Az almásneszmélyi nyolc tantermes általános iskola a
hátrányos helyzetű iskolák fejlesztésére kiírt pályázaton
nyert támogatással központi és megyei segítséggel, a helyi
tanács és a lakosság áldozatkész erőfeszítésével 1991-ben
készült el. A terveket Makovecz Inire vázlatai alapján Zsigmond lÁszló készítette. Az iskola minden részletében a
Szentessy Lászlóné igazgatónő vezetésével kidolgozott
és
rendkívül nehéz körülmények közepette a tantestület által
megvalósított - országos elismerést kiváltott oktatási nevelési
program követelményeihez igazodik.
A program összefoglalásttból kiemelt részletek mellett
egészében közöljük a Szentessy László grafikusművész és
rajztancir által kidolgozott vizuális tervezetet, amelyet átfogó
koncepciója, széleskörű képességfejlesztő hatása miatt példa
értékűnek tekinthetünk. Építészek különösen nagyra értékel

hetik. hogy a környezetkultúrának olyan területeit is érinti ez
az általános iskolai (l) program. - természetesen teljes jo g o 
sultsággal - ami jelenleg nem része a műegyetemi építészektarásnak. Döntő jelentősége van ónnak, hogy az alsófokú
képzésben a tárgyszerű ismeretek a mesterségek alapelemei
nek elsajátításához kötődnek, az így alakítón képességt'k a
mindennapi élet rendjébe és kozmikus ritmusába segítenek
beilleszkedni. Az iskola az élet - az általános gyakorlatból
hiányzó - teljességéhez kiván vezetni
E módszernek része az alsó tagozaton az együttes mese
könyv készítés. A mese megírásától a könyv bekötéséig a
teljes folyamat a gyerekek munkája. Az iskola programjának
és épületének bemutatását egy ilyen mesekónyv lapjai
kisérik.
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ALMÁSNESZMÉLY
Részletek az almásneszmélyi általános
iskola működtetéséhez kért állami tá
mogatás elnyerésére beadott 1989-es
pályázati leírásból

Községünk, Almásneszmély a Gerecse északi
lejtóin a Duna mellett hosszan elnyúló telepü
lés. Szép fekvése, kedvező természeti adottságai,
a folyó közelsége mindig megejtette az Itt élőket,
a falvakat erósen érintő társadalmi erózió el
lenére népességmegtartó ereje érvényesült e
helynek A község új nevét 1977-ben faluössze
vonással kapta, két több évszázados tradícióval
bíró községet, Dunaalmást és Neszmélyt vontak
egy közigazgatás alá a települések szerves egybeépülésekor. Dunaalmás kénes gyógyvize a
XVIII. századtól lehetőséget adott arra, hogy
kedvelt üdülőhellyé váljon. Neszmély szőlői,
híres melegesi bora, középkori temploma, a
Dunában lévő szigetek gyümölcsösei is vonzot
ták a betelepülni vágyókat. A falu mindkét ré
szének hegyoldalában hétvégi házak nőttek,
tavasztól Ószig a 3000 lélekszámú község lakos
sága megkétszereződik. A Községi Tanács a
Komárom megyei Tanáccsal egyetértésben erősí
teni kívánja az idegenforgalmi profilt. Gazdasági
üzemek tőkéjének bevonásával a hévizes stran
dot átépítik, fedett uszodát létesítenek, magas
színvonalú
kempinget,
sportlétesítményeket
terveznek 2 év múlva átadásra. Visszakapja a
falu a dunai kikötőjét is. A forgalmas 10-es sz.
műúton nagy a nyugati forgalom Bp. felé, ezért
a tervezett idegenforgalmi létesítményekbe sok
külföldi turistára számítanak.
A község fejlesztésének ezen elképzeléseit az
iskolánk igényként fogja fel a nyugati idegen
nyelvek eredményes tanítására. Iskolánk régi
diákjai közül az eredményesen tanulókat peda
góguspályára Irányítottuk, angol és német
nyelvvizsga megszerzésére ösztönöztük, hogy a
nyelvtanítás személyi feltételeit megteremtsük
önmagunk számára. Elképzeléseink e tekintet
ben sikerrel Jártak, az 1989/90-es tanévtől
mindkét idegen nyelv tanítására készen állunk.
Tanulóink szülei támogatják nyelvtanítási elkép
zeléseinket, a felnőtteknek szervezett tanfolya
mokra is igényt fogalmaztak meg.
A mi Jelenlegi iskolánk Almásneszmély község
neszmétyi területén működő iskola 8 évfolya
mon egy-egy tanulócsoporttal, 14-21-es osztály
létszámokkal. Az 1-3. osztály egész napos szer
vezésű, és egy napközis csoportunk van még. A
hagyományos úttörőszervezetet már 1979-ben
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megszüntettük és érdeklődési körökben tevé
kenykednek gyermekeink Tevékenységi rend
szerünk igen gazdag, évek óta sikerrel dolgozik
a természetbarát, a rajz, a zene, az ügyeskezek,
a báb. a népitánc. színjátszó, háztartási isme
retek szakkör, az énekkar, és a sportkör, meg
szerveztük az Iskolaboltot is, a 7-8. osztályban
vizuális kultúra, számítástechnika és technika
fakultációt indítottunk. Helyi nevelési rendsze
rünket a tevékenységek gazdagságával jellemez
hetjük. Iskolánk profilja a Hermán Ottó nevéhez
fúzódő ökológiai szemléletű természetismeret és
a művészeti nevelés. 1988-tól minden osztály
ban beindítottuk az angol nyelv oktatását kezdő
fokon fakultációban. A NYIK programot az 1-3.
osztályban tanítjuk. A tanórán kívüli foglalkozá
sok és a fakultációk anyagát egyéni tartalom
mal valósítjuk meg. Minden évben a falu hatá
rában lévő dunai kis szigeten önálló iskolai
életmód tábort szervezünk, ahol a természettel
való harmonikus együttélést gyakoroljuk.
1986. Szeptemberétől működik az iskolataná
csunk amelynek politikai súlya van a helyi
társadalomban.
Állásfoglalásaival nyomást gyakorol a fenntar
tó tanácsra, érdekérvényesítésünket sikerrel
felvállalja. Iskolánk a református és baptista
egyházzal jó nevelési kapcsolatot alakított ki. a
katolikusokkal a lelkészek váltása óta lazult az
együttműködésünk. Tantestületünk az 1970-es
évek végén jutott el önmaga meghatározásának
igényéhez, értékeket választottunk, melyek men
tén kialakítottuk iskolánkat: Németh László
gondolatait fogadtuk el, mely szerint "A tanári
munka nem azonos a módszeres ismeretközlés
sel, még akkor sem, ha rendszeresség, szigor és
következetesség jár vele. A jó tanár a lehetősé
geket mutatja tanítványainak, a könyvtár és a
kutatás irányába tereli az érdeklődést, önálló
véleményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyan
akkor tudásban, magatartásban, anyanyelvhez,
hagyományokhoz való ragaszkodásban és gon
dolkodásban a tevékeny, müveit ember minta
képe. Csak az ilyen tanár tud jelenlétével és
munkájával szellemi forrongást kiváltani". A
permanens művelődés a tantestület létezési
módjává vált. Megszerveztük helyi továbbképzési
alkalmainkat szakmai műveltségünk gyarapítá

sára, a szakma országosan ismert, önálló irány
zatot képviselő, sokat publikáló szakembereit
hívtuk meg. Megismerkedtünk a magyar inno
vációs irányzatokkal és az értékközvetítő progra
mot választottuk iskolánk számára. Pszicholó
giai ismereteink gyarapítására a személyközpon
tú pszichológia irányába Rogers és Gordon
munkáival és módszerével ismerkedünk pszi
chológusok segítségével.
Tantestületünk alsótagozatos tanítói elvégez
ték a NYIK tanfolyamot, hárman tanítják értőn
a NYIK-et. A rajz szakos kollégánk alkotó mű
vész, pedagógiai munkáját mesteri fokon végzi,
tankönyvek készítésében vesz részt. Történelem
tanárunk két társadalomismeret tankönyvet irt
egy iskolakísérlethez. A gazdálkodás és az ok
tatás összefüggéseivel teoretikus szinten foglal
kozott az iskolavezetés és az iskolatanács he
lyének meghatározásával is. Országos pályázato
kon sikerrel szerepelt írásaival, publikációja a
Köznevelésben is megjelent.

A tantestület értékrendszere garanciát ad a
tervezett program sikeres megvalósításához.
A tantestület tagjai közül sokan közéleti ér
deklődésűek, foglalkoznak a helyi társadalom
működésének gondjaival, az iskola itteni szere
pével. Iskolánk működése a helyi hatalom mo
nolit jellegének bontását indukálta, ezáltal ko
moly politikai tényezővé vált. A szabadság, az
egyén fejlődése a legfőbb értékünk. Demokrati
kus, emberarcú iskolánkban ez a prioritás,
melynek érvényesülése küzdelmekkel, konflik
tusokkal. sikerekkel és kudarcokkal já r a napi
munkában. Iskolánk szívszorítóan rossz épület
beli körülmények között működik. A nyolc ta
nulócsoportunkat négy épületben, egymástól
távol, korszerűtlen körülmények között tudjuk
csak elhelyezni. Az épületek öregek, a legfiata
labb is 1903-ban épült, sok-sok energiánkat
köti le a viszonylagos kulturált feltételek meg
teremtése.
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A vizuális nevelés és környezetkultúra, technika, számítástechnika tervezett
programja
A műveltségtartalom közvetítésével és gyakorlásával a munkakultúrának, műszaki, technikai,
természet- és társadalomtudományi, esztétikai-művészeti és egészségügyi - testi kultúrának arányos
pedagógiai reprezentációját tervezzük. Olyan szereplehetőségek elsajátítására törekszünk, amelyeket
eddig a technika tantárgy tanítása nem tett lehetővé a tanulók részére, pl. háziasszony, kézműves.
Olyan problémafeltáró és megoldó kognitív képességek fejlesztését kívánjuk, melyek a számítástechnikai alapismeretek alkalmazásával és kreatív alkotási technikák gyakorlásával fejleszthetők.
Olyan rendszerelmélet kialakítására gondolunk, mely az egész természeti és társadalmi környezet
és az ember egymásra hatásának történéseiben keresi a technika lényegét.
Értékként fogadjuk el az ember és természeti társadalmi környezetének harmonikus alakítását.
A műveltségtartalmak két évre - 7-8. osztályra - tervezettek.
Ezeken a foglalkozásokon "forgöszínpad" váltással csoportokban vesznek részt a tanulók heti öt
órában párhuzamosan. Az egész évi anyagot mindenkinek meg kell ismernie. Az oktatást három
pedagógus végzi. Az új ismeretek közlésénél minden tanuló jelen van! A kismesterségek gyakorlati
oktatásához - amihez tanáraink nem értenek - szakembereket hívunk (varrás, szövés, kosárfonás).
A technika óraszáma majdnem fele a kötelező óraszámnak a pályaorientálás miatt. Sok az
eszközhasználat, manuális munka. Mindenkinek hagyjunk elég időt a feladata befejezésére, a
blokkok átfedése ezt lehetővé teszi. Csoport választást a tanulókra bízzuk
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A

foglalkozások anyaga, tevékenységi formái (7-8 osztály)

I. T É R : Az ember helye a térben. Kitekintés a táguló térbe, de visszatekintés a múltba! Felelevení
tendő múltunk, nemzeti értékeink, megtartó szokásaink, hogy becsüljük jelenünk. Tér és idő
elválaszthatatlan kapcsolata. Az ember az Univerzum része!
1. K Ü L S Ő T É R ;
a. UDVAROK:
b. KERTEK:

Tagozódása funkciója szerint: gazdasági, játszó stb.
Emberi beavatkozással létrehozott különböző funkciójú kertek.
A ház környékének kialakítása: élőkért, gyümölcsös
Jól és kevésbé szervezett kert megismerése
Kerttervezés síkban és térben (homokasztalon)
Kertművelés, eszközök, biokertészet
Kert és park közötti különbség
Szobor és térplasztika funkciói
Kerti giccs!
Kerítés funkciója, anyaga, formája
Arborétumok - azok (lehetőséghez képest) megtekintése
Kertépítés története: egyiptomi, mezopotámiai, görög, római, barokk, angol,
japánkertek
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c. TELEPÜLÉSEK:
d. ÉPÍTÉSZET:

G

Tanya, falu, város
A lakás kialakulása: fejezetek a lakáskultúra történetéből
Építészeti anyagok (kő. fa. agyag, üveg, beton) és alkalmazásuk művészettörténeti korokban
Épületek szerkezete
Lakóházak építése különböző-korokban. - anyagokból
Építési munkafolyamatok, falusi építési fonnák (kaláka)
Boronafalak. kötések, ácsolatok. sövényfal. vályog stb. Építési technikák
megismerése
Makettkészités ezekkel a módszerekkel
Épülettipusok forma és funkció szerint
Tanulmányi séta a faluban, vázlat készítés a régi formákról
Vályogházak napjainkban
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e. LAKÓHELYÜNK:
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Az almásnos/mclyi általános iskola tervei és felvételek a kert és
a/, utca felől e»* a/ aulában.
Egy 1980-ban. harmadik osztályosok által a vizuális nevelési
program keretében készített mesekönyv lapjai. {Felvételek cs
reprodukciók: Gerle János)

Felfedező körút a falunkban, régi- és új házak összehasonlítása.
Milyen házat szeretnék? - tervek, makettek készítése.

2. BELSŐ TÉR: Szűkebb életterünk, melyet épületelemek határolnak. Berendezési tárgyak, formák
vesznek körül, ezek különböző anyagokból készülnek.
a. BÚTOROK:
Funkciójuk, anyaguk, formájuk
Bútorkészitési eljárások
Asztalos mesterség története
Asztalos műhely megtekintése: szerszámok használata
Festett parasztbútorok (Vargyas)
Bútortörténet: korok, stílusok: tanulói beszámolók
Az ülőbútor 3000 éves fejlődésmenete (leporelló készítés, rajz. montázs)
Az ülőbútor alakulása, formajegyei, művészettörténeti jellemzői
Tervezd meg lakásod berendezését
b. HASZNÁLATI TÁRGYAK:
Funkciójuk, anyaguk, formájuk, színük stb.
Fából készült használati, gazdasági eszközök
A helyben használt borászati edények megismerése
0
Kádár mesterség története
Pince megtekintése (tanulmányi kirándulás) Neszmélyi borvidék!
Agyagedények készítése - korongolás. írókázás. égetés
Fazekas műhely megtekintése "Neszmélyi-Tatai"-fazekasság!
Téglagyártás
Vas megmunkálása! (lakatos, kovács szerszámok) vasalások
Lakatos műhely megtekintése
Kosárkötés: fűzfából, csuhéból. sásból
Szőttesek, varrottasok (len, kender, gyapjú, műszál napjainkban)
Szövés egyszerű szövőszéken
Hagyományos népi ünnepek, szokások
Kalendárium ismertetése
Tojásfestés
Összefoglalás: Szép tárgyak - népi és iparművészeti alkotások
II. TÉRBENI LÉTÜNK, ÉLETFORMÁNK: Születés, munkálkodás, elmúlás!
Viselkedési formáink, szokásaink, hagyományaink tárgyi valóságai.
1. KALENDÁRIUM: Mint naptár, időszámítás, a paraszti élet fontos "könyve".
A naptár az égi mozgások megfigyelésén alapszik
Zodiakus. övék - hónapok nevei
Hagyományos népi ünnepek, szokások
Jeles napok ismertetése
Tervezzenek naptárt!
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2. ÖLTÖZKÖDÉS: A divattörténet tanulmányozása, műalkotások alapján
Táblák, albumok tervezése, készítése
Egyszerű szabásminták megismerése
Korok megjelenítése, divatja papírbabákon. bábokon
Kiállítás rendezése
Egyszerű kötés- és horgolásminták megtanulása
Különböző varrásöltések megismerése (láncöltés, fércelés, gombfelvarrás.
beszegés, tisztázóöltés
Néprajzi tájak jellemző szín és formakincse
Tervező feladat (rajzban, varrásban (hímzés))
Színek, minták szerepe öltözködésünkben
Egyszerű ruhadarab elkészítése szabásminta alapján varrógéppel!

3. ÉTKEZÉSI KULTÚRA: Háztartási gazdálkodás - pénzbeosztás
Vásárlási tudnivalók
Miből mit főzzünk?
Edények színe, formája. - funkciója
Különböző terítékek - történetiség
Esztétikus elhelyezése a terítéknek
Virágcsokor rendezése és kötése, mint asztaldísz
Háztartási KRESZ

4. TEMETKEZÉSI KULTÚRA: A temető a halott falu, melyben az élő falu gazdasági és társa
dalmi törvényei érvényesülnek. Különböző korok temetkezési szokásai: (Bronzkori umasirok-, egyip
tomi masztabák, piramisok, népvándorlási sírok - hűn asztalok
kunhalmok, stb.)
Magyarországon elterjedt temetkezési szokások
A temető és a település
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A tcmctó és a társadalom
A sir és bchantolás
Sírjelek története, formája
Temetők gondozása
A helyi temetők régi és új síremlékei
A síremlékek megmentése a temetőben, tisztítása, feliratok felújítása
Szép sirkertek megtekintése az országban (Szatmárcseke)

A tantervben szereplő gyakorlati foglalkozá
sok kapcsolódnak a falu környezetének esztéti
kus és környezetvédő tevékenységéhez. A Falu
védő Egyesület kőmyezetátalakító munkájához
kapcsolódik az iskolai fakultációs tanulócsoport.
Ez a tevékenységük faluszépítő tevékenység. A
léptékváltás segíti a jobb térbeni tájékozódást,
mely hasznos lesz a különböző szakmák elsajá
tításánál.
Konkrét feladatokat végzett a csoport:
1. A kialakított falu-elejei kitisztított területen
térplasztikákat terveztek és kivitelezték, az ott
kitisztított fából, ágból. Alkalmazták a sövényfo
nás. faragás stb. népi megmunkálási módszere
ket. Hirdető táblák szerkezeti tervezése, kivitele
zése.
2. "Házakat" építettek - azaz hajlékot - alkal
mazva a település szerkezeti telepítés szerint
(lombsátor, jurta formájú, sövényfonással, tüzrakóhely, díszítő tárgyak természetes talált gyö
kerek átértelmezésével)
3. Park tervezése, emlékmű tervezése. (A
második világháborús emlékmű elhelyezési és
parkosítási terve, részt vettek a kivitelezésében.)

ü upumu HoratottAr r > « » _ Z
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Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Vámosi
Nagy István (többek között a "Merlin a bárd és
Wagner, a zeneszerző — a Grál-legenda útja az
évszázadok kultúrájában" című. 1984-ben saját
kiadásában megjelent könyv szerzőjeJ rendelke
zésünkre bocsátotta hosszabb, még nem teljesen
befejezett emlékiratának egy fejezetét A Waldorf

pedagógia éppúgy a magyar nevelésügy egész
történetének megőrzésre és felidézésre méltó
szakaszáról van szó. ami a mai kezdeményezők
számára erkölcsi kötelezettséget és tanulscigokat
is rejt. A fejezet teljes szövegét két részre bont
va. mostani és következő számunkban közöljük.

Vámosi Nagy István:

A KISSVÁBHEGYI WALDORF-ISKOLA 1926-33
1921
márciusában
édesanyámat,
Nagy Emilnét, született Dr. Göllner
Máriát egyik gyermekkori barátnője,
Emmy Ferand (Emst T. Ferand zenetu
dós felesége) két hétre meghívta Drez
dába. Szüleim három éve esküdtek
meg. Én voltam első közös gyermekük,
akkor másféléves. Apám előző házassá
gaiból (két felesége halt meg) származó
fiai és lányai még zömmel a kis svábhegyi családi házunkban éltek.
Nehéz idők jártak. Tombolt az inflá
ció. Édesanyám mégis úgy döntött,
hogy ha már eljutott Drezdába, a gyö
nyörű képtáron kívül a világhírű ope
raházat is meg akarja ismerni. Megvá
sárolta tehát a kakasülórc szóló legol
csóbb, számozatlan jegyet, s - ahogy
emlékirataiban leírja1^ - korán érkezett,
hogy jó helyet kapjon és kézi táskájába
tette a Das Reich c. folyóiratot, hogy
olvasással töltse el a várakozás idejét.
Ahogy felnyitotta a lapot, látta, hogy
egész tartalma Dr. phi!. Rudolf Steiner
gondolati világát taglalja - pro és
kontra. A nevet még sohasem hallotta.
Alig olvasott néhány sort, váratlanul
mellé ült egy fiatalember, nagy szeme
ket meresztett a folyóiratra és gyere
kes, rajongó álmelkodással így kiáltott
fel: "Né. maga antropozófláról olvas?
Én antropozófus vagyok.” Ez a fogalom
éppen olyan ismeretlenül csengett
anyám fülének, mint Rudolf Steiner
neve.
Évekkel később tréfás hangon me
sélte édesanyám, hogy ó valójában ügy
jutott az antropozófiához, hogy egy fia
talember a drezdai operában "leszólitotta~. Csakhogy ebből az ifjú leiekből
áradt a tisztaság és a becsület. Áhitatos
lelkesedéssel
beszélt
Rudolf
Steinerról, elmondta, hogy személyesen
ismeri ót és végül abban maradtak
anyámmal, hogy újdonsült ismerőse
következő találkozásukkor, itt az ope
rában, kölcsönadja neki Steiner egyik
könyvét. A. fiatalembert Hans Reichertnck hívták és vegyészmémökhallgató
volt. Valamilyen felsőbb sugallatni úgy
határozott, hogy a Die Philosophic dér
Frelheit (A szabadság filozófiája) c.
munkát hozza magával. A szerző hatal
mas életművéből alig találhatott volna
még egy könyvet, amely akkortájt
ennyire felvillanyozza édesanyám lelkét.
A dologhoz hozzá tartozik, hogy anyám
történelemből, földrajzból és filozófiából
doktorált. (Disszertációjának a eime: Az
ókor szellemi művelődésének geográfiai
alapjai. 1918.) Ám a három tárgy közül

a bölcselet feküdt legközelebb a szivé
hez. Néhány évvel előbb még Alexander
Bcmát Kant-szemináriumába járt és
lelkesedett a rangos professzorért, aki
szabatosan
és
közérthetően
tudta
összefoglalni Kant szövevényes rendsze
rét. Anyám tehát úgy fogott bele Rudolf
Steiner könyvébe, hogy már tüzetesen
ismerte A tiszta ész kritikáját és szer
zőjének egycb alapvető munkáit. Ezért
ragadták meg olyan elemi erővel Rudolf
Steiner okfejtései, amelyekkel rendre
cáfolta a csaknem dogmákká mereve
dett kantí tételeket és a kategorikus
imperatívusz helyett a szabadságot tet
te etikájának középpontjába.
Édesanyám eddigi tanulmányaiból
azt a következtetést .szűrte le, hogy az
embernek erkölcsi normákhoz kell iga
zodnia. különben anarchia lámad. Ez
zel szemben Rudolf Steiner következe
tesen felépített gyönyörű gondolatsor
ban bontja ki: az erkölcsi antinómiák
éppen abból származnak, hogy az em
berek különböző, egymásnak ellent
mondó normáknak engedelmeskednek.
Aki tiszta lelkiismeretére hallgat, szük
ségképpen morálisan cselekszik! Mert
az univerzumból erkölcsi sugárzások
érik. S bármennyire ágaskodik ellene a
szokványos gondolkodás: az immorális
cselekedetek kötöttségekből származ
nak; csak az az ember szabad, aki a
szó valódi értelmében erkölcsi tetteket
hajt végre. Etikai oldalról nézve a kü
lönböző individuumok abban különböz
nck egymástól, hogy a világegyetemből
más és más sugallatokat mentenek.
A steínerl 'szabadság-etika~ a kinyi
latkoztatás erejével hatott édesanyám
ra!
Gyújtó élményt támasztott benne
Rudolf Steiner számos más eszmefutta
tása is. mint példult a gondolati monizmus és a morális fantázia... Mint
hogy a két hete lejárt. Hans Reichert
Pestre küldte neki Rudolf Steiner köte
teit, mert ezekhez nálunk nem lehetett
hozzájutni. Megrendelte továbbá anyám
számára
a
Dornachban
megjelenő
Goetheanum e. folyóiratot, amely egy
részt az antropozófiai társaságban vég
bemenő eseményekről ad tájékoztatást,
másrészt a szellemtudomány gondolat
körében fogant írásokat közöl.
Édesanyám családi, háztartási és
társadalmi kötelezettségei mellett is
mélyen elmerült Rudolf Steiner művei
nek tanulmányozásában. Az infláció
hullámai idővel lecsitultak és az élet
visszatért szokványos medrébe. Gróf

