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MADAS LÁSZLÓ 
1920–2009

2009 karácsonyán, kilencven éves 
korában elhunyt Madas László, Bedő 
Albert-díjas és Goethe-díjas erdőmér-
nök, az Országos Erdészeti Egyesület 
Tisz teletbeli Tagja, a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Tisztikeresztjének 
birtokosa, Visegrád díszpolgára a Pilisi 
Parkerdőgazdaság egykori igazgatója. 
Az elveinek meg felelően alakított 
mintaszerű erdőgazdálkodáson belül 
teremtette meg a hetvenes évek sok 
jelentős, faszerkezetű épületének ra-
gasztott íves tartóit gyártó üzemet és 
kezdeményezett olyan rekreációs 
beruházásokat, amelyek révén mun-
kalehetőséget tudott biztosítani az 
állami tervezőirodai rendszerből ki-
ebrudalt Makovecz Imrének. Az azóta 
gondatlanságból és hozzánemér tés-
ből nagyrészt tönkretett pilisi épületek 

– amelyek Makovecz Imre nemzetközi 
tekintélyét megalapozták –, nem kis 
részben Madas László pártfogásának, 
kezdeményezéseinek és inspirációinak 
köszönhetik létüket. Húsz éve írott, 
Viszonyom a természethez című vallo-
mását tanulságai és változatlan idősze-
rűsége miatt érdemes megem léke zé-
sül újraolvasnunk:

A pilisi erdők bükkösei és tölgyesei 
több tízezer esztendeje állnak ott, ahol 
ma is zöldellnek. Éppen napjainkban 
igazán csoda ez, amikor a maradandó-
nak látszó is olyan illékony, amikor az 
improvizáció uralma szertefoszlatja az 
állhatatosságot és elhesegeti a jövőért 
való felelősséget. Az erdő legidősebb 
tanúfái 150 évesek lehetnek és a múlt 
reformkorában keltek ki az akkori 
anya fákról lehullott magvakból. Most 
ugyanolyan időket élünk, és a meg vé-
nült fák alatt ugyancsak megtelepedett 
az új generáció. Vajon megélnek ezek 
is újabb 150 esztendőt? Most, amikor 
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néhány fiatal erdész barátommal az 
erdőt járom, és a sok fa közül kivá lo-
gatjuk az ígéreteseket, amelyeknek 
még 100 esztendeig a helyükön kel le-
ne maradniuk, a jövőért érzett fele-
lősség üli meg az ember lelkét. Közben 
az is kísért, hogy az erdő nem csupán 
egymás mellett álló fák csoportja, 
hanem a legfejletteb életközösség 
(ökoszisztéma), amelyben a fákon 
kívül cserjék, a gyep, a moha és a ta-
lajszint növényei, a talajon és a talajban 
élő gombák, baktériumok, vírusok és 
moszatok, véglények, fonálférgek, 
atkák, hangyák, darazsak, rovarok ré-
giója, madarak, rágcsálók, kis és nagy 
emlősök, növényevők és ragadozók 
élnek együtt egy sokezer éves élet-
közösségben, amelyben az egymáshoz 
kapcsolódás állandó mozgást kiváltó 
egyensúlyi helyzetben létezik. 

A mai civilizált társadalom ettől a 
csodálatos erdei életközösségtől azt 
kívánja, hogy legyen jövedelmező 
nyersanyagforrás, tömegméretű park 
és tájvédelmi övezet. A feladat szinte 
megoldhatatlan, mert egymásnak 
ellentmondó igények fogalmazták 
meg az érdekeket. A remény mégis 
arra készteti az embert, hogy terveket 
készítsen a jövőt illetően. 

A magyar nyelv ugyanazt a szót 
használja az élő és a holt fa megjelö-
lésére. Ezért állhat elő az a fonák hely-
zet, hogy a fakereskedőnek mást 
jelent a fa, mint a természetvédőnek. 
Az egyiknek a fa áru, amelyet adni-
venni lehet, a másik azt kiáltja, hogy a 
fa a természet egy darabja, egy kis 
természetes oxigéngyár, portisztító és 
zajvédő zöld fal, ami nélkül nem élhet 
az ember. A latin arbor és lignum, vagy 
a német der Baum és das Holz szavak 
szabatosan elhatárolják egymástól a 
két különböző állapotú fát. Ettől ugyan 
az alapvető konfliktusok nem oldód-
nak meg, de azt világosan tudni lehet, 

hogy az üzlet ott kezdődik, amikor az 
élő fából holt fa lesz. 

Mivel a jórészt sarjeredetű pilisi 
erdők fájának nagyobbik része gyenge 
minőségű, ezért olyan fafeldolgozó 
ipart hoztunk létre, amely a rossz mi-
nőségű alapanyagból is képes magas 
értékű készterméket előállítani. E 
célnak megfelelő üzemekben a felfű-
részelés, darabolás, hossztoldás, ra-
gasztás műveleteinek a végén új 
alapanyagként jelentkező táblákból 
és tömbökből olyan végtermékeket 
lehet előállítani, mintha a Pilis erdeiben 
csupa hatalmas és jóminőségű fa állna. 
1967-ben egy versenytárgyaláson el-
nyertük az akkor épülő Budapest 
Szálló háromezer négyzetméternyi 
falburkolatának az elkészítését, amely 
vállakozásnak a sikere megalapozta a 
pilisi fafeldolgozás jövőjét. Beléptünk 
ugyanis az építő-és vendéglátóipar 
mozgásterébe, rangos építészekkel 
kerültünk kapcsolatba, és résztvettünk 
több jónevű szálloda, étterem, söröző, 
kultúrház belsőépítészeti munkáiban 
falburkolatok és berendezési tárgyak 
gyártásával, majd bekapcsolódtunk a 
budapesti temetők ravatalozóinak 
rekonstrukciós munkáiba, végül rááll-
tunk fafeldolgozásunk eredményét 
hosszú távon biztosító koporsógyártás 
kifejlesztésére és nagybani gyártására. 
Korszerű faiparunk ma már jövedel-
mező nyersanyagforrássá tette a pilisi 
erdőket, az erdei ökoszisztémák meg-
őrzése mellett. 

Már a 60-as években számoltunk 
azzal, hogy a tömegturizmus hullámai 
bennünket is el fognak érni. Úgy vél-
tük, hogy a pilisi táj fejlesztésében 
érdekelt valamennyi szervezet össze-
fogásával ki lehet dolgozni egy olyan 
programot, amely a 66 ezer ha-nyi 
területen valamiféle térbeli rendet te-
remt, lehetővé teszi valamennyi funk-
ció érvényesülését, gondoskodik az 

érintkezési felületek korrekt kapcso-
latáról, és mindez együtt biztosítja a 
táj kiegyensúlyozott fejlődését, ill. a 
megjelenő értékek fennmaradását. 
Egyik rangos tervezőintézet vállalko-
zott a program elkészítésére. A kü-
lönböző szakterületek: infrastruktúra, 
településfejlesztés, városrendezés, 
turizmus, szabadidőipar, a műemlék-, 
természet- és környezetvédelem, 
mun kaerő, energia, mezőgazdaság, 
erdőgazdaság, közigazgatás hozzáértő 
szakértőiből összeállt csapat megszer-
kesztette a Pilisi Táj Fejlesztési Program-
ját. Az elkészült mű páratlan volt a 
maga nemében, és azóta sem készült 
hozzá hasonló.

A Program a tömegturizmus kezelé-
sét a környezetvédelem érdekeinek 
figyelembevételével javasolta meg va-
lósítani. Az üdülő- és kirándulóné-
pesség igényeit egyrészt a települések 
belterületein, másrészt szálláshelyek 
létesítésével az erdőszéleken, vízpar-
tokhoz csatlakozó és utakra fűzött 
vál tozó funkciójú fogadóállomásokon, 
vízparti strandokon és kulturális szó-
rakozást nyújtó községközpon tokban 
vagy műemlékegyüttesekben ter-
vezte kielégíteni. A pilisi erdők méIye 
képviselte a csendes zónát, amely 
zavartalan nyugalmat kínált a termé-
szetjárás és kutatás számára. A Prog-
ram megvalósításában fontos szerepet 
kapott Visegrádnak kirándulóköz-
ponttá történő kiépítése. Ezt a ma 
1600 lelkes egykori királyi székhelyet 
hétvégeken 20–25 ezer kiránduló lep-
te el, és a túlzsúfoltság szinte elviselhe-
tetlen terhet rótt a lakosságra. Egy 
országos pályázat elnyerése lehetővé 
tette, hogy Visegrádot és 500 ha-nyi 
erdős környékét magas színvonalú 
idegenforgalmi fogadóállomássá 
alakítsuk ki. Ennek során az erdészet 
érvényesíteni tudta a természetvéde-
lem és a tájesztétika érdekeit, a ter mé-
szet és erdei környezetének harmó-
niáját, a létesítmények tájbaágyazását 
és funkcionális egymáshoz kapcsolását, 
a fának mint építőanyagnak nagyfokú 
alkalmazását. Autóutakat és gyalogos 
sétányokat, szennyvízcsatornákat és 

vízvezetékrendszert, villamos- és te-
lefonkábel-befektetést, autóskem-
pinget és jurtatábort, erdei vendégfo-
gadókat és falusi tanyát, vadóvodát, 
lovasiskolát, erdei termálfürdőt és 
sípályákat épített az erdészet egy jól 
összeállított terv alapján. A tervek 
nagy részét Makovecz Imre készítette, 
akivel a sors ezekben a lázas tempójú 
időkben sodort egymás mellé. A te-
hetsége, a természetben gyökerező 
stílusérzéke, a megálmodotthoz való 
szilárd ragaszkodása, megalkuvás 
nélküli igazságkeresése, kerek egésszé 
tudta formálni a természetet a mester-
ségessel. Tudta, hogy az erdő maga a 
templom és az emberi alkotások csak 
mellékoltárok lehetnek benne. A gyer-
mekek számára hívogató, barátságos 
fészkeket teremtett, mert meggyőző-
dése, hogy amelyik gyermek jól érzi 
magát az erdőben, és a füvek, a fák, az 
állatok jó barátai, abból emberséges 
felnőtt lesz. Amikor először kigyulladt 
a szentjánosbogarakat idéző lámpák 
fénye és az öreg bükkfák alá telepített 
közös főzőhelyen a tábortűz lángja 
vörösre festette a fából készült cserény 
egymáshoz simuló szárnyait, vala-
mennyien éreztük, hogy új mesevilág 
született az emberek örömére és hasz-
nára. Az erdészet saját kezelésbe vette 
azokat az erdei vendéglőket, kempin-
geket és létesítményeket, amelyek az 
embereknek a természethez való 
kötődését fölerősítik. Természetvé-
delmi és történelemtanító táborok 
szerveződtek, és az ország minden 
részéről érdeklődő gyermekcsoportok 
érkeztek. Fiatal erdészek, madarászok, 
régészek foglalkoztak a gyermekekkel, 
akiket az éjszakai vadlesek, gomba- és 
növényismeret, madárvédelem, ma-
dárgyűrűzés, lovaglás, sziklamászás, 
íjászat és a játszórétek játszóeszközei 
a természetben való biztonságos tar-
tózkodáshoz edzettek. Visegrád két-
ezer éves római emlékei éppúgy be-
kerültek az élményforrások közé, mint 
a középkor visegrádi építmé nyei. A 
Du na partjáról felfutnak az utak a he-
gyekre, ahonnan a kirándulók szeme 
elkalandozhat akár 100 km távolságra 

is, és a városi ember lelke kiszaba dulva 
az utcasarkok és közlekedési lámpák 
korlátai közül, kinyílhat a természet 
szépségeinek a befogadására. 

