓT szervezése is rendkívül izgalmasan
indult, elsősorban a székely hagyományra építettek, tudja
nak a legények faragni, gazdálkodni. Le is zajlottak a tár
gyalások, a mintagazdasághoz Svájcból hozattak volna te
heneket, el is indult a megbízott, de Pesten telefonüzenet
várta, hogy ne folytassa útját; Somlyót elérte a front. Az
igazgatói asztalt a két Szervátiusz faragta; a lap alatti 10
cm-es frízben a székelység története elevenedik meg, most
a szeredai Mikó-várban van - ha igaz. Sose láttam; mesél
ték. Ennyit derítettem ki, ezt se mutathattam be a riport
alanynak, de megbízható jegyzetekre támaszkodtam, ami
kor cikké formáltam. A Vigilia küldte vissza, hogy nem
kell. A kézirat megvan valahol; talán föl is frissíthető.
Mindkét írással úgy vagyok, hogy még kéne dolgoz
nom rajtuk, most legyintett meg először annak a szele, mi
van, ha mégse jut rá idő. Mindenesetre előkotornám, aztán
elküldeném Nektek, hogy legyen velük valami; ha meg
tényleg befejezem ezeket, csakis az országépítőnek ajánla
nám fel közlésre.
Azt is módszeresen gyűjtögettem, hogy miféle művé
szeti ágakban tevékenykedett Kos Károly, miket alkotott.
A grafika, prózaírás, dráma nyilván megszámlálhatatlan.
De van, ami megszámlálható. Például a zene és a faragás.
Zenéről két dolog jutott a tudomásomra: az általa írt két
vers közül az elsőnek - amolyan háziáldás-féle - tán dalla
mot is szerzett; az A tila királról való én ek-et meg az indí
totta el benne, hogy egy székely asszony dudorászott éjjeli
vonatozás közben egy balladát. Faragás: Kuncz Árpád (?)
emlékasztala Marosvécsre a Helikon-körbe; Ady-emléktábla Kalotaszegre (vagy a Szilágyságba?); a bonchidai kastély
ba állítólag kandallót tervezett (vajon ő faragta-e?); a sakk
figurái, és Gaál Gábor síremléke...
Eléggé elragadt a hevület; remélen, nem nagyon tartot
talak föl ezekkel.
Ш
üdvözletét küldi, s további sikereket kíván munkátok
hoz.
Dunaegyháza, 1997. II. 25.
A n drás
•
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A CSÁNGÓ
MAGYAROKRÓL

TIZENKETTEDIK SZÁM

A TÉKA TÁNCHÁZI TÁJÉKOZTATÓ
FÜZETEK BEFEJEZETTJÉN TÖRTÉNETE
Vélem ényem szerin t a jelen leg i társad alm i kötülm ények
- ip ari fejődés, u rban izáció, k ih a ló fa lv a k , a
m ezőg azd aság au tom atizálása - nem ked v ezn ek a
népm űvészet továbbélésén ek, sőt, a z t egyenesen
elsorvasztják. T ehát m ara d a z egyén lehetősége,
felelősség v állalása, am en n yiben felism eri és v állalja a
jo b b ító cselekvést. C sakis a z egyéni kezdem én yezések
k ü lö n b ö z ő fo r m á i szőh etik tovább a hagyom án yozás
sz a k a d ó fo n a lá t. Meg kell tehát m en ten i a
népm űvészetet? K inek, h a teljességére n in cs jelen leg
igény? A jele n elröpül, és a jö v ő n em zed ékei m ég
bizon y talan abb á v álh atn ak a z értékek m egítélésében,
m int m i. T alán jó l fo g m ajd jö n n i n ekik egyn éhán y
kap aszkod ó, am it szám u kra m egőrizhetünk. Nem látok
m ás lehetőséget, m int a z egyéni értékm entést és
áld ozatv állalást a n n a k érd ekében , hogy egyfajta
kultu rális h id at alkossu n k a m űit és a jö v ő p a rtja i
között. T ulajdonképpen n in cs is m ás lehetőségünk, h a
n em zeti arcu latu n k m egtartása a cél.
(Részlet Molnár János: N épm űvészet - d e kinek? című
írásából)

1983-ban egy őrségi, Vadása-tó melletti Téka táborban szü
letett meg az ötlet, hogy a több mint tízéves táncházmoz
galomnak szüksége lenne egy rendszeresen megjelenő új
ságra, tájékoztató füzetre. Az időpont nem volt véletlen.
Alig hagyta el ifjúkorát a táncházmozgalom, máris válságá
ról, kifáradásáról beszéltek. A 70-es évek lelkesedése
alábbhagyott, egysíkúvá, rutinná szürkült a mozgalom.
Ahogy ezt az akkori táborban és a Téka táncházakban meg
fogalmazták, „az együttesnek és az őket körülvevő közös
ségnek olyan egyesületi jellegű autonómiára és olyan OTTHON-ra van szüksége, ahol lehetőség nyílna az értelmiségi
háttér újraszerveződésére, a közösséggel való szerves kap
csolatra, a népművészet egyes ágainak kölcsönhatására,
sőt a népművészet és a modern művészet kölcsönhatására
a képzőművészettől a színház és társművészeteken át a
zenéig".
Akkor még naivan azt gondoltuk, hogy e programban
olyan belső erő van, hogy mindez önerőből, esetleg mini
mális intézményi, állami támogatással megvalósítható.
Visszatekintve az azóta eltelt időszakra, kimondhatjuk,
hogy az OTTHON felépítése azóta sem fejeződött be mert külső okok miatt nem fejeződhetett be - , de a legtöb
bet ehhez a Téka együttes környezetében megvalósultak,
a táncházak és kapcsolódó műsorai, a nyári táborok és az
újság adták, ezért a táncházmozgalomban betöltött mun
kásságért kapott Életmű díjat az együttes.
A 80-as években, a 90-es évek elején az Almássy téri
Szabadidőközpont Téka táncháza volt a legnépszerűbb az
országban. A hagyományos táncházak mellett alkalman
ként öt-hatszáz résztvevővje volt a magyar népi ünnep
körhöz kötődő rendezvényeknek, Nagy László emlékest
jének, Domokos Pál Péter, Kallós Zoltán, Kiszely István,
vagy a meghívott vendégzenészek előadásainak, melyeket
a megújult Téka újság szerkesztősége szervezett.
Nagykálló melletti Harangodi tó partján több ezren vettek
részt az évek során a népzenei és kézműves táborokban.
Itt, Nagykállón - ha csak nyaranként is - sikerült az
OTTHON-teremtés. A helyi önkormányzat és a Téka
együttes közössége egymásra talált, közös erővel építették
meg Elder Dezső tervei alapján a szatmári tájba illő és a
közösségi igényeket jól kiszolgáló faszerkezetű tánccsűrt,
a kétszáz személyes ebédlőt és a többi épületet
A Téka együttes volt az egyetlen az országban, amelyik
ebben az időszakban a táncházmozgalom eszmeiségéhez
köthető, a pályázati pénzek függvényében több-kevesebb
rendszerességgel megjelenő újságot tudott megjelentetni.
1984- ben az együttes tagjai, Beszprémi Kata, Szász János
és társai köré szerveződött szerkesztőség a bemutatkozó
számban így fogalmazta meg az induló lap programját: „úgy
4 gondoljuk, hogy a táncház csak akkor lehet élő, ha nem
korlátozódik kizárólag a néptáncra, népzenével és nép
dallal való megismerkedésre, de helyet ad egyéb értékek
befogadására is. Meg lehetne találni az érintkezési pontokat
a népművészetre támaszkodó, modern művészeti - alkotó
tevékenységet folytató személyekkel, közösségekkel is:
népi iparművészekkel, építészekkel, a népzenéből, a nép
művészet más ágaiból ihletet merítő, attól eszközt és formát
kölcsönző alkotóművészetig. E nyitott programból már az