Bethlen István lett Magyarország mi
niszterelnöke. apámat űjra csalogatni
kezdték a politika berkei és Bethlen
felkérésére 1923 novemberében elfog
adta az igazságügyminiszteri tárcát.
Mit váltott ki édesanyámban, hogy hir
telen az országot irányító legtekintélye
sebb emberek körébe lépett?
Megérett benne az elhatározás, hogy
társadalmi rangját a közjó szolgálatába
állítja. Első cselekedetei közé tartozott,
hogy mint aktív igazságügyminiszter
felesége - átitatva az antropozófiával
megalapította a magyar fogházmissziót
Ennek a jelentőségét ma már bajos
felmerni. Abban az időben - sót meg
évtizedekkel később is - a rabok élet
körülményeivel
semmilyen hivatalos
szerv' nem foglalkozott. Az elítéltek
tragédiáját fokozta, hogy a börtönben
nemcsak a külvilágtól szigetelték el
őket, hanem szellemi életük is megbé
nult.
Ennek
a
megakadályozására
édesanyám azon fáradozott, hogy a
büntetés
végrehajtási
intézetekben
könyvtár létesüljön, ami persze csak
szívós küzdelem árán, évek múlva való
sult meg. Közben néhány munkatársá
val együtt személyesen látogatta az
elítélteket. (Elró és legaktívabb munka
társa tulajdon édesanyja volt: Dr.
Göllner Aladámé.) Minthogy a rabok
ügyes-bajos dolgaival senki sem törő
dött. a fogházmisszió tagjai személyes
kapcsolatba léptek a zárkák lakóival és
ott segítették ókét - a törvényes előírá
sok keretében - ahol csak tudták, ter
mészetesen minden honorárium nélkül:
szeretetból és emberségből.
A börtönökben az elítéltek körében a
szenzáció erejével hatott és ámulatot
váltott ki. amikor a 30 éves. szép. fia
tal kegyelmes asszony megjelent. Term
észetesen mindenkinek nem hallgathat
ta meg gondját-baját (ez idó tájt hozzá
vetőleg 8 ezerre rúgott a börtönlakók
száma), hanem munkatársaival együtt
meg kellett rostálnia az elítélteket. Ál
talánosságban azokkal épített ki sze
mélyes kapcsolatot, akik tragikus sor
suk revén rászolgáltak arra. hogy külső
segítségben részesüljenek.
Az akkori büntetéshez szorosan hozzá
tartozott, hogy az elítélteket nemcsak
bezárták, hanem a külvilágtól is elzár
ták. Újságot nem vehettek a kezükbe.
Egyéb olvasmányokhoz is bajosan jut
ottak. Az akkori büntetés végrehajtási
intézetek elsősorban megtorolták, amit
az elítélt a társadalom ellen vétett, de
abba az irányba még kísérletet sem
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tettek, hogy a rabok szellemi épülését
serkentsék. Ezért döntötte cl édes
anyám, hogy saját költségén lapot indit
az elítélteknek. Ez volt az első börtönújság Magyarországon! Azért kapta a
BIZALOM nevet, mert feladatai közé
tartozott, hogy a több évre elítéltekben
szellemi táplálékkal ébren tartsa a
Gondviselés és az Isteni Világrend irán
ti bizalmat.
A világban zajló politikai események
ről is adott tájékoztatást, de csak té
nyek közlésére szorítkozott. (Egyébként
nem cenzúrázták.) Világos nyelven
megírt novellákat, verseket, folytatásos
regényeket, rövid lélegzetű esszéket
tartalmazott. Édesanyám ügyelt rá.
hogy az elítélteket untató vagy bószítö,
lapos erkölcsi szónoklatok ne kerülje
nek a lapba. A szerkesztő beérte az
írások morális és spirituális kicsengé
sével, mert tudta, hogy a propagandisztikus hang irritálja a börtön vikóit
A Bizalom c. újság azonban nem
csak passzív szellemi táplálékot nyúj
tott a raboknak, hanem egyeseket ak
tív' tevékenységre sarkallt, mert ók is
írhattak bele. Sokan éltek is a lehető
séggel, és zárkájukban lelkesen rótták
a betűket. Tizenöt éven át Jelent meg
havonta: 1929 karácsonyától, 1944
karácsonyáig.
1924 tavaszán azt olvassa édes
anyám a Goetheanum című folyóirat
ban, hogy a nagyhéten az antropozófiai
társaság vezetősége
'intem
ülést"
fTagungol) tart Domachban. amelyen
csak tagok vehetnek részt. Édesanyám
az alábbi módon úja le az eseményt
emlékirataiban: A Goetheanum arról is
tájékoztatta olvasóit, hogy "Rudolf
Steiner az ülés előtt Bernben tartózko
dik és ottani címét is pontosan megad
ták. amit máskor sohasem tettek. Meg
nyílt számomra a lehetőség, hogy erre
az időre Domachba utazzam és távira
tot menesztettem Rudolf Steincmek
Bembe azzal a kéréssel, járuljon hozzá,
hogy az ülésen részt vehessek. Amikor
az Igenlő sürgöny megérkezett, észre
vettem, hogy a címzésben nem szere
pelt sem utca. sem kerület, csak
annyi: Budapest - egy milliós lakosú
város - és mégis kézhez kaptam a távi
ratot."
1924. április 18-án, nagypénteken
érkezett anyám Domachba és szorong
va készült a nagy találkozásra. Rudolf
Steiner még aznap felvette a tagok kö
zé. Hamarosan mélyenszántó beszélge
tésre került sor közöttük. Különböző
témák mellett természetesen az is fel
vetődött, hogy valamelyik művet le kel
lene fordítani magyarra. És amikor
édesanyám aggályainak adott hangot:
vajon ki tudná a fordítást felelősségtel
jesen ellenőrizni. Rudolf Steiner habo
zás nélkül válaszolta, hogy ó maga.
Egy ideig magyar iskolába járt. több
ször megfordult Magyarországon és
még ma is ismeri annyira a nyelvet
hogy saját könyvének fordítását össze
tudja vetni az eredetivel. (A beszélgetés
egyéb részleteit lásd a többször említett
emlékiratokban.)
1924 őszén édesanyám újra Dornaehba látogatott. Részt vett a szep
tember második felében rendezett ülé
sen. Rudolf Steincmek összesen - ta
vaszi tartózkodásával együtt - mintegy
50 előadását hallotta, közöttük a szep
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Nagy Emilné dr. Göllner Mária
közben édesanyám rászánta magát saját szavai szerint - életének leghósiesebb cselekedetére, és egyetlen 6 és fél
éves gyermekét beíratta a stuttgarti
Waldorf-iskolába.
Schlichter Emilné
barátnőjének a gondjaira bízott, aki
elkísért a messze útra. Édesanyám ezt
nem tehette, mert - minden egyéb
szempontot félretéve - testvéremet vár
ta.

tember 28-an tartott utolsót is. ame
lyet később Letzte Anspachénak nevez
tek cl. és két hosszabb beszélgetést
folytatott vele. a többi rövidebb találko
zás mellett. Személyes kapcsolatuk
1924 nagypéntekén kezdődött és szep
tember 28-án, Mihály napjának előest
jén záródott.
Édesanyám azzal a szándékkal tért
haza. hogy egy Waldorf-is kólát létesít
Budapesten. Küldetésének tekintette,
hogy Rudolf Steiner tanításait megis
mertesse hazájával és legalább néhány
honfitársának a szivében elültesse az
antropozófiát.
Ám a magyar ember nagy általános
ságban berzenkedik a iilozófiától. Csak
olyasmi rázza fel tunyaságából, ami
robban. Aki könyvekkel cs előadások
kal kísérletezik, meddő vállalkozásba
kezd. Ezért döntötte cl édesanyám,
hogy egy gyakorlati intézménnyel kelti
fel az érdeklődését
1926. február
19-én Marsovszky Ili festónó műtermé
ben a bécsi Dr. Ludwig Thiebe több
érdeklődő számára tájékoztató előadást
tartott az antropozófiáról. Másnap pe
dig. február 20-án. intim körben, hét
olyan személy jelenlétében - anyámat
beleszámítva - akik már tagjai voltak
az antropozófiai társaságnak, megala
kult a Magyarországon éló antropozófusok baráti köre. azaz a magyar ága
zat. a magyar Zwelg. Elsó vezetőjét Dr.
Löllbach Gusztávnak hívták. Kis létszá
ma miatt nem alkothatott társaságot,
csak csoportot. Dr. Günther Wachsmuth, a domaehi vezetőség egyik tagja
a kis kollektívát "Landesgruppe'-nak
nevezte cl.
Ezzel párhuzamosan szervezte meg
édesanyám a Kissvábhegyi Iskola és
Intemátus társaságát is, amelynek tag
jai egy pedagógiai intézmény megvalósí
tását szorgalmazták. Megindult tehát a
levelezés Budapest és a stuttgarti
Waldorf-iskola vezetősége és egyéb ille
tékes személyek között... Folyt a kere
sés alkalmas tanárok és nevelők után.
Az idő sürgetett mert fél év választott
cl az Iskola megnyitásától.
Közbe kell vetnem, hogy 1921 és 26
között a kissvábhegyi nagy családi ház
lakói alaposan megfogyatkoztak. Apám
elsó házasságából született gyermekei
időközben felnőttek és elkerültek ott
honról. ó maga rendszeresen Londonba
utazott és hozzájárulását adta az iskola
létesítéséhez.
A lázas előkészületek

A Waldorf-iskola keletkezéséről itt
csak annyit, hogy Emil Molt, a
Waldorf-Astoria cigarettagyár tulajdo
nosa alapította
munkásai
részére.
(Innen ered a Waldorf-elnevezcs.) A
tanmenet felépítésében, a pedagógiai
módszer
megvalósításában
Rudolf
Steiner útmutatásait kérte, aki olyan
messzemenő segítséget nyújtott, hogy
maga tartott kurzusokat a tanároknak.
1926 aprilisaban érkeztem Stuttgart
ba. Amikor beléptem az épületbe, érez
tem. hogy valami nagy horderejű ese
mény zajlik le életemben, noha csak
annyit tudtam Rudolf Steínerról, hogy
édesanyám felgyulladt sugalmazó gon
dolatain... de arról sejtelmem se volt,
hogy három éve még ezekben a ter
mekben Járt, előadott, tanfolyamokat
szervezett, órákat látogatott, s azok a
tanárok, akiket az udvarban láttam, s
részben tanítottak is, még közvetlenül
tőle merítették az embernevelés művé
szetét és tudományát. Hiszen a hét éve
működő iskola csak hivatása kezdetén
tartott.
Néhány hétig albérletben laktunk
Schlichtemével, aki reggelenként elkí
sért az iskolába, tanítás után pedig
értem jött Amikor úgy látta, hogy fo
kozatosan "akklimatizálódom" - édes
anyámmal történt megbeszélés alapján
- elhelyezett Frau von May gyermekott
honában. Talán négyen lehettünk. Én
voltam a legfiatalabb, s akik csak
egy-két évvel jártak felettem, lenéztek
és gyakran gúnyoltak. Nevem szokat
lanul hangzott nekik és "Istindianer'-nek csúfoltak, amitől keserűen
szenvedtem, de büszkeségből nem mu
tattam. Szerencsémre lakott ott egy
Erich Tuch nevű. nálam tíz évvel idő
sebb fiú, aki nyomban pártfogásába
vett és az idősebb testvér szeretetével
istápolt.
Az otthon ért kisebb sérelmekért
bőven kárpótolt az iskola, különösen
szeretett tanárom. Dr. Trelchler. Ami
kor 42 évvel később. 1968-ban ismét
felkerestem
Stuttgartban.
elárulta,
hogy emlékezete szerint én voltam a
Waldorf-iskola első külföldi növendéke,
s ezért megkülönböztetett figyelemmel
tartotta rajtam a szemét.
A legrangosabb Waldorf-pedagógu
sok közé tartozott Akkor 42-43 éves
lehetett Csaknem minden tantárgyra ő
tanított. Egy kóhajításra lakott tőlem
az akkori Kanonenwegen és gyakran
felkerestem. Osztrák származása foly
tán sugárzott belőle a derű, kedély, s
éppen úgy lebilincselte a ©rermekeket
humorával, mint feszült és áhltatos
elbeszéléseivel.
Óráit felnőttek is látogatták. Leg
gyakoribb vendégei közé tartozott egy
sötétkékszemű, mosolygós fiatal tanár,
aki arra tette fel az életét, hogy a

Wemer Lamartlne
Waldorf-pedagógia szolgálatában nevel
je az ifjúságot és már levelezett édes
anyámmal arról, hogy Pestre költözik:
Wemer Lamartlne.
Ha azzal jellemzem stuttgarti uta
mat, hogy "életreszóló élményt" nyúj
tott. csak közhelyet mondok. Sokkal
több volt ennél, amit az is bizonyít
hogy egész ott-tartózkodásom minden
részlete élesen emlékezetembe vésödött
A szorongás éppen úgy, mint a határ
talan boldogság, amikor például a ké
sőbb
M a g y a ro rs z á g ra
tele p ü lt
Kürthy-fiúkkal valamilyen rendhagyó
labdajátékba merültünk és pompás
délutánokat töltöttünk el.
Július vegén köszöntött be a nyári
szünidő. Meleg búcsút vettem Dr.
Trelchlertől, Frau von Maytól. Erích
Tuchtól... Számos verssel, énekkel, köl
tői mesével gazdagodva ültem a vonat
ra: szivemben cs emlékezetemben egy
életre megőriztem a stuttgarti Waldorf-iskola
szellemi
atmoszféráját.
Ismeretlen néni gondjaira bíztak, aki
Bécslg utazott velem, ott várt Lajos
nagybátyám és hazáig kisért. Csak né
hány napon át gyönyörködhettem egy
hónapos aranyos kis Sándor öcsém
ben, mert a nagymamával máris utaz
tünk a Balatonra. Amikor pedig szep
temberben hazaértem, teljesen megvál
tozott Kissvábhcgy fogadott: az egyik
tágasabb helyiségből tanterem lett, a
másikból több ágyas hálószoba. Isme
retlen gyerekek és felnőttek bámész
kodtak a kertben, hol a sziklára me
resztették szemüket, hol az úszóme
dencét fürkészték... Az Idegenek között
feltűnt egy Ismerős arc, Lamartlne-c,
akit annyiszor láttam Dr. Trelchler órá
in. Hozzám lépett, kezet nyújtott, "wir
kennen uns schon, lleber Istvánka"2,
üdvözölt és sötétkék szeme ragyogott a
tisztaságtól és szeretettől.
Amíg Stuttgartban jártam, édes
anyám megszerezte az iskola indulásá
hoz
szükséges
engedélyeket.
Gróf
Klebelsberg Kuno volt a vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki két évvel
előbb még apámmal, mint igazságügyi
miniszterrel közös kormányban tevé
kenykedett és kölcsönösen nagyra be
csülték egymást. Apám azután is kép
viselő maradt, hogy leköszönt minisz
teri tárcájáról. Rendszeresen Londonba
látogatott, elmélyülten tanulmányozta
az ottani viszonyokat és valósággal zú
dította Magyarországra cikkeinek az
özönét, amelyek zömmel a Pesti Hirlap
hasábjain jelentek meg. Az akkori Ang
lia jogi, társadalmi és kulturális életé
ről rajzolt tárcáival határozott népsze
rűségre tett szert. (Angliáról irt cikkel
Londoni levelek cimcn később könyv
alakban is megjelentek.) Nevét ország
szerte ismerték és a legbefolyásosabb
közéleti személyek közé tartozott. Édes
anyám előtt ebben a politikai légkörben
minden ajtó megnyílt. (Néhány évvel
később.
Gömbös
miniszterelnöksége
alatt, már számos nehézséggel kellett
volna szembenéznie.) Megkapta az en
gedélyt egy olyan kétnyelvű magánisko
la létesítéséhez, amilyen még sohasem
működött Magyarországon. Ki tudta
harcolni, hogy a bizonyítvány megfelel
jen a polgári iskolai bizonyítványnak,

sót még azt is kijárta, hogy 14 éves
korig engedélyezték a koedukációt.
Ennek az írásnak nem célja, hogy a
Waldorf-pedagógiát részletesen ismer
tesse: csak néhány sarkalatos elvét
szeretném dióhéjban bemutatni:
A gyermekben előbb ébred a művé
szeti. mint a tudományos érdeklődés.
Ezért az első években az oktatást
művészi alapra kell helyezni. A 7-8
éves cseppség fantáziáját jobban ser
kenti a festés, rajzolás, versmondás,
éneklés, euritmia3. mint az irással-olvasássai való veszódség. A zene tanulás
sal kapcsolatban már több évtizeddel
az ún. "Kodály-módszer" előtt azt hang
súlyozta Rudolf Steiner is, hogy nincs
"nem muzikális" gyerek, mert amíg
gyermek, szükségképpen "muzikális",
de ha zenei képessegei elsorvadnak,
könnyen "nem muzikális" felnőtté ér
het
A Waldorf-iskolákban nem választják
el mereven az általános iskolát a fel
sőbb évfolyamoktól: 12 (bizonyos ese
tekben 13) osztályra tagolódó tananya
ga szervesen épül egymásra.
Az első évtől kezdve minden diák két
Idegen nyelvet tanul, persze csak játé
kosan. hogy muzsikája a fülébe ivód
jék.
Az
egész
osztály
felett
a
Klassenlehrer órködik. aki szélesebb
funkciót tölt be. mint más iskolákban
az osztályfőnök. Az első 8 évben lehe
tőleg 6 tanít minden tárgyat. A gyer
mekben könnyebben talál visszhangra,
ha a különböző tárgyakat ugyanattól
az egyéniségtől tanulja. Megismeri be
szédstílusát szokásait, temperamen
tumát és jobban, könnyebben reagál
rájuk, mintha minden órán más és
más előadó szólna hozzá. (Természete
sen a szép elvet nem lehet minden
tárgynál megvalósítani, például
nyel
vek esetében.)
A Waldorf-iskolákban a bizonyítvány
nem absztrakt számok sora, hanem
szavakba öntött gondos jellemzés.
Összefoglalja a növendéknek a tárgyhoz
való kapcsolatát, érdeklődését szorgal
mát, tudásszintjét...
A Waldorf-iskolákban az elsőtől az
utolsó osztályig koedukáció érvényesül,
ami az 1920-as években forradalomnak
számított. Azóta már Európában min
denütt bevezették. Az eredmény bizo
nyította, mennyire a lényegre tapintott
Rudolf Steiner, amikor azt a nevelési

elvet hirdette, hogy a kamaszkor sze
xuális Izgalmai szelídebb formában tör
nek elő, ha a fiúk és lányok gyermek
koruktól összeszoknak.
Itt jegyzem meg. hogy a koedukáción
kívül a
Waldorf-pedagógia
számos
olyan csirát ültetett el. amely azóta
kikelt és ma már természetesnek tű
nik. Pedig 1919-ben az avatatlanokat
meghökkentette, a szakértőket mosoly
ra fakasztotta, a megcsontosodott teo
retikusokat kivetette a sodrukból.
Amilyen kedvező, ha a gyermek az
elró években ugyanattól a tanártól sa
játítja cl szerteágazó ismereteit, olyan
hátrányos, ha egész délelóttje különbö
ző órákra oszlik és szétforgácsolja fi
gyelmét. Nem tud kellően összpontosí
tani. ha a nyelvórát esetleg földrajz
követi, a fizikát történelem, a matema
tikát irodalomtörténet... Ennek az claprózásnak a megakadályozására alkal
mazzák
a
Waldorf-iskolákban
az
cpochális tanítást. Mit jelent ez a gya
korlatban? Hogy a gyermek néhány
héten át minden reggel 8 -10-ig (esetleg
11-ig), tehát a legfogékonyabb időszak
ban ugyanazt a tárgyat tanulja. S ha a
ciklus lezárul, újabb cpocha követke
zik. majd meghatározott idő után
visszatér az clózó. A délelőtt hátralévő
idejét a hetenként ismétlődő órák töltik
ki, mint például a nyelvek, amelyeket
csak folyamatosan lehet tanítani.
Ahogy a mérges ledorongolásokat
lehetőleg mellőzni kell az oktatásban,
úgy a szokványos értelemben nem le
het megbukni, hiszen nincsenek szám
mal jelölt osztályzatok (a bukás egyéb
ként is súlyos sebeket okoz a gyermek
ben). De van egy ún. "segítő osztály"
azok számára, akik nem tudnak lépést
tartani a többiekkel. Ez a mi fogalma
ink szerint egyfajta korrcpcticlót Jelent.
Az évet csak annak kell megismételnie,
aki olyan huzamos ideig betegeskedett,
hogy az anyag javát - akaratán kívül nem tudta elvégezni. A Waldorf-iskola
a bukás szégyenétől akarja megkímélni
növendékeit
Minden hónap első csütörtökén ke
rül sor az ún. Monatsfeierre, havi ün
nepségre, amelyen a gyermekek szülők,
hozzátartozók és tanárok előtt nyilvá
nosan adnak számot az elmúlt hónap
ban végzett művészi tanulmányaikról:
énekelnek, verseket mondanak, jelene
teket adnak elő, zenemüveket tolmá
csolnak és euritmiáznak. E havi ren
dezvényeknek az a céljuk, hogy rászok
tassák a gyermekeket a nyilvános sze
replésre, aeélozzák emlékezőképességü
ket és segítsenek leküzdeni a lámpalá
zat.
Az
iskolaévet
fényes
ünnepség
(Schlussfeicr) zárja le. A műsoron ép
pen úgy szerepelhetnek egész estet be
töltő színdarabok, mint más természe
tű művészi produkciók.
Végül az elmondottakhoz még annyit
szeretnék hozzáfűzni: a Waldorf-mód
szert elméletben jellemezni az élő ok
tatás szemléltetése nélkül olyasmi,
mint egy zeneművet szavakkal ismer
tetni.
1926 szeptemberében két osztállyal
és^hozzávctóleg 20 növendékkel nyílt
meg a Kissvábhegyen az első nyilvános
Németországon kívüli Waldorf-iskola4.
A tanítás cpochókban folyt és hozzájuk
kapcsolódtak a visszatérő órák. A ta
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nár kezdetben poctikus mesékkel éb
resztette fel érdeklődésünket, de éppen
úgy tanultunk verseket, énekeket, mint
ahogy a rajzon keresztül fokozatosan
megismerkedtünk a betúk világával.
Többnyire csak apró házi feladatokat
kaptunk. Például: készítsünk rajzokat
a délelőtt elhangzott mese egyik-másik
jelenetéről; vagy: gondoljuk át az emlí
tett mese tartalmát és másnap saját
szavainkkal támasszuk fel. Mindkét
házi feladatnak az volt a célja, hogy
élesítse
emlékezetünket.
gyarapítsa
szókincsünket és csiszolja beszédkész
ségünket.
A külvilág kezdetben értetlenül fo
gadta ezt a pedagógiai. A szülők meg
szokták. hogy a tanulás azt jelenti: a
diák otthon elkészíti a házi feladatot...
később, amikor már imi olvasni tud.
magolja a könyvet és minél pontosab
ban mondja fel az anyagot, annál jobb
osztályzatot kap. Ezzel szemben a kis
svábhegyi Waldorl-iskolában 9 10 éves
korig nem tanultunk könyvből. Bárki
olvashatott, ha kedvét lellc benne, de a
házi feladatok zömét emlékezetből kel
lett elvégeznünk.
Természetesen az évek folyamán nél
külözhetetlenné váltak a segédcszkö
zök. Az órarend új tárgyakkal gyarapo
dott (természetrajz, földrajz, állattan,
történelem, majd fizika, kémia...) és ha
a tanulók rákényszerültek is a nyom
tatott könyvre, továbbra is az a peda
gógiai elv érvényesült, hogy a diák ne
készen kapott tartalmat rögzítőn a
fejében, hanem emlékezetből teremtse
újjá a2 órákon elhangzottakat.