Egyértelműnek látszik, hogy a ter-
mészetet leginkább az embertől kell 
megmenteni. Az ember valójában 
tudathasadásos életet él. Mi vagyunk 
az egyetlen állatfaj, amely a környe ze-
téből furcsán kilógva kényelmetlenül 
érzi magát. Lehetséges, hogy sajátos, 
kettős természetünknek köszönhető 
mindez, lévén egyszerre biológiai és 
kulturális lények. Az évmilliókig tartó 
biológiai evolúció termékei vagyunk 
és ugyanakkor a kulturális evolúció is 
hat ránk, amelyet pedig az eredmények 
igen gyors, esetenként az emberi élet 
időtartamán belüli előrehaladás jelle-
mez. Egyik lábunkat a biológiai evolú-
ciós múltban vetjük meg, a másikkal 
óvatosan egyensúlyozunk a viharzó 
kulturális jelenünkben. Talán az emberi 
élet ezen alapvető ellentmondása 
rejlik mai gondjaink hátterében. Egye-
dül állunk az állatok között környeze-
tünk szennyezésének és kifosztásának, 
ezáltal veszélyeztetésének a mérté-
kével. Környezetünk lerombolására az 
utóbbi százegynéhány év kulturális 
haladása tett képessé bennünket. A 
környezetrombolással szemben bio-
lógiailag kialakult gátlásaink nincsenek. 
A jelenlegi környezeti gondjaink másik 
forrása fajunk puszta létszáma és az 
ebből származó túlzsúfoltság az em-
beriség egyik legsúlyosabb problé-
mája, ami szintén a biológiai és kultu-
rális evolúció konfliktusából származik. 
Miután a kultúra révén beavatkozunk 
egy különben hatékonyan kiegyensú-
lyozott biológiai rendszerbe, nincs 
más hátra, minthogy további kulturális 
beavatkozásokkal megpróbáljuk 
visszaállítani a biológiai egyensúlyt.

Mindenekelőtt jogi biztosítékokat 
kívántunk szerezni a pilisi táj értékeinek 
a megőrzésére. Sikerült a Pilist Tájvé-
delmi Körzetté nyilvánítani, amelynek 
rendeltetése lett: 

a) Védje a táj jellegzetes arculatát, 
kedvező természeti tulajdonságait, és 
őrizze meg természeti értékeit. 



52 53

MADAS LÁSZLÓ 
1920–2009

2009 karácsonyán, kilencven éves 
korában elhunyt Madas László, Bedő 
Albert-díjas és Goethe-díjas erdőmér-
nök, az Országos Erdészeti Egyesület 
Tisz teletbeli Tagja, a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Tisztikeresztjének 
birtokosa, Visegrád díszpolgára a Pilisi 
Parkerdőgazdaság egykori igazgatója. 
Az elveinek meg felelően alakított 
mintaszerű erdőgazdálkodáson belül 
teremtette meg a hetvenes évek sok 
jelentős, faszerkezetű épületének ra-
gasztott íves tartóit gyártó üzemet és 
kezdeményezett olyan rekreációs 
beruházásokat, amelyek révén mun-
kalehetőséget tudott biztosítani az 
állami tervezőirodai rendszerből ki-
ebrudalt Makovecz Imrének. Az azóta 
gondatlanságból és hozzánemér tés-
ből nagyrészt tönkretett pilisi épületek 

– amelyek Makovecz Imre nemzetközi 
tekintélyét megalapozták –, nem kis 
részben Madas László pártfogásának, 
kezdeményezéseinek és inspirációinak 
köszönhetik létüket. Húsz éve írott, 
Viszonyom a természethez című vallo-
mását tanulságai és változatlan idősze-
rűsége miatt érdemes megem léke zé-
sül újraolvasnunk:

A pilisi erdők bükkösei és tölgyesei 
több tízezer esztendeje állnak ott, ahol 
ma is zöldellnek. Éppen napjainkban 
igazán csoda ez, amikor a maradandó-
nak látszó is olyan illékony, amikor az 
improvizáció uralma szertefoszlatja az 
állhatatosságot és elhesegeti a jövőért 
való felelősséget. Az erdő legidősebb 
tanúfái 150 évesek lehetnek és a múlt 
reformkorában keltek ki az akkori 
anya fákról lehullott magvakból. Most 
ugyanolyan időket élünk, és a meg vé-
nült fák alatt ugyancsak megtelepedett 
az új generáció. Vajon megélnek ezek 
is újabb 150 esztendőt? Most, amikor 

iN memoriam

néhány fiatal erdész barátommal az 
erdőt járom, és a sok fa közül kivá lo-
gatjuk az ígéreteseket, amelyeknek 
még 100 esztendeig a helyükön kel le-
ne maradniuk, a jövőért érzett fele-
lősség üli meg az ember lelkét. Közben 
az is kísért, hogy az erdő nem csupán 
egymás mellett álló fák csoportja, 
hanem a legfejletteb életközösség 
(ökoszisztéma), amelyben a fákon 
kívül cserjék, a gyep, a moha és a ta-
lajszint növényei, a talajon és a talajban 
élő gombák, baktériumok, vírusok és 
moszatok, véglények, fonálférgek, 
atkák, hangyák, darazsak, rovarok ré-
giója, madarak, rágcsálók, kis és nagy 
emlősök, növényevők és ragadozók 
élnek együtt egy sokezer éves élet-
közösségben, amelyben az egymáshoz 
kapcsolódás állandó mozgást kiváltó 
egyensúlyi helyzetben létezik. 

A mai civilizált társadalom ettől a 
csodálatos erdei életközösségtől azt 
kívánja, hogy legyen jövedelmező 
nyersanyagforrás, tömegméretű park 
és tájvédelmi övezet. A feladat szinte 
megoldhatatlan, mert egymásnak 
ellentmondó igények fogalmazták 
meg az érdekeket. A remény mégis 
arra készteti az embert, hogy terveket 
készítsen a jövőt illetően. 

A magyar nyelv ugyanazt a szót 
használja az élő és a holt fa megjelö-
lésére. Ezért állhat elő az a fonák hely-
zet, hogy a fakereskedőnek mást 
jelent a fa, mint a természetvédőnek. 
Az egyiknek a fa áru, amelyet adni-
venni lehet, a másik azt kiáltja, hogy a 
fa a természet egy darabja, egy kis 
természetes oxigéngyár, portisztító és 
zajvédő zöld fal, ami nélkül nem élhet 
az ember. A latin arbor és lignum, vagy 
a német der Baum és das Holz szavak 
szabatosan elhatárolják egymástól a 
két különböző állapotú fát. Ettől ugyan 
az alapvető konfliktusok nem oldód-
nak meg, de azt világosan tudni lehet, 

hogy az üzlet ott kezdődik, amikor az 
élő fából holt fa lesz. 

Mivel a jórészt sarjeredetű pilisi 
erdők fájának nagyobbik része gyenge 
minőségű, ezért olyan fafeldolgozó 
ipart hoztunk létre, amely a rossz mi-
nőségű alapanyagból is képes magas 
értékű készterméket előállítani. E 
célnak megfelelő üzemekben a felfű-
részelés, darabolás, hossztoldás, ra-
gasztás műveleteinek a végén új 
alapanyagként jelentkező táblákból 
és tömbökből olyan végtermékeket 
lehet előállítani, mintha a Pilis erdeiben 
csupa hatalmas és jóminőségű fa állna. 
1967-ben egy versenytárgyaláson el-
nyertük az akkor épülő Budapest 
Szálló háromezer négyzetméternyi 
falburkolatának az elkészítését, amely 
vállakozásnak a sikere megalapozta a 
pilisi fafeldolgozás jövőjét. Beléptünk 
ugyanis az építő-és vendéglátóipar 
mozgásterébe, rangos építészekkel 
kerültünk kapcsolatba, és résztvettünk 
több jónevű szálloda, étterem, söröző, 
kultúrház belsőépítészeti munkáiban 
falburkolatok és berendezési tárgyak 
gyártásával, majd bekapcsolódtunk a 
budapesti temetők ravatalozóinak 
rekonstrukciós munkáiba, végül rááll-
tunk fafeldolgozásunk eredményét 
hosszú távon biztosító koporsógyártás 
kifejlesztésére és nagybani gyártására. 
Korszerű faiparunk ma már jövedel-
mező nyersanyagforrássá tette a pilisi 
erdőket, az erdei ökoszisztémák meg-
őrzése mellett. 

Már a 60-as években számoltunk 
azzal, hogy a tömegturizmus hullámai 
bennünket is el fognak érni. Úgy vél-
tük, hogy a pilisi táj fejlesztésében 
érdekelt valamennyi szervezet össze-
fogásával ki lehet dolgozni egy olyan 
programot, amely a 66 ezer ha-nyi 
területen valamiféle térbeli rendet te-
remt, lehetővé teszi valamennyi funk-
ció érvényesülését, gondoskodik az 

érintkezési felületek korrekt kapcso-
latáról, és mindez együtt biztosítja a 
táj kiegyensúlyozott fejlődését, ill. a 
megjelenő értékek fennmaradását. 
Egyik rangos tervezőintézet vállalko-
zott a program elkészítésére. A kü-
lönböző szakterületek: infrastruktúra, 
településfejlesztés, városrendezés, 
turizmus, szabadidőipar, a műemlék-, 
természet- és környezetvédelem, 
mun kaerő, energia, mezőgazdaság, 
erdőgazdaság, közigazgatás hozzáértő 
szakértőiből összeállt csapat megszer-
kesztette a Pilisi Táj Fejlesztési Program-
ját. Az elkészült mű páratlan volt a 
maga nemében, és azóta sem készült 
hozzá hasonló.

