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WolfgangHeld
A RAJNÁNAK FÖLDRE VAN SZÜKSÉGE

Ezév januárjánban,éppenegyévvelazutolsónagyárvízután,a
Rajna ismétkiöntött amedrébõl.Mostmára felelõspolitikusok
sem tagadják, amire az ökológusok a hetvenes évek eleje óta
figyelmeztetnek,hogyazilyenkatasztrófákokaiavízszabályozás
ésavízlépcsõk.ARajnahosszú felsõszakaszánakegyenesme-
derbekényszerítését,amelyet1817-benkezdettelabadeniTulla
vízmérnök,a természeti elemekfeletti gyõzelemkéntünnepel-
ték.Avízszabályozásáldozatáulestekaligeterdõk,afolyótermé-
szetesárterületei.1950és1977közöttújabb130négyzetkilomé-
ternyivelcsökkentaligeterdõkterületeavízierõmûvektelepítése
következtében.Ezekhelyét sokhelyenbetonbólkészült tölté-
sek foglalják el. A folyó egykori meanderezõ futása kiegyenlí-
tetteaforrásterületrõlszármazóvízmennyiségingadozását:amikor
bõven ömlött a víz a hegyi patakokból, akkor sok hordalékot
sodortmagával, amiszélesre terítettea folyóvizét,és lelassította
afolyását.Avízbeborítottaafolyókörnyékét,ésezáltalönmagát
szabályozta.Amesterségesszabályozáskövetkeztébencsakaz
utolsóévtizedeksoránmegkétszerezõdöttazáramlássebessége.
Korábbanamegáradtmellékfolyókcsúcshozamaegymástköve-
tõenhullámokbanérteela folyóalsószakaszét.Elõbbakisebb
folyókvíztömegeiérkeztekmeg,azutánafõfolyószállítottahóol-
vadék.MaamagasvizekösszeadódvaérkeznekaRajnavidékre.

Az egykori kacskaringós folyó a medret kísérõ ligeterdõk
révén szorosan összekapcsolódott a környezetében elterülõ
tájjal.A faállományfajtájától függõenafolyómentierdõkévente
három hónaptól (tölgy) háromszáz napig (éger, fûz, nyár) áll-
hattakvízalatt.Avízszintetkiegyenlítõerdõkmellett láthatatlan
kísérõkénta felszínalattivízáramokisa folyóorganizmusrészei.
Ahóolvadékésazesõvíz fokozatos levezetése térbeli kifejezõ-
désevolt a folyó idõalakjának(Zeitgestalt), annakmindenmel-
lékágával és földalatti kísérõjével együtt.ARajnanemvízleve-
zetõ csatorna, hanem egymásra ható vízrendszerek összetett
organizmusa.MintélõlényaRajnaa táj fizikaiadottságaival tör-
ténõegyüttmûködés révénolyanszerveket alakít kimagának,
amelyekkelaz idõjáráskaotikushatásait ellensúlyozni tudja.

Abeavatkozásmeggyengíti a folyóésa táj közötti kapcso-
latot. Ugyanakkor hatalmas igényekkel lépnek fel a Rajnával
szemben:a földegyik legcsapadékosabb területétkell vízmen-
tesítenie.Azutóbbiévekenyhe teleiésanedvesség felszívódá-
sát akadályozóaszfalt- ésbetonfelületekmiatt a feladat tovább
nehezült. Az elmúlt évek azt mutatják, hogy ezt a problémát
nemoldjákmegamesterséges,növényekkelbetelepített táro-
zómedencék. Egyrészt túlságosan megemelkedik a talajvíz a
tározókkörnyezetében, amiapincéket elönti,másrészt a táro-
zókban lévõ biotopok által igényelt bonyolult vízszabályozás
gyakranütközikazeredeti céllal, amagasvíz lecsendesítésével.

A legtöbb reményre jogosító próbálkozás a parti töltések
szélesre nyitása volna, ami lehetõvé tenné, hogy a Rajna újra
maga alakítsa ki a saját ligetes árterületeit. Ez nagy politikai
akaratotkövetel,hiszenapartokmenténrégótasokféleképpen
hasznosítottkultúrtáj terülel.Kisebbfolyóknál,használatbahe-
lyezika régimedreketés csatornákat, hogyvisszatelepíthesse-
nekeltûnthalfajokat.Aduzzasztókésazáramlásisebességlehe-
tetlenné tette az ikrák megtermékenyítését. A halaknak olyan
folyóravanszükségük,amelyharmóniábanvanakörnyezetükkel.