Felsorolom azokat a hetenként is
métlődő. tehát állandó tantárgyakat,
amelyek a kissvábhegyi Waldori-iskola
profilját alkották: kézimunka, furulyaóra, rajz. ének. torna, euritmia. Jó idő
ben a délutáni órákban a különböző
játékok mellett kertészkedés is folyt,
persze szakavatott tanári felügyelet
mellett. Délután került sor a zeneórák
ra azok részére, akik a furulyán kivül
más hangszert is tanultak.
Nem szóltam még az angol és a
francia nyelvórákról. Az első időben
nem tartalmazlak mást, minthogy a
tanár a két idegen nyelven beszélt és
kérdezett. Verseket és énekeket is
tanultunk. Később némi nyelvtannal is
kiegészültek az órák. Globálisan azt
mondhatom: amilyen gyorsan es kitü
nően sajátítottuk el a németet, olyan
hiányos maradt angol cs francia tudá
sunk. E két tárgynak eleinte ugyanis
csak az volt a rendeltetése, hogy a
nyelv dallama a fülünkbe szökjék és a
későbbi rendszeres nyelvtanulás alap
jául szolgáljon. Házi feladatot sohasem
kaptunk belőlük. És magától értetődik:
a tanrend összeállításakor gondoskod
tak arról, hogy' az angol és francia
órák távol essenek egymástól.
Édesanyám azért adta az intézmény
nek azt a nevet, hogy Kissvábhegyi
Iskola és Internátus. mert a benntlakók mellett néhányan csak bejártak és
tanítás után hazamentek. Hogy teljes
képet adjak a körülményekről, el kell
mondanom, hogy az elsó tanév' végén,
tehát 1927 júniusában anyai nagy
apám meghalt. Édesanyám az örökölt

pénzen egy másik épületet is emeltetett
az iskola céljára, amely rendeltetésének
megfelelően tantermekből állt. Ilyen
formában két házban oszlott meg az
életünk: délelőtt az iskolában, délután
az internátusbán tartózkodtunk. Az
előbbi a park másik végén épült, vala
mivel magasabban, mint az eredeti
családi ház. az internátus.
Az iskola alapkőletételére csak 1929.
november 13-án, édesanyám 35-ik szü
letésnapján került sor. Az ünnepségre
rangos vendég érkezett: Albert Steffen,
svájci költő, akit Rudolf Steiner utódjá
nak jelölt az antropozófiai társaság
élén. Bensőséges beszéde után kala
páccsal háromszor ráütött az alapitó
okmányt tartalmazó vörösrézből készült
pentagondodekaéderre. A három ka
lapácsütést minden jelenlévő megismé
telte. először édesanyám, aztán vala
mennyi tanár és növendék. Az ese
ményt máig megmaradt fénykép örökí
tette meg.

Jegyzet:
Maria von Nagy: Rudolf Steiner über
seine letzte Ansprache. über Ungam
und über die Schwciz. (Rudolf Steiner
utolsó beszédéről. Magyarországra és
Svájcra vonatkozó kijelentéseiről) Mcmoirrn I. Genius Vcrlag Ch
5200
Brugg, 1973.

Csoportkép az alapkőletételkor. 1929. november 13 án. Az első sorban középen balról: Albert Stefién. Nagy Emilné. Brestovsky
Károly.mcllctük a szerző. Vámosi Nagy István. Sándor öccse, a sor szélén Willy Schulz. A harmadik sorban jobbszélen Káthe
Riscnmcngcr. tőle balra a második Werncr Lamartme, mellette Gertel Poch.
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2Mi már ismerjük egymást. kedves Istvánka.
3Arra kérem az olvasót, érje be ú2Z&\ a
leegyszerúsitctt fogalmazással, hogy az
c un lm iií egyfajta
mozdulat művészet,
amely - szemre - minden egyébtől füg
getlenül abban különbözik a tánctól,
hogy a felsó test funkeója uralkodik és
a láb csak "kíséri- a kar mozgásál.
11923-ban Hollandiában alapítottak egy
zártkörű iskolát, nagyjából a magyarral
egy időben Portugáliában is történt egy
kísérlet, de az abbamaradt. Viszont az
1920 as évek végétól Európa-szerte
rendre alakultak a Waldorf-isknlák.

A TÖRÖK SÁNDOR WALDORF PEDAGÓGIAI ALAPÍTVANY pünkösdi lájékoztató-továbbképzó-bemutatkozó hétvé
gét szervezeti Pesthidegküton, május 18-19-én. A találkozó
célja az eddigi tapasztalatok ismertetése, a különféle kezdeményezesek résztvevőinek megismerkedése és időszerű
kérdések közös megvitatása volt. Az ott elhangzottakra
következő számunkban visszatérünk, de ennek kapcsán
körképet állítottunk össze a kelet- és kelet-kozép-európai
országokban folyó Waldorf-pcdagógiai munkákról az Info 3
folyóirat 1991 februári, márciusi és májusi számának hírei
alapján. (Vadas Gábor fordításai)
Á múlt év decemberében négy hónapos üresjárat után
végre megkapta fizetését az államtól a kolozsvári Waldorf-óvoda négy óvónője. A kolozsvári Waldorf-óvoda az

egyetlen Romániában, amely a kezdeményező csoport saját
erejéből (es külföldi támogatással) jött léire. Ellentétben a
fennálló középiskolák olyan osztályaival, amelyeket át lehe
tett állítani a Waldorf-pedagógiára, a jüvedelcmképzés mind
eddig azon hmsull meg. ho&* bár a minisztérium segítőkész
volt. de a szabad iskolák és óvodák támogtása nem volt
törvényben szabályozva. A kolozsvári óvónők ezért egyelőre
egy állami óvoda alkalmazottai.
Három erdélyi hegyi falu lakói egyfelől, román miniszte
rek, egyetemi és bankigazgatók másfelől olyan nagy' érdeklő
dést tanúsítanak egy antropozófián alapuló önkormányzati
modell iránt, hogy a Witlen-Annen-i Waldorf pedagógiai
Intézet küldöttsége ez év januárjában mindjárt két utat is
tetl Romániába, hogy tanácsaival segítse a kísérletet.
'Az életkörülmények Romániában csak akkor változhat
nak meg. ha a kezdeményezések alulról (elielé és nem
fordítva indulnak, különösen azért, mert Erdély hegyvidéke
in vannak még alkalmas társadalmi struktúrák és ökológiai
lag érintetlen vidékek, amelyek lehetővé tesznek gazdasági
autonómiái és együttműködést" - mondja Eginhardt Fuchs,
aki többek társaságában felkereste Újradna (Sant). Óradna
(Rodna) és Ludisor (Ludisor) falut. A legnagyobb érdeklődést
a látogatók Bukarestben a föld művelődési, a munkaügyi és
szociális, a nevelésügyi és a hátrányos helyzetű gyerekekkel
foglalkozó új minisztériumban tapasztalták, valamint a
Montane-bizottságnál (a hegyvidékek megőrzésével és fejlesz
tésével foglalkozik) és a román Nemzeti Banknál.
Az említett falvak polgármesterei rendkívüli érdeklődést
tanúsítottak, lakossági gyűlést hívtak össze, ahol a német
delegáció részérói E.Fuchs felvázolta a nagyrészt az elsó
világháború előtti állapotban leledző mezőgazdaság átállítá
sának lehetőségét a biodinamikus gazdálkodásra, egy szö
vetkezeti bank és egy gyógypedagógiai gyermekotthon alapí
tását (a hátrányos helyzetű gyerekek száma óriási), s a
falvak lakossága elhatározta, hogy elindítja a kezdeménye
zést.
Meglepő módon a bukaresti kormányt nagyon érdekelték
a vázolt gazdálkodási formák és munkamódszerek. "A mezó-

Csoportkép 1991. junius 10-én a solymári Művelődési ház - az ideiglenes iskola udvarán az 1989-ben indult elsó Waldorfiskolai osztály tanulóiról. Az osztálytanító: Kngovszki Anna (a kép bal szélén), az iskolai tanárok: Bakonyi Katalin. Barcza
Gyöngyi. Brigitte Gaiser, Clemens Sehleuning (a kép jobb szélén). Elke van dér Sloot, dr. Székely Györgync. (Uenda Iván felvétele)
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gazdasági főiskola professzora meg van győződve róla. hogy
a bíodinamikus gazdálkodás jelenti a jövőt Románia mezőgazdasága számára" - tájékoztatott róla E. Fuchs. Készen
állnak rá, hogy átvegyek az erre szóló kiképzést a főiskolá
jukon cs rendelkezésükre álló földterület egyrészét biodina
mikus módszerrel műveljék meg. és ehhez gyakorlati és
elméleti segítséget kértek.
E- Púchs és a román Nemzeti Bank igazgatója egy bank
alapitásáról is tárgyalt, amelyre egymillió lejt már félretet
ték.
Megfelelő továbbképzési módszerekre van szükség amel
lett, hogy a kísérleteket az egész országban ismertessek.
Elsőnek Ludisor falu alapit új szövetkezetét és állítja át
mezőgazdaságát a biodinamikus módszerre.
Egyelőre megvan a pénz annak a bukaresti tanárképző
szemináriumnak a finanszírozására, amelyben jelenleg kb.
120 főiskolás és diplomás Waldorf-tanitóvá képezi át magát.
A német külügyminisztérium elsőre nagyon nagyvonalúan
megszabott hozzájárulásából csak egy részösszeget lehetett
a Waldorf-szemináriumra fordítani. Ezeknek az eszközöknek
a német kisebbség támogatására való igénybevételéhez
előfeltétel saját hozzájárulás vállalása a szeminárium mű
ködtetői részéről. Erre a célra adományokat gyűjtenek.
A Waldorf-pedagógia iránti érdeklődés Oroszországban
nagyobb a vártnál. Az újonnan mcgnyilt moszkvai tanárkép
ző szemináriumot délelőtt kb. húszán, esti tagozaton
huszonötén látogatják. Az oktatók többségükben nyugatról
jöttek, de művészeti szakokat oroszok is tanítanak. Ezenkí
vül két-ket egyhetes, a Waldorf-pcdagógiába bevezető tanfo
lyamot tartottak óvónők, illetve tanítók számára. Ezeket a
tanfolyamokat átlag 90-100 érdeklődő látogatta. Dr. Anatolij
Pinszkij. az Orosz Szabadegyetem Waldorf-oktatószcmináriumának vezetője említette meg ezeket a számokat december
10.-én a majna-frankfurti Waldorf iskolában tartott előadá
sában. Az érdeklődés különösen azért ilyen nagy. mondta,
mert az érintettek egyetértenek abban, hogy az állami iskolaügy "maga a csőd.
Az új Waldorf-mozgalom azzal kezdte tevékenységét, hogy
ünnepeket szervezett a gyerekeknek (Mihály-nap, ádvent.
stb.). Dacára az akkor még érvényes valllási ünnepekre
vonatkozó tilalomnak, ezeken annyi gyerek vett részt, hogy
a résztvevők számát nemsokára korlátozni kellett. Ebből a
tevékenységből hamarosan született egy óvoda az Arísztote
lész Klub keretében Pinszkij 1992 nyarára várja az első
Waldorf-iskola alapítását és biztos benne,
hogy a
Waldorf pedagógia egyes elemeit állami iskolákban is alkal
mazni lehet majd.
Az új szlovén oktatási törvény első tervezetét pedagógus
körökben csalódással vettek tudomásul. Miután több meg

beszélés folyt az oktatási miniszterrel és az illetékes hatósá
gokkal. megígérték, hogy rövidesen lesznek szabad iskolák
Szlovéniában. Ettől függetlenül Waldorf-pcdagógusok Ljubjanában tisztázták azokat a jogi lépéseket, amelyek egy
Waldorf-iskola alapításához szükségesek. Annál nagyobb
volt a csalódásuk, hogy a nemrég előterjesztett törvényterve
zet szigorúbb állami ellenőrzést irányoz elő, mint az eddigi.
Bár nem zárja ki a szabad iskolákat, az igazgatók kinevezé
se a hatóságok illetékességébe tartozna.
Egy maríbori Waldorf-pedagógiai konferencián elfogadták
egy minisztériumnak címzett nyílt levél szövegét és a ljubjanai 'Kortina" Waldorf-iskola is tiltakozott. A 'Kortina
munkatársai egy pártokon felüli "Új Fórum" felállításán
fáradoznak, amely elsősorban az oktatás szabadságáért akar
küzdeni.
Miután a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság oktatá
si bizottsága a Helias vor Őrt alapítvány meghívására mégis
merkedett a pluralista holland oktatási rendszerrel, az
alapítvány január végén viszontlátogatásra ment Prágába és
ott három órás megbeszélést tartott a .szövetségi parlament
ben. A parlament előtti beszédében Comclis Boogcrd, az
alapítvány elnöke részletesen és szakszerűen ismertette a
pluralista iskolarendszert és arra kérte a képviselőket, mű
ködjenek közre az állami oktatási monopólium lebontásá
ban. Elgondolásai hátteréül Boogcrd röviden a társadalom
hármas tagozódását jelölte meg.
A küldöttséget a prágai Jana Mildcrova és a pribrami
Ncjcdlo úr kísérte, akik részt vesznek a Cseh és Szlovák
Szövetség Köztársaság-beli Waldorf-iskolák alapításában. A
cseh-szlovák rádió és televízió nagy érdeklődést mutatott
Boogcrd látogatása kapcsán a téma iránt, aki az új iskolatörvény közeli elfogadására számit, a Prágában sürgető
döntési kényszer miatt.
Március 19-én Sehaffhausenben cseh meghívottak jelen
létében
baráti
kört
alapítottak
a
csehszlovákiai
Waldorf-mozgalom támogatására. A kör személyes kapcsola
tot tart sok olyan kezdeményezéssel és személlyel, aki a
Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaságban a Waldorf-peda
gógia megalapozásán fáradozik. Nyolc óvodában, egy első
osztályban és két gyógypedagógiai iskolában kezdtek már
oktatók Rudolf Steiner pedagógiájának elemeivel dolgozni.
Körülbelül ötvenen vesznek reszt egy öthetes szemináriu
mon. Az első iskolák megalapítása küszöbön áll. A baráti
kör adományokat szándékozik gyűjteni, hogy az embereket
anyagokkal lehessen ellátni, és hogy lehetővé tegyék svájci
Steiner-iskolák látogatását. Körülbelül ötven vendéghallgatót
várnak a kővetkező hónapokban Basclbe, Bernbe. St. Gallcnbe és Zürichbe.

Perczel Károly:

A MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS TERVEZÉS
TÖRTÉNETÉHEZ (RÉSZLETEK)
...Ilyen jellegű tervezés 1945 előtt
nem volt. Bár előzményeképpen igen
hasznos volt az a közigazgatási szem
pontú országos elemzés, amit a Magyari-féle és a Teleki Pál-féle. majd az Ál
lamtudományi
Intézetben Bibó és
Mattyasovszky végeztek.
...A Magyarországon 1946-tól kezdő
dött tervezés realisztikusabb volt. Bár
ez is a rombadólt ország helyreállítá
sát, újjáépítését tűzte ki célul, az Or
szágos Építésügyi Kormánybizottság,
ahol akkor dolgoztam, és az Újjáépítési
és Közmunkaügyi Minisztérium fő esz
köze a romhelyzetfelmérés, a rombon
tás és a helyreállítás volt.
...A földreform 1945 és 1948 kifzőtt
az ország egész társadalmát megmoz
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gató és átalakító változás volt. A nagy
birtokokat kis paraszü parcellákre osz
tották, és ez teljesen megváltoztatta a
falvak helyzetét is, mert egyúttal
400000 házhely kiosztásával is együtt
járt. Az űj gazdák a földön kívül új
házhelyet is kaptak. A házhelyekül
szolgáló telkeket is a helyben választott
földosztó bizottságok tűzték ki, a vá
lasztott helyszínen. Ezáltal meghatároz
ták a falvak növekedési irányait, és
beépítési területeit, sót. egész sor új
falut is létrehoztak. A Ibldosztó bizott
ságok azonban nem ismertek sem a
településfejlesztés szakmai, sem a lakó
terület egészségügyi és környezeti igé
nyeit, sem a megközelítés közlekedési
és közmúigényeit. nem törődtek a
szomszéd falvakkal és városokkal való

kapcsolatokkal sem. Ezért sorozatos
hibákat. követtek el, elsősorban a to
pográfiai, természeti környezethez nem
alkalmazkodtak, és nem hagytak helyet
a közintézményeknek, az ellátási léte
sítményeknek, parkoknak, néha az
utcáknak sem. Igen sok házhelyet tele
pítettek egészségtelen területre, vagy
búzló állat telepek mellé.
Az Újjáépítési és Közműnkaügyi Mi
nisztériumba akkor kerültem át a Fő
városi Közmunkák Tanácsától, amikor
Veres Péter író lett a miniszter. A Falurendezési Osztály előadója, később osz
tályvezetője lettem. Feladatom a ház
helyosztások településfejlesztési, társa
dalmi,
környezeti
településhálózati
szempontból való felülvizsgálata és át
tervezése volt. Végeredményben a mi-

TELEPÜLÉSFEJ
LESZTÉS ÉS
TELEPÜLÉSSOR
VASZTÁS
Beszélgetés Perczel Károllyal és Gerle
Györggyel

A magyar kistelepülések hetvenes-nyolcvanas
években történt elsorvasztásának elméleti előké
szítésével vádolják mostanában gyakran az
úgynevezett Településfejlesztési Koncepciót A
magyar településhálózat fejlesztésére vonatkozó
terv kidolgozóját, Perczel Károlyt és hosszú időn
át közvetlen munkatársát Gerle Györgyöt kér
deztük, hogy mi a véleményük erről a vádról
Mindketten rendszeresen kiálltak szakmai szem
pontok védelmében a legkülönfélébb hatóságok
kai szemben, ezért is fontos tisztázni álláspont
jukat a sok tekintetben a romániainál eredmé
nyesebben
végrehajtott
"szisztemalizáLással"
kapcsolatban. Kérdező: Gerle János

Perczel Károly: A kistelepülések elsorvasztásá
nak abszolút semmi köze a településhálózat
fejlesztési tervhez nincs, de el fogom mondani,
hogyan facsarták ki olyanná. Először is a sorva
dás a falvaknak kis számában Jött létre, a töb
biben a korábbi időkhöz képest jelentős fejlődés
ment végbe és éppen a fejlesztési terv alapján.

nisztériumnak 2800 község házhelyren
dezését kellett módosítania és tervvel
ellátni. Ehhez egy. az osztály részét
képesó ún. rajztermet szerveztem fiatal
mérnökökből, építészekből, közgazdá
szokból. Mikor sok lett a feladat, ebből
a rajzteremből alakítottam ki a Terület
rendezési Intézetet (TEKINTI, amely
már négy osztályra oszlott, amelyek
közül az egyik a Regionális Tervező
Osztály volt, amelynek egyik feladata a
házhelyosztások településközi kapcsola
tainak felülvizsgálata, az egészséges
falu növekedési irányok meghatározása
és a regionális szintű ellátás biztosítá
sa volt. A házhelyosztási területeken
nyílt lehetőség a régi falvakban hiányzó
közösségi és alapellátási intézmények
elhelyezésére, pótlására. Sok falu ezál
tal új központot kapott. Ehhez a regio
nális összefüggéseket is meg kellett
vizsgálni, mert a magasabb szintű in
tézményeket. középiskolákat, kultúrotthonokat, rendőrséget, postát, sokfajta
üzletet, vásárterületet,
píhenóparkot
minden faluba nem lehetett telepíteni,
más falvakból a legjobban megközelít

Országépító: A falvak hányadrészében követke
zett be visszafejlődés?
Perczel Károly: Ötszáz és nyolszáz közötti lehet
a számuk az összesen kb. 3200-ből. elsősorban
olyan helyeken, ahol egyébként is közlekedési
problémák voltak, például zsákutcás falvak
esetében. De visszafejlődtek falvak nem elma
radt területeken is. és bekövetkezett lakosság
csökkenés egyébként fejlődő településeken is. A
falusi lakosság csökkenése világjelenség.
Országépító: Mi volt a tervezők szándéka a kis
településekkel?
Perczel Károly: A terv alapelgondolása az volt.
hogy minden települése megszűnjön az ellátás
elmaradottsága. Falvak visszafejlesztését, szá
muk csökkentését a terv semmilyen formában
nem tartalmazta. Különbséget tettünk olyan
falvak között, melyekben a jövőben a szolgáltató
és ellátó intézményeket azért kell fejleszteni,
mert oda könnyen el lehet jutni szomszédos,
rosszabb helyzetben lévő településekről, ahol
további létesítmények építését nem javasoltuk.
De meglévő létesítmények áttelepítését valamely
központba, az alapszolgáltatások megszünteté
sét sehol nem irányoztuk elő.
Országépító: Milyen mértékben azonosak a fej
lesztésre ngm javasolt falvak azokkal, amelyek
ben később a sorvadás megindult?
Perczel Károly: Ezek nem azonosak, szám sze
rint sem. Az első tervfázisban 1100 központ-jel
legű falu szerepelt, azaz a falvak harmada jutott
ebbe a kategóriába. De mi a központ-jelleget is
másképp fogtuk fel. nem hierarchikus közpon
tok kialakítása volt a cél, hanem olyan intéz
ményhálózat kialakítása, ami a legjobban tudja
szolgálni minden nem központi település lakos
ságát. Azt gondoltuk, később kiderült, hogy
tévesen, hogy a kedvezőbb szolgáltatási körül
mények minden egyes faluban fejlődést eredmé
nyeznek.

hető falvakban kellett kielégíteni a
szomszédos falvak igényeit is, így kelet
kezett a falusi regionális szolgáltatások
körzeti rendszere.
A házhelyosztási terveket és felül
vizsgálatokat a belügyminiszter, az ak
kor
ugyancsak
parasztpárti
Erdei
Ferenc rendelte meg a TERINT-nél.
amelynek anyagi létfenntartását a ~belügy" közigazgatási jellegű megbízásai
adták.
...Az Erdei Ferenccel folytatott tár
gyaláson született meg a 'Tanyai Ta
nács” megszervezésének gondolata. En
nek célja három összetevőből alakult
ki. Egyrészt Erdei Ferenc állította fel
azt az elvet, hogy ahol tanyás területen
jól megközelíthető helyen községi ta
nácsházát és üzletet építünk, ott a ta
nyai lakosok ezek mellé költöznek, és
rövidesen új falu fejlődik ki.
Részemről jött a tanyai lakosság jól
megközelíthető központokba telepíthető
regionális alapellátásának elve, vagyis
a megmaradó tanyák számára ellátási
közintézményi
és
iskolaközpontokat

kell létrehozni, és végül Bíbó István
adta hozzá a tanyai területek új közi
gazgatási beosztásának elveit, hogy az
új községháza és a központ milyen te
rületre terjessze ki hatását a tanyavi
lágban. így a nagy területű mezőváro
sok közigazgatási területeit kisebb köz
ségi területekre kellett felosztani.
...A TERINT megtervezte kb. 30 új
tanyaközpont-falu és még 2800 felül
vizsgált házhelyosztási terület rendezési
tervét. Ezek elkészülte után meghívtam
a kormány tagjait és a köztársasági
elnököt a tervek és a falumodellek
megtekintésére.
Rákosin kívül mindenki eljött. Ennek a
kormánylátogatásnak az volt az ered
ménye. hogy az addig minisztériumi
osztályként működő TERINT-et a Gaz
dasági Főtanács ülésén intézetként
megalapították, és attól kezdve kapott
rendszeres költségvetési ellátást, ak
kortól bízta meg a TERJNT-ct az Orszá
gos Tervhivatal városrendezési és regio
nális tervek készítésével. így alakult ki
a magyar regionális tervezés és a tele-

