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választására, azzal nagyon sok késõbbi probléma elkerülhetõ. 
Ezek az ismeretek, mint a könyvnek a mindennapi életmód-
ra vonatkozó egyéb tanácsai is régi, valamikor köztudott és 
bevált ismeretek felelevenítésén és mai megfigyelésekkel tör-
tént ellenõrzésén alapul.                                              (G. J.)

Fent: a mártonhelyi,
lent: a bántornyai templom

H Í R E K
IN  MEMORIAM HALÁSZ FERENC 
Az Építészet-Biológiai Egyesület idei programjaiból, a Halász 
Ferenc erdõgyógyász emlékének szentelt rendezvény meghir-
detésébõl értesültünk róla, hogy Halász Ferenc még tavaly 
nyáron elhunyt. 2001-ben õ látta vendégül alcsútdobozi er-
dejében a visegrádi tábort és a visegrádi építésztáborok húsz évét 
összefoglaló kötet éppen az õ visszaemlékezésével zárul. Ebbõl  
idézünk emlékére:

A harmadik évezred legnagyobb kihívása, hogy képes lesz-e 
az emberiség a környezetét forrás helyett társnak tekinteni. Az 
analitikus tudomány, mely az egységes természetet egyre apróbb 
részekre bontja, az egész mûködésérõl vajmi keveset mond. A 
természetvédelem, bár egyre erõteljesebben hallatja szavát, még 
mindig ritkaélõlény-központú, azt védi, amibõl kevés van. A ter-
mészet önszabályozó rendszereinek, öngyógyító folyamatainak 
védelme még várat magára.

Néhány évvel ezelõtt néhány elszánt kutató, magánterü-
letén újszerû természetvédelmi módszerek alkalmazásába és 
újszerû holisztikus kutatásba kezdett. A kutatások célja megis-
merni, hogy a természet hogyan szervezi saját rendjét. Alapelve, 
hogy a természetben rend van, ott nem az embernek kell rendet 
tennie. (A Palocsa Egyesületrõl van szó, amelyet Halász Ferenc 
szervezett meg és vezetett.)

A világ részleteiben felfoghatatlanul bonyolultabb annál, 
mint amit ismerünk, vagy megismerhetünk belõle. A világban 
az emberek és segédeszközeik által érzékelhetõ dolgok vagy 
ismétlõdõek, ezért tudományosan vizsgálhatók, vagy az ember 
tér- és idõmértéke szerint ritkán ismétlõdõek, ezért nehezebben 
vizsgálhatók, valamint jórészt egyszeriek és megismételhetet-
lenek, ezért tudományosan nem vizsgálhatók, de attól még 
valósak és létezõk. Ez bizonyíték arra, hogy a világ csak tudo-
mányos módszerekkel nem ismerhetõ meg. A világ megisme-
réséhez egymással egyenrangú és egymást nem helyettesíthetõ 
módszerek – a tudatos tanulás (ratio), az érzelem (emotio), a 
megérzés (intuitio), a beleérzõ képesség (empathya), az elmél-
kedés (meditatio) valamint az ima, az áhítat, az alázat – együttes 
alkalmazása vezet közelebb. A törvényt nem alkotni, hanem 
felismerni kell, és a természettel együttmûködõ, azt gazdagító 
gazdálkodás és tájformálás lehetõségeit kell kutatni.

A KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNY kiadásában idén megjelenõ  
Magyar Organikus Építészeti Kalauz megjelentetésének támo-
gatására következõ számunkban elõvételt hirdetünk.