első - az Almássy téri Szabadidőközpont támogatásával
megjelent - füzetekben is sok megvalósult. A szokásos
táncházi hírek, népzenei, kézművességgel foglakozó írá
sok mellett cikk jelent meg Kos Károly, Cseh Gusztáv élet
művéről, Bibó Istvántól a parasztpárt és a parasztkultúra
kapcsolatáról (tudomásunk szerint ez volt az egyetlen Bibó
írás a Kádár korszakban, amely átment a cenzúrán), az
Erdei András-féle velemi Tárgyformáló Stúdió munkájáról.
Néhány lapszám kiadása után a szerkesztőség egy ré
sze úgy érezte, hogy az újság eddigi formáján, profilján
módosítani kell. A táncházi közös programok tapasztalatai
alapján megfogalmazódott, hogy a 18-20 éves törzsközön
ség felé- akik csak most kezdenek ismerkedni ezzel a kul
túrával- közérthető előadásmódra van szükség, de mindezt
a szakmai, tudományos színvonal legkisebb vesztesége
nélkül kell közvetíteni a lehető legszélesebb táncházas
közönséghez. A maga teljes egészében kell bemutatni a
magyar népkultúrához kötődő üzeneteket, a tárgyi népmű
vészet elemeit, a vallástörténetet, a népi hiedelemvilágot,
a településtörténetet, a kisebbségek demográfiai adatait,
a népi jelrendszer üzeneteit, de ezen túlmenően meg kell
ismertetni mindezek történelmi hátterét, az évszázadok
alatt felhalmozott értékeket, ezeket az éltékeket tovább
gondoló kortárs művészeket, írókat, képzőművészeket,
zenészeket, építészeket. Az ehhez szükséges formai és tar
talmi változtatás a grafikus Molnár János gondolata volt
annak felismerésével, hogy az egységes és összefüggő
rendszert alkotó népi-nemzeti kultúrát és hagyományt csak
úgy ismerhetjük meg a maga teljességében, ha ismerjük a
részeket is. Ehhez néprajzi tájegységre osztva a történelmi
Magyarországot, olyan tematikus számokat kell megjelen
tetni, melyek egy-egy tájegység tárgyi és szellemi kultú
rájáról a lehető legátfogóbb képet adják. E program megva
lósításához Bankó András, Lányi György , Molnár János és
e sorok szerzője részvételével új szerkesztőség alakult.
A rapszodikusan csordogáló pályázati pénzekből
(Bethlen, Soros, József Attila Alapítványok, Művelődési és
Közoktatási Minisztérium) egy moldvai csángó egy a tör
ténelmi Magyarországon letelepült csángókat bemutató és
egy-egy kalotaszegi, felvidéki, burgenlandi, délvidéki és
kárpátaljai szám jelent meg. Mivel nem volt lehetőség a
táncházmozgalmat eddig legátfogóbban bemutató Nomád
nemzedék II. kötetének kiadására eredeti formájában, a
táncházmozgalom húszéves évfordulójára, ezt is a Téka
újság adta ki Bodor Ferenc szerkesztésében.
Amikor a körülmények lehetővé tették, a szerkesztőség
rendszeresen felkereste a határon kívüli területeket, igye
kezett megtalálni a legjobb szakértőket, művészeket. Gyűjtőutakon vettek részt Kallós Zoltánnal, a néprajzi, törté
nelmi írásokat többek között Domokos Pál Péter, Halász
Péter, Szabó T. Ádám, Kalotaszegről Vasas Samu, Kárpátaljáról Vári Fábián László, Bállá Gyula, Felvidékről Ág
Tibor, Vajdaságról Király Ernő jegyzik. Olyan magas szinten
alkotó, de a köztudatba be nem került alkotókat mutatott
be az újság, mint Lipcsey György szobrász Dunaszerdahelyről, a fafaragó Kudor család és Kalló Gyula fametsző
Bánffyhunyadról. A Téka újság közölt először részletes
néprajzi történelmi ismertetést és pontos demográfiai ada
tokat a burgenlandi és kárpátaljai magyarságról, átfogó
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ismertetést a délvidéki és burgenlandi népzenéről, a mold
vai csángó magyarokról, mindezt úgy a szerkesztőség, mint
a szerzők jogdíj nélkül végezték. Számos társművészet sze
repelt lapunkban, ezek közül csak címszavakban emelném
ki azokat, melyek az Országépítő olvasóit is érintik, jelezve
a Téka újság nyitottságát: Szatmár településtörténete és
népi építészete, Dióhéjban Burgenlandról (várak, kasté
lyok bemutatása), A varázsló kertje (Szabadka szecessziós
építészetéről), A gerényi templom, Kos Károly arcai, A Házsongrádi temető kopjafái, A bánffyhunyadi és nádasdaróci
templom ismertetése, Debreczeni László és Kalotaszeg, Egy
magyar Messiásról (Hadik András írása Makovecz Imréről),
Egy régi bál dokumentumai (Kós Károly első közlési! le
vele). Megváltozott az újság külső megjelenése is, fotóanya
ga sokat gazdagodott. A mai valóságot megörökítő fotósok,
mint Móser Zoltán, a csíki Barabás Zsolt, Ádám Sándor
képei mellett az újságok jellegét a Néprajzi Múzeum archív
felvételei határozták meg.
A 13. lapszám megjelenésével egyelőre lezárult az
újság története. Még elkezdődött a székelyföldi és a mező
ségi számok szerkesztése, de a megjelenésre már nem ke
rülhetett sor. A pályázati lehetőségek beszűkülésével, a
nyomdai költségek emelkedésével a Téka és a tőke verse
nye egyoldalú lett és nem a Téka győzött. A vesztes azon
ban nem csak a Téka. Azóta sem jelent meg Magyarorszá
gon hasonló, értékeinket, hagyományainkat rendszeresen
megjelentető kiadvány, olyan kiadvány, mely a Kárpát
medence teljeskörű nemzeti kultúráját tudta tudományos
szinten és mégis közérthetően bemutatni.
Virt D ezső

M IZUJS?
Olvasni jó - mondta nem is tudom hirtelen, hogy ki. De
mit tegyen az a jámbor, aki arra vágyik, hogy a népzenévelnéptánccal foglalkozó eseményekről, vagy általában a
paraszthagyományokhoz kötődő törekvésekről megtudjon
valamit? Bizonnyal csak egyet: várja a fehér hollót; az ittott. S meglehetős ritkán megjelenő cikkeket...
Természetesen sokkal jobb lenne, ha eleve egy cikkar
chívum meglapításáról, írhattam volna, de - sajnos ez is
természetes - mecénás intézmény, anyagi fedezet, miegy
más nélkül ez elképzelhetetlen. Jómagam régóta igyek
szem figyelemmel kísérni a táncházzal kapcsolatos íráso
kat; az eredmény mintegy negyed kilónyi újságki vágás
(pénzt legfeljebb a MÉH adna értük). Azok a tapasztalatok,
amelyeket régesrégi cikek újraolvasása közben szerezhet
az ember, még ennél is becsesebbek lehetnének. Például
a táncházzal kapcsolatos írásokban eleinte csak vállveregetős éljenzések láttak napvilágot, amelyek elismerték
ugyan a létjogosultságát, de a lényegéből alig láttattak vala
mit. Pont ez a megközelítés ébresztette azt a gyanút, hogy
a táncház sem egyéb, mint múlékony divat; egyszerű, ze
nés-táncos szórakozási forma, semmi több.
Eire úgy lehetett válaszolni, hogy a hagyományőrzés
fontosságát kezdték hangsúlyozni a védelmezők.előtérbe
kerülteka tényleges értékek, elkezdődhetett egyfajta isme
retterjesztés. Előbb földrajzi neveket kellett megtanulni,
utóbb néprajzi szakkifejezéseket. Amikor kiderült, hogy
ezt a folklór-reneszánszt nem lehet olyan egyszerűen záró
jelbe tenni, akkor már közvetlenül a fiatal népzenei elő
adók munkáját igyekeztek bemutatni a szerzők (tudomá
nyos kutatások, gyűjtések, lejegyzések s más érdekes
események történeteivel ismerkedhettek meg az olvasók);
a zene élvezete és a tánc látványa mellett e törekvések
művelődéstörténeti jelentőségére is fény derülhetett.
Végül el kellett jutni a lényegig; egyfelől a kisközös
ségek kialakításánakközm űvelődési problém áihoz,
másfelől a kisebbségi (szub?) kultúrák iránti fogékonység
szükségességéhez - csak ez még korántsem általános. (...)
Ahhoz, hogy a táncház tovább fejlődhessen, elengedhe
tetlen, hogy öntörvényű alakulásában egyre tudatosabb
szerepet játsszanak az érdeklődők. A jelenleginél sokkal
több cikkre, mélyebb elemzésekre volna szükség, miköz
ben a műfaj művelői eleve a kritikát hiányolják. (...) Talán
a most meghirdetett MIZUJS? sorozat segíthet helyretenni
zavaros fogalmainkat. Ha tényleg eljött az elvi tisztázás
ideje, akkor a MIZUJS? föltartóztathatatlanul beindul. így
ellenőrizhatő a gondolatmenet, s ezért varja a nagyérdemű
Olvasó cikkajánló leveleit s egyéb hozzászólásait, netán
vitairatait
B an kó A ndrás
(TÉKA, 1 9 8 6 - részletek)