A Program a tömegturizmus kezelé-
sét a környezetvédelem érdekeinek 
figyelembevételével javasolta meg va-
lósítani. Az üdülő- és kirándulóné-
pesség igényeit egyrészt a települések 
belterületein, másrészt szálláshelyek 
létesítésével az erdőszéleken, vízpar-
tokhoz csatlakozó és utakra fűzött 
vál tozó funkciójú fogadóállomásokon, 
vízparti strandokon és kulturális szó-
rakozást nyújtó községközpon tokban 
vagy műemlékegyüttesekben ter-
vezte kielégíteni. A pilisi erdők méIye 
képviselte a csendes zónát, amely 
zavartalan nyugalmat kínált a termé-
szetjárás és kutatás számára. A Prog-
ram megvalósításában fontos szerepet 
kapott Visegrádnak kirándulóköz-
ponttá történő kiépítése. Ezt a ma 
1600 lelkes egykori királyi székhelyet 
hétvégeken 20–25 ezer kiránduló lep-
te el, és a túlzsúfoltság szinte elviselhe-
tetlen terhet rótt a lakosságra. Egy 
országos pályázat elnyerése lehetővé 
tette, hogy Visegrádot és 500 ha-nyi 
erdős környékét magas színvonalú 
idegenforgalmi fogadóállomássá 
alakítsuk ki. Ennek során az erdészet 
érvényesíteni tudta a természetvéde-
lem és a tájesztétika érdekeit, a ter mé-
szet és erdei környezetének harmó-
niáját, a létesítmények tájbaágyazását 
és funkcionális egymáshoz kapcsolását, 
a fának mint építőanyagnak nagyfokú 
alkalmazását. Autóutakat és gyalogos 
sétányokat, szennyvízcsatornákat és 

vízvezetékrendszert, villamos- és te-
lefonkábel-befektetést, autóskem-
pinget és jurtatábort, erdei vendégfo-
gadókat és falusi tanyát, vadóvodát, 
lovasiskolát, erdei termálfürdőt és 
sípályákat épített az erdészet egy jól 
összeállított terv alapján. A tervek 
nagy részét Makovecz Imre készítette, 
akivel a sors ezekben a lázas tempójú 
időkben sodort egymás mellé. A te-
hetsége, a természetben gyökerező 
stílusérzéke, a megálmodotthoz való 
szilárd ragaszkodása, megalkuvás 
nélküli igazságkeresése, kerek egésszé 
tudta formálni a természetet a mester-
ségessel. Tudta, hogy az erdő maga a 
templom és az emberi alkotások csak 
mellékoltárok lehetnek benne. A gyer-
mekek számára hívogató, barátságos 
fészkeket teremtett, mert meggyőző-
dése, hogy amelyik gyermek jól érzi 
magát az erdőben, és a füvek, a fák, az 
állatok jó barátai, abból emberséges 
felnőtt lesz. Amikor először kigyulladt 
a szentjánosbogarakat idéző lámpák 
fénye és az öreg bükkfák alá telepített 
közös főzőhelyen a tábortűz lángja 
vörösre festette a fából készült cserény 
egymáshoz simuló szárnyait, vala-
mennyien éreztük, hogy új mesevilág 
született az emberek örömére és hasz-
nára. Az erdészet saját kezelésbe vette 
azokat az erdei vendéglőket, kempin-
geket és létesítményeket, amelyek az 
embereknek a természethez való 
kötődését fölerősítik. Természetvé-
delmi és történelemtanító táborok 
szerveződtek, és az ország minden 
részéről érdeklődő gyermekcsoportok 
érkeztek. Fiatal erdészek, madarászok, 
régészek foglalkoztak a gyermekekkel, 
akiket az éjszakai vadlesek, gomba- és 
növényismeret, madárvédelem, ma-
dárgyűrűzés, lovaglás, sziklamászás, 
íjászat és a játszórétek játszóeszközei 
a természetben való biztonságos tar-
tózkodáshoz edzettek. Visegrád két-
ezer éves római emlékei éppúgy be-
kerültek az élményforrások közé, mint 
a középkor visegrádi építmé nyei. A 
Du na partjáról felfutnak az utak a he-
gyekre, ahonnan a kirándulók szeme 
elkalandozhat akár 100 km távolságra 

is, és a városi ember lelke kiszaba dulva 
az utcasarkok és közlekedési lámpák 
korlátai közül, kinyílhat a természet 
szépségeinek a befogadására. 

Egyértelműnek látszik, hogy a ter-
mészetet leginkább az embertől kell 
megmenteni. Az ember valójában 
tudathasadásos életet él. Mi vagyunk 
az egyetlen állatfaj, amely a környe ze-
téből furcsán kilógva kényelmetlenül 
érzi magát. Lehetséges, hogy sajátos, 
kettős természetünknek köszönhető 
mindez, lévén egyszerre biológiai és 
kulturális lények. Az évmilliókig tartó 
biológiai evolúció termékei vagyunk 
és ugyanakkor a kulturális evolúció is 
hat ránk, amelyet pedig az eredmények 
igen gyors, esetenként az emberi élet 
időtartamán belüli előrehaladás jelle-
mez. Egyik lábunkat a biológiai evolú-
ciós múltban vetjük meg, a másikkal 
óvatosan egyensúlyozunk a viharzó 
kulturális jelenünkben. Talán az emberi 
élet ezen alapvető ellentmondása 
rejlik mai gondjaink hátterében. Egye-
dül állunk az állatok között környeze-
tünk szennyezésének és kifosztásának, 
ezáltal veszélyeztetésének a mérté-
kével. Környezetünk lerombolására az 
utóbbi százegynéhány év kulturális 
haladása tett képessé bennünket. A 
környezetrombolással szemben bio-
lógiailag kialakult gátlásaink nincsenek. 
A jelenlegi környezeti gondjaink másik 
forrása fajunk puszta létszáma és az 
ebből származó túlzsúfoltság az em-
beriség egyik legsúlyosabb problé-
mája, ami szintén a biológiai és kultu-
rális evolúció konfliktusából származik. 
Miután a kultúra révén beavatkozunk 
egy különben hatékonyan kiegyensú-
lyozott biológiai rendszerbe, nincs 
más hátra, minthogy további kulturális 
beavatkozásokkal megpróbáljuk 
visszaállítani a biológiai egyensúlyt.

Mindenekelőtt jogi biztosítékokat 
kívántunk szerezni a pilisi táj értékeinek 
a megőrzésére. Sikerült a Pilist Tájvé-
delmi Körzetté nyilvánítani, amelynek 
rendeltetése lett: 

a) Védje a táj jellegzetes arculatát, 
kedvező természeti tulajdonságait, és 
őrizze meg természeti értékeit. 
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b) Őrizze meg a táj kultúrtörténeti 
értékeit, biztosítsa a tudományos 
kutatómunkához szükséges termé-
szeti feltételeket, segítse elő a ter-
mészeti és kultúrtörténeti értékek 
megismerésére irányuló ismeretter-
jesztést. A legjelentősebb természeti 
értékek fokozottabb védelmére 6200 
ha nagyságú területet szigorúan 
védetté nyilvánítottak. A táj kezelésével 
az erdészetet bízták meg. 

A pilisi erdő adottságai és eredmé-
nyei felkeltették a nemzetközi figyel-
met és érdeklődést is. 1981-ben az 
UNESCO Az ember és a bioszféra prog-
ramjának részévé vált a Pilis, amennyi-
ben a világ 240 bioszférarezervátumá-
nak egyikévé deklarálták. Az indokok 
között szerepel, hogy mintaszerűen 
oldotta meg egy világváros tömegei-
nek kulturált üdülését a természetben, 
fontos feladatot teljesít az ifjúság fi-
gyelmének a környezet felé való fordí-
tásában, és sikeresen oldja meg a 
ter mészetszerű erdőgazdálkodás fel-
adatait. Reméltük, hogy ez a nem-
zetközi kiemelés további biztosítékot 
fog nyújtani a táj védettségének. 

Ma a legnagyobb veszélyt a termé-
szetes ökoszisztémák felbomlása és 
megsemmisülése jelenti. E folyamat-
nak legszembetűnőbb jele, hogy 
egyes növény- és állatfajok végnap-
jaikat élik, más fajok túlszaporodnak, 
erdeink pusztulásnak indulnak. Továb-
bi katasztrofális jelenség a táj rohamos 
elszennyeződése, aminek oka az 
ember nemtörődömsége éppen úgy, 
mint a gazdasági szervezetek önző, 
rövidtávú érdeke, amely nem törődik 
a cselekvéseik hosszútávú ökológiai 
és humán hatásaival és azok kocká za-
tával. Végül megállíthatatlan folyamat-
nak tűnik a mesterséges (urbánus) 
ökoszisztémák terjeszkedése a tájban, 
ami szinte halálos gyűrűbe fogja a 
természetet. 

A környezetvédelem mindennapi 
gyakorlata hasonlít a háborúk kézitusá-
jához, amikor ember ember ellen 
har col, ez esetben azért, hogy hosszú 
távú ökológiai és humán érdekek ér-

vényesüljenek a pillanatnyi, gátlás-
talan önérdek ellenében. Talán a 
kisebb-nagyobb részsikerek buzdítják 
az embereket arra, hogy ne adják fel 
a harcot, mert annak kimenetele sok-
szor rajtunk múlik, esetleg vala-
mennyiünkön. 