17

Gerle György: Nagy területek voltak Magyaror
szágon. amelyeken semmilyen urbanizált, maga
sabb szintű ellátást biztosító városok nem vol
tak, Ilyenek közúton, vasúton gyorsan nem
érhetők el. Ezt a helyzetet kellett megszüntetni.
A terv, legalábbis terv szinten ezt a legkisebb
tanyákig lebontva megoldotta, hogy ellátatlan
település, ellátatlan ember ne maradjon.
Perczel Károly: A tervnek volt egy része, ami
éppen azt vizsgálta, hogy milyen minimális ellá
tást kell biztosítani az úgynevezett "nem fejlődő”
falvaknak az alapszükségletek kielégítéséhez. Ez
elég magas szintű ellátást jelentett.
Gerle György: Ebből persze egy falu sem maradt
ki.
Országépító: Mi volt a története ennek a terv
nek, mikor készült, kinek a megbízásából és
hogyan használták?
Perczel Károly: Ezt egy Pécsett megjelent tanul
mányban részletesen leírtam. (A tanulmány
részleteit kiegészítésképpen mellékelten közöljük.
- szerk.) Röviden: három lépcsője volt és igazi
tervvé sohasem vált. 1963-ban kezdtünk dolgoz
ni rajta, az első lépésben egy "tervtanulmány"
készült.
Gerle György: A Statisztikai Hivatal felmérései
ből kaptuk meg az adatokat az ország minden
településére, de a nagyságrend nem mondott
semmit az ellátottságról. így a munka elkezdé
séhez az intézmények, létesítmények helyzetét
és a foglalkoztatottságot teljesen fel kellett mér
ni.
Perczel Károly: Voltak nagyon rosszul ellátott
nagyközségek az Alíoldön és kitünően ellátott
aprőfalvak a nyugati országrészben. Szóval a
tervtanulmány 1963-ban el is készült, azt senki
nem hagyta jóvá.
Gerle György: Tulajdonképpen megbízónk se
volt, mert a megbízást a minisztériumban a
saját miniszterünktől mi magunk erőszakoltuk

püléshálózat-tervezés
első
kiinduló
pontjává a "városhiányos területek"
meghatározása.
A TERINT-ben 1948-ban alakítottam
meg a várostervezési. regionális terve
zési és a településkutatási osztályokat.
Ezek a területi vizsgálatokat az ország
egész területére kiterjesztették. 1949
első félév végére már nagyjából készen
volt az első országos méretű regionális
vizsgálat, amely az akkor rendelkezésre
álló statisztikai anyagon és egy sor
helyszíni vizsgálaton alapult.
...1949-ben a Gazdasági Főtanácsos
hoz elküldtem é9 a Mcmök Szakszer
vezet ülésen előadtam országos fejlesz
tési koncepciómat Egyetlen érdemi
észrevételt nem kaptam, de egy hivata
los politikai vélemény hangzott el, hogy
nem helyes országos és regionális ter
veket készíteni egy intézetben, mivel ez
kizárólag a politikai vezetés ügye.
egyetlen Igazi regionális tervező van. és
az Sztálin elvtárs.
...A TERíNT tervezési eredményeit
a már említett kiállításon bemutatták a
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ki. Még azt se merném állítani, hogy hivatalos
nak volt nevezhető a tevékenységünk.
Perczel Károly: A gyakorlati tervező munkához a
VÁTI szolgáltatásait vettük igénybe. A második
lépcsővel.
folyamatosan
dolgozva
tovább,
1968-ban készültünk el, ezt hívtuk "keretterv
nek".
Országépító: Mit tartalmazott az első, illetve a
második anyag?
Perczel Károly: Az elsőben körülhatároltuk a
területeket, falukörzeteket, kis és nagy régiókat,
amelyek ellátás szempontjából egy központi
településhez tartoznak. De később észrevettük,
hogy ezek a határok nem mindig stimmelnek át
is fednek és a második lépésben ehhez Igazodva
a körzetek nem területként voltak meghatároz
va. hanem az ellátás hierarchiáját és a leggyoi
sabb településköri kapcsolatokat jelöltük csak a
terveken.
Gerle György: A hierarchiát teljes körűen kidol
goztuk. A legalsó fokú körzet a primér szükség
leteket elégíti ki: élelmiszer, orvos, gyógyszer,
oktatás, posta, igazgatás - mindez meglegyen a
saját kis közeli körzetében. A következő lépcső
fok a regionális, városi jellegű szerepkört betöltő
település például középiskolával, kórházi szak
rendelővel szakosított üzlethálózattal. így épült
fel a rendszer.
Perczel Károly: Az első szintet alsó foknak ne
veztük, lehet, hogy ez is zavart okozott, valójá
ban alapfokú helyi ellátásról volt szó.
Gerle György: Az ide tartozó községeket regioná
lis szerepkör nélküli településeknek neveztük,
nem volt olyan feladatuk, ami miatt egy szom
széd faluból ide kellett volna utazni, mert az
csak itt intézhető el. A későbbi használat során
egyszerűen kihagyták a "regionális" szót a hasz
nálatból és ez is félreértésre adott okot, mintha
az önmagáért való szerepköre sem volna meg a
településnek, holott csak "regionális" szerepköre

köztársaság elnökének és a kormány
tagjainak, akik Rákosi kivételével el is
jöttek. Gcrö Ernő kifogásolta, hogy egy
ilyen intézmény kormányhatározat nél
kül működik. Vas Zoltán az OT új el
nöke szerint a TERI NT teljesítménye
kitűnő, csak az a hiba. hogy nem az
Országos Tervhivatalnál működik. Majd
ő sürgősen átveszi. Gerő előterjeszté
sére a Gazdasági Főtanács ezután kö
vetkező ülésén megalapította az egy éve
már aktívan működő intézetet. Rövide
sen következett a Rajk-ügy, amellyel
kapcsolatban engem letartóztattak. A
TE RíNT-et Vas Zoltán átvette az Orszá
gos Tervhivatalhoz. Először ott meg
szüntették a regionális és városrende
zési tervezést, ehelyett az intézetet a
települések ipartelepítési alkalmasság
szerinti kategóriákba sorolásával bízták
meg. e kategóriák teljesen heterogének
és önkényesek voltak. Csak Budapest
és Miskolc lett kategórián felül fejleszt
hető. Egy évvel később engem életfogy
tiglani fegyházra ítéltek, és ezáltal a
TERINT letartóztatásom előtti munkája
gyanússá vált, és az Irányításom alatt

készült összes terveket és vizsgálatokat
elégették, ezeknek azóta nyomuk sem
maradt.
...A szétforgácsolt település- és területirányításj szervezet 1957-ig állt fenn.
Akkor az Építésügyi Hivatalt és a Vá
rosgazdálkodási Minisztériumot meg
szüntették és mindhárom településren
dezési és fejlesztési tevékenységet az
Építésügyi (később Építésügyi és Vá
rosfejlesztési) Minisztériumban a Tele
pülésfejlesztési Főosztályon egyesítet
ték, és főosztályvezetőnek ismét engem
neveztek ki.
...1956-ban a mohácsí-szigcü cs a
Duna Jobb parti Tolna megyei települé
seket teljesen elpusztító jeges árvízka
tasztrófa után elkészült a VÁTT-nál az
első, a Minisztertanács által jóváha
gyott regionális terv, amely az árvízve
szélyes helyeken szétszórt tanyai lakos
ságot és az árvízveszélyes helyeken fek
vő falvak népét nem veszélyeztetett te
rületeken felépített új falvakba telepí
tette át. Ezzel a tervvel tört meg a 7

nem volt.
Perczel Károly: A tervben az alapfokú központo
kat úgy Jelöltük ki, hogy a környezetükből min
denhonnan gyalog is, de kerékpáron könnyen
elérhetők legyenek. A _ "biciklifélóra" alapvető
mértékegységünk volt. Ugyanígy választottuk ki
a középfokú központokat is "autóbusz félórányi
ra". kiderült, ahogy már említettük, hogy van
nak területek, ahol a meglévő struktúrából a
középfokú szintú város teljesen hiányzik.
Gerle György: A török pusztította területeken
nem alakultak ki a Felvidékhez, a Dunántúl
nyugati részéhez hasonlóan azok a súrú hie
rarchikus település-struktúrák, amelyeket ter
mészetes rendszerét a folyamatos fejlődés for
málta.
Perczel Károly: Ezeket "városnélküli területek
nek" neveztük és az első két lépcsőben kijelöl
tük azokat a településeket, amelyek természete
sen kialakult városi karakterűvé kell fejleszteni,
így sokszor kis településeket választottunk ki,
amelyek jó adottságokkal rendelkeztek, hogy a
környezetük számára szükséges középfokú in
tézményeket oda helyezzék.
Alapvető szempont volt, hogy Budapest túl
súlyát ellensúlyozzuk, valójában az egész hie
rarchia kialakításának decentralizáció volt a
célja. Az úgynevezett régióközpontokba akartuk
azt a fejlettséget összpontosítani, ami tulajdon
képpen az egész országban hihányzolt, Buda
pesten kívül. Akkoriban kilenc ilyen helyi régióközpontba vittük ál a főváros szerepkörének egy
részét. A számot a második lépcsőben hétre
kellett csökkentenünk. Ez a csökkentés külső
nyomásra történt. A Tervhivatal attól félt, hogy
az Uyen régióközpontok túl sokba fognak ke
rülni. Ezért lett végül csak öt.
Gerle György: Tulajdonképpen nem tartozik a
tárgyra, de egy állandó áldatlan harc volt köz
tünk és a Tervhivatal között. Ók nem értették a

évig érvényes regionális tervezési tila
lom.
...1961 és 1963 között elkészült a
VÁTI-ban létesített új Regionális Ter
vező Irodán az elsó 'Településháló
zat-fejlesztési tanulmányterv".
...Országos konzultáció alapján tör
téntek azok a módosítások, amelyeket
az Országos Településhálózat-fejlesztési
Kerettervnek nevezett új dokumentáció
ban dolgoztunk ki. amely 1968-ban ké
szült el, és amely az új gazdasági me
chanizmus reformtörekvések 1966-tól
kezdódó vitáinak és kidolgozásának te
rületfejlesztési
megfelelője
volt.
1968-ban elkezdődött a keretterv hiva
talos egyeztetési eljárása, amelynek
eredményeképpen készült a kormány
elé terjesztett Országos Településháló
zat-fejlesztési Koncepció.
...1971-ben a kormány három hatá
rozatot hozott. Az elsőben jóváhagyta
az Országos Településhálózat-fejlesztési
Koncepciót, a másodikban meghatároz

térképet, mindent csak számokban kifejezve
érzékeltek. Nem értették, miért nem elég min
den két-három megyéből létrehozni egy körzetet.
Nyugodtan nevezhetem ezt hatalmi harcnak Is,
úgy gondolták, a tervezés valami egészen más.
mint amit mi csinálunk. A Tervhivatal öt. meg
tíz, meg tizenöt éves tervekben gondolkodott...
Perczel Károly: Tizenöt eves tervet sohasem
sikerült csinálniuk.
Gerle György: Mi is kénytelenek voltunk üte
mezni a tervet, a központ fejlődését ábrázoltuk
1975-ig. meg 1980-ig. meg 2000-ig, mekkora
lesz az ipar, kereskedelem, lakosság, mezőgaz
daság. kereskedelem, idegenforgalom.
Perczel Károly: Ezt kötelező érvénnyel le kellett
bontani a legkisebb faluig.
Gerle György: És meg kellett mondani mikor ml
mennyibe fog kerülni, tökéletes abszurdum,
még most se tudjuk mennyit ér egy Forint.
Perczel Károly: De azt kidolgoztuk, hogy az
egyes kategóriáknál milyen intézmények létesí
tése szükséges, így számítani lehetett a beruhá
zás nagyságát. Nagy vonalakban ezt meg is
tettük.
Országépító: Milyen részletes volt ez a beruhá
zási javaslat?
Perczel Károly: Ez nem volt beruházási Javaslat.
Minden településre kiteijedően konkrét intézmé
nyi és munkahelyi javaslatokat tartalmazott. A
harmadik lépcső, ezt hívták "koncepciónak",
ezen az alapon készült el 1971-ben. Megmutat
tuk a Minisztertanács titkárságának, amit a
Tervhivatal már informált a maga álláspontjáról.
Visszaküldték azzal, hogy nem csináltuk meg a
településkategóriákba való sorolást. Ez tényleg
hiányzott a koncepcióból, ilyet nem Is szándé
koztunk csinálni, de azt mondták, hogy addig
nincs mit jóváhagyni, amig a kategorizálás nem
készül el. Tessék kategóriákat csinálni és egzakt
módon meghatározni, mik a feltételek, milyen

ta az országos településhálózat-fejlesz
tési irányelveket, a harmadikban a re
gionális területi tervezés szervezeti
rendszerét, amelyben ismételten az
ÉVM-re osztotta ki a regionális rende
zési tervek készítését, továbbá a fejlesz
tési tervekre vonatkozó javaslatok ké
szítését, de az Országos Tervhivatal
feladatkörébe utalta a területfejlesztési
tervezést és döntéshozatalt.
...A rendezés kontra fejlesztés vita,
végül is városrendező építészek és köz
gazdászok közti szakmai vitává és ezen
keresztül EVM és OT közötti ^vitává
fajult.
...A két szempont teljesen össze
egyeztethetetlennek bizonyult, mert az
OT javaslatok termelési hasonlóságo
kon alapultak, míg az ÉVM beosztás a
lakosság infrastrukturális és kereske
delmi ellátásának összefüggéseit vette
alapul, és a termelőeszközök területi
fejlesztését ehhez kívánta hozzáidomítani. ...A regionális terveket nagy táv
latra. 30 évre és azon túlra tervezték.

mivel az érvényes kormányrendeletek a
regionális tervezés feladatává tették a
termelő és ellátó beruházások telepíté
sének területi és időbeli koordinációját
is. A beruházott állóeszközök, ingatla
nok fennmaradási és kicserélődési idő
tartama pedig 30-50 évnél hosszabb
nak bizonyult. A termelési kooperációk
és termékszerkezetek ennél jóval gyor
sabban változnak. A közgazdászok és
az OT a regionális terveket a hosszú
távú népgazdasági tervek területi vetületének tartották, de akkor még ezek a
hosszú távú tervek nem léteztek. Az
urbanisták szerint viszont a területi
természeti, településhálózati és infra
strukturális feltételek feltárása kell,
hogy megelőzze a hosszú távú népgaz
dasági tervezést, és ezért az előkészítő
regionális tervek figyelembevételére kell
ráépíteni a népgazdasági tervezést.
Ezeket az ellentétes nézeteket nem
sikerült egyeztetni. Ezért a Magyar Tu
dományos Akadémia főtitkára. Erdei
Ferenc velem és az OT-vel történt meg
egyezés alapján felállított egy magas
szintú területi tervezési akadémiai el-

19

fejlesztés szükséges az egyes kategóriák esetén.
A tervezés három utolsó hónapjában megfeszí
tett munkával elkészítettük ezt a munkarészt,
akkor jöttek ezek a kategóriák: alsó-, közép-, és
felsőfokú, meg kiemelten felsőfokú és egy táblá
zatba beleírtuk, hogy mindenütt ml a minimum,
amit el kell érni. Ezt a kategorizálást, hogy úgy
mondjam, kikényszerítették belőlünk, mert ez
volt a kormány]őváhagyás feltétele. Ezt velem
személy szerint közölték. Ml akkor észre se
vettük, hogy ml ennek a Jelentősége. Mert az
történt, hogy a kormány az egész tervből végül
semmi mást nem hagyott jóvá, csak a kategori
zálást. Az összes többi kimaradt a jóváhagyás
szövegéből, csak egy külön irányelv mellékletébe
került be.
Országépító: Tehát a besorolást hagyták jóvá és
azt, hogy annak milyen tartalmi követelményei
vannak?
Perczel Károly: Igen, de persze mi ezt nem így
képzeltük. Előzőleg nekünk nem voltak olyan
kategóriáink, amiket egységesíteni lehetett vol
na. A Tervhivatal viszont világosan kimondta,
hogy az egy kategórián belüli településeket egy
máshoz kell közelíteni, azaz egyenlősitenl.
Gerle György: Ennek egyáltalán semmi értelme
nem volt. De a megyei tanácsok és a városi
tanácsok megkapták az országos tervet, amely
be be voltak rajzolva az országos szintű fejlesz
tés irányai és a megyék a saját határaikon be
lül értelmezték ezt a kategóriáknak megfelelően,
bár a besorolást változtaták.
Országépító: Ki végezte el ezt a megyei bontást?
Perczel Károly: A megyék a VÁTI-t bízták meg a
megyei szintű tervek készítésével
Országépító: Tehát a tartalmában Jóvá nem
hagyott, országos szintű koncepciót szétvágták
ollóval a megyehatárok mentén és így folytatták
tovább a tervezést?
Perczel Károly: Igen, de minden munka a

nöki bizottságot 1963-ban a két nézet
közötti egyeztetés céljából. Ennek el
nöke Trautmann Rezső miniszter, tit
kára Erdei Ferenc lett.
Az elnöki bizottság három évig vitat
ta a regionális beosztásokat és telepü
léshálózati terveket, mivel azonban
semmiféle egyeztetett eredményre nem
Jutott. 1965-ben megszüntették.

VÁTI-ban folyt a megyei tanácsok igényei sze
rint. mert a Minisztérium úgy határozott, hogy
ez a tervezés csak ott történhet.
Országépító: Személyesen részt vettek-e ebben a
munkában?
Perczel Károly: Akkor mi már nem voltunk a
Minisztériumban, engem kitettek onnan.
Gerle György: Engem a hatvanadik születésna
pomon, már korábban nyugdíjba küldtek.
Perczel Károly: Az volt a fó vád ellenem, hogy
megakadályoztam a Rókus kápolna lebontását,
holott a budapesti pártbizottság már elhatároz
ta. De voltak egyéb bűneim Is, például a főépí
tészi rendszer bevezetése.
Országépító: A településfejlesztési koncepció Is
köztük volt?
Gerle György: A koncepciós eljárás lényege,
hogy sohasem azzal vádolnak valakit, amit az
igazi bűnéül rónak fel. Máig csodálom, hogy
Dercsényi Dezső hogy úszta meg. Mikor úgy
volt, hogy Sztálin Budapestre látogat, Rákosi le
akarta bontatnl a budai sziluettet zavaró
templomtornyokat. Dercsényi addig mesterke
dett. amíg meggyőzte, hogy a Kremlből is sok
templomtorony látszik, mégsincs semmi baj.
Perczel Károly: Nekem ezt Benkhardt Guszti
mesélte, aki szintén részt vett a meggyőzésben.
Azóta mindig a metróra hivatkoztak, ha egy
templomot le akartak bontani.
Gerle György: A Nemzeti Színháznál is arra
hivatkoztak.
Perczel Károly: Azt mondták, a megerősítés túl
drága volna, mert alatta megy a metró. Nem
megy pont alatta, de azt mondták. A Batthyány
téri metróállomás építésekor a Szent Anna
templomot is le akarták bontani. Az én esetem
nevetségesebb volt, írásban megkaptam a hatá
rozatot a Rókus kápolna lebontásáról, az volt az
indoklás, hogy a Rákóczi utat leszűkíti. Csak
hogy nem a kápolnánál a legszűkebb az út.

- Az északi, főleg nehézipari bányá
szati, iparilag fejlett országrészek Ipari
monopolheiyzctét megszünteti, és a
mezőgazdaság, a gépipar és az élelmi
szeripar fejlesztésének súlypontját a
Dél-Dunántúlra és a Nagyalföldre he
lyezi át.
- A településsürüség és tclepülésmcret és lakossógkoncentracló arányta
lanságait azáltal csökkenti, hogy a túl
...Az Országos Településhálózat-fej
súrú aprófalvas területen Jól ellátott
lesztési Koncepció és megelőző válto
faluközpontokat jelöl ki, megközelíthető
zatai az alábbi fó célkitűzéseket tartal
helyeken, az aprófalvak sorvadását le
mazták:
fékezi, ugyancsak lecsökkenti a köze
A főváros országos túlcentralizált pes méretű falvakból aprófalvakká sor
ságát fokozatosan megszünteti azáltal,
vadó falvak számát, véget vet az alföldi
hogy újonnan kiképzett országos főköz
tanyavilág hátrányos helyzetének azál
lekedési hálózati csomópontokon kifej
tal, hogy a sorvadó tanyavilág területe
lesztett ellenpólus városok átveszik az
in új mezőgazdasági falvakat fejleszt ki,
eddig csak Budapestre koncentrált sze
ahol pedig a tanyavllág mezőgazdasági
repkörök egy regionális részét. E célból
működésre alkalmas, vagyis Bács-Kisúgy egészíti ki az eddigi Buda
kun és Szabolcs-Szatmár megyékben, a
pest-centrikus közlekedési hálózatot,
tanyavilág fejlesztését irányozza elő.
hogy az ellenpólus városok egymás
- A városi ellátási és szociális kul
között közvetlen Budapestet elkerülő új
turális infrastmktúrahiányos területe
fővonalakon közlekedhessenek.
ket meghatározza és ezekben meglevő
nagyközségeket középszintű kisváro
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sokká fejleszti, a területi, földrajzi hely
zet'miatti hátrányokat ezzel megszün
teti.
- Kijelöli a kisebb-nagyobb regionális
vonzáskörzettel rendelkező, vagy von
záskörzet-középponttá tehető települé
sek területi és lakossági, kisebb közép
fokú és nagyobb felsőfokú vonzáskörze
tét, hogy az ott kifejlesztésre kerülő
közintézményeket és ellátó létesítmé
nyeket a vonzáskörzet lakosság ellátá
sára alkalmasan lehessen méretezni,
így nem településhierarchia, hanem
városkörzetnagyságon és lakosságszá
mon alapuló egyenletes ellátottság jón
létre.
- Ebben a települési rendszerben a
különböző szintű központok elsősorban
abban különböznek, hogy mekkora
lakosság és terület nagyságrend kiszol
gálására létesülnek. Fó feladatuk, hogy
a körzetükbe tartozó többi település
fejlesztését segítsék elő termelő és ellá
tó. és biztosított helyi foglalkoztatás és
ellátás szervezésével. Erőfonásaikat ne
a többi településtől való elvonással sze-