Molnár Já n o s grafikusművésznek a TÉKA szerkesztőjének
a közelmúltban két kiállítása volt. Időu tazás címmel a Ma
gyarok Házában grafikai lapjait, Ikon ok a városból címmel a
Magyar Kultúra Házában temperaképeit mutatta be.
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VISEGRÁDI TÁBOR, 1 9 9 7
Arról a kérdésről, hogy meddig tait a nyár, a csillagászok
és meteorológusok véleménye eltér. Abban azonban meg
egyeznek, hogy november 15-ig semmiképpen sem.
Más a helyzet az építészhallgatókkal: a nyári visegrádi
építésztábor befejező aktusa, elkészült „művünk”, a hang
szer avatása erre a kései időpontra csúszott. I log )’ miért,
abban leginkább néhány épszerkrajz és lakóterv a hibás.
E röpke bevezetőből is kitűnhetett: idén is volt tábor a
visegrádi István-bányában. Sőt, néhány éves pangás után
lassú növekedésnek is indult: ez évben több mint tízen,
néha tizenöten is előfordultunk a Táborban.
Abban még tavasszal megállapodtunk, hogy a Kőbe
fagyott Muzsikához elsősorban egy Kőbefagyott Hang
szerre van szükség. S mivel kicsiny társaságunk amellett,
hogy szereti a zenét, aktívan műveli is, nekiláttunk megter
vezni egy addig soha nem látott méretű és reményeink
szerint építészeti értékeket is hordozó hangkibocsátó alkal
matosságot: leginkább egy óriási basszusgitárra emlékeztet.
Ástunk egy nagy gödröt, melyet kiraktunk kővel, majd
kitapasztottuk agyaggal. Ezt a „hangdobozt” fedtük le egy
1,5 X 3,0 méteres 0,6-os acéllemezzel, melyet a Bonex Kft.-

től kaptunk ajándékba, akik ezt nagyvonalúan még le is
szállították a táborba. A lemez egy szakadék fölé nyúló
fakonzol és acélhuzalok segítségével van kifeszítve a gödör
fölé. Erre támaszkodik fatartókon keresztül a négy - hat
méternél hosszabb acélhúr, melyeket környező fákhoz
feszítettünk ki. További támogatóinknak, a Kos Károly
Alapítványnak és a Dufa Kft.-nek köszönhetően jó minő
ségű faanyagot és acélkötélzetet tudtunk beszerezni. A
gödröt úgy alakítottuk ki, hogy egy kis nyíláson be lehet
bújni, s „zenélés” közben belülről is lehet élvezni a dörmögést-brummogást. A hangszer környezetét zenehallgató
térré formáltuk, a húrok mellett elfutó kőúttal, mely a sem
mibe vész, támfalakkal s egy „meditáló paddal”.
Az elmúlt hetek szomorú tapasztalata, hogy ismeretlen
gyujtögetők elkommunizáltak némi faanyagot a támfalból,
ám reméljük, hogy a lényeg, a Hangszer még egy ideig
lehetőséget ad a bolond egyetemistáknak és egyéb lelkes
embereknek közös zenélésre.
A 15-ei avatóval kapcsolatban néhányan kétkedve kér
dezték, lesz-e ember aki abban a hidegben éjszaka felmegy
a táborba. A cáfolatot az a sokszínű nemzetközi társaság
adta, aki a sziklatetőn élőben hallgatta a „kortárs impro
vizációt”, mely sötétedés után hangzott el. A megnyitó után
mindenki kipróbálta a Hangszerben rejlő lehetőségeket,
így aztán az avató pár órás örömzenéléssel folytatódott.
Cseh K álm án
A SZEMÉLYIJÖVEDELEiMADÓ egy százalékának fel
ajánlásával 171.617 forintot utalt át az APEH a Kos Ká
roly Alapítvány számlájára. Ezúton köszönjük meg a
támogatást, és kérjük, hogy jövőre is tiszteljenek meg
bizalmukkal. Adószamunk: 19193580-2-42. A befolyt
összeget kiadványokra kívánjuk fordítani.
A K ós K ároly A lapítvány K uratórium a
AZ YBL MIKLÓS MŰSZAKI FŐISKOLA Népi Építészeti
Tudományos Diákköre a korábbi hagyományoknak meg
felelően idén is végzett épületfelmérési gyakorlatot, ezúttal
Kárpátalján. Dr. Szabó László irányításával huszonkét hall
gató huszonöt lakóházat mért fel a Beregszász melletti
Nagybereg községben, tizenkét napos munkával. A hely
színen kiváló kapcsolat alakult ki a község lakóival, tiszt
ségviselőivel, valamint a Kárpátaljai Magyarok Kulturális
Szövetségének képviselőivel.
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ERIK

AS MUS S E N

Novemberben jelent meg Stockholmban G aryJ, Coates nagyszerű
monográfiája: Erik Asmussen, architect (Byggíbrlaget). A 240 oldalas
kötet Max Plunger 240 fotójával, 170 tervvel és vázlattal az első
összefoglaló publikáció a most nyolcvan éves, aktívan dolgozó
építész tevékenységéről. Asmussen a Stockholmtól délre, a tenger
parton fekvő Járna melletti antropozófus központ épületeivel vált
közismertté. A hatvanas évek vége óta itt él, azóta folyamatosan
bővül a telep, amely az 1992-ben átadott kultúrközponttal nyerte
el végleges formáját. Asmussen irodája lakóházakat, pékséget és
malmot, iskolát, euritmia gyakorlótermeket, könyvtárat, muzsikahá
zat, kisebb szállásépületeket és egy nagy diákszállót, üzlet- és iroda
házat konyhával, étteremmel (ez a ház 1977-ben a legmagasabb
svéd építészeti díjat nyerte el), hetven ágyas kórházat és rendelői
ntézetet, óvodát és végül a kultúrházat tervezte az aprólékos gonddal
megformált telepen. Svédországon kívül Németországban, Dániá
ban és Norvégiában épültek főleg Waldorf-iskolák a terveik szerint.

VENDEGOLDAL
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SVÉDORSZÁG

A könyv egyenként ismerteti először a járnai épületeket, majd
Asmussen életútját követve korai és egyéb munkáit. A második
rész az iroda tervezési módszereit és alapelveit tárgyalja: hogyan
alkalmazzák a ellentéteket, a metamorfózist, milyen a funkció és
forma kapcsolata, hogyan használják a modelleket a tervezésben,
hogyan választják ki a színeket, az épület helyét.

Asm ussen saját esztétikai felfogásának legeredetibb vonása,
hogy ragaszkodik m űiden egyes épület holisztikus megközelítésé
hez. M inden részlet a z egész szerves összetevője, ugyanakkor ren
delkezik egy világosan meghatározott egyéni céllal, amelyet erő
teljesen ki kell fejezn ie... Jármában m inden épület egyedi. M ind
egyiknek erőteljes, jó l m egkülönböztethetőjellem e van. Ugyanakkor
azonosíthatóak., m int egy évek alatt teljesé vált család tagjai.
(Dennis Sharp előszavából)
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DAVID LEA - WALES

A S pazioe S ocietá című firenzei folyóirat 1991 július-szep
temberi száma közöl részletes ismertetést David Lea Wales
ben élő angol építész munkásságáról Peter Blundell Jones
kísérőszövegével H agyom ány és korszerűség címmel.
Lea tagadja, hogy őt a nosztalgia motiválná, és ha szüksé
gesnek érezte is, hogy felelevenítsen a modernizmus által
elutasított technikákat, azokat nem nosztalgikus módon
alkalmazta. Nem érdekli a látvány abban az értelemben,
ahogyan az a divat és az üzlet világához kötődik, és ezáltal
hiteltelenné és felületessé válik. Fontosabb számára a lak
hatóság, a hely minősége és az elvek fegyelmezett közvetí
tésével végzett munka. A látvány, ami létrejön, a tervezés
folyamatának eredménye és nem kiindulópontja.
A Lea építészeti tevékenységére jellemző parányi épület
jól tükrözi érdeklődését és attitűdjét. A minimális program,
a spártai életmódhoz való alkalmazkodás mutatják a min
den felesleges elkerülésére irányuló elszántságot. Ez egy
szerre visszatérés a természethez és a fogyasztói társadalom
bűneitől való menekülés, a lényeg felfedezése és megfo
galmazása. Technológiai megoldásai az első pillanatban
múltba fordulónak tűnnek, de részletes vizsgálatából kide
rül, hogy inkább a schumacheri értelemben vett (Sm all is
beau tifu l - a legfejlettebb technikai megoldás nem szük
ségszerűen a legjobb) „közbenső” techológia felé tett lépés
ről. Gazdaságos az anyagok tekintetében, azonban munkaigényes; ez az ára annak, hogy egy zöldebb világban élhes
sünk. Lea előnyben részesíti a helyi és a megújuló fonáso
kat. A zsúpfedés például korábbi generációk számára el
képzelhetetlen volt, az ő számára a modernség önmagáért
értelmetlen.

VENDEGOLDAL
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Fent és túloldalt: a dcl-angliai Neltlecombe-ban, 1984-85-ben épült
stúdió, melyet David Lea Jane Trevelyan részére tervezett. A kis épület
akkor 3300 A-ból valósult meg. Lent: a Cambridge-i Darwin College
könyvtárának alaprajzai és homlokzatai; 1989
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H ÍR EK - BESZÁMOLÓK
LONDONBAN az Academy Editions gondozá
sában a kortárs építészek munkásságát b e 
m utató sorozat 47. k ö tetek én t m egjelent
Edwin Heathcote monográfiája Makovecz
Im réről. Iona Spens szerkesztésében és
Edw in T esth co te k ö zrem ű k ö d ésév el a Jo h n W iley & Sons
kiadónál je le n t m eg a C h u rch B u ild ers cím ű kötet, am ely
ötvennél több huszadik századi építész templomait mutatja be.
A könyv Makovecz Imre paksi és siófoki templomait, és néhány
további szakrális funkciójú épületének tervét tíz oldalnyi terje
delem ben ismerteti.

