
Friedhelm Mennekes: Persze Ön hűséges marad 
gondolatmenetéhez, a kitágított művészet-fogai mát vá
laszként ültetheti bele ebbe a mozgásba, de ezzel a konk
rét műre irányuló kérdésemet kikerüli.

Joseph Beuys: A válasznak logikusnak kell lennie. A 
kitágított művészet-fogalom nem teória, hanem módszer, 
amelyből kiderül, hogy a belső látás sokkal fontosabb, 
műit a külső kép, ami valamilyen formában megjelenik. 
Sokkal fontosabb a feltételezett jó külső képek mellett, 
melyek tőlem múzeumokban is lóghatnak, hogy a belső 
kép, azaz a gondolati fonna, az elképzelés, az érzés vagy 
a gondolat formája rendelkezzék olyan minőséggel, 
amilyennel egy harmóniában lévő képnek rendelkeznie 
kell. Tehát én a képet keletkezésének helyére vezetem 
vissza. Vegyük elő újra a mondatot: Kezdetben vala az 
Ige. Az Ige —  alak. Ez az új fejlődési princípium csak az 
embertől származhat, csak az emberből törhet elő, mert a 
korábbi fejlődés mára lezárult. Ez a mai krízis oka. Minden, 
ami a Földön új, az ember teremtése által jön létre. De nem 
tud létrejönni, ha a forrás el van zárva. Ha a kezdet forma 
nélküli. Én tehát a gondolkodás, az érzés és az akarat 
számára szűk séges jobb formáról beszélek. Ezek a valódi 
esztétikai feltételek. Ezeket azonban nemcsak külső 
formáiban lehet megítélni, hanem értékelni lehet őket az 
ember bensejében is és akkor láthatóvá lesznek, Akkor 
egyszerre azt is megértjük, hogy szellemi lények vagyunk 
és hogy az, ami a szellemünkben látható és képszerűvé 
válik, és megvan a maga magasabb matematikája, az 
képessé tesz bennünket arra, hogy a krisztusi erőt is 
észleljük. Mert ez a fejlődés ereje, ez az a fejlődési 
princípium, ami ma az emberekből kiárad. Tehát a 
folyamatot tovább kell követni visszafelé addig, ahol még 
nincs külső kép, mégis van képszerűség. Az eszme nem 
egyszerűen semmi, hanem fogalom, aminek képszerű 
feltétele van. A lelkiismeretességnek ez a fajtája ma 
sokkal fontosabbá vált, mint valaha is volt. Mert ezáltal az, 
ember önmagát mélyebben megérti, magát szellemi 
erőösszefüggések hordozójának ismeri fel, aki —  ezeket 
érezve— felelősséget is vehet magára. Sok ember v ál tál na 
ma felelősséget magára, de nem tudják, mi ennek az útja. 
Legfeljebb egy sertéspörköltért— értsd, valami fizikaiért
—  tudnak felelősséget érezni. De nem lehet iiyen 
értelemben felelősnek lenni. Sok az úgynevezett szociális 
kezdeményezés, de az emberek nem tudják, hogy 
voltaképpen miről van szó. Miféle intézmény határozza 
meg az emberek helyét, hogy a dolgok honnan jönnek és 
logikusan hová vezetnek? Ki mondja meg az embereknek, 
hogy hol vannak? Az egyház is elmulasztja ezt, és ezért: 
antikrisztusi.

Friedhelm Mennekes: Vigasztalásul azt mondhatom, 
hogy az egyház is részese a megindult mozgásnak.

Joseph Beuys: Elfogadom, amit mond, mert nagyon 
tetszik, de még csodákra is szüksége lesz az egyháznak.

Részlet Friedhelm Mennekes: Beuys zu Christus 
(Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH Stuttgart 1989) c. 
kötetéből. Gerle János fordítása.