Reményt keltett, hogy sikerült 
visszatelepíteni a hollót a Pilisbe. A 
múltkor figyeltem hosszan a párválasz-
tásukkor bemutatott művészi repülő-
mutatványaikat, amikor is 24 pár 
kavargott a ragyogó kék légtérben. 
Mindenekelőtt fel kellett számolnunk 
azt a sok évtizedes gyakorlatot, mely 
foszforral mérgezett tojások ezreit 
helyezte ki a ragadozómadarak és a 
dúvadak irtására, ami mérhetetlenül 
aljas beavatkozás volt a természetes 
életközösségbe. Ezután az Állatkertből 
hollópárokat szereztünk és azokat 
lassan visszavadítottuk. Ami messze 
meghaladja az erőnket, az a mester-
séges ökoszisztémák megjelenésének 
és terjeszkedésének megakadályozása 
a tájban. Budapest létrehozta az or-
szág legszennyezettebb levegőjű, 
legzajosabb, legtöbb szemetet produ-
káló, a Duna vizét legjobban szennyező 
ökoszisztémáját. Ellene nincs mentség. 
A Dunai Cement Művek 1964 óta rom-
bolja a Börzsöny előhegyét, a Naszályt, 
és évente több ezer tonna cementport 
bocsát a levegőbe, amelyet Vác felé fú 
a szél. 1981-ben megindult a Nagyma-
ros-Visegrád vízlépcső építése, és in-
nen közelről úgy látszott, hogy háborí-
tatlanul halad a megvalósulás felé. 
Éveken keresztül csupán helyi jelentő-
ségű vitákat folytathattunk, hogy 
Visegrádot és Duna-partját, ha nem is 
ökológiai, de legalább infrastrukturális 
hátrányok ne érjék, csak amikor a 
vízlépcső léte vagy nemléte a politikai 
hatalom megdöntésének egyik pró-
bakövévé vált és a dominókockák 
egymást lefeketették, akkor csillant fel 
a remény, hogy a táj talán megmenekül 
egy új mesterséges ökoszisztéma 
végzetes következményeitől. Közben 
a pilisi táj legértékesebb magjának a 
feldúlását jelentő terv készült a pré-

dikálószéki szivattyús csúcserőmű 
megépítéséről. A terv szerint a 10 
millió m3-es víztározó medence a 
Keserű-hegy tetejére került, amely 
területet a Tájvédelmi Körzet szigorúan 
védetté, a Bioszféra Rezervátum pedig 
magterületté nyilvánította. Ez a mes-
terséges ökoszisztéma a pilisi tájra 
sokkal nagyobb csapást jelentene, 
mint az alatta veszteglő vizlépcső. 
Mivel ennek az ipari létesíménynek a 
tervét nem titkosították, ezért már 
kezdettől fogva elkeseredett küzdel-
met folytattunk a koncepció ellen. 
Amikor végül nyilvánosság elé került 
a vita, a közvélemény nyomása lassan 
visszakozásra kényszerítette az elő-
terjesztőket. Ma úgy tűnik, hogy az 
egész programot – az elkészült kiviteli 
tervekkel együtt – levették a napirend-
ről és a hazai villamosenergiatermelést 
új alapokra helyezik. A kört bezárja a 
Dorogon kiépült nagy kémiai ipartelep, 
amely nemcsak bűzös gázokat bocsát 
a levegőbe, hanem mérgező hulladé-
kot is termel, a Dorogi Szénbányák 
Eocén programja pedig a pilisi meden-
ce karsztvízkészletének a megsemmi-
süléséhez vezethet. 

Az egészséges környezethez és az 
ép természethez való alapvető jogun-
kat szervesen és hatékonyan be kel-
lene építenünk a politika, a gazdaság, 
az oktatásügy, a tömegtájékoztatás, a 
közlekedés, a közerkölcs és a közmű-
veltség struktúrájába, mert független 
garanciák nélkül a demokrácia önma-
gában hatástalan a környezetrom-
bolással szemben. Évek fognak eltelni, 
amíg érvényesülnek majd a frissen 
született jogállamiságunknak az 
egész társadalmat megreformáló 
jótékony hatásai. 

Addig alighanem beveszem magam 
az Erdőanya völgyének bükköseibe és 
elüldögélve egy mohás kövön figye-
lem a csodálatos erdei életközösség 
finoman kiegyensúlyozott életét, míg 
újra elkezdek hinni az örökkévaló-
ságban.  

(Ez az írás először az Országépítő leg-
első, 1990/1 számában jelent meg.)

 

EMLékEZéS BEkE PÁLRA
Szindbád Józsefvárosban

Azt hiszem, Pali sosem akarta megvál-
tani alapjaiban a világot, hanem elfo-
gadni ami ízlésével összeegyeztethe-
tő, s ami ehhez illeszthető, de alakítás-
ra szorul, azt változtatni. 

Az alakítás-formálás lehetőségét 
kereste pályájának kiválasztása során 
is. Próbálkozott előbb újságíróként 
Pécsett, majd népművelőként a szülő-
helyén, a Józsefvárosban, de dolgozott 
a Nemzeti Múzeum közművelődési 
csoportvezetőjeként, s élete legna-
gyobb részét a hajdani Népművelési 
Intézetben és annak jogutód intézmé-
nyeiben: osztályvezetőként, igazgató-
ként. A hazai közösségfejlesztés egyik 
megalapítója volt, a 80-as években az 
alakuló Közösségfejlesztők Egyesüle-
tének első elnöke. 

„Szórakozva dolgoztam végig az éle
tem – írja önmagáról –, és ebben az sem 
zavar, hogy sok minden feleslegesnek, 
később zsákutcának bizonyult.” Abban 
munkálkodott, hogy mások és ő is jól 
érezzék magukat ahol élnek, abban, 
amit csinálnak. Az életigenlés volt 
egyik legfőbb jellemzője: jól akarta 
érezni magát a bőrében, a munkában. 
És mások jóérzését szolgálni. 

Mindig csapatban dolgozott, a kü-
lönféle munkákra, ügyekre, ha lehe-
tett a legközvetlenebb társaival együtt 
csapatokat épített. Autóbusszal járta 

– jártuk az országot, előbb a faluházak 
építésének segítéséért-népszerűsíté-
séért, aztán éveken keresztül a műve-
lődési ház mozgalom legnagyobb 
országos szakmaújító programja, a 

„Nyitott ház kísérlet” kibontakoztatá-
sáért – bemutatásáért, amely mozga-
lom a hazai közösségfejlesztői szakma 

„bölcsője” lett. Hosszú évekig fiatalok 
körében szervezett csapatokat a tele-
pülési ifjúsági önkormányzatokat 
nép  szerűsítendő. E máig nyomokat 
hagyó kezdeményezés révén az or-
szágban legalább félszáz településen 

elkezdődött a fiatalok fel  készítése, 
meg szervezése arra, hogy lehetősé-
get követeljenek és felelősséget vál-
laljanak a saját életük kereteinek kiala-
kításában. Működő demokráciát csak 
a fiatalok tudnak majd építeni címmel 
írta sokakat felrázó tanulmányát.

A 80-as években a franciaországi szak-
mai kapcsolatok dinamizálták a hazai 
népművelést – ebben is állandó szer-
vező, útitárs, kapcsolatépítő volt. Az 
ottani tapasztalatok adták neki a leg-
főbb ihletet az Önkormányzó tár
sadalom című tanulmányfüzet meg-
írására. Utóbb az egyesületi fenntar-
tású közösségi házak összefogását 
szervezve megint csak országjárásra 
hívta az érdeklődő kollegákat. 

Az élhető, természetes környezetet 
tartotta fontosnak – amiben, ha lehet, 
nem a heroikus erőfeszítések, hanem 
emberi méretű akaratok képesek a 
helyüket megtalálni. Nem görcsölni, 
ám, ha nem megy egyik helyen, keres-
ni újat, másikat. Keresni, s ha nincs, 
tehát nem találunk ilyet készen – több-
nyire hogyan is találnánk –, akkor az 
embernek önmaga és közössége által 
megteremteni azt. Ezek nagyon jel-
lemző törekvései voltak Palinak. 

Ebben partnereket keresett-talált az 
építészekben is. Természetes és barát-
ságos világot építeni. Nem véletlen – 
annak megismerését köve tően – az 
organikus építészethez való vonzódá-
sa, s az is, hogy igazán jól érezte magát 
abban a környezetben. Igen sok falu, 
városrész és épület megújításában, 
megtervezésében dolgozott együtt 
ennek az építészeti műhelynek az idő-
sebb és fiatal mestereivel is.

Nagyon fontosak voltak számára 
erdélyi apai gyökerei. Csapatokban 
hívott, vitt sokunkat, még a kockáza-
tokat is rejtő 80-as években is: megis-
merni, megérteni, megtalálni az otta-
ni kapcsokat. 

Nem akart mindenkit mindenkivel 
összehozni, de mégis alapvetően sok-
kal inkább az összekötés, mint a szét-
választás jellemezte. Nemigen hallot-

ta őt senki a környezetéből indulato-
san hangoskodni, erősebb érzelmeit 
befelé dolgozta fel. A ma oly sokat 
hirdetett versenyt, a rivalizálást nagy 
ívben kerülte. Nem a mások rovására 
lenni. Nagyon szemérmes volt ebben 
is, mint mindenben.

Gyakran írt: szakcikkeket, települések 
és intézmények fejlesztési javaslatait, 
falu- és közösségi házak megújításá-
nak terveit, más műfajú tanulmányo-
kat és könyveket is. De írásban és 
szóban is mesélni tudott a legjobban. 
Munkáról, szakmai utazásokról, ta-
pasztalatokról, evezésről. Hogy néha 

– ahogy sokan mi is – kicsit színezte is 
a történeteket? Ebben a sokszor tó-
nustalan szürkére szomorodó világ-
ban ezzel is kedvet, lendületet, hitet 
sugárzott; azt, hogy érdemes elindul-
ni, kezdeményezni, cselekedni. Azt 
kereste, hogyan lehet élvezhetően és 
hasznosan élni.

 „Ez a szakma szép és gazdag életet 
ajándékozott nekem. Emberek, barátok, 
tájak, helyzetek, események és történe
tek sokaságát. Tulajdonképpen az egész 
országot, és aztán egy másikat…”  
Utób biakkal a francia utakra és bará-
tok ra utal, akik különösen kedvelték 
Palit.

Barátságos, szeretni való ember volt. 
Szindbád a XX – XXI. század fordulóján 

– Józsefvárosban. Ahova az utóbbi 
években – Márai könyvcímét idézve 

– hazatért.
Életrajzi, szakmatörténeti könyvét 

Shakespeare Vihar című művének rá 
jellemező idézetével kezdi:  „Ha vár tok 
hát bocsánatot, /  Nekem is megbocsás
satok”

Méltóságkereső a címe ennek a sok 
mindent összegző könyvének, amely 
cím nagyon kifejező munkájára, em-
beri kapcsolataira, egész életművére.

66 évet tudott erre szánni. 

Nem lett készen, nem fejezte be, nem 
zárta le, hanem itt hagyta a további 
keresést. Nekünk.

Péterfi Ferenc
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b) Őrizze meg a táj kultúrtörténeti 
értékeit, biztosítsa a tudományos 
kutatómunkához szükséges termé-
szeti feltételeket, segítse elő a ter-
mészeti és kultúrtörténeti értékek 
megismerésére irányuló ismeretter-
jesztést. A legjelentősebb természeti 
értékek fokozottabb védelmére 6200 
ha nagyságú területet szigorúan 
védetté nyilvánítottak. A táj kezelésével 
az erdészetet bízták meg. 