TEMPLOMÉPÍTÉS FÁTYOL NÉLKÜL címen
a százhalom battai Dom inus Vobiscum Ala
pítvány kiadásában jelent meg dr. Nagypa
taki Gyula kuratórium i eln ök könyve a
százhalombattai Szent István templom épí
téséről. Az alábbiakban részleteket idézünk a könyvből:
1992. május 28. Először hangzik el, hogy templom. A testület úgy7
dönt, hogy ha ilyen igény felmerül, akkor térítésmentesen bocsát
telket rendelkezésre.
19 9 2 . december 7-én lakossági fórumot tartottunk a Pártok Háza
tanácstermében. A fórum két óra hoszat tartott, és kb. 80 fő jelent
meg. A Hírtükör 1992. december 16-i számában számolt be az ese
ményről. Ugyanebben a számban a lakosság segítségét kértük. A
lakossági véleményt illetően nem lehettek illúzióink. Százhalom
batta tipikusan „szocialista” város, ahova a könnyű lakáshoz jutás
és a viszonylag magas bérek miau költöztek az emberek. 30-40
éves emberek jöttek ide, akik már a világháború után születtek;
vallási igényük alig volt. Természetesen gyermekeiknek még ke
vésbé. Nagy része belülről templomot még nem látott, a papokról
pedig legfeljebb annyit tudott, hogy semmirekellő hájfejűek, akik
produktív munkát nem végeznek. Azt, hogy a történelmi egyházak
nak milyen meghatározó szerepük volt a magyar történelemben,
nem tanították az iskolákban. Mindezt figyelembe véve rosszabbra
készültünk, mint ami bekövetkezett.
19 9 3. december 20. A Május 1. tér beépítési te v é t a testület
elfogadta, és a 375/1993 határozatában rögzítette, hogy a katolikus
és a református templomok építéséhez szükséges telket térítésmen
tesen rendelkezésre bocsátja. A templom a tervben az olajláng em
lékmű helyén áEt.
19 94 . április 28. Lényegileg a főtér beépítési te v é t fogadja el a
testület. A 159 /19 9 4 sz. határozat úgy hangzik, hogy a telek kialakí
tásához az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja. Ezt a ha
tározatot 8:6 arányban fogadta el a testület. Ellene voksolt az SZDSZ
(kivéve Szokolay Lászlót), és benne a polgármester, valamint a
FIDESZ. Tárgyalást kezdeményeztem a FIDESZ-szel. Fazekas Csaba,
a FIDESZ elnöke azt válaszolta, hogy a helyet nem tartják megfele
lőnek. Tegyük hátrább 50 méterrel a sóderes területre, és ők azt
megszavazzák. íme, ez volt az a titkos paktum, ami ahhoz vezetett,
hogy kezdeményezzem az új hely kijelölését.
Az önkormányzat közvéleménykutatást rendelt meg, amelyben
szerepelt egy kérdés a templommal kapcsolatban: Véleménye szerint
a városjoterére vagy annak közelébe célszerü-e kettő vagy három
templomot építeni.? A megkérdezettek 60 %-a nemmel válaszolt.
Szomorúnak nem az eredményt tartottuk, hanem a kérdésfelvetést.
Szó sem volt ugyanis három templomról.
1 9 9 4 . július 14. Kezdeményeztük az építési teleknek a só
deres területen való kialakítását. A FIDESZ betartotta a szavát, s
így alakult ki a következő arány: 8 igen, 3 tartózkodás és 1 nem.

19 9 4 . július 28. Sürgősséggel került a testület elé a telek ajándé

kozása. A testület megszavazta, de a polgármester nem támogatta
az indítványt. A szavazás eredmény 9:4 volt, tehát biztos többség.
1994. október 6. Sürgősségi indítványt nyújtottam be a földte
rület átadása ügyében. A testület 12:1 arányban elfogadta, az egyet
len ellenszavazat a polgármesteré volt.
1994. november 24. Az előző ülés óta az ajándékozási szerző
dést a polgármester nem Irta alá. Sürgősségi indítványt nyújtottam
be és felszólítottam, hogy azonnal írja alá. A tévénézők szeme láttára
a polgármester a szerződést aláírta. Mikor elkészült az új templom
engedélyezési te v e , azt is bemutattuk a lakosságnak. Volt, akinek
nem teteszett, de a többség elragadtatással beszélt róla. Sajnos korán
örültünk. Május 30-ra volt kitűzve az ünnepélyes alapkőletétel. Köz
vetlenül előtte jutott tudomásunkra, hogy ismét elkezdték az aláírásgyűjtést a templom építése ellen.
Az újság közölte a pártok állásfoglalását is. ,Л mostani tiltakozást
felelőtlenségnek tartjuk, és az aláírásgyűjtéstől elhatároljuk magun
kat.” Mind a hat parlamenti párt aláírta. A kuratórium ügyvédhez
fordult, aki felszólította a hivatalt, hogy nevezze meg a kezdeménye
zőt. Nem nevezték meg. Az illető arra sem vállalkozott, hogy velem
a tévékamerák előtt találkozzon.
A polgármester nyilatkozott a tévében. Elmondta, hogy folyik
az aláírásgyűjtés, jó eredménnyel. Jó l tudtuk, hogy a gyűjtés szabály
talanul folyik. A városi tv is segítségünkre volt, az eseményt kame
ravégre kapta. Aláírást gyűjtöttek munkahelyeken, például a Dunai
Kőolajfinomítóban és iskolákban is.
Az 1 9 9 5 . július 6-i képviselőtestületi ülésen a polgármester
bejelentette, hogy az aláírásgyűjtők abbahagyták akciójukat.
19 9 5 . szeptember 28. A testület a költségvetés módosítását tár
gyalta és szándéknyilatkozatot fogadott el, hogy 1996-ban 15 millió
forinttal támogatja az építkezést. Meglepő volt, hogy az MSZP, mely
eddig támogatta az ügyet, most ellene szavazott.
1996. február 29. Az új költségvetés vitája. Ebben 30 millió
forint szerepelt templomépítésre. A polgármester kérdezte tőlem,
hogy mennyire van szükség ahhoz, hogy augusztusban fel lehessen
avatni a templomot. Én 30 milliót mondtam. így lett az eredeti 15ből 30. Úgy látszik, a polgármester egyértelműen a templomépítés
oldalára állt.
Azt ígértem a lakosságnak a városi tévében, hogy a templomot
19 96 . augusztus 20-ra olyan állapotba hozzuk, hogy az felszentel
hető lesz. Ez sikerült is. augusztus 19-én a templomot dr. Takács
Nándor székesfehérvári megyés püspök felszentelte.
1997. február 1 3 . A templomépítésre 20 millió forintot kap az
alapítvány. Én csak 10 milliót mertem kérni; a polgármester emelte
a duplájára.
Az új templom látogatottsága várakozáson felüli. A vasárnapi
miséken 150-200 hívő jelenik meg. Azt is el kell mondanom, hogy
remek a templom akusztikája, ezért elkezdtünk koncerteket szer
vezni a templomba, és mindegyiknek nagy sikere volt.
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Igyekeztem könyvemben objektív képet adni a rekordidő alatt
elkészült templomról. Az építés sikerei, kudarcai, gyötrelmei
bearanyozták életemet. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy sok-sok
ember önzetlen segítségére volt szükség ahhoz, hogy a templom
felépüljön. Biztosan vannak, akiket könyvemben elfelejtettem meg
említeni. Azoknak, akik gyűlölettel fordultak felénk, azt üzenem,
hogy ezt az ellenérzésüket ne sokáig hangoztassák, mert lehet, hogy
unokájuk nem lesz büszke rájuk. Mi már megbocsátottuk gyűlö
letüket, mint ahogy elfelejtjük a város egykori párttitkámőjének
szavait: ebben a városban templom nem fo g épülni. .. Tévedett.

BUDAPEST XX. századi építészetét mutatja be
a 6 B T kiadásában m egjelent magyar-angol
nyelvű kalauz. Szerzők: 1896-1918: Gerle J á 
nos; 1919-1944: Ferkai András; 1945-79:
Vargha Mihály; 1980-1997: Lőrinczi Zsuzsa.

BÁN FERENC építészete a Kijárat Kiadó Val
lom ások- Architektúra című sorozata követ
kező kötetének a témája. A könyv m egjele
nése még idén várható.