Akkor a Fővárosi Tanács pályázatot írt ki a
területre, amiben feltélel volt a kápolna lebontá
sa. Én mint főosztályvezető törvénytelennek
minősítettem a pályázatot és ez olyan nagy port
vert fel. hogy ez lett az elsőrendű vádpont. A
másik az volt. hogy az egyes régiókba, de ki
sebb körzetekbe is. mint például a Balaton
térségébe Farkas Tibort, én "önkényesen" főépí
tészeket neveztem ki. Akkor m é« összesen tíz
főépítészt sikerült kinevezni vidéki tervező inté
zetekből.
Gerle György: Most már Lörténelmi távlatban
nézve, azt mondhatjuk, hogy amiket akkor ter
veztünk. fokozatosan beértek. A járások meg
szüntetése, megyékből összevont régiók - a
köztársasági megbízottak területeiként. De a
régi elképzeléseink elsősorban a közigazgatás
ban valósultak meg.
Perczel Károly: Nehéz beilleszkedni most abba a
szituációba, ami a tervezés Idején körülvett
minket. Az egész koncepcióra rányomta a bélye
gét. hogy mi is abban gondolkodtunk, hogy egy
központi terv szabályozza a fejlődést, mert meg
szabja az elosztás módját. Ez volt akkor a reali
tás, csak ehhez alkalmazkodva remélhettünk
eredményt. Csak annak a megvalósításában
reménykedhettünk, ami a tervünkben szerepelt.
Attól vártuk a decentralizációt is.
Gerle György: A Tervhivatalt is el kellett fogadni
gazdasági partnernek, akartuk vagy nem akar
tuk, ö osztotta el a pénzt.
Országépító: A megyei tervezés során nem jöttek
létre ellentétek?
Perczel Károly: Nem volt igazi egyeztetés, a me
gyék kisklrályságok voltak és a maguk érdekei
vel törődtek. Csak a szakszervezetekkel és a
METESZ helyi szervezetéivel egyeztettünk.
Országépító: Az elsorvasztás a megyei tervekben
szerepelt?
Perczel Károly: Elhalásra ítélt településeket a

rezzek be. fejlettségük a körzet többi
település>éne sugározzon ki.
- Az eUenpólusrendszcr elsősorban a
főváros túlzsúfoltságának és túlcentra
lizáltságának tehermentesítését szolgál
ja. Az ipar, a szellemi, a kultúra és a
kereskedelem túlzottan egy városra
koncentráltságát nem az ellenpólusok
lakosságának túl gyors növelésével,
hanem minőségi, ipari, szolgáltatási
kőmyezetfejlesztési és szellemi irányí
tási decentralizáció útján kell elérni.
- Az cllenpólusrcndszer hasznát az
egész településhálózatra kell kiterjesz
teni. Nem csak a fővárost kell teher
mentesíteni. A regionális ellenpólusköz
pontok számára a 134 kisváros fejlesz
tésével képezzünk ellcnpólusrendszert.
A 90 kis- vagy középfokú körzetkőznt túl gyors növekedését körzetünkn a legjobb helyzetű, kb. 140 nagy
község kiemelt fejlesztése és a központ
tal való munkamegosztása ellensúlyoz
za. Ezeket még további ellenpólusok
ként tehermentesíti a termelőszövetke
zeti és állami gazdasági központokként
működő - kb. 1000 - alsófokú faluköz

megyék sem jelöltek ki.
Gerle György: Mégis elvitték a patikát, elvitték a
rendelőt...
Perczel Károly: Azt az ágazatok csinálták orszá
gos szinten, az oktatási ágazat elvitte az iskolát,
a kereskedelmi ágazat elvitte az üzletet.
Országépító: De ez országosan és egységesen
történt meg. az ágazatok között összehangolva,
bizonyos településekre vonatkozott mindenfajta
fejlesztési tilalom.
Perczeí Károly: Ilyet nem irt elő senki, a kon
cepció sem. más sem. Országos egyeztetés sen
volt.
Országépítő: Hogyan következett be a falvak
elsorvasztása?
Perczel Károly: Mi eredetileg azt írtuk elő, hogy
a hiányzó intézmények, létesítmények hová
kerüljenek, hogy a munkaerőellátottság optimá
lis legyen, munkahelyi, közigazgatási és egyéb
ügyekben a szükséges ingázás a minimális le
gyen. Ez volt az elsőrendű szempontunk. Ezt
egy megye másképp látta, ők magukat önálló
országnak gondolták, azt kellett önellátóvá ten
ni. Azt az elvet, hogy a meglévő Intézményeket
egy helyről egy központba kell vinni, azt az
ágazatok találták ki.
Országépító: Hol. mikor, miért következett be az
az összehangolt ágazati intézkedés-sorozat, ami
egyes településeket elhalásra ítélt, minden közintézménytől megfosztott?
Perczel Károly: A kezdet az maga a jóváhagyás
volt, ami a kategóriákat rögzítette, a koncep
cióban kimutatott egyéb összefüggéseket pedig
figyelmen kívül hagyta. A gyakorlati végrehajtás
a körzetesítéssel kezdődött, ami azt jelentette,
hogy ami nem a központban volt. azt áttelepí
tették oda.
Országépiló: Honnan indult a körzetesítés?
Perczel Károly: Az ágazatoktól. A Művelődésügyi
Minisztérium meghatározta, hogy hol nincs

pont. Az össztclepülés-hálózati ellcnpólusrendszcrt kiegészítette az egyes von
záskörzetek egészének együttfejlcsztési
elve. Az eUenpólusrendszcr decentrali
zációs fő célja csak akkor valósítható
meg. ha lemondunk a különböző szin
tű központok külön fejlesztéséről és
ehelyett központokat vonzáskörzetükkel
szervesen együttműködő településrend
szerként fejlesztjük mind a középfokú
központok, vagyis városok környékei,
mind a felsőfokú központok, vagyis
megyeszékhelyek, mind a regionális
központok, vagyis a főváros ellenpólu
sainak vonzáskörzetei esetében. Úgy
irányoztuk elő a fejlesztést, hogy az
akkori
ötéves népgazdasági
tervek
mindegyike
keretében
folyamatosan
kijelöli a terv azokat a közép- és felső
fokú
körzeteket.
amelyekben
lévő
összes települést öt évig preferáltan
fejleszti az akkori tervgazdasági rend
szer. Ezt a fejlesztést a körzeten belüli
munkamegosztás
cs
településközi
együttműködés, a körzeten belüli és a
körzetet a szomszédos
körzetekkel
összekapcsoló vonalas infrastruktúra

országosan kiemelt fejlesztésével együtt
tartottuk szükségesnek. Ez a mecha
nizmus arra vezetett volna, hogy ötéves
tervenként mindig másik felsőfokú kör
zet lenne preferált, úgy az előirányzott
koncepció lényegében 50 év alatt való
ban kialakulhatott volna. Nem igy tör
tént.
Az OTK el akarta kerülni az ellátá
si vonzáskörzetrendszer egyoldalúságát,
és ezért igyekezett ugyanolyan súllyal
funkcionálisan cgyüttmúködó körzet
rendszereket is meghatározni annak
alapján, hogy a helyi adottságok mi
lyen ágazati és foglalkoztatási összeté
telre és milyen ágazatok súlyponti fej
lesztésére alkalmasak.
...Az OTK 15 Ipari kooperációs, kö
zös munkaerő és infrastruktúra körze
tet határozott meg. Ezek felét akkor
még gyengén iparosított, elmaradott
területeken tervezte. Ezen felül kijelölt
23 üdülési és idegenforgalmi körzetet,
amelyek mindegyikén más közös üdü
lési vonzástényezók léteznek, és azok
hoz közös egységes üdülési infrastruk-
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szükség iskolára és hogy hová j áijanak ezentúl
a tanulók ezekről a helyekről. És így tovább.
Országépító: A körzetesítés eszközül használta-e
a koncepciót, htvatkoztak-e arra. hogy ennek
alapján Jelölik ki a központokat?
Perczel Károly: Ez lehetséges volt, de ellentétes
a tervvel. A körzetesítés a hetvenes évek első
felében indult. A település kategóriákat beruhá
zási juttatási kategóriává változtatták. Ilyesmiről
nálunk szó sem volt. Mi először 1100, a har
madik lépcsőben 900 alsófokú központot Jelöl
tünk ki. a sorvasztás a fennmaradt falvak felé
nél következett be, tehát nem mindenütt. De
ugyanakkor az egész falusi struktura együtt
sorvadt, mert folyamatos volt a városokba költö
zés, mint egész Európában.
A mi tervünk specialitása az volt. ilyenre alig
van példa az egész világon, hogy a kistelepülé
sek lakosságának az ellátásából indult ki. ez
volt az alapja az egész tervezésnek, nemhogy
faluellenes nem volt, de a falvak ellátása volt az
elvi bázis. A városokat is ebből a szempontból
kiindulva fejlesztettük a tervben. A koncepció
eredményeképpen a korábbi 63 város helyett
124 lett, részben azoknak a falvaknak a város
sá fejlesztése révén, amelyek a körzetük ellátása
szempontjából előnyös adottságokkal rendelkez
tek.
Országépílő: Tehát a koncepciót bizonyos terüle
teken figyelembe vették, másutt az ellenkezője
történt?
Perczel Károly: Igen, de az az érzésem, hogy a
piaci érdekeltség előtérbe kerülésével a kistele
pülések sorsa meg bizonytalanabb lesz. mint
azelőtt volt. Most fognak sorozatosan elsorvadni
a kis falvak.
Gerle György: Az új piaci viszonyokra vonatko
zóan is ki kellene dolgozni - óriási feladat volna
- hogy az ország területét hogy lehet arányosan
fejlesztem. Ml arra voltunk beállítva, hogy min

túra fejleszthető ki. az üdülótelepülések ezekre együtt épülnek rá.
...A Minisztertanács az ÉVM előter
jesztése alapján 1971. január hónap
ban jóváhagyta az Országos Telepü
léshálózat-fejlesztési Koncepciót A jó
váhagyás azonban csak a határozat
bevezető mondata. A koncepció által
képviselt fejlesztési tendenciákat nem a
jóváhagyó határozat szövege tartalmaz
za, hanem egy másik MT határozat,
amelynek címe "A településhálózat-fej
lesztés irányelvei”. A kettő nincs egy
mással összhangban.
A jóváhagyó határozat ugyanis a
koncepció egyetlen részletét emeli ki,
és azt egyedül tárgyalja, mégpedig a
települések alsó-, közép- és felsőfokú,
valamint kiemelt felsőfokú és agglome
rációs település kategóriákba való soro
lását.
Tartalmazza az említett kategóriák
mindegyikének
52
küszöbfeltételét,
ezen kívül semmi mást
...Az OTK lényegbeli mondanivalóit
azóta sem vették tudomásul és nem is

22

den elosztás a központból történik, most pedig
az a kérdés, hogy hogyan lehet ösztönözni az
önkormányzatokat arra. hogy az arányos,
egyenletes fejlődés feltételeit megteremtsék a
piaci viszonyok között, mert az az 6 helyi érde
kük is.
Perczel Károly: Az a probléma, hogy a piaci
rendszerben sokkal jobban függ a település
fejlődése a meglévő adottságoktól, fejlődés ott
lesz, ahol eddig is volt. Az aránytalanságok
csökkentésében segíthet a halmozottan hátrá
nyos helyzetű településeket támogató kormány
koncepció.
Ügy emlékszem 1985-ben jelent meg a tele
pülésrendszerről szóló kormányhatározat, ami
először tartalmazta azt a megfogalmazást, hogy
meg kell szüntetni egyes falvakat, jól emlék
szem, hogy még szám is szerepelt benne, 500
falu visszafejlesztéséről volt sző...
Az 1971-es tervben mi a tanyákkal külön is
foglalkoztunk, körülhatároltuk azokat a terüle
teket, ahol a tanyák fejlesztése indokolt. Ilyen
volt az egész Bács-Kiskun megye, a Tisza parti
területek, Észak-Kelet-Magyarországon egy Je
lentős terület, ezeken a tanyarendszer fejleszté
sét tűztük ki célul.
Országépító: Nem a tanyák megszüntetése volt
már ekkor is a kormány stratégiája?
Perczel Károly: Éppen ez ellen léptünk fel, ami
kor meghatároztuk a fejlesztendő tanyák körét.
Gerle György: Ha hagyták volna a 49 előtti el
képzeléseknek megfelelően fejlődni a tanyaköz
pontok rendszerét, akkor olyan területeken,
ahol a termelési feltételek ehhez megvoltak,
fejlett, önálló mezőgazdaság alakult volna ki.
Perczel Károly: 1947-ben Erdei Ferenccel és
Bíbö Istvánnal közösen, mert ő volt Erdei tit
kára, egy tanyai tanácsot szerveztünk, először
ketten beszéltük meg. Erdei lakásán, hogy ilyet
kellene csinálni. Az volt a lényege, hogy ahol

ismerték meg. Holott a települések ka
tegóriákba sorolása a tervezés 10 éve
folyamán nem is szerepelt.
...Ennek ellenére a jóváhagyás szö
vegére támaszkodva már néhány hónap
múlva költségvetési és beruházási prio
ritásként kezelték az OTK-t.Az OTK központfejlesztési, prefercncia-hlerarchiaként való kezelése tel
jes ellentmondásba került az OTK
egyik legfontosabb alapelvivel, a teljes
vonzáskörzetek és fúnkconális körzetek
egészének együttfejlesztési elvével.
...A később, az 1980-as evekben ke
letkezett, az OTK hatását mérlegelő
bírálatok tévesen úgy ítélték meg. hogy
az OTK a tervk:bontásos rendszer szol
gálatára készült, és okozója lett volna a
nagyobb városi központok további kon
centrációjának és a falvak sorvadásá
nak. Ezek a vélemények az OTK meg
nem Ismerésén alapultak. Az OTK
ugyanis az 1966-ban megindult. 1968ban kidolgozott gazdasági mechnanikus
reform radikális területi és települési

megfelelőjeként készült. Szembehelyez
kedett az addigi centralizálási és
hlerarehizálásl törekvésekkel. Elsőren
dű célja a termelési és kulturális tevé
kenységek decentralizálása volt.
...Ez erős ellenállást váltott ki az
önkényes döntésekhez ragaszkodó or
szágos és megyei szervek vezetőiből, a
következményeken a mechanizmus ak
kor kezdődő fékezése érződött
..A mai feladatok végrehajtásához új
módszerekkel az új gazdasági és társa
dalmi viszonyokhoz alkalmazkodó, ru
galmasan változó és időben is folyama
tosan használható területi koncepció
szükséges. Olyan koncepció, amely
számol a jövőben bekövetkezhető több
fajta változási tendenciával Is. Ehhez
tehát többféle változat kidolgozása
szükséges.
többféle
Jövőfejlesztésl
“szcenario", amelyek közt minden új
helyzetben rugalmasan lehet egyikről a
másikra áttérni.
El kell kerülni Illuzórikus és önké
nyes, a helyi adottságoktól Idegen fej-

sok tanya van. ott a terület közepén építeni kell
egy tanyai községházát, mellé üzletet, egyéb
közintézményeket. Aki akar, odaköltözik, aki
akar, marad a tanyáján. Tervet is csináltunk
hozzá, az egészet Erdei kezdeményezte, én csi
náltam a szakmai részét. Erdei az Akadémián is
felállított egy ilyen regionális elnöki bizottságot.
A Tervhivatal egyik vezetője. Kórody fúrta meg
az egészet. A 78 tanyaközpont közül, ami akkor
kijelöltünk. 23 valósult meg. ezek egy része jól
működik ma is. mert új faluvá fejlődött.
Még valamiről nem beszéltünk. Alapelveink
nek megfelelően két aránytalanságot akartunk
megszüntetni. Az egyik a Budapestre, mint
egyetlen központra koncentrált közlekedés- és
településstruktúra, a másik a szénre alapozott
és már a második világháború előtt kifejlesztett
ipari tengely és a többi terület ipari elmaradott
sága közötti aránytalanság. Ezek a területek
most váltak válságövezetté. A koncepció az ipari
zónákat is decentralizálni akarta az akkor ipari
lag elmaradott, tisztán mezőgazdasági zónákba,
főleg a Nagyalföldre és a Dél-Dunántúlra.
Az új nehézipari városokat például a Rákosi-periódusban telepítették. A koncepció szem
ben állt ezzel a politikával, mert azt mondta,
nem kellenek új városok, hanem a régi. kedvező
helyen fekvő egyes kis településeket kell fokoza
tosan várossá fejleszteni.
Országépító: Úgy érzem, hogy alapvető ellent
mondás van a terv szakmai tartalma, mondani
valója. tisztességes szándéka cs aközött a kör
nyezet között, amelynek automatikus folyamatai
eleve behatárolták a koncepció megvalósítási
lehetőségét. Hogyan hajthatott volna végre egy
decentralizálást célzó tervet egy végletesen cent
ralizált apparátus? A tervezés idején érzékelhető
volt-e ez a kettősség?
Perczel Károly: Hát a terv bizonyos részei jól
megvalósultak, a terv szerint alakult a fejlődés

lesztési ötleteket De el kell kerülni a
törvényes kötelezettséggel jóváhagyott
jövőképeket is. A tervszerűség nem a
változatlan jövőkép követésében áll.
Annak Ismerete Jelent tervszerűséget,
hogy a településhálózat és minden tele
pülés összefüggő egységes rendszer,
amelyben minden fontos részváltozas
kihat a rendszer többi részére is, és ezt
a hatást folyamatos tervezéssel mindig
újra át kell vinni az egcsz rendszerre.
A teljes szöveg megjelent a Tér és tár
sadalom c. folyóirat 1969/3. számábajx.

a korábban városhiányos területeken. Kevésbé
sikerült Budapest decentralizálása, ez volt. úgy
látszik, a fontosabb az apparátusnak. Talán
még Debrecen fejlesztése sikerült a legjobban a
kijelölt n a g y v á r o s o k közül, de még Miskolc sem
fejlődött a terv előírásai szerint. Székesfehérvár
és Szolnok alig. Ez aláásta volna, legalábbis
megosztotta volna Budapest hatalmát. Kísérlet
képpen Mátészalka és Dombóvár ipari fejleszté
sét támogatta a tervünk szerint a Tervhivatal,
de sehol másutt.
A Tervhivatal például azt sem volt hajlandó
elfogadni, hogy a nagyfalvas Alföldön kívül is
vannak elmaradott kis falvak, ahogy ezt kimu
tattuk. így a támogatásokban azonnal komoly
aránytalanságok keletkeztek.
Országépító: Van-e valamilyen összefüggés a
termelőszövetkezetek összevonása és a koncep
ció között?
Perczel Károly: A téeszek összevonása teljesen
független volt a tervtől, ezt a tervet az összevo
násoknál sem vették figyelembe. Mi a körzetek
kialakítására a lakossággal történt egyeztetés
alapján tettünk javaslatot. Az mindenesetre
igaz. hogy a termelőszövetkezeti központok lét
rehozása döntően hatott a települések fejlődésé
re. illetve visszafejlődésére.
Ml a tervezés idején nalvul azt hittük, hogy
minden település fejlődni fog. Voltak adataink
arról, hogy például Dél-Franciaországban ho
gyan ürültek ki falvak az elvándorlás miatt, de
azt mondtuk, nálunk ez nem fordulhat elő.
Franciaországban is létrehoztak Párizs ellensú
lyozására néhány vidéki nagy központot, de úgy
- ilyen volt a mi tervünk is - hogy az egész
vonzáskörzetükkel együtt legyen meg a megfele
lő súlyuk. Ezeknek a fejlesztésére állami és
magántőke részvételével részvénytársaságokat
hoztak létre, az egészet egy állami bankszerú
hivatal, a DATAR irányítja. Ahol fejlesztésre van
szükség, ott beszáll pénzzel. A kívánt, terv sze
rinti fejlesztést a magántőke végzi, de a beruhá
zási kedvet az állami tőke részvételével és a
miniszterelnök alá rendelt állami DATAR ösz
tönzésével fokozzák.
Meg kell jegyeznem még néhány dolgot végül. A
járások megszüntetésekor nem vették figyelem
be a mi általunk javasolt körülbelül 90, úgyne
vezett középfokú körzetet, hanem számunkra
ismeretlen és szerintünk megalapozatlan elkép
zelés szerint hajtottak végre községösszevonáso
kat. amivel sok életképes falut rendeltek más
községek alá úgy, hogy hátrányos helyzetbe
kerültek. Ehhez a településhálózati koncepció
nak semmi köze nem volt. A megyék önkényes
irányító és központosító szerepét ml kisebb
középfokú körzetek és azok által kialakított hét
nagy régió megvalósításával akartuk megszün
tetni. A megyéket irányító hatalmasságok ezt a
pártközpontok segítségével akadályozták meg. A
régiók ellensúlyozó és tehermentesítő funkciójá
nak elmaradásával a közel 3000 önkormányzat
ra szétbontott ország egyedül a budapesti köz
pontosítást erősíti jelenleg is.
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Korábbi számainkban közzétettük a Csaba Rezső Hajlék dmú
folyóiratában megjelent Németh László (1990/3.) és Karácsony
Sándor (1991/1.) tanulmányt a magyar építészetről. Az egyetlen
1944-es szamban még Veres F¥rer, Fqa Céza. Füst Milán. Soltész
J. véleménye olvasható, amit a szerkesztőség felkérésére írtak
meg. valamint Csaba Rezső összefoglalója. Most a sorozatot indító
előszót és az első hozzászólást - Bajcsy Zsilinszky Endréét közöljük, melyre - a Hajlék c. folyóirattal és Csaba Rezső egész
tevékenységével együtt - a hetvenes évek végén Csetc György
hívta fel a szakmai közvélemény figyelmét.
Szeretnénk, ha a jövóben módunk volna a mai 'szellemi elit"
tagjainak építészetről alkotott véleményét is közzétenni.

ÍRÓK AZ
ÉPÍTÉSZETRŐL
Van-e magyar épitómúvészeti közvélemény?
És különösen: van-e épitómúvészeti véleménye a
magyar múvésztársadalomnak? Két évtizede,
hogy a szakemberek kezében alakul, formálódik
új építészetünk. Közömbös e, hogy mit szól eh
hez az új építészethez a magyar szellemi élet
elitje, azok, akik mai magyar társadalmat repre
zentálják, kifejezik és irányítják? Az építészet
társadalmi produktum. Vajon új építészetünk
hogyan viszonylik a magyar társadalom szűk
ségleteihez, lelki alkatához, ízléséhez, szociális
helyzetéhez és egyetemes nagy eszményeihez:
kifejezi-e, szolgálja-e? "írók az építészetről" c.
cikksorozatunkban ehhez a kérdéshez akarunk
közelebb férkőzni. Nehéz feladatra vállalkoztunk,
mert kérdéseinkre nagyobbrészt ezt a rövid vá
laszt kaptuk: "Nem értek az építészethez". De
Jellemző és kísérletünk életrevalóságát igazolja,
hogy rövid beszélgetés után a megkérdezett
írókban egyszerre feltámadt az elhanyagolt ér
deklődés. Egyszerre gondolat és vélemény lett a
tudatlanul bennünk élő benyomásokból s mint
látni fogjuk, le nem becsülhető gondolat és véle
mény. Tagadhatatlan, hogy építészetünk megé
rezte ezt a légkör-hiányt. Igen fontos feladat,
hogy a magyar szellemiség intenzív érdeklődés
sel forduljon az építészet felé. hogy így bekap
csolódhassunk a formáló, a termékenyítő ma
gyár kultúrközösségbe.