Meggyesi Tamás

Az alföldi kertes 
települések dicsérete

Mint minden helynek, az Alföldnek is megvan a maga 
sajásos szelleme, ami áttetszik a földön, az égen, az 
emberek mentalitásán, sorsán és kultúráján, Az Alföld 
géniusza az orosz sztyeppékre és keletre néz. A  síkság 
határtalansága és végtelensége a sivataggal és a tengerrel 
rokon. És ahogy az oázis vagy a sziget az egyetlen 
kapaszkodó, életmentő elem az elveszettségben, úgy je
lent szabadulást egy kis nyárfás, a nádas vagy egy facso
port árnyékában meghúzódó tanya. Hamvas Béla szerint 
az Alföld szellemének paradoxona az, hogy a végtelen 
síkság nyíltsága és határtalansága egyidejűleg bezártsá
got és fogságot jelent. Az alföldi lét a szabadságba van 
bebörtönözve. A táj egyhangúsága semmiben sem külön
bözik a börtönfal kopárságától és közönyétől. A tanya és 
a mezőváros a szabadság foglyai. Csak egy Petőfi volt 
képes arra, hogy lcboruljon a kozmikus szabadság előtt, 
ami egy ugyanolyan kozmikus belső kényszer béklyóitól 
terhes. Az Alföld olyan, mint a kiszáradt tengerfenék: 
állandóan szomjas és az aszály tűzében ég. Itt nem a 
mediterrán nap derűje, hanem a perzselő hőség és a 
dermesztő, jeges szél szélsőségei uralkodnak. Ezért van 
elementáris jelentősége a kertnek: a kerített hely, ami fölé 
lombsátor borul, az alföldi lét archetípusa. Ez ölt testet a 
tanyában, az udvarházban, de ez a lényege a kertségekkel 
övezett településnek is.

A halmazos település és a  Tao
A halmazos település nem csak a történelmet őrzi, nem 

csupán egy különös, festői környezetkultúrát képvisel, 
hanem egy lehetséges világlátás és életérzés, sőt, talán 
egy filozófia megiestesíiője is. Bizonyára nem véletlen, 
hogy e filozófia feltűnő rokonságot mutat kelet világával. 
A kanyargós, változatos utcák mintha népmesei hangu
latot árasztanának: csak szakaszról-szakaszra járva, séta 
közben tárják fel történetüket, miközben minden sarkon, 
minden hajlatnál új és új fordulat teszi színessé, gazdaggá 
és életszerűvé az összképet. Hiányzik az egészet rendező, 
előre elgondolt eszme, ami logikus szervezetbe kénysze
rítené a részeket. Az egyik részletből nem következik a 
másik, az egymásutániságban megmarad az építő elemek 
relatív függetlensége. Miközben az egész mintha csak 
egyszerűen megtörténne, jóllehet bármikor másként is 
történhetne. Az épületek additív módon sorolódnak a 
telekhatáron, mint az ízes paraszti beszédben a mondá
sok. Az egész mégis folyondárszerű, a részek nem esnek 
szét, sőt, egymást úgy támogatják, mint a növényi szö
vetek rostjai. Ezért utánozhatatlan. Halmazos, nőtt tele
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pülést nem lehet tervezni, az utánérzés mindig szánalmas 
giccs, művirág marad.

Ha összehasonlítjuk a racionális-geometrikus alapraj
zú települések világával, a halmaz jelentését tekintve 
többrétű. Nem lehet azt mondani, hogy az előbbi rende
zeti, az utóbbi rendezetlen. Sőt, mintha ez utóbbi esetében 
egymagasabbrendűrendezettségnyilvánulnameg:ugyan- 
úgy, mint ahogy a kristályvilág geometriájával szemben 
a legegyszerűbb organikus élőlény is magasabbrendű 
szervezetet képvisel. Jóllehet a halmazos település egy 
történetileg korábbi fejlődési stádiumot őriz, de éppen 
ezért jelentésrétegekben gazdagabb. Az evolúció a kul
túra történetében nem abszolút énék: az altamirai bar
langrajzok nem alacsonyabbrendűek a későbbi állatábrá
zolásoknál, csak egyszerűen: mások. Ez a másság a hal
mazos településeknél egy alternatív világlátást, életérzést 
és kultúrát hordoz, ami éppen azért állítható szembe a 
tervezett, geometrikus települések világával, mert az előbbi 
megismételhetetlen, az utóbbi pedig bármikor megismé
telhető. Mik ennek a szövetszerűen burjánzó, organikus 
környezetkultúrának a sajátosságai és mi a jelentése szá
munkra ma, a XX. század végén?

Közvetlenség

A halmazos település spontán módon, a kialakulását 
meghatározó életmódot közvetlenül követve jött létre és 
azóta az életmódban bekövetkezett változásokhoz folya
matosan alkalmazkodni volt képes. A spontaneitás nem 
véletlenszerűséget, hanem éppen ellenkezőleg: az élet
hez, a körülményekhez való természetes alkalmazkodást, 
ha úgy tetszik: tiszta funkcionalitást jelent. Ez az érték
rend megfelel annak az emberi magatartásnak, amit 
Keleten közvetlenségnek neveznek. A közvetlenség az 
étiken, a formaságok ellentéte és így alapvető erkölcsi 
tartalom.