BETEMETETT MAGYAR MÚLT
- A Design & Quality kiadó könyvsorozatának margójára -

Az igazság nem mindig a hivatalból elfogadott szájból szólal meg,
sőt egyre inkább nem onnan. Eme a meggyőződésre jutottam nem
zeti történelmünk kutatása során. Ha régészeti, történészi illetve
nyelvészeti témákban valakitől egy egészen újszerű, vagy7legalábbis
az eddigiektől eltérő véleményt hallunk, az első hivatalos reakció
mindig az, hogy van-e a kinyilatkoztatónak egyáltalán joga a témával
foglakozni, mi a végzettsége. Majd kaján vigyorral nyugtázza, ha a
válasz - az általa előírt - kritériumoknak nem felel meg hogy
AMATŐR.
Pedig hát a fent említett tudományoknak igencsak rövid múltja
van, s a papírokat követelő „szakmabeliek” jórésze maga is Mján
van azoknak, lévén nem volt kitől kapnia. Az alig több mint egy
évszázadra visszatekintő archeológia tudománya jobbára primitív
m űkincslopásokból indult ki, és sajnos a mindenkori politikai

BE T E ME T E T T M A G Y A R M ÜL~

érdekeket szolgálta (szolgálja) ki a históriakutatás is.
Nem meglepő tehát, hogy- az igazán értékes felfedezéseket,
gondolatokat majd minden esetben valamely lelkes „amatőr” oda
adó munkájának köszönhetjük a mai napig. Amikor aztán ezek az
eredmények szakavatott kezekbe kerültek, azonnal elnehezültek,
íróasztalokról fiókokba vándoroltak, végül valamelyik raktár pincé
jében sajnálatos módon megsemmisültek. De hát így van ez rendjén.
J a j an n ak a népnek, akinek legyőzői írják meg történelmét; de
jaj annak a győzőnek is, akinek legyőzöttjei között lelkes amatő
rökkel kell szembetalálnia magát. Ezek ugyanis honnan, honnan
nem, mindig fölbukkannak, s onnan, ahol kő kövön nem maradt,
s még show-val is behintették, egyszerűen kikapirgálják a jól bete
metett dolgokat. így- a következő kor, vagy korosztály köny-nyebben
megtalálja, hol van a kutya elásva. Ezért döntöttünk úgy, hogy- ezek
nek a kapirgálóknak segítünk nyomot hagyni, mielőtt valamelyik
hivatalból felbérelt pinceegér jó étvággyal elfogyasztaná a jól őrzött
raktárban tárolt kéziratot. Nem véletlen tehát, hogy a sorozatnak a
Betemetett m agyar múlt címet adtuk.
Eredeti tervünk szerint Sashegyi Sándor és Németh Péter
am atőr Pilis-kutatók munkásságával kezdtünk volna, de Pap Gá
bor művészettörténész barátom Bradák Károly Székesfehérvárral
kapcsolatos kutatási anyagával állított b e hozzám. Mindketten úgy7
ítéltük meg, hogy7történelmi múltunknak ezt a kiemelkedően fontos
helyét tisztázó munkát tesszük az első helyre, mert ez adja meg a
legtisztább metszetét, hogy mi folyik itt a tényleges történelem
hamisításban. A könyv kapcsán megtudhatjuk, hogyan is dolgozik
a hivatalos tudomány, milyen felelőtlen lezserséggel kezeli nemzeti
értékeinket, sok esetben még csak nem is szándékosan, legalábbis
a közvetlen végrehajtót tekintve - a háttérben irányítók szándékos
ságát azonban biztosra vehetjük. Tudniillik mi mindig az elefántra
haragszunk, amikor az a porcelánboltban balettezik, pedig az igazi
bűnös az idomár, aki odaküldte.
A könyv a F ehérvár- feh ér folt cím et viseli. 1995-ben adtuk ki.
Bradák Károly akkurátus pontossággal m egy végig Fehérvár
feltárásának jegyzőkönyvein és tárgyi leletein, sóira bizonyítva azok
ellentmondásait. Térképek, metszetek sokaságát mutatja be élvei
nek bizonyítására. Hol is volt valójában királyaink koronázó és
temetkező városa? A válasszal ugyan adósunk maradt a könyv, de
bizony döbbenetes dezinformációkra hívja fel a figyelmet. Pap Gá
bor az előszóban kristálytisztán világítja meg a Pilis hegység, nem
zetünk szakrális centrumának problémakörét, amely az olvasóban

BETEMETETT MAGYAR MÚLT

Szörényi Levente
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azonnal fölkapcsolja azt a lámpát, ami után sokkal könnyebb tájé
kozódni ebben az elég sötétre sikeredett labirintusban. Természete
sen a könyvet megküldtük a Magyar Tudományos Akadémiának
is, ahonnan Kosáry Domonkos az MTA akkori elnöke kedves levél
ben közölte, hogy a megfelelő íróasztalra továbbította, innen a to
vábbi sorsát kitalálhatjuk. No semmi baj, nem is nekik szántuk.
Sorozatunk második könyvet viszont pont ez a munka ihlette,
mint ahogy azt Szörényi Levente írja az Eltűnt Ősbuda nyomában
című művében. Az írót Jacobus Tollius 1700-ban megjelent Epistolae Itineariae című könyvében szereplő J. van Vianen metszete
indította el annak kutatására, hogy a precíz részletességgel ábrázolt
és feliratozott Buda Vetus illetve Alt Ofen hol is volt valójában, és
most hol lehet.
Az. előszót Makkay János történész, a történelemtudományok
doktora írta, tehát profi. A könyvet legjobb, ha az ő szavait idézve
értékeljük: Csak annyit m ondanánk itt róla. hogy>szándékában
nemes, m ódszerében pontos következtetéseiben fegyelm ezett, sőt
óvatos. S amit ehhez hozzátehetünk, az az, hogy ez a teljesen újszerű
gondolat miért nem jutott ezeddig szakembereink eszébe, hiszen
ez a metszet, és még ezen kívül Dillich 1600-ban készült metszetei,
vagy az 1595-ös harci esem ényt ábrázoló Zimmermann könyv
illusztrációja - amely 1694-ben Augsburgban jelent meg - közkézen
forogtak, főleg szakmai berkekben. Tudomásul kell vennünk, hogy
ezek a metszetek a kor fotográfiái, katonai térképei voltak, így
hitelességük szinte megkérdőjelezhetetlen. Ez pedig azt jelenti mint ahogy azt Szörényi Levente könyvében kifejti - hogy a mai
Budakalász helyén - beleértve az Ezüst hegyet is - volt Ősbuda,
mely már a metszet készítése idején romokban állt. A könyvben
felvetődik az a kérdés is, vajon itt állhatott-e az a bizonyos Álba
Eclesia, azaz Fejéregyháza, amely elvezethet Anonymus nyomán
Árpád fejedelmünk sírjához. Szörényi Levente a legteljesebb pre
cizitással járja körbe a területet rengeteg illusztrációval, s a végén
repülőgépről készült felvétellel igazolja a metszetek, s a jelenlegi
helyszín azonosságát.
Sorozatunk harmadik könyvét 97. augusztusában mutatjuk be
Etruszkok és magyarok címmel. A szerző Dr. Szabó Károly, művét
1965-ben írta, s elküldte a Magyar Tudományos Akadémiának, ahol
egyértelmű szakmai elutasításban részesült. Talán ennek köszönhe
tő, hogy megmaradt. Sajnos nem így az író. Dr. Szabó Károly 1968ban halt meg, s fia Szentmihályi Szabó Péter 1997-ben Szörényi
Levente biztatására hozta el hozzám a kéziratot. Elolvasása után
úgy ítéltük meg, hogy ebben a sorozatban van a helye, mert egy
nemzet etnikai hovatartozását egyértelműen nyelve határozza meg
a legtisztábban. Minden olyan kezdeményezést, ahol nyelvünket
egy ősi nagy múltú kultúrától próbálták származtatni, óriási igye
kezettel cáfolták hivatalos berkek. Érthető okokból: ha eltünteted
egy nemzet nyelveredetét, betemeted a múltját is. A szerző kellő
alapossággal igyekszik az etruszk írás és a rovásírás közötti azonos
ságokat feltárni. 1902-ben a Budapesti Hírlapban Fadrusz János,
kiváló szobrászművészünk rengeteg illusztrációval és példával bi
zonyította a kutatás jogosságát. Ennek ellenére a támadások kereszt
tüzébe került. Pedig akkor azokat a boldog, Trianon előtti időket
éltük. Egy nemzet teljes likvidálásához természetesen először fizi
kailag kell megsemmisíteni szakrális helyeit - lerombolni, vagy
egyszerűen ráépíteni, esetleg a cégtábláit átfesteni - ezek nem Má
nyozhatnak a megszállók eszköztárából, de a kegyelem döfést
szokásainak, ünnepeinek, táncainak s nyelvének kiirtása adja meg.
Ezen az úton járatnak minket, ez a világ rendje. Megszállók jönnek,
m egszállók m ennek, mi pedig m egtanuljuk a túlélés nehéz
taktikáját. Valahol egy különleges genetikai kóddal van a magyarság
levédve az ártó erőkkel szemben, hogy mikor, kiből bújik elő, s
milyen speciális tettre sarkallja a tisztelt lelkes amatőrt, azt már csak
a Nagy Programozó tudja. Mindenesetre én készen állok betemetett
magyar múltunkból kiásni, amennyit csak lehet.