Igen tisztelt Uram!
Mindig érdeklődtem az építészeti kérdések
iránt, bár - sajnos - mindig csak futtában s
főleg nincs időm rá. hogy az építészet irodalmát
is figyelemmel kísérjem. Viszont erősen érzem,
hogy a magyar művészet az építészetben megle
hetősen elmaradt a többi képzőművészeti ágak
mögött, holott szerintem a magyarságban renge
teg építészeti őstehetségnek kell szunnyadnia.
Úgy gondolom, hogy ha a magyar népművészet
erősen szerves jellegű, kerüli a mértani formá
kat, de ugyanakkor csupa kompozíció és a
kompozícióban a leegyszerűsített szerves formák
mögött is keresi lehetőleg a tökéletes szimmetri
át, mint maga a természet: a halott mértani
formák megelevenítését lehetne várni a magyar
ságtól, mint eredeti teljesítményt az építészet
ben is, a kompozícióban pedig merészséget,
fantáziát, amelyet azonban a szimmetria iránt
való különös magyar érzék és a magyar szellem
őseredeti józansága megóv a szertelen túlzások
tól és az asszimetrikus (germános) kicsapongá
soktól. így gondolom én valahogy laikus fejjel és
a magyar szellem egyéb alkotásaiból kiindulva a
magyar építészeti hivatást, anélkül persze, hogy
a századforduló magyarkodó ornamentikáját
sürgetném. Hanem igenis, Lechemél még mé
lyebbre kellene ásni, bár az ő kiváló és tehetsé
ges kezdeményezését nagyon is él tudom ismer
ni.
Másfelől
kétségtelen.
hogy
nincsen
kollektívabb művészet, mint az építészet s ha
egy korszakból hiányzik az igazi közösségi szel
lem, konkretebben: ha nem érvényesül az élet
minden vonalán az igazi magyar szellem, akkor
az építőművész is csak tapogatózhat, mikor a
magyar építészeti formákat keresi.
De bizonyos, hogy ezekkel a kérdésekkel
foglalkozni kell, s meg vagyok győződve, hogy
például, a párisi világkiállítás magyar pavilonja,
ha egy kis magyar ízt is mutathatott volna az
Idegeneknek, még aránytalanabbá nagyobb
sikert ért volna el.
Mindez bizonnyal nagyon laikusan hangzik,
de csak azt akartam vele kifejezni, hogy milyen
nagy Jelentőséget tulajdonítok az Ön folyóiratá
nak s milyen nagy örömöm volna, ha a magyar
közvélemény közönye közepette Is sikerülne
fenntartani és megerősítem.
Bajcsy-Zsilinszky Endre
a "Szabadság" szerkesztője
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Borsos Béla

A SZIVÁRVÁNYKÍGYÓ TOJÁSA
Huszas éveiben Bili Mollison egyike volt
azoknak az ausztráliai favágóknak, akik megél
hetésüket keresve estek neki Tasmánia érintet
len, buja szubtrópusi esőerdőinek és belőlük
nagy darabokat kihasítva tarolták le a Föld
egyik leggazdagabb vegetációját. Hamar át érezte
e pusztítás hiábavalóságát és lázadni készült.
Ám ahelyett, hogy a környezetvédelmi mozgalom
ellenkező, tagadó álláspontját követte volna, úgy
érezte inkább pozitív megközelítésre lenne szük
ség. Valami olyasmire, ami szükségtelenné teszi
az erdő eltörlését a föld színéről, ugyanakkor
mégis képes kielégíteni az egyre szaporodó em
beriség növekvő igényeit. Hosszú évekre elvo
nult a világtól egy farmra, ahol különféle telepí
tési módszerekkel kísérletezett. Később, negyve
nes éveiben fogott hozzá a szisztematikus ta
nuláshoz a tasmámai egyetemen. És a hetvenes
évekre készen állt a válasszal korunk nagy
kihívására. Válaszát az angol "permanent agriculture" (állandó mezőgazdaság) kifejezés rövidí
tésével "Permaculture" rendszernek nevezte el.
A Permaculture rendszer (magyarul permakultűra) azóta az összes világrészt meghódította
és egyre több országban vannak követői. Egy
igen következetes, természeti elvekre épülő ter
vezési rendszerről van szó, amely már régen
meghaladta a kiindulási alapjául szolgáló farm
gazdaságok körét és az élet szinte minden terü
letén alkalmazható a településtervezéstől az
alternatív
pénzrendszerekig. Tulajdonképpen
nem más. mint gyakorlatba ültetése az utóbbi
kél évtizedben kikristályosodott ökológiai világszemléletnek, amely egyrészről a hagyományos
társadalmak valamint a primitivnek mondott
törzsi társadalmak szabályozó elveinek újrafelfe
dezése, másrészt az ipari forradalom teremtette
egyenes vonalú, exponenciális ütemben robbanó
anyagi kultúra szükséges ellenhatása. Filozófiai
alapját az a felismerés adja, hoay a világegye
temben a ciklikus, periodikus és a lineáris,
egyenes vonalú mozgás kölcsönösen egymást
kiegészítve létezik, erre épül a csillagrendszerek
től kezdve az életen át minden rendszer műkö
dése. Hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyo
zott és szabályozott működésű emberi társada
lom is csak úgy hozható létre tehát, ha a két
elv egymást nem elnyomva, hanem kiegészítve
(komplementárisán) érvényesül.
A permakultúra tudatosan megtervezett és
fenntartott, mezőgazdasági célokra (élelmiszertermelés, ipari alapanyag előállítás, emberi lét
feltételek teremtése, stb.) felhasználható mester
séges ökoszisztéma, mely azonban a természe

tes élő rendszerek változatosságával, stabilitásá
val és rugalmasságával rendelkezik. Abból a
felismerésből indul ki. hogy kellően megtervezett
rendszerben a természet maga elvégzi a munka
nehezét és a rendszer produktivitása így sokkal
nagyobb, mint külső beavatkozások sorozata
esetén, amelyek szükségszerűen mind energia
bevitellel járnak. Ha táj és ember harmonikus
egymásbaépülését sikerül megteremtenünk, az
előbbi időtlen időkig képes az utóbbiak anyagi
és nem anyagi igényeit kielégíteni. Márpedig az
igények kielégíteltsége nélkül stabil társadalmi
rend sem képzelhető el. Azáltal tehál, hogy a
permakultúra olyan mintába rendezetten gyűjt
össze koncepcionális, anyagi és stratégiai meg
oldásokat. mely minden élet- és létformának
egyaránt javára válik, egyúttal képes az emberi
társadalom minden aspektusára kihatást gyako
rolni. Radikalizmusa meglepő, de következetes:
betevő falatot ígér a világ szegényeinek és az
államtól való függőségük csökkenését az iparilag
fejlett országok polgárainak. Végső célja a hata
lomból kivetettek felfegyverzése és a sokmillió
falu világának megteremtése, amelyek a bioszfé
rát jelenleg fenyegető nemzetállamokat fogják
helyettesíteni.

A tervezés alapelvei
A z ausztrál bennszülöttek eredetmondája
szerint a földet a Szivárványkigyó alakította
olyanná, mint amilyennek ma látjuk. Nagy
munkája után egy vízzel telt mélyedésbe húzó
dott. hogy kipihenje a fáradalmakat. Az állatok
és az emberek azóta is óvatosan járnak ezeken
a helyeken, különösen, ha látják, hogy a kígyó
ott feszül az égen, két ilyen vízzel telt mélyedés
között. A teste által alkotott tojás az élet tojása,
amely nem keletkezik és nem múlik el. csak
benne és általa létezhet élet. A permakultúra
tervezési elvei hasonló óvatossággal nyúlnak az
élő rendszerekhez, mint ahogy a bennszülöttek
közelítenek a víztartalmú mélyedéshez.
A létező éló rendszerek a világegyetem dualiz
musa értelmében nem csupán versengés, ha
nem együttműködés alapján tartják fenn magu
kat. Ez utóbbi bolygónkon a legalapvetőbb je l
lemzőjük, a verseny csak ezen belül érvényesül
het. Ezért az egyetlen etikus magatartás az, ha
felelősséget viselünk saját és utódaink sorsáért.
Ebből következően három fő teendőnk van:
1. Óvni a Földet. Ez a feltétele, hogy az evolúció
ne álljon meg.
2. Óvni az embereket. Ez a feltétele, hogy min
den ember kielégíthesse alapvető szükségleteit.
3. A fogyasztás és a népesség korlátozása. A
rendelkezésünkre, álló forrásokat csak így tud
ju k a fenti elvek kiteljesítésére használni.
A megtérítés kötelessége:
Az emberi társadalom létezésének alapfeltéte
le a felhasznált erőforrások megtérítése, vissza
forgatása részben a fotoszintézis előmozdítása,
másrészt a felhasznált anyagoknak a körforgás
ba visszajuttatása útján.
Természeti etika:
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Minden még megmaradt őserdő védelmezése.
Ezek ugyanis nem annyira egy evolúciós vég
pontot. hanem a legnagyobb produktivitású, de
dinamikusan változó rendszereket képeznek. A
bennük uralkodó viszonyok visszaállítása a cél
a letarolt, leegyszerűsített élőhelyeken is. Az
emberi igények kielégítését a lehető legkisebb és
nem a legnagyobb területen kell végezni.
Aki Bül Mollison valamelyik korai tervezésé
nek színhelyén, egy kellően beállított permakultúra farmon sétál, konvencionális szemmel Igen
elhanyagoltnak, rendetlennek, sőt. piszkosnak
fogja találni. Ám valójában ez a látszólagos
rendetlenség nagyon pontos, gondos tervezettség
eredménye, amely szinte önmagát tartja fenn.
minimális ráfordítással. Rossz nyelvek szerint a
rendszer a lusta gazda módszere, olyan kevés
energiát igényel. Csakhogy egy-egy "rendetlen"
kert akár több száz. gondosan és nagy tudással
összeválogatott faj együttműködésének eredmé
nye. Miként az a fenti alapelvekből kiderül, a
mezőgazdaság hagyományosan egynyári sztyep
pevegetációra. azaz a pázsitfüvekből kinemesí
tett gabonafélékre alapozott termelési rendjét itt
a lehető legtöbb helyen diverz. sokoldalú felhasználás váltja fel. amelyben legnagyobb szere
pet az évelők, azok között is a fák, valamint
változatos állatpopuláció játsszák. Már itt is
érvényesül a legfontosabb gyakorlati szabály,
hogy minden egyes elem több funkciót kell el
lásson: a szabadon legelő tyúkok, libák nem
csupán tojást szolgáltatnak, de egyúttal a
gyomtalanítást is elvégzik, stb. A rendszer radi
kalizmusát jellemzi, hogy művelői szerint a
hibát az újkókor embere követte el. amikor
gyűjtögetésről áttért szántövetésre. és ennek
érdekében kiirtotta maga körül az erdőt, amely
pedig megfelelő irányítás mellett egységnyi terü
leten a gabonaföld sokszorosának megfelelő
szervesanyagot képes előállítani. Legújabb ko
runkban pedig minden eddigit meghaladó mó
don pusztítjuk még ezeket a mesterséges
ökoszisztémákat is. miket a hagyományos gaz
dálkodás teremtett. Mollison szerint a modem
ipari mezőgazdaság tulajdonképpen a második
világháború folytatása kémiai fegyverekkel.

A tervezés módszerei
A teivezés nem más, mint az elemek előnyős
összeállítása és köztük megfelelő funkcionális
kapcsolatok megteremtése. Egy adott területen,
a helyzet függvényében a következő tényezők
játszanak közre:
1. Geográfiai komponensek: víz, föld, táj,
klíma, növényzet
2. Társadalmi komponensek: szabályozórend
szerek, emberek, kultúra, gazdasági és pénzügyi
feltételek
3. Energiakomponensek: technológiák, szer
kezetek. források, kapcsolatok
4. Absztrakt komponensek: időzítés, adatok,
etika
Az alapelv itt is érvényes: minden komponens
sokoldalúan kell működjön, ugyanakkor minden
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funkciót egyszerre több komponens is el kell
lásson. Ezáltal nő a rendszer stabilitása és
rugalmassága. A stratégiai elem lehetővé teszi,
hogy a tervezéshez a három térbeli dimenzión
túl az időt Is hozzákapcsoljuk. Mindezen eleme
ket olyan módon kell egymással kapcsolatba
hozni (és olyan sorrendben), hogy azok lehető
ség szerint önszabályozó rendszerré álljanak
össze. Ebben nagy segítségre lehet a permakultúra tervezés aranyszabálya: gondos, mérlegelő
és tartós megfigyelés a helyszínen.
A megfigyelés többféle módon, más-más as
pektust szem előtt tartva is végezhető: 1. Nem
szelektív, gyermeki rácsodálkozás, 2. Tematikus
megközelítés, mely egy meghatározott szeletre,
például a vízviszonyokra vagy a természetes
regeneráció ütemére koncentrál. 3. Instrumen
tális módszer, amely számszerű, mérhető ada
tokkal foglalkozik, és 4. Kísérleti, holisztikus
megközelítés, mikor minden érzékünket és
összes ismeretünket latba vetve igyekszünk az
adott terület minden jellegzetességét azonos
időben megtapasztalni.

Zónák és szektorok
Egy adott terület tervezésénél segítséget nyújt
az absztrakció Is. Minden emberi települést
zónákra és szektorokra lehet osztani, amelyek
az emberi jelenléthez való viszonyt tükrözik. A
zónákat leginkább koncentrikus körök gyanánt
kell elképzelni, amelyek tényleges határai ter
mészetesen a hely morfológiájától és egyéb té
nyezőktől nagyban függhetnek. Meghatározá
sukban helyben adott energiaformák felhaszná
lásának leggazdaságosabb módja a döntő. Ilyen
energiaforma vagyunk elsősorban mi magunk,
emberek, akik ebben a rendszerben élnek.
Ezenkívül a gépek, a melléktermékek ("hulladé
kok"), üzemanyagok tartoznak ide. Mindezek
igénybevétele akkor a leghatékonyabb, ha átvi
telük távolsága a minimálisra csökken. Ezért
alapszabály, hogy az energiát lehetőleg az élet
tér közepén, a nulladik zónában kell koncent
rálni. mert innen érhető el a legtávolabbi pont a
legkönnyebben.
A nulladik zónában tehát maga a ház, na
gyobb egységeknél a tanyaközpont, falu vagy
város található. Az épületek tervezésénél is elő
nyös minél több élő elem beletervezése a kon
cepcióba. mint amilyen a nádtető, vagy éppen
fűthető, üvegház. télikert, sövények és lugasok,
melyek nem csupán esztétikai, mezőgazdasági
funkciót töltenek be, hanem szerves részei az
épület szerkezetének. Ezzel maximalizálni lehet
a helyben rendelkezésre álló energia felhaszná
lását és minimalizálni a külső energiaigényt,
ami minden ökológiai építészeti megoldás fó
törekvése.
Az egyes zóna a ház (falu) közvetlen környé
ke. Ide olyan dolgokat kell tervezni, melyek
sűrű látogatást, emberi ellenőrzést igényelnek,
nagy az energiaigényük (pl. zöldségcskert. tyúk
udvar. stb.). A kettes zóna a közepes igényű
elemek elhelyezésére szolgál, mint amilyen egy

gyümölcsös. A harmadik zónába kerül és jelen
tőségében erősen csökken a hagyományos fó
termények előállítására szolgáló szántó, legelő
és egyéb., művelés ala'vont terület. A negyedik
zóna ólyan. mintha szabad erdő volna, valójá
ban azonban kezelt, de szabad ökoszisztéma
jellegű területről van szó, amely az erdőséggel
határos. Végül az ötödik zóna az. amely sem
milyen emberi beavatkozásnak nincs kitéve, és
amely referenciaterületként is szolgál az adott
terület természetes élő rendszereinek megfigye
léséhez.
Ahogyan változnak a zónák, úgy változik
egyes elemek viszonya és kapcsolata bennük.
Minden zónában lehet és kell is legyen fa pél
dául. ám míg a házunkban legfeljebb törpefák
nőnek, a kertben gyümölcsök, a legelőn akác.
az erdő szélén és az erdőben pedig diófa vagy
tölgy, amelynek termését elegendő évente egy
szer leszedni. Ugyanígy a vízellátás a nulladik
zónában rafinált többkörös rendszerekkel és
több módszer kombinációjával oldható meg, a
középső zönákbn különféle vízrendezési mód
szerekkel, mikrogátakkal, barázdákkal, víztáro
lókkal, míg a külső zónákban teljesen a termé
szetes körforgásra hagyatkozva, a talaj nedves
ségtartalmát, folyóvizeket és a talajvizet felhasz
nálva jön létre.
A szektorok ezzel szemben kevésbé általáno
sítható. az adott területhez jobban kötött beosz
tás részei, amely nagyjából radikálisan, az égtá
jaknak megfelelően jön létre és a területen átáramló energiaviszonyokat tükrözi: a fény, a nap.
a szél. felszíni, felszínalatti vizek, esetleg (szá
razság esetén) tűz. A szektorok tehát abban
segítik a tervezőt, hogy az átáramló energia
pozitív és negatív vonásait egyaránt kiaknázza:
védő sövény kerüljön az uralkodó szélirány elé,
de növekvő magasságú növények alkotta nap
csapdával el lehessen kerülni pl. a talajmenti
fagyokat. Jellemző módon nem csupán a
mechanisztikus világképből adódó energiát veszi
figyelembe, hanem szektorokba osztja az olyan,
nem anyagi jellegű tényezőket is, mint a kilá
tás. valamint nehezebben mérhető, többtényezős
jellemzőket, mint a helyi mikroklíma vagy a
vadvilág. Ugyanígy nagyon fontos a természetes
domborzat, lejtők, emelkedők, tájolás figyelem
bevétele. melyeknél a cél az. hogy a legkisebb
változtatással a legnagyobb hasznot étjük el
mind természeti, mind emberi szempontból
(mint említettük, "természeti" a permakultúra
szóhasználataban az élet előmozdítását jelenti:
mennyiségi és minőségi gazdaságot, diverzitást.
változatosságot és változékonyságot, egyúttal
rugalmasságot és stabilitást).

Az élőlények együttesei
A vulgárdarwinizmus és a felszínes biológia
múvelői számára a természet
elsősorban
"struggle fór life", küzdelem a túlélésért. Az
elfogulatlan szemlélő azonban sok más vonást
is felfedez az élőlények együtteseiben. Ezek
legfontosabbja. hogy meghatározott fajok ra

gaszkodni látszanak egymáshoz, és háborítatlan
élőhelyükön rendszerint mindig együttesen for
dulnak elő; mégpedig azért, mert kölcsönösen
részesülnek az együttélés jótékony hatásaiból.
Állatokra és növényekre egyaránt jellemzó ez. Az
ember tehát megfigyeléssel eljuthat oda, hogy
ha jól időzíti a telepítést és képes négy dimen
zióban gondolkodni, olyan élő rendszert tud
létrehozni, amelyben a legfőbb erő nem a térbeli
konfiguráció, hanem egy erőteljes interakció a
résztvevő összes elem között. Ezáltal az adott
terület energiaformáinak átalakítási hatékonysá
ga megnő és sokkal több élet fejlődik ki.
Az egyszerűbb követhetőség kedvéért érdemes
központi elemeket kijelölni, amelyek aztán
viszonyítási pontok lehetnek az együttesek ki
alakításánál. Vegyünk például egy gyümölcsöst.
Itt emberi szempontból központi elem lehet egy
almafa. Konvencionális módszerekkel ezt az
almafát kitányéroznánk, metszenénk, permetez
nénk. trágyáznánk, és iszonyú mennyiségű
energiát fordítanánk rá. hogy az almán kívül
semmi ne nőjön az almáskertben (esetleg fű, ha
szerencsések vagyunk). Ha azonban nem va
gyunk szerencsések, hanem türelmesek va
gyunk. cs elég hosszú ideig figyelünk, rá fogunk
jönni a következőkre: az almafa egészségi álla
pota és hozama egyaránt nőni fog. a mi mun
kánk. rápazarolt energiánk pedig csökkenni, ha:
- nem tisztán almást telepítünk, hanem az
almafák közé elszórtan évelő, fásszárú hüvelyest
is (pl. akác vagy akacia).
- a fák lombkoronája által nem fedett területre
nem füvet, hanem valamilyen haszonnövényt
vagy virágokat ültetünk.
- a fák alját egyáltalán nem tányérozzuk ki.
hanem teleültetjük: lóherével, articsókával, nadálytóvel. sarkantyúvirággal, vágóhagymával.
Ezzel létrejön egy igen produktív együttes,
amely azon túl. hogy fölöslegessé tesz sok mun
kafázist, járulékos előnyökkel jár a mi szá
munkra is. hiszen virágunk, hagymánk van
ugyanazon a területen. Egy idő után pedig felfe
dezzük, hogy a nadálytó is ehető és ízletes,
csak már régen megfeledkeztünk róla, a sarkantyüvirág pedig elriasztja a rovarkártevőket.
Az együtteshez az állatok éppúgy hozzátartoz
nak. mint a növények. A sertés például kiváló
an hasznosítja a selejt gyümölcsöt. Akkor kell
kihajtani, amikor az már lehullott a fáról. A
csigákat és meztelencsigákat a gyümölcsösben
legeltetett kacsákkal lehet féken tartani, a ka
csákkal együtt nevelt kutyák pedig megvédenek
a vadkártól, rókától.
Az együttesek összeállításánál nagy segítséget
nyújthat
ha
az
egyes
fajok
megfigyelt
egymásrahatásáról mátrixtáblázatot készítünk
és ezeket összegezzük. így igen sokszor kedvező
re fordíthatjuk a látszólag kedvezőtlen hatáso
kat is. Az almafa például diófa mellett nem érzi
jól magát, eperfa közelében viszont igen. Ugyan
akkor az cperfára a dió nincs rossz hatással.
Ha tehát az alma mellé epret, amellé diót ülte
tünk, mindhárom faj jól jár. A hatás tovább
növelhető, ha a dió és az eper közé akáciát
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rakunk, mert akkor az eper-dió semleges hatást
a dió-akácia és az eper-akácla jótékony hatás
váltja fel és így az egész együttes megerősödik.
A tervezéskor azonban nem csak az együtte
seket. hanem ezek geometriai viszonyait is fi
gyelembe kell venni, valamint a geometria és a
konfiguráció változását az időben: élő rendsze
rekről van szó. amelyek éves szukcessziós kör
ben mozognak egyrészt, fokozatosan fejlődnek
és bonyolódnak másrészt (ismét a körkörös és
egyenes vonalú mozgás kombinációja). Egy le
pusztult. kopár tájon a folyamatok bizonyos
rend szerint haladnak, amelyet az ökológia
tudománya jól Ismer, de gyakorlati alkalmazá
sára eddig nemigen került sor. A betelepülést a
pionír fajok kezdik, amelyeknek növekedési és
fejlődési erélye igen nagy, robbanásszerűen
terjednek el. Az emberiség nagy része földműve
lését eddig jórészt pionír fajokra (a pázsitfüvek
ilyenek) alapozta, mert a szántással újból és
újból lepusztult, kopár tájat hozott létre. Itt igaz
ugyan, hogy rövid idő alatt nagy terméseredmé
nyek érhetők el. ám csak a rendszer kimerítése
révén. Másrészt miután minden évben nulláról
kell kezdeni, a hozam-ráfordítás arány igen
rossz.
Ha valóban hosszú távon fenntartható, stabil
ökológiai rendszert akarunk létrehozni, az
élölénycgyütteseket nem pionír fajokra, hanem
főként az érett ökoszisztémákra jellemző nö
vényzetre. kevert fa. cserje és lágyszárú együt
tesre kell építeni, melyben az állatok nem csak
rossz hatásfokú energiaátalakitást jelentenek,
hanem életműködésük melléktermékei révén a
rendszer elválaszthatatlan részei. A növények és
állatok szukcesszióját (egymáskövetését) pedig
gondosan meg kell tervezni.

és rajta sokkal több hasznos vízinövény képes
megélni. A tájban minél több a határfelület
(erdőszél. víz-száraz, szántó-füves rész leve
gő-víz. láp-nyilt víz. stb.) annál nagyobb válto
zatosságot. fajgazdagságot és ökológiai fülkét
(niche) találunk benne. Az anyagok mozgása
jellegzetesen megváltozik a felületek mentén. Ha
például tekintetbe vesszük a szél turbulenciáját,
amit egy-egy érdősáv okoz. ez a Jelenség is ki
használható.
Időjárás:
A klimatikus viszonyok nem feltétlenül csak
mint negatív hatások jöhetnek szóba. Megfelelő
tervezéssel (napcsapdák, üvegház. szélfogó sö
vény. spirális telepítés, a domborzati viszonyok
kihasználása) aránylag kedvezőtlen adottságú
helyen is csodát lehel produkálni. A klimatikus
tényezők között meg kell említeni a csapadékot,
a különféle sugárzási formákat (fény. hő, albedo, illetve az átalakult formák, mint amilyen a
konvekció). a szelet és a domborzati hatásokat.
Fák:
A fás növényzet a permakultúra rendszerben
azért játszik központi szerepet, mert felismerték,
hogy szárazföldi viszonyok közt a fák az élő
rendszerek azon részei, amelyek a legnagyobb
közvetlen befolyással vannak az egész rendszer
működésére, sőt az élettelen környezet formálá
sát, módosítását is végzik. Noha látszólag a
szél. a csapadék és a hőmérséklet van hatással
a növényzetre, a fentiek valóságos aránya és
viselkedése azonban korántsem független a
növényzettől. Kölcsönös befolyásról van tehát
szó, amely nem csupán földünk klímáját, de
azon keresztül a bolygó egész viselkedését és
tulajdonságait alakítja.