Gerle Anna fordítása

TOROCZKAI WIGAND EDE emléktábláját Bartha László és
StróblZsófiakezdeményezéséreoktóber29-énavatták fel az I.
Úri utca 17. számú ház – egykori lakóháza – falán. 1945-ben
ebbenaházbanpusztult elóriásinéprajzi gyûjteményeés saját
bútorainak nagy része. Õ maga is ebben a házban halt meg a
háborúalatt.

A MUNDUS KIADÓNÁL megjelent a Sas Péter szerkesztette
Kós Károly levelezése címû könyv. Kós Károly életmûvének
szerves része a kiterjedt levelezés, amely a példaadó magatar-
tásban és bölcsességben megfogalmazódó életút gazdag
tárháza és a múlt századi erdélyi mûvelõdéstörténet jelentõs
forrása. (894oldal,keménytáblakötés,ára6.990Ft.Megvásárol-
ható, illetve megrendelhetõ a kiadónál (1089 Budapest, Vajda
Péter u. 12. tel.: 4772565, fax: 3335378).

SÁROS LÁSZLÓ Zsebbelgium / België in Zakformaat címû
könyveaSÁROSésTársaBt. kiadásában jelentmeg.Azalbum
fényképeibõldecember6-ánkiállításnyílikBelgiumban.

ZELNIKJÓZSEF:AZÖLDEMBER–ÖKO-TÁJ-BREVIÁRIUM
címmel jelent meg a Zelnik József fõszerkesztõ által jegyzett
Ökotáj folyóirat tíz éves jubileumátünneplõkötet.Akiadvány
tartalmazza Zelnik e folyóiratban megjelent írásait kiegészítve
néhány régebbiésújabbesszével.AkönyvösszefoglalásaZel-
nikökológiaigondolatrendszerének,amelyföldünkháztartását
egységesegésznektekinti,aholakulturális folyamatoknakmeg-
határozóhatásukvanazazökológiaiegyensúly felbillenésében
is.Az írásokaszakralitástólaszimbólumképzésenátapolitikáig
szélesspektrumotölelnek fel, akulturálisés természetikörnye-
zetéért felelõsalkotógondolkodáskötiõketössze.Akiadvány
részleteket tartalmazazÖkotáj szerkesztõinekés szerzõineka
lapbanmegjelent írásaibólZelnikszubjektívválogatásában, így
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téve teljessé a folyóirat által képviselt gondolati kört. A könyv
mellékleteazÖkotáj tízévfolyamánakteljesanyagát tartalmazó
CD-ROM. (ÖkotájKiadó,2003,165oldal,960Ft)Beszerezhetõ:
ÍrókBoltja,BudapestiTelekiTéka,OsirisKönyvesbolt.Megren-
delhetõ a kiadó címén: 1035 Budapest, Miklós tér 1.

KARÁCSONYRA JELENIK MEG a Szent István Egyetem
Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolai Karán 27 éve mûködõ Népi
Építészeti Tudományos Diákkör történetét, tevékenységét
feldolgozó, dr. Szabó László által szerkesztett könyv. Az ÉTK
kiadásában megjelenõ mû bemutatója december 18-án 16
órakor lesz a LITEA Könyvesboltban (Budapest, I. Hess
András tér 4.).

AFRANCIAÉPÍTÉSZETI INTÉZET támogatásával,abrüsszeli
Modernépítészetiarchívum (Archivesd’architecturemoderne)
kiadásábanPárizsbanmegjelentAnneLambrichskönyveVágó
Józseféletmûvérõl.Akötet,amelyVágóbudapesti,olaszországi
és franciaországi éveit tárgyalja, idén decemberben Rómában
ismegjelenikolasznyelven.AMauriceCulotelõszavával induló
könyváttekintéstadamagyarszázadfordulóépítészetérõl,majd
250 oldalon, körülbelül 350 képpel mutatja be Vágó rajzait és
épületeit.Az1947-benFranciországbanelhunytépítészhagya-
tékának egy része a könyv elõkészítése alatt folyó kutatások
idejénkerültelõ, ígyazsok,eddigitthonis ismeretlendokumen-
tumottartalmaz.Afranciaésolaszkiadástkövetõmagyarnyelvû
változatelõkészítéseiselkezdõdött. (VágóJózsefésLászlóegyik
legszebbalkotása, anagyváradiDarvas–LaRoche-ház jelenleg
üresen,elhagyatvaáll, teljesenkiszolgáltatvaazólomüvegabla-
kokban,mázaskerámiában, falfestésekben igengazdagépüle-
tet a sors szeszélyének.)