A pilisi erdő adottságai és eredmé-
nyei felkeltették a nemzetközi figyel-
met és érdeklődést is. 1981-ben az 
UNESCO Az ember és a bioszféra prog-
ramjának részévé vált a Pilis, amennyi-
ben a világ 240 bioszférarezervátumá-
nak egyikévé deklarálták. Az indokok 
között szerepel, hogy mintaszerűen 
oldotta meg egy világváros tömegei-
nek kulturált üdülését a természetben, 
fontos feladatot teljesít az ifjúság fi-
gyelmének a környezet felé való fordí-
tásában, és sikeresen oldja meg a 
ter mészetszerű erdőgazdálkodás fel-
adatait. Reméltük, hogy ez a nem-
zetközi kiemelés további biztosítékot 
fog nyújtani a táj védettségének. 

Ma a legnagyobb veszélyt a termé-
szetes ökoszisztémák felbomlása és 
megsemmisülése jelenti. E folyamat-
nak legszembetűnőbb jele, hogy 
egyes növény- és állatfajok végnap-
jaikat élik, más fajok túlszaporodnak, 
erdeink pusztulásnak indulnak. Továb-
bi katasztrofális jelenség a táj rohamos 
elszennyeződése, aminek oka az 
ember nemtörődömsége éppen úgy, 
mint a gazdasági szervezetek önző, 
rövidtávú érdeke, amely nem törődik 
a cselekvéseik hosszútávú ökológiai 
és humán hatásaival és azok kocká za-
tával. Végül megállíthatatlan folyamat-
nak tűnik a mesterséges (urbánus) 
ökoszisztémák terjeszkedése a tájban, 
ami szinte halálos gyűrűbe fogja a 
természetet. 

A környezetvédelem mindennapi 
gyakorlata hasonlít a háborúk kézitusá-
jához, amikor ember ember ellen 
har col, ez esetben azért, hogy hosszú 
távú ökológiai és humán érdekek ér-

vényesüljenek a pillanatnyi, gátlás-
talan önérdek ellenében. Talán a 
kisebb-nagyobb részsikerek buzdítják 
az embereket arra, hogy ne adják fel 
a harcot, mert annak kimenetele sok-
szor rajtunk múlik, esetleg vala-
mennyiünkön. 

Reményt keltett, hogy sikerült 
visszatelepíteni a hollót a Pilisbe. A 
múltkor figyeltem hosszan a párválasz-
tásukkor bemutatott művészi repülő-
mutatványaikat, amikor is 24 pár 
kavargott a ragyogó kék légtérben. 
Mindenekelőtt fel kellett számolnunk 
azt a sok évtizedes gyakorlatot, mely 
foszforral mérgezett tojások ezreit 
helyezte ki a ragadozómadarak és a 
dúvadak irtására, ami mérhetetlenül 
aljas beavatkozás volt a természetes 
életközösségbe. Ezután az Állatkertből 
hollópárokat szereztünk és azokat 
lassan visszavadítottuk. Ami messze 
meghaladja az erőnket, az a mester-
séges ökoszisztémák megjelenésének 
és terjeszkedésének megakadályozása 
a tájban. Budapest létrehozta az or-
szág legszennyezettebb levegőjű, 
legzajosabb, legtöbb szemetet produ-
káló, a Duna vizét legjobban szennyező 
ökoszisztémáját. Ellene nincs mentség. 
A Dunai Cement Művek 1964 óta rom-
bolja a Börzsöny előhegyét, a Naszályt, 
és évente több ezer tonna cementport 
bocsát a levegőbe, amelyet Vác felé fú 
a szél. 1981-ben megindult a Nagyma-
ros-Visegrád vízlépcső építése, és in-
nen közelről úgy látszott, hogy háborí-
tatlanul halad a megvalósulás felé. 
Éveken keresztül csupán helyi jelentő-
ségű vitákat folytathattunk, hogy 
Visegrádot és Duna-partját, ha nem is 
ökológiai, de legalább infrastrukturális 
hátrányok ne érjék, csak amikor a 
vízlépcső léte vagy nemléte a politikai 
hatalom megdöntésének egyik pró-
bakövévé vált és a dominókockák 
egymást lefeketették, akkor csillant fel 
a remény, hogy a táj talán megmenekül 
egy új mesterséges ökoszisztéma 
végzetes következményeitől. Közben 
a pilisi táj legértékesebb magjának a 
feldúlását jelentő terv készült a pré-

dikálószéki szivattyús csúcserőmű 
megépítéséről. A terv szerint a 10 
millió m3-es víztározó medence a 
Keserű-hegy tetejére került, amely 
területet a Tájvédelmi Körzet szigorúan 
védetté, a Bioszféra Rezervátum pedig 
magterületté nyilvánította. Ez a mes-
terséges ökoszisztéma a pilisi tájra 
sokkal nagyobb csapást jelentene, 
mint az alatta veszteglő vizlépcső. 
Mivel ennek az ipari létesíménynek a 
tervét nem titkosították, ezért már 
kezdettől fogva elkeseredett küzdel-
met folytattunk a koncepció ellen. 
Amikor végül nyilvánosság elé került 
a vita, a közvélemény nyomása lassan 
visszakozásra kényszerítette az elő-
terjesztőket. Ma úgy tűnik, hogy az 
egész programot – az elkészült kiviteli 
tervekkel együtt – levették a napirend-
ről és a hazai villamosenergiatermelést 
új alapokra helyezik. A kört bezárja a 
Dorogon kiépült nagy kémiai ipartelep, 
amely nemcsak bűzös gázokat bocsát 
a levegőbe, hanem mérgező hulladé-
kot is termel, a Dorogi Szénbányák 
Eocén programja pedig a pilisi meden-
ce karsztvízkészletének a megsemmi-
süléséhez vezethet. 

Az egészséges környezethez és az 
ép természethez való alapvető jogun-
kat szervesen és hatékonyan be kel-
lene építenünk a politika, a gazdaság, 
az oktatásügy, a tömegtájékoztatás, a 
közlekedés, a közerkölcs és a közmű-
veltség struktúrájába, mert független 
garanciák nélkül a demokrácia önma-
gában hatástalan a környezetrom-
bolással szemben. Évek fognak eltelni, 
amíg érvényesülnek majd a frissen 
született jogállamiságunknak az 
egész társadalmat megreformáló 
jótékony hatásai. 

Addig alighanem beveszem magam 
az Erdőanya völgyének bükköseibe és 
elüldögélve egy mohás kövön figye-
lem a csodálatos erdei életközösség 
finoman kiegyensúlyozott életét, míg 
újra elkezdek hinni az örökkévaló-
ságban.  

(Ez az írás először az Országépítő leg-
első, 1990/1 számában jelent meg.)

 

EMLékEZéS BEkE PÁLRA
Szindbád Józsefvárosban

Azt hiszem, Pali sosem akarta megvál-
tani alapjaiban a világot, hanem elfo-
gadni ami ízlésével összeegyeztethe-
tő, s ami ehhez illeszthető, de alakítás-
ra szorul, azt változtatni. 

Az alakítás-formálás lehetőségét 
kereste pályájának kiválasztása során 
is. Próbálkozott előbb újságíróként 
Pécsett, majd népművelőként a szülő-
helyén, a Józsefvárosban, de dolgozott 
a Nemzeti Múzeum közművelődési 
csoportvezetőjeként, s élete legna-
gyobb részét a hajdani Népművelési 
Intézetben és annak jogutód intézmé-
nyeiben: osztályvezetőként, igazgató-
ként. A hazai közösségfejlesztés egyik 
megalapítója volt, a 80-as években az 
alakuló Közösségfejlesztők Egyesüle-
tének első elnöke. 

„Szórakozva dolgoztam végig az éle
tem – írja önmagáról –, és ebben az sem 
zavar, hogy sok minden feleslegesnek, 
később zsákutcának bizonyult.” Abban 
munkálkodott, hogy mások és ő is jól 
érezzék magukat ahol élnek, abban, 
amit csinálnak. Az életigenlés volt 
egyik legfőbb jellemzője: jól akarta 
érezni magát a bőrében, a munkában. 
És mások jóérzését szolgálni. 

Mindig csapatban dolgozott, a kü-
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– jártuk az országot, előbb a faluházak 
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„bölcsője” lett. Hosszú évekig fiatalok 
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hagyó kezdeményezés révén az or-
szágban legalább félszáz településen 

elkezdődött a fiatalok fel  készítése, 
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a fiatalok tudnak majd építeni címmel 
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A 80-as években a franciaországi szak-
mai kapcsolatok dinamizálták a hazai 
népművelést – ebben is állandó szer-
vező, útitárs, kapcsolatépítő volt. Az 
ottani tapasztalatok adták neki a leg-
főbb ihletet az Önkormányzó tár
sadalom című tanulmányfüzet meg-
írására. Utóbb az egyesületi fenntar-
tású közösségi házak összefogását 
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Az élhető, természetes környezetet 
tartotta fontosnak – amiben, ha lehet, 
nem a heroikus erőfeszítések, hanem 
emberi méretű akaratok képesek a 
helyüket megtalálni. Nem görcsölni, 
ám, ha nem megy egyik helyen, keres-
ni újat, másikat. Keresni, s ha nincs, 
tehát nem találunk ilyet készen – több-
nyire hogyan is találnánk –, akkor az 
embernek önmaga és közössége által 
megteremteni azt. Ezek nagyon jel-
lemző törekvései voltak Palinak. 

Ebben partnereket keresett-talált az 
építészekben is. Természetes és barát-
ságos világot építeni. Nem véletlen – 
annak megismerését köve tően – az 
organikus építészethez való vonzódá-
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ta őt senki a környezetéből indulato-
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a történeteket? Ebben a sokszor tó-
nustalan szürkére szomorodó világ-
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PAIZS LÁSZLÓ
1935–2009

2009. október 1-én bekövetkezett 
hirtelen halála óta még nem sirathat-
tuk meg, nem tudtuk lélekben elte-
metni azt a nagyrabecsült és szeretett 
mestert, vérfagyasztó humorral meg-
áldott barátot, akit Paizs Lászlónak 
hívtak. Talán közel fél évvel a halála 
után s a művei között kiderül, egyál-
talán meg lehet-e ezt tenni. 