EKLER DEZSŐ építészeti munkáit bem utató fotókiállítás volt
látható a Tölgyfa Galériát követően szeptemberben a péceli zene
iskolában, majd októberben a Budakalászi Művelődési Mázban.

;

Csathó Pál, sorozatszerkesztő

A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS kiállításának lengyelországi
körútja Krakkóban ért véget. A Lengyel Építész Szövetség székhá
zában és az Építészkar épületében elhelyezett kiállítást október
14-én Makovecz Imre előadása nyitotta meg a diákokkal zsúfo
lásig telt előadóterem ben. Az Építész Szövetség helyi vezetői
fogadást adtak a kiállítók képviseletében érkezett, mintegy negy
ven főnyi vendégsereg tiszteletére.
A kiállítássorozat befejeztével köszönetét mondunk a bemutatók
megrendezését kezdeményező, és a kilenc kiállítás ügyeit a helyi
építészszövetségek segítségével lebonyolító Pap Pál úrnak, a
Varsói Magyar Kulturális Intézet igazgatójának. Minden színhelyen
nagy7figyelemmel, áldozatos munkával készítették el a helybeliek
a kiállítást. Reméljük, hogy az általunk különösen fontosnak tartott,
és az utazásaink során megtapasztalt lcngy7cl-magyar barátság
elmélyítéséhez hozzá tudtunk járulni.

TEMESVÁRI ÉPÍTÉSZEK kiállítását nyitotta meg novem ber 17én a Magyar Építész Kamara székházában Makovecz Imre. A
mintegy ötven építészhallgatót elkísérte Stefan Lungu, a Román
Építész Szövetség alelnöke, Radu Radoslav, Tem esvár főépítésze
és Dán Surianu, Temesvár alpolgármestere. A vendégek útköz
ben megtekintették a siófoki és a százhalombattai templomot,
Budapesten a Francia Intézetet és a Magyar Szentek templomát.
Kiállítók: Serban Sturdza, Gheorghe Ivanescu Colima, Mihai An
ton Zegrea, Radu Mihailescu, Vlad Gaivoronschi, Mihai Botescu
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és Hortensia Botescu. A kiállítás anyaga az 1996-os Velencei Épí
tészeti Biennálén is szerepelt. A kiállítást a Kos Károly Egyesülés
és a Makona Egyesülés szervezte.

A MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM szervezésében került b e
mutatásra a hatalmas Medgyaszay-hagyaték egy különösen iz
galmas szelete, az építész indiai útján készített saját fényképfel
vételei. A kiállítás megnyitásán az OMvH pincéjében hangzottak
el Keserű Katalin művészettörténésznő alábbi szavai:
Csontváry Kosztka Tivadar festőművésznek a nyugatot a kelettel
(a kelet javára) összehasonlító századeleji „privát” röpirata jutott
eszem be akkor, am ikor a megnyitóra készülve megállapítani
kényszerültem, hogy Magyarország problémája jó 1100 év óta
nem változott. Az ugyanis, hogy - keletről jőve - hogyan is le
gyünk Európában. A kérdés megoldhatatlansága ellenére mindig
csak azokra nézünk furcsán, akik közülünk a keletre indulnak,
holott jószerivel - a honfoglalás óta - azok váltak megingathatat
lanul hőseinkké, Julianus baráttól Körösi Csorna Sándorig, akik
odamentek. Ennek ellenére tehát furcsálkodva nézünk arra, aki
keletre megy vagy m enne, mintha valahová a múlt mély kútjába
ereszkedne, ahonnan nincs visszatérés, vagy valami olyan időbe,
ami kívül esik a nyugaton megszokott, beosztott időn. Az ismeret
lenbe távozik tehát, aki keletre megy, azért is, mert drága tudósa
ink munkálkodása ellenére a keletről alkotott fogalmaink máig
is titokzatosak (lehet, hogy ők akarják így?), a kelet fogalmai
pedig lefordíthatatlanok. Megszületett ugyan, s Magyarországon
is, ma is szerepet játszik az orientalizmus a művészetekben, tudo
mányban, a gyűjtemények kialakulásában, a kaland- és viselettörténetben, stb., mégis Lechner Ödön építész jeligéje, amivel a
múlt század végén beadta a pályázatát az Iparművészeti Múzeum
megtervezésére (Keletre, magyar!) nekünk már túl huszárosán