KÕSZEGHY ATTILÁTaDebreceniEgyetemMûszakiFõisko-
laiKara fõigazgatójáváválasztották.

NAGY ERVIN, a XII. Kerület fõépítésze eddigi szakmai mun-
kássága elismeréseképpen Magyar Mûvészetért díjat kapott.

BODONYI CSABÁT,Tokaj fõépítészét az ideiországos fõépí-
tészi konferencia az év fõépítésze címmel tüntette ki a város
érdekében évek óta folytatott eredményes tevékenységéért.

TENKÁCS TIBOR (1913-1998) festõmûvészTokajVáros tulaj-
donában lévõ, ma már a Világörökség részét képezõ városról
készítettgouacheésakvarell festményeibõlnyílikkiállítás2004.
január 6-án 18 órakor a Zsókavár Galériában. (Újpalotai Kö-
zösségi Ház, 1157 Budapest, Zsókavár u. 15. Tel: 410-0836,
410-6304. Megközelíthetõ a belváros felõl a 73-as és 173-as
buszokkal. Megtekinthetõ 2004. január 26-ig hétfõn, szerdán,
pénteken 10-15 óráig, kedden, csütörtökön 10-20 óráig.) A
kiállítástAntall István,aMagyarRádióirodalmiszerkesztõjenyitja
meg.Elõzõ számunkbanazõ írásával emlékeztünkaz idén90
éves,öt évemeghaltmûvészre.Ezútonkérünkelnézésétneve
elírásamiatt.

AZ ORSZÁGÉPÍTÕ 2004-ben számonként 500 forintért, az
elõfizetõknek 450 forintos áron kapható. Az elõfizetési díj a
postaiküldést ismagábanfoglalja,kivévekülföldielõfizetõinket,
akiknek a postaköltséget felszámítjuk.

AVERESEGYHÁZ,MÉZES-VÖLGYIÚJ ISKOLA felavatására
december5-énkerül sor. AFabriczius Józsefáltalános iskolaúj
épületeggyüttesét Medgyessy Péter miniszterelnök adja át
Veresegyház közönségének, pohárköszöntõt mond a kerület
parlamenti képviselõje, Harrach Péter, az Országgyûlés alel-
nöke. Az iskola terveit a Kvadrum építészirodában Zsigmond
Lászlókészítette.Részletes ismertetésérekövetkezõszámunk-
banvisszatérünk.

A PILISCSABAI JOSEPHINUM kollégium épületét október
15-éndr.TakácsNándornyugdíjazottmegyéspüspökszentelte
fel.Akollégiummeglévõ laktanyai szállásépület átalakításával
készült, a 10-es útnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel
átellenes oldalán. Az alsó szinten különbözõ gazdasági tevé-
kenységekhelyiségei, aközépsõkét szinten140diák számára
hálószobák,arendházésakápolna,a tetõtéri szintenkonferen-
ciaközpontkapotthelyet.Azépületösszalapterületemaghaladja
az5000m2-t.Építész tervezõ:Siklósi József,munkatárs: Farkas
Erzsébet, statikus: Pongor László, társtervezõk: Dobay István,
Pacher László, Glavatity Gábor. Építtetõ az Isteni Megváltóról
Nevezett Nõvérek Magyar Tartománya, lebonyolító: Csiky és
Társa kkt. Kivitelezõ: Bau-System kft. Tervezés: 2001-2002,
kivitelezés: 2002-2003.

A BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIAaKósKároly
Alapítványközremûködéséveladományokatgyûjtacsíkszeredai
templombefejezéséhez.Kérjükalapolvasóit,hasegítenikíván-
nak,amellékeltcsekken–acélpontos megjelölésével–fizessék
beadományukat.
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LÕRINCZY GYÖRGY (1935-1981) KIÁLLÍTÁSA

Gyuri! Itt most kiállításod nyílik. Kicsit késõbb kezdtünk, mint
hat óra, de emlékszel, ez itthon mindig így van. A késõn jövõk
miatt. Mi mindig kedveztünk a késõn jövõknek. (Meg a késõn
ébredõknek.)Demegérte.Hála Istennek, szépszámmaleljöt-
tek.Látod?Mégmindigemlékeznekrád.Hogyezeköregembe-
rek? Mi baj van ezzel? Te se vagy már túl fiatal. Istenem! 68?

