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LESZ-E TÁJKERT CSÍKSZEREDÁBAN?
-  Álom és valóság -

Csíki barátaink, a Csíki Természetjáró és Természetvédő 
Egyesület tagjai m egkerestek  m inket, hogy nyújtsunk 
szakmai segítséget egy park létrehozásában.

A park gondolata abból fakad, hogy a Nagyrét-negyed 
lakótelepi házai között már több évtizede csak az építkezés 
utáni sittkupacok és ideiglenes jelleggel felhúzott rozsdásra 
bámult pléhgarázsok mainak az em ber jelenlétére. Nincs 
hely, ahol a gyermekek játszhatnak, ahol az emberek talál
kozhatnak. A természettel való egyetlen kapcsolatot a csíki 
hegyek távolban sejló sziluettje jelenti. A helyzet orvoslása 
helyett, vagy éppen ennek áthidalására a lakótelep közepén 
piacot akartak létesíteni. Az itt lakók nagy része tiltakozott 
ez ellen, hiszen egyenként sokan próbáltak legalább néhány 
fát, vagy virágtövet elültetni a házak között. Ezek az egymás
tól elszigetelt törekvések azonban nem jártak sikerrel. Nem 
beszélve arról, hogy egy zárt lakótömbbe telepített zsibvásár 
ellehetetleníti az em berek életét. Az egyesület összefogta 
és képviseli a lakók érdekeit. Az önkormányzat fejet hajtott 
a tiltakozás előtt, s úgy döntött, hogy a területet park léte
sítésére rendelkezésre bocsájtja, az Egyesület pedig elvállalta 
a parkosítást. így került a Pagony Táj-és Kertépítész Iroda a 
történetbe. Miért egy magyarországi iroda? Ennek csak egyik 
oka a CSTTE és a Pagony régi jó kapcsolata, a legfőbb ok az, 
hogy Romániában a táj- és kertépítész-képzés csak most 
van kialakulóban. Természetesen a nagy távolság mellett a 
legnagyobb gond az anyagi források megteremtése, mind a 
tervezés, mind a kivitelezés költségeire. Ezért együttes stra
tégiát dolgoztunk ki. A Pagony elvállalta a programién' el
készítését, megadva a kezdő támogatást, valamint pályázati 
anyagok összeállítását, amellyel támogatókat lehet keresni 
elsősorban a kiviteli tervek elkészítésére és a tervezői jelenlét 
költségeire. Az egyesület a helyi szervezést, a kivitelezés 
költségeinek és a vállalkozóknak az előkerítését tűzte ki célul. 
A programtervet a városi vezetés és a szakbizottság is elfogad
ta, s véglegesen a park megvalósítása mellett döntött.

A park megszületése nagy lehetőségeket rejt magában. 
Nagyon sok ember akarata és cselekvőkészsége kell hozzá. 
Csatlakozni tudnak hozzá a lakosok saját munkával, civil 
szervezetek szervezőkészségükkel és kapcsolataikkal, a 
városi vezetés a költségvetésből pénzzel és egyéb eszkö
zökkel, a helyi tervezők a szakági munkák elvégzésével és 
olyan fiatal emberek, akik szívesen megtanulnák e szakmát, 
segíteni tudnak az iskolák környezeti nevelési programjukkal, 
a vállalkozók anyagi támogatással és konkrét kivitelezési 
munkával, cégek pénzükkel. Mindenki azzal, amiből van 
feleslege a közösség számára.

Alapítványokat, cégeket és magánszemélyeket keres
tünk meg. Az eddigi tapasztalatunk szerint az alapítványok 
kasszája már kiürült, illetve kételkednek abban, hogy a 
tervezési munka is támogatásra szorul. Ez a 22-cs csapdája, 
hiszen a tért' a tevékenység gerince, amire minden cselekvés

támaszkodik és felfűződik, és ami további lehetőségeket 
aktivizál a megvalósulás számára. A tervező jelenléte egyben 
egy kapcsolatépítés az ottaniak között, valamint Erdély és 
az anyaország között. Л kincskereső kutatómunkát azonban 
mindkét oldalon tovább folytatjuk. Optimizmusunkra talán 
az ad elfogadható indokot, hogyha némi gondolkodás után 
ennyi székely em ber azt mondja, hogy megcsináljuk, az meg 
is lesz csinálva.

A tájkert
A kert, a táj az emberi tevékenység által megformált termé
szet, amely évezredek óta az ember, a föld és a kozmosz 
kapcsolatának kifejezője.