Leckék a természetből
Egy ilyen rövid cikk keretében természetesen
nem lehet egy egész komplex tervezési rendszert
leírni. Ezért az alábbiakban inkább csak ízelítőt
szeretnénk adni a szerteágazó vetületekből.
amelyre a permakultúra cpít.
Minták, mintázatok:
Szó volt már róla, hogy az egyenes vonalú és
körkörös mozgás kombinációja mennyire alap
eleme az univerzumnak. Ebből az is következik,
hogy abszolút dolgok (mint amilyen az abszolút
egyenes, a derékszög vagy a hiedelem, hogy
bármit is meg tudunk mérni) csak a tervezőasztalon léteznek. A természeti jelenségek for
mákba és rendekbe sorolhatók, de ezek egyike
sem abszolút. A káoszelmélet jól ismeri a zavarbaejtő matematikai paradoxonokat, mint ami
lyen például a határfelületek mérésének lehetet
lensége. A határfelületek mindig két eltérő tulaj
donságú közeg érintkezési pontján jönnek létre
és ezért hihetetlenül aktívak. Néhány ügyes
fogással a határfelületek megnövelhet ők és ezzel
kedvező hatás érhető el. Ha például egy tavat
nem kerekre, hanem változatos alakúra terve
zünk. a szárazföld és a víz határfelülete megnő
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Víz:
A felszíni és felszín alatti vizek, az életet adó
édesvíz, mindig is központi kérdése volt a ter
melési rendszereknek. Csakhogy míg a konven
cionális beavatkozások a természetes folyamato
kat figyelembe nem véve, technológiai szemlélet
tel történtek, elképzelhető olyan módszer is,
amely figyelembe veszi a vizek természetes di
namikáját, sót azt használja fel, amelyett, hogy
új és azzal ellentétes munkát végeztetne vele
(mint amilyen egy völgyzáró gát például). Kis
méretű. helyi víztárolók, dús vízi ökoszisztémák,
a talaj nedvességtartalmának megőrzése, a csa
padék megfogása a növényzet és a talajfelszín
kis átalakításának felhasználásával jellemzők a
permakultúra megközelítésére. A víz ezekben a
rendszerekben nem kerül ki a körforgásból,
mint egy nagy gát mögött, hanem éppen ellen
kezőleg: amelyett. hogy azonnal lerohanna a
tengerbe magával sodorva nagy mennyiségű
talajt (mint az árvízvédelmi töltések között te
szi). a domborzat minden zugát kihasználva
előbb azon a vidéken végez munkát, ahová
érkezett.

Az ígéret
A permakultúra rendszer olyannak lúnhet,
mintha csak egy mezőgazdasági rendszer volna.
Ám ha jobban meggondoljuk, egész civilizációnk
a fotoszintézisen alapszik, amelynek a mezőgaz
daság csupán egy - és nem is a legjobb - fel
használási módja. Ha a pennakultúrában alkal
mazott elveket és módszereket kiterjesztjük az
élet minden területére, fenntartható társadalmi
modellt igér. Ausztráliában. Mollison szülőhazá
jában már működik egy olyan település, amely
teljes egészében ezen elvek alapján jött létre. A
Szovjetunióban nemrég állították fel a permakultűra intézetet, melynek célja - a többi or
szághoz hasonlóan - a tervezési módszerek
tanításával a rendszer adaptálása az európai,
ázsiai, amerikai viszonyokra. Itthon, minálunk
Tápiószelén. az Agrobotanikai Központban szer
vezik az első permakultúra tanfolyamot idén
augusztusban. Azoknak, akiknek nem jutott
farmergazdaság vagy őserdő, biztatásul csak
annyit: megalkotója szerint a módszerrel egy
newyorki lakóház tizedik emeletén egy két négy
zetméteres erkélyen is megtermelhető egv fő
éves élelmiszerszükséglelének egynegyede-egvótöde.

KÓS ANDRÁS szobrászművész gyűjteményes
kiállítása volt látható Szentendrén a Ferenczy
Múzeumban. A Múvész kolozsvári kiállításának
katalógusából idézünk:

Kcszh'l Kos András Térfiképm as" című szobráról
Építészeti Múzeum tulajdona (Gerle János felvételei

HÍREK
A VELENCEI BIENNÁLÉ építészeti anyagára
vonatkozó legutóbbi közlésünk pontatlan volt.
Csete György és Makovecz Imre szakmai irányí
tásával a magyarországi szerves építészet egész
területének bemutatkozására kerül sor ez év
ószén.
A TAVASZI GALOSFAI találkozó anyaga a
falu- és közösségfejlesztés gyakorlati munkájá
nak bemutatásával együtt 1991/3. szamunk
témája lesz.
A JÓZSEFVÁROS rehabilitációjával kapcsola
tos. múlt számunkban elkezdett inteijúsorozatunkat a Kónya Kálmán urral folytatott beszélgetes közlésével kővetkező számunkban folytat
juk.

A Magyar

Hajthatatlan í*i flus-akarassal fo k tő io s a n válik uráva a csakis
reá jellemző plasztikai nyelvezetnek. amelyet kivételre*, inár-már
aszketíku*. d<- annál .sokatmondóbb c ^ ’szcruscft jellemez. A
inegluragás módjával. .1 la csiszolásával, néha zscngc színezésével
dúsított kilcjezo •■szközeit jó érzékkel ériéko.siti. állandó kapcsolatot teremtve emhen kultúránk archaikus mélyrét egeivel. Krcdményként m in d a rr.aguk tormészetesüé/lébeii ágyazódnak be a
nyugalom és méltóságtudat időhöz nem kólóit közegébe Az
ünnepet sugalmazó szobor fejek. oszlops/eru. lámaszkodó. vnpy
szabadon áiló noalakok Jelenlese - amelyek olykor.jól átgondolt
koreográfia szerinti tészcsci a fermé-szet ismétlődő ujnlásához
kőtótt tcrmekcnyseg-gondolat szent szert art ásának - valójában
nem inás, mini az elet es az emberi szépség marasztalása
Klotunik egy. a művészre jellem ** sajátságos kánon K szerint
o g \ T «-s z i
látszólag valamely megfontolt rendbe kényszerítőit
függőlegesekkel, frontális beállításokkal, szigorú megépít eitséggel
van dolgunk, arnil esak alig honi meg ci^y-cgy mélyéneJmúcn
sziinlxilikus mozdulat. vagy a törzsek alig érezhető elfordulása:
másrészt viszont - ha konvenciókat félretéve, elmélyült ebben
közelítünk - az említett józanságra rácáfolva, a szobor-alakokból
lappangó feszültség áramló életerő, ártatlan tisztaság sugárzik.
február
Gheorge Vida
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Molnár Géza:

AZ ÁRTÉRI
GAZDÁLKODÁS
A Kárpát medencei gazdasági-politikai
kontinuitás alapja. Elsó rész

(...) Az V-X. század körüli Időszakban a Tisza-völgy képét a bő vizű erek. folyók és egyéb
vízfolyások, valamint az összefüggő erdőségek és
a kisebb-nagyobb ligetek határozták meg. E
mellett számos különböző mélységű tó. fenék,
időszakos víztározó játszhatott jellegadó szere
pet. A mocsarak, lápok száma a XV1II-XIX.
századi állapotokhoz viszonyítva elenyészően
kevés lehetett, és kiterjedésük sem vethető
össze a későbbi mocsarak és sárrétek nagysá
gával. A Tisza árterének elvizesedése az emberi
beavatkozás eredménye volt, és csak a XV.
század vége felé kezdődött meg. (...)
A XV. században Jelentős változások zajlanak
a Kárpát-medencében. Több nagyobb folyó érré
zsugorodik, nem egy végleg eltűnik, foíyóágak
iszapolódnak fel, jelentős mértékben módosul a
Körösök, a Maros, a Tisza, sót több helyen a
Duna folyása is. Ezzel egyidőben megindul a
lápok, mocsarak, sárrétek terjeszkedése, azaz
elkezdődik a korábbi összetett vízrendszer
összeomlása.

A Tisza menti táj és az ember
Az Alföldet számos szerző vízjárta, ingoványos
pusztaságnak tekinti, ahol a mocsarak és lápok
nagy kiterjedése meglehetősen szűk helyre szo
rítja az emberi életteret. Az ember úgymond az
Alföld nagy kiterjedésű vizei és erdői között
tengette életét, és csak az egyik vagy a másik
rovására gyarapodhatott. A vizekkel a XIX. szá
zad elejéig nem nagyon tudott mit kezdeni. így
az erdőt irtotta. A XIX. század második felében
azután a víz is sorra kerülhetett. E történelemszemlélet szerint az ember mindig is szemben
állt a természettel, és a történelmének egy je 
lentős szakaszában csak azért nem tudott sú
lyos károkat okozni, mert a fejlődés adott fokán
erre képtelen volt. Az ember mint társadalmi
lény. és az embert társadalom sohasem volt
része a természetnek. Ezt a nézetet tükrözi a
következő idézet:
"Most essék szó Árpád magyarjairól, mint a
természet részeiről tehát nem mint műveltséget
és mesterséget hordozó, teremtő és államot alko
tókról hanem pusztán mint természeti-élettani
jelentésekről. Az élettani ember tudománya az
embertan (antropológia), amely főként a csontvá
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zak és csontmaradványok alapján íté l" (László
1988. 13. o.)
Feltehetően László Gyula sem arra gondolt,
hogy Árpád magyarjai csak annyiban részei a
természetnek, amennyiben csontmaradványaik
besorolhatók valamelyik embertani csoportba,
úgymint turanid. uráli, keletbalti, pamiri jel
legűek. Vagy higgyen az ember a szemének?
Lehetséges az. hogy a történettudományok leg
kiválóbb művelői sem tudják elképzelni, hogy
egy nép éppen műveltségével, gazdaságával és
államával egyetemben lehet része a természet
nek?
A történészek, az általuk művelt tudományág
jellegéből fakadóan azokra a mozzanatokra
összpontosítanak, amikor egy-egy emberi közös
ség maradandó emléket hagy hátra, azaz lassan
gyógyuló sebet ejt a környezetén. Ha ilyen jelek
re nem bukkannak, azt feltételezik, hogy az
adott területen nem is élt ember, vagy ha élt,
túlságosan "primitív" volt ahhoz, hogy létének
nyilvánvaló nyoma maradjon. Ilyen körülmé
nyek között a történeti kutatások alapján szük
ségszerűen alakul ki az a kép. mely szerint az
ember történelme során a saját környezetét,
létének alapjait csak a természetes környezet,
tehát más lények létfeltételeinek lerombolása
árán tudta megteremteni. A természetrombolás
tehát az emberi minőség lényegéhez tartozik Ha
az ipari társadalmak működését tekintjük,
könnyen azonosulhatunk e nézetekkel. Hiszen
ma az életünk alapja valóban ez a pusztítás,
csakhogy ez nem az emberi minőség lényege,
hanem az ipari társadalmaké. A mai viszonyok
alapján megítélni az emberi történelem egészét
épp olyan hibának tűnik, mint a XVIII. századi
állapotokból kiindulva felvázolni a honfoglalás
kori Alföld képét.
A kiindulási alap mindkét esetben egyformán
téves. Az első következtetésünk azon alapul,
hogy a természet egy évezred leforgása alatt
nem, vagy csak alig változik, és az ember a
Kárpát-medencében az utolsó kétszáz évet le
számítva nem tudott beavatkozni a természet
folyamataiba. A második esetben a gondolatmenet így alakul: minden gazdasági tevékenység
szükségszerűen a természet szennyezéséhez,
rombolásához vezet, tehát ott, ahol ennek nyo
mai hiányoznak, nem gazdálkodnak, vagy gaz
dálkodásuk olyan jelentéktelen, hogy annak
káros hatásait a természetes önfenntartó rend
szerek még ki tudják egyenlíteni.
Az a feltételezés, hogy az ember a maga mű
veltségével. gazdaságával, társadalmával és
államával egyetemben ilyen (azaz "természetes")
önfenntartó rendszerként is létezhet, ezzel a
szemlélettel nem fér össze és fel sem vetődhet.
Érthetetlen miért kell eleve lehetetlennek ítélni,
hogy olyan társadalmak is kialakulhattak, ame
lyek nem a természeti folyamatokkal szemben,
azok kiuzsorázásával és keretek közé szorításá
val elégítették ki szükségleteiket, hanem azok
mentén, azokat kiegészítve. Az első hallásra ta
lán meghökkentő, de nem zárható ki, hogy a

primitívnek tételezett népek igen gyakran, és
igen jelentősen bcavakoztak a természeti folya
matokba. csakhogy tevékenységük maradványai
mellett ma már elmegyünk, természetes képződ
ményeknek tekintve azokat. így például senki
sem vizsgálta meg, hogy az Alföldet a XIX. szá
zadig behálózó erek és vízfolyások lehetnek-e
egy korábbi vízrendezés maradványai, holott
erre számtalan jel utalt. Csakhogy ma a vízren
dezéseket mindössze egyféleképpen látjuk meg
valósíthatónak: a folyók gátak közé szorításával,
kanyarulataik átvágásával, árvizeik gyors leveze
tésével és a lápok és mocsarak lecsapolásával.
Az említett erek ezzel szemben a víz szétteríté
sét szolgálták, a víz pedig, mint tudjuk, magától
is szétterül, az ehhez szükséges medreket pedig
kivájja magának. Ezért mai szemmel nézve
értelmetlen a vizek szétterülését mesterségesen
elősegíteni, amikor ezzel a szántóföldet, mezőgazdaságunk életterét veszélyeztetnénk. Más
szempontok pedig e kérdés megítélésében ma
már nem Játszanak szerepet. (...)
A Tisza-völgy népe egészen a XVIII. századig
az ártéri viszonyokhoz alkalmazkodva azoknak
az emberre és a természetre egyaránt káros
hatásait igyekezett kiküszöbölni. Gazdája volt a
vidéknek és nem tulajdonosa. A XIX. századot
követően a helyzet lényegesen megváltozott. Az
ember ettől kezdve az ártér felszámolására,
elpusztítására törekedett. Ezt el is érte. Az egy
kor virágzó vidék ma sivár pusztaság. Kultúrsivatag. Es nincs messze az az idő sem, amikor
valódi sivataggá válhat.
E fejezet zárszavaként szeretnénk egy. a to
vábbiakra nézve alapvető megállapítást tenni: A
Tisza, a Duna és más folyóink árterében, azaz
általában az ártereken csak ártéri gazdálkodást
lehet folytatni Ha valaki ott mást akar csinálni,
alapvetően meg kell változtatnia a körülménye
ket. vagyis el kell pusztítania az árteret. Ez
pedig a mi nézetünk szerint akkor is barbárság,
ha a legmagasztosabb Jelszavakkal támasztják
alá. Tudomásul kell vennünk végre, hogy az
ember nem önmagában él a földön, azt más
lényekkel is meg kell osztania és önmaga má
sok rovására nem gyarapodhat. Az ember és a
természet viszonya szempontjából tehát nem
csak az a kérdés fontos, hogy képesek vagyunke önmagunkat a természet részének tekinteni,
hanem az is, hogy képesek vagyunk-e társaink
nak tekinteni a többi élőlényt. A kérdés e két
oldala szorosan összefügg. Egyik a másik nélkül
megválaszolhatatlan.

Vízi munkálatokra utaló jelek az V-X.
század körüli és az azt megelőző idő
szakokból
E fejezetben azoknak a jeleknek az összefog
lalására törekszünk, amelyekből arra következ
tethetünk. hogy a Kárpát-mcdcnce folyói mellett
már a jelzett korokban is Jelentős vízrendezése
ket hajtottak végre.

Az első és talán a leglényegesebb jel. amiről
meg kell emlékeznünk, az országszerte megta
lálható árkok és sáncok, mint például a Jászsá
got átszelő Csörsz árka, a Nagykunságon ke
resztül futó Ördög-árok. vagy a Dunától a T i
száig húzódó bácskai sáncok, melyeket Marsigli
nyomán szokás római sáncoknak is nevezni.
Ezek a sáncok egységes rendszert alkottak,
elsődlegesen a területek védelmét szolgálták, s a
korabeli leírások alapján köröknek és győröknek
nevezhetjük őket. (Itt fel kell hívnunk a figyel
met arra, hogy e kérdés megítélése koránt sem
ilyen egyértelmű, számos egymásnak ellentmon
dó elmélet született e tárgyban, és a mai hiva
talos álláspont sem egyezik a mi véleményünk
kel. A későbbiek folyamán e problémát részlete
sen is meg fogjuk tárgyalni. Most csak annyit
szeretnénk megemlíteni, hogy meggyőződésünk
szerint e sáncok vízelvezető árkok is voltak és
részét képezték az avar védelmi rendszernek.)
Fekete Zsigmond idézi Eginhardot. Aventinust és másokat: "...hogy KILENC NAGY AVAR
RHING VOLT. MELYEK A SÍKOKON FEKÜDTEK
ÉS EGÉSZ VIDÉKEKET ÁTFUTOTTAK. Ezért
Eginhard azokat Campus néven Jelolt Ugyan
csak szerinte az avar erődítmények töltését
HAGANUS nevet viseltek. Ki ne ismerne rá itt
azonnal a ferdített HÁGÓ szavunkra, miként ma
is a hegyi kaptatókat nevezzük, s miként ma is
a nép a magas töltéseket, ha út megy rajtuk
keresztül, hívja?
A GYŐR szó régi okleveleinkben mint GEUR majd
GEWR iratik. Hasonlóan fordul elő a Szolgagyór.
A
Csallóközben
és
Sopronvármegyében:
SOLGEUR majd SOLGAEWR és Pest megyében
ZULGEUR. A györ szóval a mai gyűrű tartatik
azonosnak. Annak több helynevú származékai
bán az ó betű felcserélve van majd í. majd ü,
majd é, avagy o betűkkel; különösen a ma olá
hok lakta vidéken, mivel az oláh nyelvben ú és
6 betű nincsen. A régi GEUR olvasható GÓRNÉK
is s ekkor rokon vele a mai KÖR szavunk.
Midón régi sáncainkat tanulmányoztam, és a
reájok vonatkozó adatokat böngésztem, azonnal
feltűnt nekem, hogy olyanokkal és bekerített
helyekkel vagyis óvárakkal általában olyan
helyen találkozunk, melyek nevei a györ szó
származékai, vagy mellyekben a kör képezi a
gyököt. Vegyük tehát szemle alá ezen helyneve
inket.
Torontálvármegyében Módostól 1 1/4 órányira
keletnek fekszik Tó-Gyér ma oláh falu. A lako
sok Togyir-nek ejtik. Nincs kétség benne, hogy
ez tulajdonképpen Tó-györ. Ha szétnézünk a
határban, a fíirda és Lanka nagy erek között
több régi várszerű szigettel találkozunk. Közel
van hozzá Gyír. Hogy ez sem egyéb mint Győr.
azt oklevélileg lehet bizonyítani Ugyanis a gall
származású Weytech Tódor részére adóit okle
vélben (tőle származik a mai Vojtek falu neve).
1332. évben ama helység neve Geumek iratik.
azaz éppen úgy mint a Rába melletti Győr. Az
említett falu határában a Lanka által képzett
könyökben még ma is észrevehető, jóllehet már
fe l van szántva, egy foldsáncokkal bekerített
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hely, melyet a letelepedett szerbek GRADATZnak, azaz várnak neveztek el. Továbbá a ráma
inak elkeresztelt nagy sáncnál, ott hol a Temes
folyótól Saagh felett Temesvárnak menő darab
hoz egy másik, a Begára keresztbe van kötve s
a kettő közt a Temes partján, dragsiniai határ
nál. egy övár létezik, fekszik Cyirok oláh község.
Ez Jeliát kapta nevét a két sánctól s eredetileg
Győrök. A Marosnál hol a délmagyarországi
sánc átjön a szőlőhegyekig s ezekhez csatlako
zik. van Gyorok, mely szintén oláhos kiejtése
ugyananak. Biharvármegyében Aradvármegye
felőli oldalon a Fekete Kőrös mellett fekszik
Fekete-Gyűrűs, a Sebes Körösnél az Ördögárka
nevű nagy sánc közelében Vörös Gyűrűs, melyet
az oláhok majd Gyires-nek, majd csak egyszerű
en Gyimek neveznek. Szatmárvármegyében
leljük Güre helységet, a Szamos mellett pedig
Győrieteket. Ugyanilyen néven helységünk van
odább Krasznavármegyében. A Kraszna folyó
mellett van Géres; azaz Gyéres és ettől tovább
Gyűrűs. Ung vármegyében előfordul Győröcske
falu. Zemplénben Nagy-Géres. Borsodban DiósGyór. A Balaton mellett Keszthely közelében van
Gyűrűs (térképeken Meszes Györek). hol nem rég
avar temetőt találtak s az innen kiásott régisé
gek a nemzeti múzeumban vannak. Ugyancsak
a Balatonnál van Gyómép puszta. - Most ezeket
egészítsük ki régi oklevelekben található hasonló
helynevekkel. Királyilelmecz (Zemplénben) 1214.
évi határjárásában előjön Güres, más helyén az
oklevélnek Gyueres. azaz olvasva Gyűres. V.
István 1271. évi levele említ Pestvármegyében
Zulgeur (Szolgagyőr) helyet a Kis-Árok nevű sánc
felől, hol conditionáriusok laktak. A Csallóköznél
szintén conditionáriusok földje gyanánt 1397.
évben ugyanaz. IV. Béla idejében Liszka Olaszt
haláránál említtelttk Győr patak. Később mint tó
fordul eló.
Mindezen helységeink tehát feltűnően ott fek
szenek. hol régi demarcationális és kör alakú
óvárak nyomai találtatnak. Most nézzük a kör
ből alakult helyneveinket. Ott találjuk mindjárt a
Körös folyókat Aradvármegyében a Fehér-Körös
től nem messze van Kerek helység, honnan egy
régi meder jön le a Maroshoz. Békésvármegyé
ben találjuk Kis-Köre pusztát. Biharvármegyében
a Kis Körös patak felé Kerekít. Heves vármegyé
ben a Tisza felól van Kórós és Kis Köre; Gömör
vármegyében ismét Kőrös; Pozsonyvármegyében
Kerény és Kér (mint a Körény és kor tótos kiejté
sei): Nyilrában Köröskény, mely 1258. évi levél
ben Keureskennek iratik. Somogy vármegyében
előjön Kér (régen Queer). Kereki és Korcsé. A
Dráva alatt fekszik Kórösvármegye. Végre Pest
vármegyében Nagy-Körös. HATARÁBAN E SZÁ
ZAD ELEJÉN MÉG NAGY SÁNCZOT EMÚTENEK.
A Bácskában fekszik Puszta Körössé, hol mai
napig egy övár látható. Ezen helyneveink feltü
nóleg az előbbeniekkel egysorban maradnak, de
általában azokon belül esnek. Ezen nevek mind
nyájan a régi avar telepeken fordulván elő, azok
az avarok erődítményeit, sáncait Jellemzik.
Minthogy Eginhard és mások kilenc nagy avar
sáncról beszélnek, melyek a síkon az avarok
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lakhelyeit körülvették s mivel ily nemű sáncaik
nál általánosabb a GYŐR, szó, tartsuk meg a
hosszabb demarcationalis sáncoknál ezen elne
vezést, de Eginhard nyomán használhatjuk a
HÁGÓ szót is. A kisebb kör alakú helyeket
vagyis óvárakat Aventinus CIRCULUS szóval
említvén, nevezzük mi is KÖRÖKNEK, támasz
kodva hasonlókép helyneveinkre, hol ily várak
Jönnek eló. Erre feljogosít Lambecius is. mert ó a
germán RHING szó értelmezésénél előadja, hogy
az avar csánok bekerített helyeken jöttek össze
tanakodni orszáqnagyjaikkal. MELYEK AZ AVAR
ERŐSSÉGEKEN BELÜL A TELEPHELYEKEN VOL
TAK." (Fekete 1882. 145-149. o.)
A körök és gyórök szerepét a későbbiek folya
mán tisztázni fogjuk, itt ezzel kapcsolatban két
dologra szeretnénk felhívni a figyelmet. Először,
hogy a fennmaradt helynevek, eredeti jelentésük
tisztázása után segítségünkre lehetnek az egy
kori vízrendezések feltárásakor, másodszor pe
dig, hogy e helynevek minden bizonnyal az
avaroktól származnak. Már László Gyula is
felfigyelt arra, hogy a honfoglaláskori avar tele
pek környékéről származó elnevezéseink is ma
gyar nyelvűek. Ö ezt a tényt a kettős honfoglalás
bizonyítékaként értékelte.(László 1978.)(...)
Egészen más Jellegű vízi munkálatokról ta
núskodnak a következő elnevezések. Több he
lyen felbukkan folyóink mentén a Cseke vagy
Csege név, mely arra enged következtetni, hogy
e községek határában a folyóvizet teljes egészé
ben átfogó rekesz, azaz cége, másnéven csege
vagy szögye állt. A Tisza-menti Fokorú község
(ma puszta) határában, miként a neve is mutat
ja. számos fok húzódott meg. Egy nagyobb fok
kiágazásánál található a Duna mellett Foktő,
hasonlóképpen egy árok betorkollásánál a Ti
szán Borsodmegyében Ároktő. Mind a fok. mind
az árok emberkéz alkotása, a különböző elneve
zés a két létesítmény különböző céljára utal.
Az ártereken előforduló vízrajzi nevek már
egyértelműbben utalnak a vízimunkálatokra. így
például az Árok-. Ásvány- összetételű elnevezé
se^ mint az Árkus-ér, Ásvány-ér, Ásott- vagy
Ásvány-fok, Ásványtó. Hasonló jellegzetességet
mutat a Vájás, más néven Vajas szavunk,
amely szintén a meder mesterséges eredetére
vall. Néhány névből már a nevezett alkotás
céljára is következtethetünk. Az például az
Eresztvényviz elnevezés lecsapoló, és (figyelembe
véve. hogy a saijerdőket és az újonnan kiala
kított gyümölcsösöket eresztvénynek hívták)
öntözőcsatoma létét valószínűsíti. Az "Alámenófok" a fokok egyik legjellegzetesebb tulajdonsá
gát nevesíti, tudniillik azt. hogy a tavak és holt
ágak alsó végéhez csatlakoztak, azok alá men
tek. A tavak elnevezése számos helyen igen
jelentős halászatra enged következtetni. E helyés vízrajzi nevek alapján tehát arra következtet
hetünk. hogy az Alföldet behálózó erek. lega
lábbis részben a korábbi vízrendezések marad
ványainak tekinthetők.
Az, hogy e vízrendezés a Kárpát-medencében
mikor kezdődhetett, sem a helynevek, sem a
tárgyi emlékek alapján nem állapítható meg