hangzik. S noha a nyugat modern kultúrájának legjelentősebb
alkotói - az építészetben Frank Lloyd Wrighttól Bruno Tautig és
tovább - nem átallották a keletre, mint forrásra hivatkozni, mi
őrü ltnek nyilvánítottuk itthon Csontváryt (igaz, nem k e le t
mániája miatt), túlságosan indusnak Lechnert, Medgyaszay István
építészt pedig szinte teljesen elfelejtjük. Holott az em lékezés
különféle módjai a nyugaton, s nem keleten alakultak ki, ahol
az em lékezés és az em lékek az élet, az élők szerves részei. Az
archívumok, dokum entációk, file-ok, egyebek különféle hasz
nálható változatai nyugati eredetűek. Ilyesmikkel Indiában nem
sokra megyünk. Jóm agam egy valamikori 45 fokos áprilisi hőség
ben hiába tettem meg mindent, hogy a Medgyaszayt 1932-ben
Indiába hívó Eramjee, Bom bay főépítésze munkásságának utá
nanézzek; járva ma is használatos irodájában, beszélvén olyanok
kal, akik még ismerték is, arra a kérdésre, hogy mit, s hol épített,
csak azt a homályosnak látszó választ kaptam, hogy kedves em ber
volt... Mindenesetre a Bom bay Improvement Trust, a Municipal
Corporation for the City o f Bom bay építészeként Framjee új uta
kat, új városrészeket tervezett; lakótelepeket a különböző népré
tegek számára - az Indian Year Book 1930,1931 tanúsága szerint.
Ennél tovább nem jutottam, hisz terveket nem őriznek meg arra
felé, igazi levéltár meg nincs, mert minek. Vagy van valami, s az
élő, használható, ezért fontos - vagy nincs. Az ember, s annak
em lékei, amit csinált, a gesztusai névtelenül élnek az életben.
Bevallom, mint európai kutatót, mindez alaposan megrendí
tett, de csak átmenetileg. Hiszen semmiség ahhoz képest, hogy
Indiába érkezvén Új Delhi nyüzsgő bazársorán az első kígyőbűvölő azzal állított meg, hogy mem sahib - ami közönségesen
annyit jelen t, hogy asszonyom , de aki olvasta vagy látta A
dzsungel könyvét, Kipling vagy- Joseph Conrad műveit, annak
ezek az Európába hozott egyszerű szavak világokat nyitnak meg
em lékezetében -érzelm eiben , am elyeknek a tényékhez talán
nincs is semmi közük, de épp ezért - s a fent említettek miatt Indiáról szólnak. A keletet járt nyugati művészet olyan kincsekkel
ajándékoz meg bennünket, amik bennünk élvén más kultúrák,
más em berek, más szokások iránt ismeretlen, megnevezhetetlen
érzelmeket keltenek bennünk. És ezek - azt hiszem - visszafelé
is m űködnek. Medgyaszay is meglátogatta Bom bayben azt a
művészeti iskolát, am elynek létrejöttében épp Kipling apja, az
első igazgató játszott bizonyára jelentős szerepet, s amely nyugati
m intája ellen ére igazi helyi ars poeticára épült. Medgyaszay
idézésében: m i a zt valljuk valóságnak am i a lelkűnkben él.
Ennyit az első em lékezetről. S most nézzük a mi nyugati
szisztémánkat, mit tud Medgyaszayról. Medgyaszay Otto Wagner
bécsi, és a paraszti építészet kalotaszegi és más mesteriskoláit
kijárva egyidejűleg kétféle, számára valószínűleg természetesen
összefüggő tanulmányt folytatott 1906-7-ben Nyugat-Európában;
kutatta a keleti gyűjteményeket és a vasbeton alkalmazási lehető
ségeit. (Jegyzeteit nem ismerjük.) Az évtized második felében
mindez szerves egységben jelent meg munkáiban; új épületfor
mákat, s ezekkel összefüggő új, nagy, egységes tereket hozott
létre term észetesen új szerkezeti megoldásokkal, s ezekben-ezeken építészet és dszítőművészet puritán és magától értetődőnek
látszó kapcsolatát is kidolgozta. Egyterű, egy-form ájú, m onu
mentális hatású épületei a modern építészet chicagói iskolájának
növendéke, Frank Lloyd Wright korabeli munkáihoz hasonlítha
tók, aki ugyancsak tanulmányozta a házépítés tradicionális mód
jait, a keleti (japán) építészetet és a vasbeton lehetőségeit, hogy
mindez együtt jelenjen meg a Unity Church 1906-os chicagói
épületében.
Medgyaszay korai indianizmusa és népiessége persze más,
mint Wright japánizmusa és préri-építészete. De tájékozódásuk
és a bensőséges, monumentális formák iránti igényük rokon. A
német expresszionisták India-vonzalmukkal talán közelebb áll
nak Medgyaszay hoz; ők - igaz, az ő megoldásainál később, de
indiai útját m egelőzve - lelkesedtek az indiai építészetért, s az
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építészet csúcsának nevezték azt. Ex oriente lu x - írták és vallot
ták, s mint az író, Herman Hesse, a belső em ber újjászületését
várták tőle. Korai Bauhaus-jegyzeteiben még Walter Gropius is
így írt: Építeni! Form álni! Gótika - In dia! Formáláson az (euró
pai) emberi kötöttségeket szétrobbantó nagy formák alkotását
értette.
Ekkorra, a 20-as évek elejére Medgyaszay már egy újabb
építészeti gondolat, a hosszanti nomád sátorforma és -szerkezet
m onum entális m egoldásán töprengett. T ö b b oka is lehetett
annak (a világháború, majd a háború utáni Magyarország nyom o
rúsága), hogy 1916-os nagyszabású, provizórikus sátorépítmé
nyét (kiállítási épületét) állandó formában (például vasbetonnal)
sosem tudta m egvalósítani. Igaz, ez az alapja nagykanizsai
színháza faszerkezetének. Visszatért tehát a fához, legalábbis
nagy tereket áthidaló szerkezeteinél, aminek persze az az egyszerű oka is lehel - mint Sáros László építész m egjegyezte - hogy a
korai vasbeton épületekhez amúgy is fel kellett építeni a faszer
kezetet a zsaluzás akkori technológiája miatt. Egyúttal Medgya
szay indiai érdeklődése is fellobbant, köszönhetően a felerősödő
m agyar-indiai kulturális k ap cso lato k n ak és talán az eg ész
Európában kimutatható, noha még feldolgozatlan érdeklődésnek
India iránt. Mindenesetre Medgyaszay egy konkrét építési m eg
bízás rem ényében kész épülettervvel érkezett Indiába, és ott
számos európaival találkozott. Névjegyeiket (köztük Mircea Eliadéét) hagyatéka őrzi. Hogy terveiből miért nem lett valóság, nem
tudjuk, de gyönyörű utat járt be Indiában. Lefényképezhette a
sziklából kifaragott ellorai barlangtemplomok hatalmas tömbjeit,
felül szűkülő, és laposan faragott díszítm ényekben gazdag
oszlopait, amik 1907-8-9-ben saját munkáit is jellem ezték; azokat
a kapuépítményeket (például Agrában), amikhez hasonló jelen
tőséget maga is tulajdonított a ballépés (vagy ahogy ő nevezte:
kieresztés ) terének már első, gödöllői műteremházaitól kezdve.
Bihar tartományban fényképezhetett olyan falusi házakat, am e
lyekéhez hasonló szerkezeteket korábban maga is alkalmazott
(kettős eresz), s amelyeket Berlage, Németalföld modern építé
szetének úttörő mestere is figyelmesen lerajzolt 1923-as indiai
útja során.
Miközben nyilvánvalóan lenyűgözték India páratlan brahmanista, buddhista, hindu és mogul építészetének em lékei, Med
gyaszay arról beszélt a Királyi Ázsia Társaság előadójaként, hogy
az építészet fejlődésében az anyagi-műszaki adottságok fejlesz
tésén túl milyen jelentős a lelki-spirituális-mentális faktorok sze
repe, s hogy az indiai építészet ezek tudata mellett azért is lehet
a leg g azd ag ab b , mert év ez red ek során k ü lö n b ö z ő n é p e k
termékeny kölcsönhatásaiból alakult ki. így lett derűs, nyugodt
és ellentéteket kedvelő.
így jellemezte itthon, korábban, műegyetemi előadásaiban
a 20-as évek végén a magyar népművészetet (az építészetet is
b eleérn e), m iközben kifejteit az egyetem es kultúraelméletben
csak napjainkban felbukkanó gondolatokat is. Jóval megelőzte
a nyugati multikulturalizmus elvét, és (term észetesen követve a
századforduló magyarországi jelzéseit) a népművészetet a grand
arttal egyenrangúnak tekintette a művészet csoportosításakor.
A népművészetben a természet, a nép lelki kultúrája, a történe
lem, az esztétikum , a tektonikai-gyakorlati jelen tőség olyan
egységét látta, ami m ásképpen az úgynevezett magas művészetet
is jellemzi. Ezek egységére találta meg a példát Indiában, s okát,
kapcsolatát a magyar művészettel - Stein Aurél és mások kuta
tásai nyomán - a vándorló magyar törzseket is magukba foglaló
népek egykori együttélésében látta. így a magyar népművészet
sajátosságainak is a derűs, nyugodt életszeretetet tartotta, a saját
„magas m űvészetében” az azzal való egység újrateremtésére tö
rekedett, áthidalva a szakadékot high és low között, aminek mai
aktualitásáról az angol-am erikai V ictor Bürgin legutóbbi In
D ifferent Spaces című könyvében olvashatunk.
Joh n NaLsbitt M egatrendek című, korunkat jellemző köny

vében a lélekről, szellemről, em lékezésről, művészetről (össze
foglalva: az életszeretetről) nem írt. Legújabb, M egatrends in
Asia című könyve szerint a nyugati civilizáció „szépen”, erőszakmentesen bevonulva a keletre meg fogja változtatni azt. Mi lenne,
ha - mint egykor Kipling apja - nem az anyagi-fizikai civilizációt,
gépesített em lékezetet, stb., hanem a keleti gondolkodást már
magunkba olvasztott kultúránkat vinnénk vissza Ázsiába, ahon
nan talán így, közösen visszafordítható lenne a világ sorsa, az
életszeretet teljessége alapján?
Hölgyeim és Uraim, ha lehetném, én is azt mondanám, amit
Lechner Ödön: Keletre\ m agyar!Mondanám politikai, gazdasági
érdek nélkül, egyszerűen az em beri világ m egőrzése érdekében,
s azokat az értékeket újrafeltalálandó, amit a keleti kultúra őrzött
meg az em beriség és művészete számára a XX. századig. Hadd
köszöntsem tehát tisztelettel a 120 éve született Medgyaszay Ist
vánt, felhíva a figyelmet korunk számára is termékeny gondola
taira és azokra a kérdésekre, am elyek a fiatalabb kutatókra,
Medgyaszay kutatóira várnak.

I

A nádasdladányi kastély hőlégballonból (fotó: Gerle János)
A NÁDASDLADÁNYI SZIMPOZIONRÓL részletes beszámolót
közöl a Magyar Iparművészet 1997/3 száma. A sikeres, kétnapos
rendezvényen 150-200 résztvevő előtt zajlottak a programok:
Nádasdy Ferenc köszöntője után Baja Ferenc miniszter és Susan
Cartwright, Kanada budapesti nagykövete tartott megnyitó b e
szédet. Nádasdy Ferenc felolvasta kiáltványát, amelyet a Nádasdy
A kadém ia K ihívása cím m el a találkozó zárónyilatkozata is
m agába foglal. Douglas Cardinal és Makovecz Imre saját munká
ikról tartottak vetítettképes előadást. Graeme McDonald, a kana
dai Banff Center for Arts vezérigazgatója a művészeti mecenatúra
jövőbe mutató gy akorlati lehetőségeiről beszélt. Bugár-Mészáros
Károly, a M űem lékek Állami G ondnokságának igazgatója a
m agyarországi kastélyok állapotát és m egóvásuk kilátásait
mutatta be szám os példán. Charles Simon, kanadai építész, a
Term észetes Lépések nevű svéd kezd em ényezést ism ertette,
am ely m eghatározza a m indennapi élet egyszerű szabályait,
amelyek betartása a Föld természetes ökológiai egyensúlyának
visszaállítását segítheti. A GRAPHISOFT építészeti program be
mutatója mellett a cég vezérigazgatója, Bojár G ábor is tartott egy
rövid beszámolót Az építészet a z inform atika korában címmel.
Kuba Gellért, az építészek környezeti felelősségéről és a termé
szetbarát megoldásokról adott elő, és bemutatta saját munkáit

70

is. Az első napot zongorahangverseny zárta. Másnap az előadók,
valamint Szegő György és Gerle János részvételével Ekler Dezső
vezette Az építészet, mint gyógyító foly am at című vitát. Ezt a
három szekció ülése követte (1. Belső terek lélektani és társa
dalmi hatása; 2. Önfenntartó és környezetbarát megoldások az
építészetben, helyi kezdem ényezések; 3- Művészeti intézmények
a XXI. században) A kastélyparkot Örsi Károly kerttervező mutat
ta be, ennek keretében került sor a helybeli mesteremberek által
felajánlott és elkészített híd felavatására. A Magyar Hőlégballon
Szövetség összesen kb. negyven szerencsés vállalkozónak mutat
ta be a tájat felülnézetben. Nádasdladány parkját Varpalota, Inota
meddőhányói és bányaművelés miatt lepusztult területei övezik.
A résztvevők egy majdani titkos kert nem es almafáit is elültették.
Jankovics Marcell Szentiván napi köszöntője zárta a rendezvényt.