Л városi környezetben létrehozott park nemcsak a 
természet sajátos megjelenítése, hanem egyben tér a közös
ségi lét számára. Mindemellett művészi alkotás, amely az 
idő és a tér egymásbahatásának folyamatában él.

A tájkert fogalma ma nem használatos, Ebben az esetben 
azért jő  megnevezés, mert a mintegy 1,4 hektáros terület 
nem is kert, nem is táj, de nem  is park csupán.

A tájkert tartalma többrétű. Megjelenít sok elemet a Kár
pát-medencéből, mégsem konkrét, hanem mesebeli. Meg
formálja a különböző elem ek karakterét. Magában rejti a 
hagyományos táj- és anyaghasználat elemeit. Az erdélyi táj.
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ezen belül a Csíki-medence növényvilágát hozza be a lakó
telep falai közé.

A tájkert alapját a  terep kialakítása adja. A domborzat 
megformálásakor több szempontból indultunk ki. A területet, 
bár jelenleg szinte teljesen vízszintes, észak felől hegyláncra 
emlékeztető földsánccal vettük körül. E földsánc, amellett, 
hogy m egfelelő zártságot és bensőséges teret teremt a kert 
számára, lehetővé teszi a garázsok földbe süllyesztését. Ne
vezhetjük ezt akár a Kárpátok vonulatának is. A parkon belül 
a teret kisebb nagyobb föld főim ákkal tagoltuk tovább, 
amelynek mindegyikéhez más és más gondolat és funkció 
társul. A kertet a  földsáncon kívül palánkkerítés zárjaié. Ma 
már mindenütt gyakorlattá vált a közkenek bekerítése -  
megóvásuk érdekében.

A parkba öt ponton lehet bejutni. A Tűz kapu pengeszerű 
kőfala szorosként hatol át a hegyen, a sziklaszirten alhavasi 
növénytársulással. A Nagy kapu és a Kis kapu a keiítésen üt 
rést. A Szív utca park felé eső része sétányszerűen van kiala
kítva. Innen a Kaputorony felől járhatunk be. A faépítmény
hez a Gyilokjárón át kapcsolódik a Kicsi torony. Itt kezdődik 
a kalandozásra kialakított játszókéit. A sétány másik végén 
van az utolsó bejárat. Játékcsűrként egy épület helyéi jelöl
tük ki, amely játszóházként, közösségi házként működhet.

A tájkertet átjárja a víz. Nyugat felől a Forrás-sziklából 
zúg le , s patakot alkotva kanyarog végig a területen. Végül 
a tóba folyik, amely télen korcsolyázó helyként szolgálhat. A 
tó közepén sziget, kis filagóriával. Itt lehet télen forró teát 
inni. A Tó partján a Játékcsűr felé ülőlépcsők futnak a vízig.

A kert közepén fekszik a Nagyrét gyepe, amelyet séta- 
utak és ligetek tagolnak. A rétből emelkedik ki a Dobogó-kő 
kilátóhegye, ahová kacskaringós ösvény vezet. Az Ország
szíve kő mellett Égigérő fa áll. Törzsének létra van támasztva. 
Szurdokszerű út választja el a „Botanikus hegytől”, amelyet 
gyűjteményes kertként lehet kialakítani, bemutatva a Csíki- 
medence növényvilágát,

A Tűzkapu felé eső  részen kősánccal elhatárolt színteret 
alakítottunk ki, ahol szabadtéri rendezvények, koncertek 
tarthatók. A nézőtér lépcsői a hegyoldalba futnak. A hegy 
gyepes oldalán szelíd mogyoróskert.

A Kaputoronytól a „Csiílagösvény” játszóterek során 
vezet át,

A kert növényesítésekor a honos, Csíki-medencére jel
lemző növényeket kell elsősorban alkalmazni a régi kultúr
növények mellett. Ez a tágabb környezet, a táj alkotó elemei
nek megismerését segíti éppúgy, mint a felhasznált anya
gok, a term éskő, kavicsok, fa, kéreg, vessző, agyag, s 
valamennyi, hagyományosan használt természetes anyag.