A Vas megyei Szentpéterúron szü-
letett 75 éve. Szombathelyen érettsé-
gizett, ahol a Savaria Múzeumban 
működő rajzszakkörben készült a 
művészi pályára. „Műanyag” képek és 
szobrok alkotójaként vált ismertté 
itthon és külföldön, s nyugodtan tart-
hatjuk megrendítőnek, hogy elsőnek 
Szombathelyen, a Claudius Szállóban 
került „köztérre” egyik akril plasztiká-
ja (1972-ben), mely ma, a szállodát is 
elért privatizáció következtében meg-
tekinthetetlen. Csak reméljük, hogy 
megvan valahol, ha ismeretlen helyen 
is. Paizs akkoriban egyszerre hívta ki 
maga ellen a kultúrával is politizáló 
hatalmat, és vívta ki művésztársai el-
ismerését, a lengyelországi Poznantól 
Újvidékig illetve a nyugaton. Szombat-
hely után hamarosan Kőszegen, Zala-
egerszegen – a tágabb szülőföldjén 
tehát – köztéri művet avattak tőle, míg 
Budapesten először csak 1980-ban, a 
Kongresszusi Központnál történt meg 
ez. Nyugat-Dunántúl természetesen 
volt-e nyitottabb a művészi kezdemé-
nyezések, kísérletek, újítások iránt – 
vagy a Nyugattal összekötő kapunak 
számított, ahol az akkor hivatalos ál-
művészettel nem lehetett előhozakod-
ni? Ezt bizonyára kiderítik majd a ku-
tatók. De az is tény, hogy első kiállítá-
sát – egy klubban – Győrben rendez-
hette, 1966-ban. Már a második, me-
lyet (a privát szférát egyébként el nem 
ismerő szocializmusban) saját költsé-
gén mutathatott be a fővárosi Fényes 
Adolf Teremben 1971-ben, sajátos mi-
nősítést kapott: Tűrt művészetként 
léphetett Budapest közönsége elé. 
Valljuk be, ez a minősítés a legna-

gyobb akkori kultúrpolitikusnak nem 
válik dícséretére (a jelző jelentése 
ugyanis: eltűrjük a művészetet), és 
sem a kultúrához, sem a művészethez 
nincs köze. Paizs Lászlónak pedig épp 
e kettőhöz volt a legtöbb.

Igazi minősítést az 1971-es kiállítását 
megnyitó személyiség, a Képzőmű-
vészeti Főiskola akkori rektora, Somo-
gyi József szobrászművész jelentett, 
aki a huszonkét, áttetsző műanyagba 
öntött tárgydarabot – melyeket Paizs 
ott bemutatott – művészetnek minő-
sítette, miközben a nagy nyilvánosság 
előtt (a sajtóbann) még mindig azon 

„patologikusan rögeszmések” közé 
tartozott, akik ártalmára vannak a vi-
lágnak. 

Az eddig elmondottakból kiderül-
hetett, Paizs László pályájának indu-
lása – a hivatalosságot és nyilvános-
ságot tekintve – nem túl barátságos 
viszonyok között történt. De voltak 
életre szóló barátságokat megalapo-
zó események, s barátok, akik mellet-
te álltak. 1972-ben a BME Bercsényi 
Kollégiumában Paizs kiállítását szin-
tén egy földije, Makovecz Imre építész 
nyitotta meg, annak a Magyar Művé-
szeti Akadémiának alapító elnöke, 
melynek – munkássága utolsó előtti 
elismeréseként, Munkácsy-díja, érde-
mes művésszé nyilvánítása után – 
2000-től Paizs is tagja volt. 

Ha jól megnézzük, ma sem más a 
helyzet. 

Életművét még a 2007-ben kapott 
Kossuth-díja nyomán sem tekinthette 
át, sem ő maga, sem senki más. Küz-
dött érte pedig az utolsó pillanatig 
(milyen megdöbbentő is ez: küzdenie 
kell egy ilyen fontos pillanatért és a 
nyilvánosságért egy életmű alkotójá-
nak!), szinte kiszökve az intenzív osz-
tályról, próbálva elérni nagy nemzeti 
intézményeink ifjú és idősebb veze-
tőit a célja érdekében. Hiába. Hogy 
történhet meg ez, azután, hogy a 
rendszerváltoztatás óta rehabilitálták 
a kultúrpolitika által egykor ellehetet-
lenített alkotókat s azt a művészetet 
is, mely – a 60-as évektől, tehát szinte 
egybeforrva Paizs pályájával – fenn-

tartotta a művészet fogalmát Magyar-
országon? A válasz már nem politikai 
jellegű, inkább egy ismét és magától 
egyoldalúvá váló, szakintézményi 
döntés. Egyszerű és hátborzongató: 
a kortárs művészet elméletéből és 
gyakorlatából kihullott az életmű fo-
galma és ténye, ismeretlenné vált az 
azt összetartó és mozgató belső ko-
hézió, hogy átadhassa helyét a társa-
dalomba sok szálon kapcsolódó és 
arra sokféleképpen nyitott művészi 
gyakorlatnak. Projektek, pályázatok, 
témák váltak a művészet fenntartóivá, 
az alkotó ember pedig azok kiszolgá-
lójává lett (természetesen tisztelet a 
mindenkori kivételeknek). Hogy a 
rendszerváltozás ténylegesen bekö-
vetkezett, ám nem a politikában, ha-
nem egy annál lényegesen érzéke-
nyebb területen, az emberiség számá-
ra hosszú ideig a maga létezése me-
tafizikai dimenzióit bizonyító művé-
szetben (pontosabban:) és kultúrában, 
az a művészeti életben bekövetkezett 
változásból kétségtelennek látszik. 
Paizs maga vonzódott az ilyen egy-
szerű és hátborzongató témákhoz, 
hiszen megélte azt, miként tüntethe-
ti el egy ideológia az (alkotó) embert, 
s saját tevékenysége is ludas a törté-
net ilyetén fordulatában. Művészete 
ezt a kettősséget prezentálja nekünk: 
a létezés és a nemlét vitalitását és 
tragikumát hordozza magában.

Életműve tehát két 0 értékű „admi-
nisztratív” művészetfogalom között 
született.

Azt, hogy létezik életmű, egy egy-
szeri ember testének-lelkének-eszé-
nek összességéből fakadó művészet, 
Paizsénál jobban keveseké bizonyít-
hatja. 1966-ban, amikor a Fiatal Kép-
zőművészek Stúdiójának kiállításán 
egy Negatív formák című képet mu-
tatott be, jelezte nemcsak a konstruált 
világ/képi rend fontosságát (a jövőét, 
az akkori jelen ábrázolása helyett), 
hanem a geometrikus alakzatok belső 
formáival az élő alakokét/testekét is, 
melyek, persze, megbontották a tisz-
ta idea rendjét. Paizsnak a konstruált 
és élő világ együttesében az utóbbi 

„rendbontása” kedvére való volt. 
Ugyan ott (az Ernst Múzeumban), 1967-
ben, az utolsó pillanatban a hivatal ki 
is vette a kiállításból – sok pályatársa 
művéhez hasonlóan – az Anyagok és 
formák című, fekete cérnával össze-
visszagépelt rohafoszlányokból és 
cérnamaradványokból álló képét. 
Ezekkel az emberi testről leválasztott, 
de azzal szorosan összefüggő dara-
bokkal a festő kilépett ugyan a festett 
képek világából, ami akkor avantgárd 
tettnek minősült, de megőrizte – uta-
lás szintjén – a figurativitást. A fonallal 
és a zakó- és kosztümvászon-dara-
bokkal a vászonra, a festménynek a 
művészettörténetben kanonizált 
alapjára reflektált is (ha az vászon, hát 
legyen minden vászon, hiszen semmi 
nem indokolja, hogy csak olajfesték 
kerülhet rá ahhoz, hogy képpé váljon), 
s a testhez kötődő tárgyakkal foglal-
kozván rálátást is szerzett az emberre 
s az akkor eltárgyiasuló kultúrájára. 
Hiányoltuk is erősen Paizs e műveit az 
Iparművészeti Múzeum 2009-es „cér-
nakiállításán” – Megyeri László varrott 
papírszobraival (1950-es évek), Keserü 
Ilona varrott képeivel (1968-69), Vár-
nagy Ildikó varrott „textilszobraival” 
(1970-es évek) együtt –, mely a képző-
művészet és iparművészet összefo-
nódottságát a cérna használatán ke-
resztül igazolta sikeresen. Hogy az 

„ősök” művei ott hiányoztak, azt már 
az életmű fogalmának eltűnésével s 
így az életművek nem ismeretével 
hozhatjuk összefüggésbe.

A konceptuális, egyben mágikus 
tett (a festék és az ábrázolt figura ki-
küszöbölése a képen, helyettesítésük 
testre utaló tárgyakkal) ugyanakkor 
az új médium, a tárgy vizsgálata is volt. 
Ha a festett alak csak „ruha” egy vász-
non, nem az-e a testet helyettesítő 
tárgy (ruhadarab) is? Ha mindkettő 
csak „ruha”, csak helyettesít, akkor mi 
a kép s mi a művészet? (Ezt kérdezték 
akkoriban az építészek is, a falat te-
kintve az épület ruhájának.) Maga a 
vászon? Vagy az élő test, mint hordo-
zó és egyúttal kommunikáló felület/
forma? Ezek is lehetséges válaszként 

kínálkoztak (konceptualizmus, test-
művészet). Vagy bármely tárgy lehet 
műalkotás, ha a hozzáfűzött gondo-
lattal megjelenítve többet sejtet ön-
magánál (tárgyművészet)? A festészet 
(az ábrázolás, kifejezés, konstruálás-
megjelenítés) tanulható mesterségét 
kiküszöbölő, köznapi médiumból am-
bivalencia ered: a profán tárgy mint 
társadalmi darab megfosztja a műal-
kotást az egyediség emelkedettségé-
től, egyúttal radikálisan száműzi az 
emelkedettség minden hamis és való-
di változatát a művészetből, ám a hoz-
zágondolt-hozzátett vonatkozásai 
még is alapvető emberi-társadalmi 
tényeket  (és értékeket) fednek fel és 
engednek felfedezni (fluxus). A tárgy 
konkrét voltából irónia ered Paizs mű-
veiben, ugyanakkor a tárgyban rejlő 
egyetemesség új, horizontális dimen-
ziói nyíltak meg a művészetben.  