Emlékszel,68-bantalálkoztunkelõször.Akkor jöttetekhaza
NewYorkból.Hogyelkezdõdjönegynégyévesõrület.Kiadni
a„NewYork–NewYork”-ot.Kiadórólkiadóra.Avégénakönyv-
höz elõszó írására felkért Roy Lichtenstein köszönte szépen,
lemondtaa „megtisztelõ” feladatot, mondván,hogyNewYork
négy év alatt annyira megváltozott, hogy már semmi se érvé-
nyes, ami akkor még az volt. Jó, hogy hagytad ebbéli hitében,
és magad írtad meg az elõszót. Nagyon jó elõszó volt. Tudsz
róla, hogy azóta a könyvedet már aranyért se lehet megkapni?
S hogy cáfoljam magam, nem az elõszó miatt kapkodták el.

Egyszer csak elég lett. El innen. Még olyan áron is, hogy
tudtátok,esélyesincsavisszaútnak.Azidõazutángyógyít, torzít,
módosít.Kezdtetekolyanokat írni,hogy„kipróbálandóamély-
vizet”.Meg„próbára tennimagadat”.Tudod– ismerszbennün-
ket–mivevõkvoltunksokmindenre. Aztmondtam:hát legyen.

Kétségtelen azonban, hogy ott, New Yorkban kezdõdött
valami egész más. A festett képek. És lett az „IMAGE”. S lett
egyreerõsebbésáltalánosabb.Mondjukúgy,mint azáltalunk
beszéltnyelvsarokkövei. Ésmegjelentekaszerkesztettképeid.
Elõtérrel, háttérrel felszerelve. A szerelés mindig a felkészülés
jele volt. A rákészülésé. Ezek a képek amúgy nekem „szerelt”
képek. A mikéntjük tervezhetõ volt. Pontosítok: tervezett. A
körülményük lerajzolható. Mint egy terv. Heteket, hónapokat
lefoglaló,kitöltõ,önzõgyönyörûség.Gyötrelmesgyönyörûség.

Emlékszelmikor jöttél rá,hogya fotó „becsapható”? Sõt!A
fotó a becsapás eszköze. Még tovább menve: meg tárgya is.
Hogyezértmárérdemesa fotótmegtartani.Hogyezmennyire
igaz,arraa fotórealizmushazugságaaválasz,amit sose isszeret-
tél. Téged igazából a hamisítvány érdekelt. Meg az ebbõl szár-
maztatható képzet. Az image.

Tudod, hogy az EMKE szállót átépítették? Ahol laktatok
80-ban,hazalátogatásotokkor.Delegalábbsikerültkicsalniben-
neteketVácra, ahol akkor laktunk.A lakótelepi lakás szõnyeg-
padlóján találtuka céduláitokat,amitkorareggelkisettenkedve
hagytatokmagatokután,köszönvemindent, sokszorosan.

És jött a hír, már januárban az agytumorról. Azon a télen
lõtte leazazõrült JohnLennont.Azagytumor isegyõrültgolyó,
amelyeltéríthetetlenül repül feléd.Hogyeltaláljonmájus27-én.

Márnemtaláltunkotthon.Emlékszel,mimindigazelkésõk-
revagyunktekintettel.Énnemszoktamkésni.Miértnemtudtál
legalábbezegyszer tekintettel lenni ránk?Mindnyájunkra?Rám?

Gyuri,mostmárelárulhatom,amit kitaláltál, annaka „dal-
lamát” azótaakompjúterizálódott világunkbanellopták tõled.
Programokat gyártottak és gyártanak belõle tucatszám. Hogy
álságos trükkökkel és „játékokkal” lehessen irtóztatóan sok
pénztkeresni.Hogy joystickkelvezérelve lehessenbelerepülni
aWorldTradeCenter ikertornyába.Merthaakarják, az image-
dzsel létrehozzák a valóságot. Hihetõvé teszik a hihetetlent.
Gondoltad volna, hogy ezzel a világ leggazdagabb emberévé
lehet válni? Ugye nem?

Gyuri!A WorldTradeCentermárnincsmeg.Ledõltaz iker-
torony.Ledöntötték.Beleszálltak repülõkkel.Énmegminden,
azótakészültNewYorkfotónott látom.Lehet,hogyezisegyféle
„image”?Egyvisszájára fordult IMAGE?Most ennyit.

2003. november
Sáros László és Tenkács Márta