A tájkert létrejöttéhez több év kell, de sosem  lesz kész. 
A táj, a ken nincs meg emberi gondoskodás nélkül; ez élteti 
és  formálja. E folyamat alkalmat ad arra, hogy emberek talál
kozzanak, együttműköd jenek, s ennek mentén közösségek 
erősödjenek, vagy szülessenek,

A példa talán máshol is hasonló kezdeményezést vált ki. 
Hiszen csak egyszer kell átéljük, hogy a minket körülvevő 
környezet állapota a mi belső világunkkal van kapcsolatban. 
Noha még a munka elején vagyunk, eddig is sok társra lel
tünk. Köszönjük az eddigi támogatásokat (Biokör Kit, Ökotárs 
Alapítvány). S reméljük hogy e kezdem ényezéshez még 
sokan kapcsolódnak.

BESZÉLGETÉS JÁNOSI CSABÁVAL
Л CSÍKI TERMÉSZETJÁRÓ ÉS TERMÉSZETVÉDÖ 

EGYESÜLET VEZETŐJÉVEL

Szűcs G ábor: Kik és m ikor alapították A Csíki Termé- 
szetjáró és Természetvédő Egyesületet (CsTTE)?

Já n o s i C saba: A CsTTE 1990 februárjában alakult, de 
ennek volt egy előzménye. Csíkszeredára, az egész Hargita 
megyére, a Csíki m edencére kiterjedően egy természetjáró 
mozgalom létezett a Jö jjö n  velünk”, amely minden héten 
túrát szervezett. Bejárták szűkebb hazánkat, a Székelyföldet, 
és Erdély távolabbi pontjaira is vezettek túrák. Volt ennek 
politikai színezete is. Odakint lehetett szidni a rendszert, vagy 
olyan dolgokról beszélni, amiről négy fal között nem. Ezt a 
Securitate nem nézte jó szemmel.

Amint megtörtént a rendszerváltás, akkor Ugyanezek az 
em berek Beder Tibor, Kristó András, Sólyom László, Zsig- 
mond Enikő, Pomlyanek Béla elhatározták, hogy egyesületet 
kellene alapítani. Egy másik előzm ény is volt, az Erdélyi 
Káipát Egyesület, amelyiknek volt a  két világháború között 
egy Csíki osztálya. így innen kapott egy olyan lökést, hogy a 
régmúlt is bejött. Ha nem. is azon a néven, hanem a CsTTE- 
ként benne volt a nevében a természetjárás, de á természet- 
védelem is.

Szűcs G ábor: Mi az Egyesület tevékenysége, feladata?
Ján os i Csaba.- Az Egyesület feladatának tekintette, hogy 

a Csíki m edencének és környezetének a természeti, építé
szeti, műemléki, történelmi értékeit számba vegye, hosszú 
távon mindezt feltérképezze és közzé tegye. Ugyanezekről 
a területekről turistatérképeket készítsen és a hegyekben 
lévő turistautakat karbantartsa, újrafesse vagy újakat hozzon 
létre. A Föld Napján vagy más fontos alkalmakkor különböző 
akciókat szervezzen.

Az első években ’90-92  között, amíg Kristó András volt 
az Egyesület elnöke, főleg a természetjáráson volt a fő hang
súly. De voltak olyan túrák is ahol természetvédelmi területe
ket látogattak meg. 1992-ben engem  választottak meg az 
Egyesület elnökének. Folytak a természetjárások, kirándu
lások, télen a diavetítések, előadások. Meghívtunk termé
szetjárókat, országjárókat, világjárókat, akik diapozítí-veket 
mutattak be  vagy előadásokat tartottak. Minden kedden 
találkoztunk.

Szűcs G ábor: Mennyien vagytok?
Já n o s i C saba  - 1990-ben, a hőskorban 100 fő felett volt 

a taglétszám, utána nagyon sokan, főleg a pedagógusok 
lemorzsolódtak. Lassan 30-40-en maradtunk. Sokaknak már 
nem volt fontos a kirándulás és bejött az anyagi javak utáni 
hajsza. Ugyanazok az em berek m ár más tevékenységi 
területen kezdtek el dolgozni, más egyesületeket vagy 
alapítványokat hoztak létre. Már érződik a kapitalizmus, Az 
elmúlt rendszerben nagyon sok szabadidő volt, nem lehe
tett mást csinálni. Most az idő szűkül. Sokkal kevesebben 
maradtunk, kevesebben járnak el a rendezvényekre.

1993-94-ben még nem tudtam, mit is lehetne tenni. 
Lehetett már pályázni, de m ég nem  tudtuk, hogy az mit is 
jelent. Itt még nem  voltak alapítványok, még az ezirányú
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