A CAMPUS 2003 építésztalálkozóra a vajdasági Kishegyesen 
kerül sor. A sorrendben 6. találkozó témája: tanyarom rekonst-
rukció. Olyan építész-, mûvészcsoportok (4-6 fõs) jelentkezését 
várjuk, akik a rendelkezésre álló 6 nap alatt vállalják egy-egy 
tanyarom mûvészi átalakítását. A találkozóra július 14 és 20-a 
között kerül sor. A rendezvény szerves része a Dombos Festnek, 
mint összmûvészeti fesztiválnak, így a résztvevõk szórakoztatá-
sa és kikapcsolódása is megoldott. Elhelyzés és ellátás a Kátai 
tanyán. Jelentkezés és részletes információ: Horváth Lászlónál 
06-30-970-7531 illetve: folkeuro@axelero.hu
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KISS TIBOR festõmûvész kiállítása június 12. és 29. között 
a Vigadó Galériában

POR ÉS HAMU
Milyenek az izmok a valóságban?

1976-ban a fõiskolai anatómialeckék során jön ez a kérdés, 
mivel az izmokat csak könyvekbõl láttuk. Elmentem hát meg-
nézni a halottakat, hogy az izomtani ismeretekhez saját rajzi 
jegyzeteket készítsek. Eme tevékenységem olyan gondola-
tokat kavart fel, melyekre nincsenek szavaim, de nemcsak 
azért nincsenek, mert nem vagyok írásmûvész, hanem azért 
sem, mert a beszéd fogalmi kifejezésforma, azaz fogalmaz, 
fogalmakkal közöl. A fogalom pedig lényegénél fogva maga 
a világosság, azért, hogy ne legyen kérdéses, mi az, amit kö-
zölni akar. Ezért lehet világos és közérthetõ. Ennek azonban 
nagy ára van. Az az ára, hogy csk nagyon általános dolgokat 
tud kimondani, és egy bármilyen egyszerû tónusárnyalat is 
kimondhatatlan. Most arról írok, miért rajzoltam, miért ezt 
a közlésmódot választottam. Azért, mert a rajz és a festészet 
olyan dolgok kifejezésére alkalmas, amelyekre a nyelv kép-
telen, a szó szoros és átvitt értelmében képtelen.

Ez a tanulmánysorozat tíz éven át tartott és gyarapodott, 
majd 1986-ban az élõ ember izomrendszerével véget ért.

Kiss Tibor

A LÜKÕ GÁBOR ÉLETMÛ-SOROZAT harmadik köteteként 
jelentek meg a másfél éve elhunyt tudós válogatott zenei ta-
nulmányai Zenei anyanyelvünk címen. A kötet szerkesztõje, 
Pozsgai Péter írja elõszavában: Lükõ Gábort, a népzenekutatót 
és zenetudóst csak szûk körben ismerik ma is, tanulmányai 
közül zenetudományi, zenefolklorisztikai írásaival bánt leg-
mostohábban a sors. 

A gyûjteményt egy finn és egy orosz zenetudós tanulmánya 
vezeti be. (Timo Leisiö: Lükõ Gábornak az indoeurópai zene 
pentaton gyökereirõl szóló elméletérõl és Izalij Zemcovszkij: 
Lükõ Gábor és Eurázsia népzenetudománya.) Ahogy ezek, úgy 
a szerzõ legtöbb tanulmánya sem volt eddig magyarul – vagy 
egyáltalán nyomtatásban – olvasható. Lükõ Gábor Zenei tanul-
mányaimról címû írásában találjuk az alábbi sorokat: „…sosem 
titkoltam, hogy nem jártam semmiféle zeneiskolába. Szerencsé-
re elkerültem ezt a zsákutcát. Mert Magyarországon csak egyféle 
zeneiskola volt és van ma is, a német. Ez pedig a magyarral 
szöges ellentétben álló német népdalokra alapozta fogalmait 
és tételeit. Ennek az iskolának szuggesztív hatása alól próbált 
szabadulni a magyar zenetudomány akkoriban, amikor én érint-
kezésbe kerültem vele Bartók nagyhatású könyve, A magyar 
népdal révén. Bartók és Kodály tizenöt évi munkájáról, annak 
eredményérõl számolt be ez a könyv. Tízezer magyar népdal 
összegyûjtése, pontos lejegyzése, tipusokba osztása és a típusok 
eredetének meghatározása. Emberfeletti munka. De Bartók és 
Kodály a német zeneiskola tanítványai voltak, és most ellent-
mondásba kerültek a német zenetudománnyal. Ez tudniillik 
azt hirdette, hogy a zene nemzetközi nyelv: fizikai törvényeken 
alapul, tehát mindenütt egyforma. Ahol mégis különbözik, ott 
még fejletlen, tökéletlen. Csakhogy a mi tudósaink magasrendû, 
tökéletes zenét találtak a magyar és a szomszédos népeknél. És 
ezt bátran meg is mondták. A hivatásos zenészek felzúdultak és 
késhegyig menõ harcba kezdtek ellenük. De nem a tudomány 
fegyvereivel, hanem hazugságokkal és rágalmakkal. Ebbe a da-
rázsfészekbe csöppentem én bele, amikor Karácsony Sándor 
kezembe adta Bartók könyvét. Mert ez magával ragadott. Hiszen 
most már nemcsak nyelvünk van, hanem zenénk is…