Paizs ezt a művészi eljárást a törté-
nelem tárgyaira is alkalmazta. Az egy-
kori eseményt közvetítő médiumot 
(újságpapírt) választott tárgyául, me-
lyen a nyomtatott hír (A trónörö kös
párt meggyilkolták) az I. világháborúra 
emlékeztet. A staniclivé tekert újság 

– ez az újrahasznosítás ott, ahol sze-
génység van, mindennapos gyakorlat 

– semmivel sem jelent többet tárgyi 
mivoltánál. A személytelen mé dium 
nem kommunikálja a híren túli irtóza-
tot, zacskóvá változtatva már maga a 
hír is másodlagossá, sőt, az életnek az 
eseményen túllépő gesztusa révén – 
mely Paizs figyelmének tárgya – (vér-
fagyasztóan) humorossá válik. Paizs 
ekkor plexibe kezdte foglalni (azaz 

„megörökítette”, kimerevítette) a tár-
gyakat-médiumokat, illetve társadal-
mi hasznosításuk módjait, melyekben 
azok könnyedén túlléptek eredeti, 
má sok (hatalmak, ideológiák vagy de-
signerek) által beléjük táplált céljaiktól. 
Az így megőrzött tárgy új típusú em-
lékmű, a történelem mellett az azt il-
lető társadalmi gyakorlaté is egyben. 
Tanulmányozásra való, mint az iskolai 
szemléltető eszközök, ahonnan a mű-
anyagba öntés ötlete származott. A 
plexibe öntött zacskóból – pattoga-

tott kukorica helyett – szétmá szó 
szarvasbogarak horrorisztikus látvá-
nya visszatereli a figyelmet a hírre, s a 
háborús pusztulást is megeleveníti, 
különös módon épp a „tananyag” 
tárgyiasításával, megdermedt, élette-
len voltával. Innen, a tárgyak funkcio-
nális átalakulásaira való „rálátásból” 
ered Paizs civilizációt illető gro teszk 
hangvétele. (Ezért hiányoltuk e mun-
káit a Ludwig Múzeum Flu xus-kiállí-
tásáról 2008-ban.)

A mediatizált (élettelen, tárgyias) ci-
vilizációval ezután sajátos módon 
küz deni kezd: az annak megjeleníté-
sére képes, a megdermesztést fizikai-
lag-kémiailag előidéző műanyag 
megmunkálásával. 

Előbb gyönyörű, tiszta, fekete-piros 
és áttetsző plexi formákat és forma-
variációkat állított elő a 70-es években. 
Mintegy új művészi mesterséget fej-
lesztette folytonosan a különféle mű-
anyagok kezelési módját. Tökéletes, 
geometrikus formáit (melyek belső 
formákban éppúgy gazdagok, mint 
volt 10 évvel korábbi festménye) előre 
elképzelte, s ismeretlen anyagokkal 
és módszerekkel maga kísérletezte ki 

A trónörököspár politikai gyilkosság 
áldozata lett, 1972–1986
(fotó: Prutkay DIAstúdió)
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2009. október 1-én bekövetkezett 
hirtelen halála óta még nem sirathat-
tuk meg, nem tudtuk lélekben elte-
metni azt a nagyrabecsült és szeretett 
mestert, vérfagyasztó humorral meg-
áldott barátot, akit Paizs Lászlónak 
hívtak. Talán közel fél évvel a halála 
után s a művei között kiderül, egyál-
talán meg lehet-e ezt tenni. 

A Vas megyei Szentpéterúron szü-
letett 75 éve. Szombathelyen érettsé-
gizett, ahol a Savaria Múzeumban 
működő rajzszakkörben készült a 
művészi pályára. „Műanyag” képek és 
szobrok alkotójaként vált ismertté 
itthon és külföldön, s nyugodtan tart-
hatjuk megrendítőnek, hogy elsőnek 
Szombathelyen, a Claudius Szállóban 
került „köztérre” egyik akril plasztiká-
ja (1972-ben), mely ma, a szállodát is 
elért privatizáció következtében meg-
tekinthetetlen. Csak reméljük, hogy 
megvan valahol, ha ismeretlen helyen 
is. Paizs akkoriban egyszerre hívta ki 
maga ellen a kultúrával is politizáló 
hatalmat, és vívta ki művésztársai el-
ismerését, a lengyelországi Poznantól 
Újvidékig illetve a nyugaton. Szombat-
hely után hamarosan Kőszegen, Zala-
egerszegen – a tágabb szülőföldjén 
tehát – köztéri művet avattak tőle, míg 
Budapesten először csak 1980-ban, a 
Kongresszusi Központnál történt meg 
ez. Nyugat-Dunántúl természetesen 
volt-e nyitottabb a művészi kezdemé-
nyezések, kísérletek, újítások iránt – 
vagy a Nyugattal összekötő kapunak 
számított, ahol az akkor hivatalos ál-
művészettel nem lehetett előhozakod-
ni? Ezt bizonyára kiderítik majd a ku-
tatók. De az is tény, hogy első kiállítá-
sát – egy klubban – Győrben rendez-
hette, 1966-ban. Már a második, me-
lyet (a privát szférát egyébként el nem 
ismerő szocializmusban) saját költsé-
gén mutathatott be a fővárosi Fényes 
Adolf Teremben 1971-ben, sajátos mi-
nősítést kapott: Tűrt művészetként 
léphetett Budapest közönsége elé. 
Valljuk be, ez a minősítés a legna-

gyobb akkori kultúrpolitikusnak nem 
válik dícséretére (a jelző jelentése 
ugyanis: eltűrjük a művészetet), és 
sem a kultúrához, sem a művészethez 
nincs köze. Paizs Lászlónak pedig épp 
e kettőhöz volt a legtöbb.

Igazi minősítést az 1971-es kiállítását 
megnyitó személyiség, a Képzőmű-
vészeti Főiskola akkori rektora, Somo-
gyi József szobrászművész jelentett, 
aki a huszonkét, áttetsző műanyagba 
öntött tárgydarabot – melyeket Paizs 
ott bemutatott – művészetnek minő-
sítette, miközben a nagy nyilvánosság 
előtt (a sajtóbann) még mindig azon 

„patologikusan rögeszmések” közé 
tartozott, akik ártalmára vannak a vi-
lágnak. 

Az eddig elmondottakból kiderül-
hetett, Paizs László pályájának indu-
lása – a hivatalosságot és nyilvános-
ságot tekintve – nem túl barátságos 
viszonyok között történt. De voltak 
életre szóló barátságokat megalapo-
zó események, s barátok, akik mellet-
te álltak. 1972-ben a BME Bercsényi 
Kollégiumában Paizs kiállítását szin-
tén egy földije, Makovecz Imre építész 
nyitotta meg, annak a Magyar Művé-
szeti Akadémiának alapító elnöke, 
melynek – munkássága utolsó előtti 
elismeréseként, Munkácsy-díja, érde-
mes művésszé nyilvánítása után – 
2000-től Paizs is tagja volt. 

Ha jól megnézzük, ma sem más a 
helyzet. 

Életművét még a 2007-ben kapott 
Kossuth-díja nyomán sem tekinthette 
át, sem ő maga, sem senki más. Küz-
dött érte pedig az utolsó pillanatig 
(milyen megdöbbentő is ez: küzdenie 
kell egy ilyen fontos pillanatért és a 
nyilvánosságért egy életmű alkotójá-
nak!), szinte kiszökve az intenzív osz-
tályról, próbálva elérni nagy nemzeti 
intézményeink ifjú és idősebb veze-
tőit a célja érdekében. Hiába. Hogy 
történhet meg ez, azután, hogy a 
rendszerváltoztatás óta rehabilitálták 
a kultúrpolitika által egykor ellehetet-
lenített alkotókat s azt a művészetet 
is, mely – a 60-as évektől, tehát szinte 
egybeforrva Paizs pályájával – fenn-

tartotta a művészet fogalmát Magyar-
országon? A válasz már nem politikai 
jellegű, inkább egy ismét és magától 
egyoldalúvá váló, szakintézményi 
döntés. Egyszerű és hátborzongató: 
a kortárs művészet elméletéből és 
gyakorlatából kihullott az életmű fo-
galma és ténye, ismeretlenné vált az 
azt összetartó és mozgató belső ko-
hézió, hogy átadhassa helyét a társa-
dalomba sok szálon kapcsolódó és 
arra sokféleképpen nyitott művészi 
gyakorlatnak. Projektek, pályázatok, 
témák váltak a művészet fenntartóivá, 
az alkotó ember pedig azok kiszolgá-
lójává lett (természetesen tisztelet a 
mindenkori kivételeknek). Hogy a 
rendszerváltozás ténylegesen bekö-
vetkezett, ám nem a politikában, ha-
nem egy annál lényegesen érzéke-
nyebb területen, az emberiség számá-
ra hosszú ideig a maga létezése me-
tafizikai dimenzióit bizonyító művé-
szetben (pontosabban:) és kultúrában, 
az a művészeti életben bekövetkezett 
változásból kétségtelennek látszik. 
Paizs maga vonzódott az ilyen egy-
szerű és hátborzongató témákhoz, 
hiszen megélte azt, miként tüntethe-
ti el egy ideológia az (alkotó) embert, 
s saját tevékenysége is ludas a törté-
net ilyetén fordulatában. Művészete 
ezt a kettősséget prezentálja nekünk: 
a létezés és a nemlét vitalitását és 
tragikumát hordozza magában.

Életműve tehát két 0 értékű „admi-
nisztratív” művészetfogalom között 
született.

Azt, hogy létezik életmű, egy egy-
szeri ember testének-lelkének-eszé-
nek összességéből fakadó művészet, 
Paizsénál jobban keveseké bizonyít-
hatja. 1966-ban, amikor a Fiatal Kép-
zőművészek Stúdiójának kiállításán 
egy Negatív formák című képet mu-
tatott be, jelezte nemcsak a konstruált 
világ/képi rend fontosságát (a jövőét, 
az akkori jelen ábrázolása helyett), 
hanem a geometrikus alakzatok belső 
formáival az élő alakokét/testekét is, 
melyek, persze, megbontották a tisz-
ta idea rendjét. Paizsnak a konstruált 
és élő világ együttesében az utóbbi 

„rendbontása” kedvére való volt. 
Ugyan ott (az Ernst Múzeumban), 1967-
ben, az utolsó pillanatban a hivatal ki 
is vette a kiállításból – sok pályatársa 
művéhez hasonlóan – az Anyagok és 
formák című, fekete cérnával össze-
visszagépelt rohafoszlányokból és 
cérnamaradványokból álló képét. 
Ezekkel az emberi testről leválasztott, 
de azzal szorosan összefüggő dara-
bokkal a festő kilépett ugyan a festett 
képek világából, ami akkor avantgárd 
tettnek minősült, de megőrizte – uta-
lás szintjén – a figurativitást. A fonallal 
és a zakó- és kosztümvászon-dara-
bokkal a vászonra, a festménynek a 
művészettörténetben kanonizált 
alapjára reflektált is (ha az vászon, hát 
legyen minden vászon, hiszen semmi 
nem indokolja, hogy csak olajfesték 
kerülhet rá ahhoz, hogy képpé váljon), 
s a testhez kötődő tárgyakkal foglal-
kozván rálátást is szerzett az emberre 
s az akkor eltárgyiasuló kultúrájára. 
Hiányoltuk is erősen Paizs e műveit az 
Iparművészeti Múzeum 2009-es „cér-
nakiállításán” – Megyeri László varrott 
papírszobraival (1950-es évek), Keserü 
Ilona varrott képeivel (1968-69), Vár-
nagy Ildikó varrott „textilszobraival” 
(1970-es évek) együtt –, mely a képző-
művészet és iparművészet összefo-
nódottságát a cérna használatán ke-
resztül igazolta sikeresen. Hogy az 

„ősök” művei ott hiányoztak, azt már 
az életmű fogalmának eltűnésével s 
így az életművek nem ismeretével 
hozhatjuk összefüggésbe.