A KEDD ESTI ELŐADÁSOK szeptember 9-én Pap Gábor soro
zatának befejező részével kezdődtek. Pap G ábor egy példán
mutatta be, hogy egy kazettás mennyezeten elhelyezett, az egyes
égövi jegyeket ábrázoló táblák egymáshoz való viszonya olyan,
hogy az egyik jegytől a következőig történő eljutás nemcsak a
valóságos kozmikus összefüggéseket, hanem az ezzel összefüg
gésben álló üdvtörténeti eseménysort is magába foglalja.
Az esték sorában bemutatkozott az É - ll építésziroda, Engelmann
Tamás, akinek munkáit Kampis Miklós, Sugár Péter és Túri Attila
opponálta. Hadik András a Magyar Építészeti Múzeum gyűjtemé
nyeit és munkáját ismertette; Pintér Tamás saját munkáit és útiraj
zait mutatta be, Ferkai András pedig a két háború közötti építé
szetről tartott előadást. A találkozók időpontja szerda 17 órára
került át.

A MAGYARSZEMEGYEI REFORMÁTUS TEMPLOM belső fel
újítása. - Besztercétől 35 kilom éterre, a Nagyszamos mentén
fekszik Magyarszem egye. A magyarság számarányát tekintve a
legnagyobb szórvány. A XVIII-XIX. századi templom felújítási
munkálatai ‘96-ban kezdődtek a helyi vagy innen elszármazott
mesteremberek, műszaki értelmiségiek jelentős hozzájárulásával
és Székely György fiatal lelkész irányításával: Megbízatásom a
templom bútorzatára és a belső tér kialakítására vonatkozott úgy%
hogy a szerkezeti elem ek, átalakítások készen álltak, vagy a terv
ben rögzítve voltak a kályha, a szószék és a bútorzat kivételével.
Minden munkát az egyházközség tagjainak bevonásával végez
tek, ennek révén a széthulló gyülekezet jelentős mértékben meg
erősödött. Ezt jelzi az építkezés során tapasztalt összefogás és a
templom szentelésen (1997 augusztus 23-án) megjelent hatalmas
töm eg.
M üller Csaba

A KASSA MELLETTI I lotel Bankov rekonstrukciója és bővítése
elkészült, és A z év épülete pályázaton a tervező és a kivitelező is
díjat kapott. Tervezők: Martin Drahovsky, Peter Pásztor és Pavel
Simko.

A te m p lo m té r az ú f p ad o k k al (fo tó : M üller C sab a)
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SÁROS IÁSZLÓT 50. születésnapján a Csillebérci Úttörőváros
megmaradt szabadtári színpadán köszöntötték az ünnepségre
összegyűlt vendégek. Gerle János. M akovecz Imre, Kampis Mik
lós és a közvetlen munkatársak üdvözlő szavai után a helyszínen
főzött gulyást fogyasztotta az ünneplő közönség a kertvendéglő
nek berendezett elvadult erdőben.

PROKISCHJÁNOS egyike volt annak a négy építészhallgatónak,

A TRISKELL KFT. három frontemberének, Csermais Lőrincnek,
Siklósi Józsefnek és Túri Attilának kiállítása nyílik decem ber 12én a Túri Attila által tervezett Budakalászi Művelődési Házban.
A TRISKELL jelenleg a Herendi Porcelán Manufaktúra Rt. rekon
strukciójának tervein dolgozik; már befejeződött az úgynevezett
kőhá z (iroda és könyvtár) építése - Csernyus Lőrinc terve; épül
az irodaszárny, tetőtérbeépítéssel és udvari bővítéssel a múzeum.
Az ipari épületek rekonstrukcióját a pályázat másik nyertese,
Turányi Gábor tervezi. A lajosmizsei Bástya Üzletház - Túri Attila
terve - május 15-én készült el. Földszintjén üzletek, az első szin
ten irodák, a másodikon galériás lakások találhatók. A szakszerű
és jő minőségű kivitelezést a GOMÉP Kft. (Lajosmizse, igazgató:
G om bkötő Márk) végezte. Ugyancsak idén adták át a budakalá
szi, B u d ai úti álta lá n o s isk o la te tő té rb e é p íté s é t, am ely a
PROGRESS Kft. kiv itelezésében Siklósi Jó z s e f tervei szerint
készült. 1997 szeptem ber 15-én szentelte fel Karl Jo s e f Reuber
érsek, pápai nuncius a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új
oktatási épületét, az Am brosianum -oi; a kivitelező a HÉROSZ
Rt. volt. (Lásd a hátsó borítót.)

akik 1906 augusztusában nekivágtak, hogy bejárják a Székelyföl
det és személyes tapasztalatokat szerezzenek arról, milyen is az
a székely népi építészet, amely formai forrásként érdeklődésük
középpontjába került. Útjukról az 1907-ben m egjelent Megfagyott
M uzsikus-Ъ'лп szám olt b e először a kirándulás fő ösztönzője,
Kos Károly, fejlécet is rajzolva írásához, amelyen a második alak
Prokisch, az utolsó saját maga. A másik két résztvevő Machlup
Károly és Révész Tibor (a beszám oló a Magfagyolt M uzsikus
antológiában teljes terjedelm ében olvasható - kapható a B ercsé
nyi Kolégium ban). A részletes, képes leírás Koronghi Lippich
Elek számára készült - ennek hasonmás kiadását közösen jelen
tette meg a budapesti Balassi és a kolozsvári Polis kiadó; Efdélyország népének építése címmel.
Prokisch János fia, a Svédországban élő Pétery Zoltán jóvoltából
hazakerült néhány dokumentum a nevezetes tanulmányút idejé
ből. Az 1906József-napi vidám összejövetelen készült kép legfel
ső sorában bal szélen látható Prokisch Ján o s; a hegedűs feje
felett jobbra Kós Károly, balra Róth Zsigmond, mellette Lechner
Lóránd (?). A bal szélen csíkos nadrágban áll Tátray Lajos, mellette
cvikkerben Györgyi Dénes (?), a kép alján katonasapkában Tauszig Béla. További azonosításokra m ég várni kell. A képek között
vannak, am elyek az 1906 júniusi olaszországi tanulmányúton
készültek, ahová Fritz Oszkár, Schulck Frigyes tanársegédje vitte
a hallgatókat, és van négy, amely a székelyföldi úton készült.
(Címlap, belső oldal.) Prokisch Ján o s önéletrajzának részletei:
PROKISCH JÁNOS okleveles építészmérnök, építőmester, állandó bírósági
és árvaszéki hites szakértő, tartalékos honvéd százados, a Tűzharcos Szö
vetség tagja. Született Budapesten, 1884. november 15-én. Vallása: római
katolikus. Úgy szülei, mint nagyszülei Budapesten születtek, rk. vallásé
magyar állampolgárok voltak. Nősült Budapesten, 1924 évben, felesége
Szuchy Janka, rk. Gyermekei: Zoltán, sz. 1925; Katalin, sz. 1927. Elemi és
középiskoláit Budapesten végezte, majd a kir, József Műegyetemen 1907ben építészi oklevelet szerzett. 1907-8 években egyéves önkéntesi szolgá
latot teljesített a budapesti rn. kir. 1. honvéd gyalogezrednél. 1909-10 évek
ben építészi illetve építőmesteri irodákban dolgozott, beutazta Magyarorszá
got, majd tanulmányutakat tett Ausztriában, Németországban, Dániában
és Olaszországban. 1911-14 években önálló tervező építészi gyakorlatot
folytatott. Ezekben az években több 3-4 emeletes bérház, néhány villa és
egy* állami elemi iskola épült tervei alapján. 1914 július végén az általános
mozgósításkor a 29. honvéd gyalogezreddel a szerb harctérre ment. A vi
lágháború után, 1919-23-ban a MÁV és a Déli Vasút Magasépítési Osztályán
dolgozott. 1924-től kezdve először mint tervező, majd mint vállalkozó építő
mester, ismét magángyakorlatot folytat. Épített számos köz- és magánépü
letet a Honvédelmi, Pénzügy-, Vallásügyi Minisztériumok, a MÁV, Budapest
Székesfőváros, testületek és magánosok részére. A Mávag, Rimamurány.
Salgótarjáni Vasmű, Eternit Művek, Magyar Aszfalt Rt. részére gyárépületeket.
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Fényképek Prokisch János hagyatékából. Fent: Technicus élet, a harmadéves építészhallgatók
1906. március 19-i József-napi mulatsága a Műegyetemen; lent: csoportkép az 1906. júniusi,
olaszországi tanulmányúiról. Balról a negyedik álló figura Kós Károly. (Cikkünk a 72. oldalon.)
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