Erőszakmentesség

A halmazos település utcahálózata a körülkerítetlen 
házak közti szabad közlekedés összevisszaságából a tény
leges mozgások gyakoriságának megfelelően alakult ki. 
A ma már többnyire érthetetlen törések, szűkületek, el
ágazások arra utalnak, hogy a telekhatárok véglegesíté
sekor a generációk hosszú során létrejött állapotokhoz 
messzemenően alkalmazkodtak. Itt nincs erőszakos utca
nyitás, az egyenes vonal azért is hiányzik, mert egy 
másfajta racionalitás: az emberek és állatok, a terepala- 
kulatok, a növényzet, a kölcsönös érdekek messzemenő 
liszteletbentaitása dominál. Az előre elhatározott rend 
helyett az igények, adottságok és mozgások pluralizmusa 
jut érvényre, amit a Kelet bölcselete erőszakmentesség
nek hív.

Faragatlanság
Részben az előbbiek közvetlen eredőjeként a halma

zos település nem olyan értelemben kultúrtáj, mint a 
városok világa. Ez a kultúra faragatlan, nyers, őszinte és 
keresetlen. Ebben rejlik az ereje. Nem kulturálatlan, mint

ahogy a primitív civilizációktól sem lehet elvitatni sajátos 
kultúrájukat, csak éppen nem illeszthető be az európai 
polgári világ értékrendjébe: annál eredetibb és közelebb 
áll a természethez. Faragatlansága tudatosan vállalt al
ternatív kultúrává is válhat, amelyik újraértelmezi a 
magyarság Keletre nyúló gyökereit és a Nyugat iránti 
évezredes nosztalgia sodrában rátalálhat valamire, ami 
identitásának szerves része lehet.

4. Bizalom
József Attila szép verssorával kifejezve: „Hiszek az 

erő jó szándékában". A világ összefüggő, szakadásmen
tes szövedék, amire nyugodtan rábízhatjuk magunkat. A 
halmazos települések természetelvűségében is megnyil
vánul az eseményekkel, a szükségletekkel, a társadalom 
és a természet törvényeivel való együttműködés elsőbb
sége a rendet bizalmaüanságról elővételező „rendezés"- 
scl szemben. Wu vei. vagyis hagyjuk a dolgokat a maguk 
belső törvényei szerint megtörténni és ne avatkozzunk be 
erőszakosan.

Az ősi Kína két, egymással szemben álló filozófiája 
Konfuce és Laoce nevéhez fűződik. Konfuce az erkölcs, 
a társadalmi rend, sőt, az etikett tiszteletbentartásától 
várja a nép boldogságát, míg Laoce a ,faragatlan tuskó", 
aki a spontán, erőszakmentes magatartás, az „Út", aTao 
követését ajánlja. Ha nem is lehet szembeállítani a két 
világlátást, mégis két, azóta is létező emberi magatartás
forma archetípusát képviselik. A környezetkultúra terén 
mintha a geometrikus rend tisztelete, a klasszicizmus 
etikettje és kötelező formai kánonja képviselné az egyikei 
és a természeti elemeknek, az életmódnak és a toleranciá
nak spontán módon elsőbbséget adó népi építészet és 
halmaz-világ a másikat. Az alföldi kertes települések 
géniuszai, az utcák és terek organikus szövedéke, a telek- 
rendszer esetlegessége, a telekhasználat természetes 
ökológiája és a beépítés egyszerű, additív módszere mögött 
így áttetszik valami egyetemes, de Keletre utaló életérzés. 
Nem pusztán tragikus történelmi véletlenszerűségből itt
ragadt emléke a múltnak, hanem megjelenítője egy em
beri magatartásnak, pontosabban: a fulladásig civilizált 
nyugateurópai életmód által csaknem maradéktalanul 
elfojtott ősi, tiszta emberségnek, az „Út”-nak. Ezt az utal 
választani mindig aktuális, sohasem késő és mindenkor 
esedékes. Az alföldi kertes települések anti-klasszikus, 
organikus világát nem lehet tervezési modellnek tekinte
ni, de a mögötte rejlő emberi-erkölcsi magatartási igen. 
Aki ezt az utat választja, alkothat költőként, zenészként, 
építészként vagy politikusként, az analógiák törvénye 
szerint ugyanaz a szellemiség ölt benne testet. Miért ne 
tekinthetnénk a kertes települések ágas úthálózatát a mi 
„Út"-unk szimbólumának, amire újra rá kell találni, mint 
a tékozló fiúnak a hazavezető ösvényre? Vagy a kilenc 
szép szál fiúval együtt miért ne láthatnánk a csodaszarvas 
végtelen szövétnekbe vesző agancsában a megváltó tiszta 
forrást?

1990. július 13.
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