A konceptuális, egyben mágikus 
tett (a festék és az ábrázolt figura ki-
küszöbölése a képen, helyettesítésük 
testre utaló tárgyakkal) ugyanakkor 
az új médium, a tárgy vizsgálata is volt. 
Ha a festett alak csak „ruha” egy vász-
non, nem az-e a testet helyettesítő 
tárgy (ruhadarab) is? Ha mindkettő 
csak „ruha”, csak helyettesít, akkor mi 
a kép s mi a művészet? (Ezt kérdezték 
akkoriban az építészek is, a falat te-
kintve az épület ruhájának.) Maga a 
vászon? Vagy az élő test, mint hordo-
zó és egyúttal kommunikáló felület/
forma? Ezek is lehetséges válaszként 

kínálkoztak (konceptualizmus, test-
művészet). Vagy bármely tárgy lehet 
műalkotás, ha a hozzáfűzött gondo-
lattal megjelenítve többet sejtet ön-
magánál (tárgyművészet)? A festészet 
(az ábrázolás, kifejezés, konstruálás-
megjelenítés) tanulható mesterségét 
kiküszöbölő, köznapi médiumból am-
bivalencia ered: a profán tárgy mint 
társadalmi darab megfosztja a műal-
kotást az egyediség emelkedettségé-
től, egyúttal radikálisan száműzi az 
emelkedettség minden hamis és való-
di változatát a művészetből, ám a hoz-
zágondolt-hozzátett vonatkozásai 
még is alapvető emberi-társadalmi 
tényeket  (és értékeket) fednek fel és 
engednek felfedezni (fluxus). A tárgy 
konkrét voltából irónia ered Paizs mű-
veiben, ugyanakkor a tárgyban rejlő 
egyetemesség új, horizontális dimen-
ziói nyíltak meg a művészetben.  

Paizs ezt a művészi eljárást a törté-
nelem tárgyaira is alkalmazta. Az egy-
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megmunkálásával. 
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A trónörököspár politikai gyilkosság 
áldozata lett, 1972–1986
(fotó: Prutkay DIAstúdió)
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technológiáját. Olyannyira, hogy még 
Amerikából is hozzá jöttek ezt eltanul-
ni. Ezenközben, az anyag váratlan és 

„véletlen” változásait tapasztalva és 
azoktól lenyűgözve – mondhatnánk, 
hogy a tárgy társadalmi funkcióválto-
zásai felfedezésének analógiájára –, 
túllépett az előre eltervezhetőségen, 
hogy együttműködhessen az anyag-
gal, kibontakoztathassa ismeretlen 
képességeit. Igazi anyaggá vált számá-
ra a „műanyag”, amely valóban nem 

„mű”, hiszen a természet elemeiből 
áll. Visszatermészetiesítette tehát, s 
beavatkozásaival maga is részt vett az 
életében (mint Schrammel Imre az 
1970-es években az agyagéban), koc-
káztatva a saját egészségét, sőt, életét 
is. A műanyaggal ugyanazt tette, mint 
a képpel, a tárggyal, a médiummal, az 
ezek konvencionalizált fogalmát meg-
kérdőjelező és felforgató műveiben. 

Az anyagkísérlet mint alkotó folya-
mat során azonban mindazok a felfe-
dezések és művészi módszerek, me-

lyeket eddig tett és ame-
lyekkel eddig élt, együtt 
jelentek meg. Az anyag 
átváltozásai a vegyüle-
tekben természetesek, 
az előre kiszámított eljá-
rások váratlan eredmé-
nyeket hoztak, az egyik 
állapot megszüntetésé-
vel magától értetődően 
jár együtt egy másik szü-
letése stb., sőt, a hagyo-
mányos festés során elő-
állíthatatlan képi értékek 
(színek és formák) is szü-
lettek. Paizs tehát új ké-
pet hozott létre, mely-
ben a hordozó és a „ruha” 
egy és ugyanaz. Mond-
hatnánk: tökéletes mé-
diumot talált, mely azon-
ban nem közvetít, ha-
nem prezentálja magát 
az életet, melyet ő maga 
idézett elő, s így a pusz-
tulás és születés azonos-
ságát élte meg, szinte 
mitikus mélységekben, 

mint tette a 80-as évek legneveze-
tesebb német festője, Anselm Kiefer 
a festékanyaggal, monumentális mű-
vein. Paizs akkori, nagy, falképekként 
funkcionáló, műanyag Kövület-variá-
cióit a Műcsarnokban állította ki (1987). 
Nem véletlen, hogy Kiefer és a 80-as 
évek európai művészetének legava-
tottabb amerikai méltatója, Donald 
Kuspit olyan fogékony volt Paizs mű-
veire, hogy kísérletet tett megértésük-
re, amikor New Yorkban kiállítva látta 
őket, 2005-ben. (Írása a későbbi Paizs-
katalógusokban olvasható.) S megint 
egy hátborzongató, ugyanakkor po-
zitív esemény: a paksi atomerőműhöz 
tartozó egyik épületben találtak ott-
honukra az anyagkísérletek kétértel-
mű dokumentumai. Az anyag kiszá-
míthatatlan élete ugyanis, melyben 
együtt jár a formálódás a roncsoló-
dással, az ambivalenciát az élet/alko-
tás elveként tünteti fel, túllépve a 
dualista világszemlélet makacs kate-
góriáin. (Sajnálatosan kimaradtak 

Paizs e művei az Ernst Múzeum 80as 
évek – képzőművészet című kiállításá-
ról is, 1994-ben.)

Ennek jegyében születtek újabb so-
rozatai, melyekben ars poeticája (a 
benn-lét és a rálátás egysége) már 
nem, csak életérzése változott. Az ér-
telmezés-átértelmezés általa és kor-
társai által megnyitott útjain, melyeket 
életük hitelesített, ugyanis nem követ-
te őket a társadalmi gyakorlat. Ezért 
többször is, vissza-visszatérően felele-
venítette a történelmet, felszaba dító 
és pusztító erőinek (1956-os relikviák-
nak és eseményeknek) műanyagba 
fagyasztásával (1986-ban, 2006-ban). 

Az ő útjaikra lépő, posztkonceptuális 
művészet gyakorlatában eluralkodtak 
a médiumok, a reflektivitás, új művé-
szetfogalom kialakulását eredményez-
ve. Ez visszahatott Paizs Lászlóra is, a 
90-es évek nagy, műanyag tábláira, 
melyeken az antik, a keresztény és a 
modern művészet vissza-visszatérő 
alakjai (Apolló, angyalok, király és ki-
rálynő) sejlenek fel, torzókként. Az 
anyag itt médiumként funkcionál, 
azonban az alkotó a kortárs médiu-
moktól eltérően a művészet mint 
médium platonikus ideájához tért 
vissza, a klasszikus művészetfogalom 
folytonosságát állítva. Az anyag ége-
tésével előidézett, roncsolt felülete-
ken, a szellem és az anyag együttmű-
ködéséből „inkább fényes főnix, 
mintsem pompeji múmia” született 

– Kuspit szavaival. Újabb, felkavaróan 
expresszív művei azonban már nem 
(vagy nem csak) rólunk és a művészet-
ről, hanem a Földről szólnak, „ahol 
éltünk” (amint utolsó sorozata címébe 
foglalta). Felfokozott energiával alkot-
ta meg a pusztulás és élet közös, hu-
manizmuson túli emlékműveit. Fölé-
be emelkedett az anyagnak, s egyút-
tal fölénk is, visszaszerezte rálátását a 
világra, a civilizációra. A nélkülünk 
létező világ szépségével szembesít, a 
maga kegyetlen együttérzésével.

Keserü Katalin 

(Paizs László emlékkiállítása március 19-én 
nyílt meg a Szombathelyi Képtárban.)

Bukott angyal, 1990 (fotó: Schichmann Béla)
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jelentek meg. Az anyag 
átváltozásai a vegyüle-
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letése stb., sőt, a hagyo-
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(színek és formák) is szü-
lettek. Paizs tehát új ké-
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funkcionáló, műanyag Kövület-variá-
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Nem véletlen, hogy Kiefer és a 80-as 
évek európai művészetének legava-
tottabb amerikai méltatója, Donald 
Kuspit olyan fogékony volt Paizs mű-
veire, hogy kísérletet tett megértésük-
re, amikor New Yorkban kiállítva látta 
őket, 2005-ben. (Írása a későbbi Paizs-
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nem, csak életérzése változott. Az ér-
telmezés-átértelmezés általa és kor-
társai által megnyitott útjain, melyeket 
életük hitelesített, ugyanis nem követ-
te őket a társadalmi gyakorlat. Ezért 
többször is, vissza-visszatérően felele-
venítette a történelmet, felszaba dító 
és pusztító erőinek (1956-os relikviák-
nak és eseményeknek) műanyagba 
fagyasztásával (1986-ban, 2006-ban). 

Az ő útjaikra lépő, posztkonceptuális 
művészet gyakorlatában eluralkodtak 
a médiumok, a reflektivitás, új művé-
szetfogalom kialakulását eredményez-
ve. Ez visszahatott Paizs Lászlóra is, a 
90-es évek nagy, műanyag tábláira, 
melyeken az antik, a keresztény és a 
modern művészet vissza-visszatérő 
alakjai (Apolló, angyalok, király és ki-
rálynő) sejlenek fel, torzókként. Az 
anyag itt médiumként funkcionál, 
azonban az alkotó a kortárs médiu-
moktól eltérően a művészet mint 
médium platonikus ideájához tért 
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ken, a szellem és az anyag együttmű-
ködéséből „inkább fényes főnix, 
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(vagy nem csak) rólunk és a művészet-
ről, hanem a Földről szólnak, „ahol 
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