Aki alszik, nem vétkezik, mentegette ironikusan Mikszáth a 
Magyar Tudományos Akadémiát, már ezelõtt száz esztendõvel, 
hogy álmában szórja a nép, az állam pénzét, vagyonát, erköl-
csi tõkéjét. Tudományának tekintélyét senki sem meri firtatni, 
mert ma is uralkodik a zenei analfabetizmus Kodály nagyszerû 
pedagógiai alkotásának romjain. Senki sem mer hozzászólni a 
zenei kérdésekhez, nehogy kiderüljön tudatlansága.

Kritikát írni senki sem merészelt tanulmányaimról. Inkább 
hallgatnak. Igen bölcsen.Az élet és benne a zenemûvészet tár-
saslelki alapjai egyszerûek és világosak, csak az nem érti meg 
õket, aki csökönyösen ragaszkodik elavult elméletekhez, vagy 
aki nem akarja.” (1997)

A tanulmányok sora (ezúttal is a kéziratokból példás gond-
dal szerkesztve, jegyzetelve) ennek a napjaink zenei életébõl hi-
ányzó elméleti alapnak biztonságos továbbépítést lehetõvé tévõ 
kövei. (Táton Kiadó, 1426 Budapest Pf. 5. tel/fax: 3411770)

MAI NAPIG SÚLYOS TANULSÁGOKAT (is) hordozó esemé-
nyeket ír le Nemeskürti István Parázs a hamu alatt címû, elsõ 
ízben 1981-ben megjelent történelmi tanulmányában, amely 
a szabadságharc bukását követõ évtizedrõl (1850-59) szól. A 
Magyarországot egyszerûen megszüntetni, beolvasztani, néme-

tesíteni akaró ferencjózsefi törekvés két kulcsfontosságú terü-
lete volt a besúgó- és a hivatalnokrendszer kiépítése. Ezekrõl 
írja Nemeskürti: „Kempen (rendõrminiszter) naplójából derül 
ki, hogy egy-egy besúgóra mindig ráállított egy jobban fizetett 
ellenõrbesúgót, de kettejüket is ellenõrizte egy harmadik fõ-fõ 
spicli. Mindegyik fizetést húzott, mindegyiknek érdeke volt 
jelenteni valamit s gyanakvást ébreszteni a fõnökben az általa 
ellenõrzött alsóbb beosztású kémek irányában. A katonai hír-
szerzés-elhárítás és a külügyminisztérium hírszolgálati rendszere is 
beleolvadt ebbe a monumentális szervezetbe, minek folytán senki 
mással, mint a lakosság figyelésével, nem törõdött.”

„A korlátoltság, az önhitt butaság, a szakértelem hiánya diada-
lát ülte. A magyarországi közigazgatásba, a kerületi központokba 
valósággal keresték a megalkuvó, mûveletlen, buta és engedel-
mes tisztviselõket, minek következtében a lakosság megtanulta 
megvetni és kijátszani õket.”