biztosan. A magyar helynevek egy része, mint
arra már utaltunk, a honfoglalást megelőző ko
rokból származhat, és ahogy a gyár. kör. hágó
szavunk avar létesítményeket jelöl, ugyanúgy az
itt felsorolt elnevezések is lehetnek az avarokéi.
A vizimunkákra utaló jelek közül említésre
méltó Attila temetésének egyik mondaváltozata,
mely szerint a hun uralkodó sírját a Tisza med
rében ásták meg, úgy. hogy előtte a folyónak új
medret ástak, a régi medrét elrekesztettek, és a
vizet az újban vezették le. A temetés befejezé
seként azután a két medret elválasztó gátat
átvágták, és a víz ismét a megszokott útján
folyt tovább. E mondát általában az emberi
képzelet vadhajtásának szokás tekinteni, de ha
végiggondoljuk, hogy a halászat legősibb módja,
az ún. dugászás pontosan így zajlott le. ez a
lekicsinylő vélemény bizonytalanná válik. A
későbbiek során látni fogjuk, hogy a hun nép
olyan területről érkezett Európába, ahol a folyó
szabályozások minden lényeges feltétele meg
volt, és nemcsak az elméletben, hanem a gya
korlatban is. Erre vall az Oxús folyó (ma AmuDaija) új mederbe terelése, melyről Curtius
megemlékezett, s melynek nyomait Vámbéiy
Ármin a múlt század derekán még megfigyel
hette. (Curtius li. VII. c. 10.; Fekete 1882.) A
Fekete- és a Kaspi-tenger között élő "szittyákról''
pedig Strabon jegyezte fel. hogy a Glaucus és a
Hippus folyót rendezték. (Strabon. Falconer-féle
kiadás XI. p 731.. Fekete 1882. 75. o.)
Arra, hogy a középkori Magyarországon szin
te bárki képes volt jelentősebb vízrendezések
végrehajtására, azaz. hogy rendelkezett a szük
séges szakismerettel. Werbőczi Tripartituma
szolgál bizonyítékokkal. Werbőczinek ez a mun
kája a középkori magyar szokásjogot foglalja
össze, ezért, bár a mü a XVI. században szüle
tett. az egyes jogszabályai feltehetően régebbi
keletűek. Minden bizonnyal helytálló Károlyi
Zsigmond véleménye, aki’ erről a kérdésről a
következőket írta: "Nyilvánvaló, hogy ez a szo
kásjog sok évszázados vízépítési tevékenység, a
vízhasznosítás és a vizimunkálatok gazdasági
Jelentőségének felismerése, köztudatba kerülése
alapján jöhetett csak létre, és nem esak a XV
XVI. század fordulójának viszonyairól, hanem
egy (több) évszázados fejlődési folyamatról ad
képet." Károlyi 1960. 46. oldal) E szokásjog
eredetének megítélése azonban közel sem ilyen
egyszerű. Már az is elég messzire vezet, ha
végigfejtjük a Károlyi Zsigmond által megkezdett
fonalat. Ő említi, hogy Kálmán királyunk 1100ban kiadott vencsellői I. dekrétuma a királyi
udvar válságos anyagi helyzetének megszün
tetése érdekében a Szt. István óta adományozott
halasok és halászóhelyek visszavételéről rendel
kezik. Ebből kitűnik, hogy a halászat ebben az
időben igen jelentős gazdálkodási ág volt, és az
lehetett már István idejében is. Korabeli és
későbbi adománylevelekből az is kiderül, hogy
nem csak a halasokat, hanem a halastavak
kialakítására alkalmas területeket is adomá
nyozták. más iratokban pedig a tavak megtölté
sére (országszerte) készített árkokról olvasha

tunk: "fossura... per quam trahitur aqua ad
paludes Ecclesiae." (Károlyi 1975.) Ez pedig azt
is jelenti, hogy a halászat mellett, azt kiegészít
ve kisebb-nagyobb vízrendezési munkákat is
végeztek.
E munkák lényegében arra irányultak, hogy
az ártéren meglévő vagy ott kialakított halas
tavakat kisebb-nagyobb árkokkal a folyóhoz
kapcsolják. Ez a módszer az államalapítást
követő évszázadban az adatok szerint általáno
san elterjedt, nyomait pedig megtaláljuk a ma
gyarok feltételezett vándorlási útvonalán is:
köztudott, hogy Ibn Ruszta útleírásában meg
emlékezik a levédiai magyarok halászatáról.
Istachrl és Ibn Haukal a kazárokról közli, hogy
egyik legfontosabb táplálékuk és árucikkük a
hal, a Ravennai Geográfus pedig Patria Onugria
halbőségéről emlékezik meg. (Patria Onugria
Kovrat onugor bolgár birodalmával azonos.
László Gyula a kettős honfoglalás elméletében e
birodalomból származtatja az un. második avar
hullámmal a Kárpát-medencébe érkező magya
rokat. - László 1986.) Tehát mindazokon a he
lyeken. ahol a honfoglalás előtti magyarság
szálláshelyeit gyaníthatjuk, a VI-IX. század kö
rüli időszakban jelentős halászat folyt. Hogy e
halászat rendszerében is hasonlított a magyar
halászathoz, annak nyomait az orosz területe
ken Jankó János mutatta ki. (Jankó 1900.) De
a sor itt nem ér véget. Az obi ugorok halászata
is ugyanezeket a jellegzetességeket mutatta még
a XIX. század végén is. Sőt! Az obi ugorok halá
szata a századfordulón közelebb állt a magyar
halászat rendszeréhez, mint az orosz sztyepp
más népeinek halászata. Ez számunkra azért
nagyon fontos, mert még Jankó is azt feltétele
zi, hogy számos halászeszközünk és halászati
módszerünk a szlávoktól származik. Ennek
azonban önmagában is ellentmond, hogy a
magyarok és az obi ugorok halászata összetet
tebb és kifinomultabb mint a térség más né
peié. Ugyanakkor a módszerek és az eszközök
tekintetében fennálló, épp Jankó által feltárt
igen erős magyar obi ugor párhuzamok arra
engednek következtetni, hogy a két nép közötti
történelmi kapcsolat nem az le. V. század kör
nyékén szakadt meg. mint azt történészeinek
feltételezik, hanem csak jóval később.
Az itt ismertetett források nem szólnak a
halászatot kiegészítő vízrendezésekről. Ezek
meglétét csak valószínűsíteni lehet. Az minden
esetre bizonyosnak tekinthető, hogy a "vízhasz
nosítás és a vizimunkálatok gazdasági jelentősé
gének felismerése" már a honfoglalást megelőző
évszázadokban bekövetkezett.(...)
A szkíták vizépit eszel érői korábban már szól
tunk. Egészítsük ki most az ott elmondottakat.
Bartal Györgynek egy igen figyelemre méltó
adatával: (...) "Heroclot ... a szittya fold hatá
rainak elbeszélésében... nyilvánosan egy népre
gél mond el. E szerint azon árkot, mely még az
ő napjaiban is a Taurus hegy bércétől a maeottsi
tóig látható volt. a Mediában 28 esztendeig távol
volt seythák szolgái s a magánéletet megunt
saját nejeik s ezektől a szolgáktól született gyér

33

mekek az ő visszajöttök elzárása végett ásták
volna." (Bartal 1892. 5.0. VII.) Ebben az
árokban talán az alföldi hosszanti sáncok korai
előzményét láthatjuk. Természetesen e kérdés
eldöntéséhez e meglehetősen rövid és homályos
híradás kevés, abban azonban bizonyosak lehe
tünk. hogy a Taurus hegy és a Maeotis között
valaha létezett ez az árok. Az, hogy ez egyben
sánc Is volt. már csak feltevés, de erre jó alapot
szolgáltat az a tény. miszerint az alföldi sánco
kat is árok néven emlegették (lásd: Csörsz árka.
Ördög árka. Ördög-árok. Kis-árok.). és az.
adatok mindkét földmű esetében legalább egy
azonos funkcióra utalnak, nevezetesen arra,
hogy ezek az árkok védelmi célokat szolgáltak.
E hosszúra nyúlt előzetes ismertetés után
tekintsük át a Tripartitum I. részének 87. cí
mét. pontosabban annak 1. §-át. E törvényhely
szerint a folyóvizek azért nem alkothatnak ha
tárt, mert ”... ilyen módon igen sok csalás kö
vetkezhetnék be, és a vizeket vagy folyókat
rejtekcsatomákon és néha igen csekély árkon át.
vagy gátak állításával és töltések által mindenki
olyan helyre és mederbe vezethetné le. amilyen
be inkább akar/a, és ezáltal mások földjeit er
deit vagy rétjeit igen könnyen bitorolhatná."
Az idézetből kitűnik, hogy a jogalkotó egy
részt maga ismeri a folyószabályozásnak szinte
valamennyi lényeges kellékét, a vezérárkot, a
terelőgátat, a töltéseket és mint arról a 3. §
tanúskodik, az árvédelmi töltést is. másrészt
azon a véleményen van. hogy ezekkel az isme
retekkel mindenki rendelkezik, tehát nem egy
szűk réteg tudásáról van szó. Ez a tudás azon
ban nem lehetett újabb keletű. Gondoljunk
csak az Oxus új mederbe terelésére, vagy a
Glaucus és a Hippus folyók rendezésére. E
munkálatok során valamennyi itt felsorolt esz
közt fel kellett használni. E jogforrás tehát való
ban több száz. sőt bátran állíthatjuk, több ezer
év tapasztalatát őrizte, már a XV. században is.
A cim másik három §-a a vizek gazdasági
jelentőségére utal, emellett külön említésre
méltó a 3. §, mely szerint megengedhető, hogy
az árvizektől szenvedő birtokosok mások földje
in árvédelmi töltéseket építsenek. A 4. szakasz
szerint ugyanez vonatkozik a malomgátakra is,
azzal a feltétellel, hogy az említett létesítmények
másoknak kárt ne okozzanak. E rendelkezések
számunkra azért fontosak, mert mint látni fog
juk, az egyes települések, birtokok határát felül
ről elárasztó kitörések sok esetben már más
község területén szakadtak ki a folyókból. Ezek
elzárása, illetőleg elterelése általában azoknak a
birtokosoknak az érdekét is szolgálta, melyek
nek a területén e kiszakadások voltak, ám köz
vetlen károkat elsősorban az alább fekvő közsé
geknek jelentettek, akik számára esetenként
létkérdés volt ezek elzárása. Ez jellemezte az
egész ártéri gazdálkodást, e jogszokás tehát már
a foki halászat kialakulásával egyidős lehet.
Más a helyzet a malomgátakkal kapcsolatban,
amelyek jelentősége csak a XIV-XV. század kö
rüli időszakra nő meg. Ezekre feltehetően a

34

korábbi, az árvédelmekre vonatkozó szabályokat
terjesztették ki.
A fenti jeleket értékelve a következő képet
alakíthatjuk ki: A
Kárpát-medence népei a
különböző korokban a folyók kanyarulatainak
átvágásával, vezérárkok, kisebb-nagyobb csator
nák, árkok ásásával, töltések, gátak emelésével
egységes rendszert alakítottak ki. mely a térség
vízrendezését volt hivatva biztosítani. Azt. hogy
e vízrendszer időben mikor épült ki. a rendelke
zésünkre álló adatok alapján eldönteni egyelőre
nem lehetett. Azt mindenesetre leszögezhetjük,
hogy a kialakulása, illetve a megismerése mind
a Kárpát-medence területét, mind a későbbi
honfoglaló magyarok személyét tekintve jóval a
honfoglalás előtt megtörtént.
A z írás részlet a szerző kiadás előtt álló A Tisza-völgy vízrende
zéseinek története című könyvéből Tekintettel arra. hngy a kérdés
nek történeti Jelentőségén túl a jövő gazdálkodásában is nagy
szerepe lehet — különös időszerűséggel a több okból is várható
szárazságok miatt - a könyv további részleteit folytatólagosan kö
zöljük. (A szöi>egben található irodalmi utalások lelőhelyeinek
mutatóját az utolsó részletnél tesszük közzé.)

HÍREK
JOCHEN BOCKEMÜHL természettudós május 5-10 között
tájmegfigyelési gyakorlatot vezetett a Dala tón-felvidéken a Pagony
Táj- és Kertépítész Iroda meghívására, a Kós Károly Egyesülés
szabadiskolájának keretén belül A professzor Budapesten a
Kertészeti Egyetemen, felesége Solymáron a Waldorf pedagógus
továbbképzés résztvevőinek tartott előadást. Rövid részletet köz
lünk Bockemühl: Erschcinungsformen des Aetherisrhen (Verlag
Frcies Geistcslcbcn. Stuttgart. 1977.) azaz Az éterikus megjelenési
formái dm ú könyvéből. Kádas Ágnes fordításában:

Kitágulás és összehúzódás egész általánosan
jellemeznek egy olyan mozgást, ami eszmei
nullpontól indul ki és ugyanilyenhez tér vissza.
Ezt a mozgást lemniszkáta (tulajdonképpen
nyolcas - szerk.) alakú görbével szimbolizálhat
juk. Ennek pályája kétszer fut át ugyanazon a
ponton, de ellentétes irányban. A lemniszkáta
természetébe való elmélyülés ösztönzött arra a
kísérletre, amelyet az első ábra szemléltet. Az
egyes, egymás után következő leveleket úgy
rendeztük el, hogy az elrendezés alapja egy
hurok, azaz fél lemniszkáta volt.
A legkisebb kiteijedés és a legerősebb össze
húzódás fokán lévő szervek (levelek) az eszmei
átfordulási pont közelében találhatók. Az a le
vél, melynek minden része egyformán kifejlő
dött, vagyis a legerőteljesebb kibontakozás fo
kán áll, ettől a ponttól a legtávolabb (a hurok
tetején) helyezkedik el.
Mit figyelhetünk meg? A választott elrendezés
következtében világossá válik, hogy a kiteijedési
szakasz során a fejlődés a periféria felé halad. A
szár megnyúlik, és a levélcsúcs közelében lévő
részek egyre gazdagabbak, kitejedésükben diffe
renciáltabbak. Már kevéssel a középpont előtt

1. BOGÁNCS (Sonchus olcracaeus L.)

2. BORZASKATA (Nigella damascena L.)

kezdenek a levéltalpak kiszélesedni. Az itt elkez
dődő összehúzódási szakaszt a levélszerveknek
a kitágulási szakaszhoz képest ellentétes fejlő
dési iránya jellemzi. A levelek eredési tengelyhez
közeleső részei tovább terebélyesednek, mig a
külső részek egyre inkább veszítenek kitelj edésükből. Ez a folyamat a levelek főtengelyének
rövidülésével jár együtt.
Az öszehúzódási szakasz tehát nem ugyan
azon az úton való visszafelé haladás, amelyen a
kiteljedés végbement, hisz akkor a 2. ábra
szimmetrikus lenne. Az előrehaladás során be
következett egy belső átfordulás, ami a forma
képződés változásain leolvasható.
Az egyes formaelemek is véghezviszik ezt az
irányváltást. A kezdeti konvex formák konkávba
mennek át. a kerek formák hegyesednek. így a
sor elején álló levéllap csaknem teljesen kerek,
vékony a szára, a mozgás végén pedig hosszú,
hegyes csúcsa és széles levélalapja van. így
szemlélve az egyes formák a fejlődési mozgás
iránymutatóivá válnak.
Egy további példán azt világítjuk meg, hogy
ez a hurok-elrendezés a különféle növényekre
általánosan jellemző formaképző törvényszerűsé
geket emeli ki. A másik képen az egész más
rokonsághoz tartozó Borzaskata "hurok-képe"
látható. Itt a formák során végigvonuló alap
motívum egészen más. Kezdettől erős számyalódásí tendenciát látunk. Ha azonban a számyalódásl figyelmen kívül hagyva a teljes levél kör
vonalát vesszük szemügyre, akkor a fejlődési
mozgásban ugyanazt a formaképző-tendenciát
találjuk, mint a bogáncsnál. A relatíve kerek

csíraleveleket hosszú szárú levélformák követik
egyre gazdagabban, finomabban, sűrűbben ta
golt levélfelülettel. Szemünkkel mintegy lépésről
lépésre követhetjük az irányváltozást az alsó
levélszárnyak lcvélalaphoz való közelítésében, a
szár rövidülésében. A számyalódásnak a levél
alap felé való egyre nagyobb sűrűsége világosan
mutatja a levélalap hangsúlyozódását, mig a
levél felső részén a szárnyak egyre lazábbak,
"szár-szerübbek lesznek.
Ennyi példa talán elegendően mutatja, hogy
egy növény metamorfózis-mozgásának a hurok
vonal belső karaktere az alapja. A két növény
rendkívül különböző módon megjelenő formái a
mozgás lefutásában egy és ugyanazon irányt
mutatják. Ezért a hurok, amit a levelek elren
dezésének alapjául választottunk, segíteni tudja
a formaváltozás törvényszerűségeinek szemléle
tessé tételét.
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Alexander Zinovjev

A MAGAM ÁLLA
MA VAGYOK
A civil társadalom kezdeteiről
Alexander Zinovjev a szovjet rendszer legkie
melkedőbb kritikusai közé tartozik. 1990 nyarán
Szolzsenyicinnel egy időben rehabilitálták. A
román Sorin Antohi az oktatási minisztérium
egyetem előtti oktatásáért felelős vezérigazgató
ja: ez az interjúja először a "22" című bukaresti
hetilapban jelent meg, melyet A Társadalmi Dia
lógusért csoport ad k i Jelen fordítás - Vadas
Gábor munkája - az "Info 3" címú folyóiratban
közölt német szöveg alapján készült
Zinovjev: Hogy a szempontjaimat megértse, fi
gyelembe kell vennie az éri különleges helyzete
met: sem kommunista nem vagyok, sem kom
munistaellenes; sem szovjetbarát. sem szovjetel
lenes; nem vágyok a Nyugatnak sem ellensége,
sem barátja - egyszerűen független "állam" va
gyok. Egyetlen ember számára. Én vagyok a>:
"államfője" ennek az államnak, "elnöke" a pár
tomnak. amelynek egyetlen tagja van. Ha tehát
bármit mondok bármilyen helyzetről a világban,
akkor azt a Zinovjev nevű "független állam"
nevében mondom.
Antohi: ...és a Zinovjev nevű "független egyház"
vezetőjeként.
Zinovjev: Igen. független egyház. Feltaláltam a
saját archeológiámat, a saját vallásomat, a saját
magatartási formámat és igy tovább.
Antoht Nem akarok túlságosan beleszólni ebbe
az önábrázolásba, de amit Ön mondott, az na
gyon eredeti magatartás egy keleti ember szá
mára. beleértve a disszidenseket és a rendszer
Szovjetunió-beli ellenségeit is; a legtöbben szo
rosan kötődnek az egyházukhoz és a szülőhazá
jukhoz. És felmerül bennem egy nagyon nagy
orosznak a neve. akinek az állam orosz tradíci
ójával - a Magna Russiával - és az egyház
orosz tradíciójával - a pravoszlávizmussal szoros kapcsolata van.
Zinovjev: El tudom képzelni, kire gondol, de be
kell vallanom, hogy véleményem szerint ez az
ember nem igazi, nem őszinte - olyan, mint a
színház, kitaláció. Bizonyítékul csak két példát
hozok fel: az orosz államot és az orosz egyhá
zat. Az utóbbi, az orosz ortodox egyház, csak
utánzata az egyháznak, ugyanúgy, ahogy az
általa hirdetett vallás Is csak utánzata a vallás
nak. Ez szovjet intézmény és az orosz ortodox
papok a szovjet felső réteghez tartoznak, a tár
sadalomban aránylag privilegizált helyzetet él
veznek. A lelkűk mélyén és nemcsak a felszínen
abban érdekeltek, hogy a rendszert fenntartsák.
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A rendszert védeni, ezen a fejlődési fokon hite
lesnek tekinteni, ez bizonyos szerepjátszást
jelent, utánzást, olyan viselkedést, mintha való
diak lennének. A szovjet állam a forradalom
előtti orosz állam folytatása. A bolsevik forrada
lom előtt Oroszországban három erős hatalom
volt: a nemesi osztály, a tőkés osztály és az
állami bürokrácia. A forradalomban kettő közü
lük eltűnt, az állami bürokrácia tovább élt;
innen nézve a szovjet történelem természetes
folytatása a forradalom előttinek. Súlyos tévedés
azt hinni, hogy az az állam, amely a forradalom
előtti Oroszországban létezett, a maitól különbö
zött volna.
Antohi: Engedjen meg egy általánosítást. Úgy
látom, hogy a legtöbb forradalmat - kezdve az
angolon és a francián - tévesen fogják fel vala
miféle törésként, és csak kevés kutató képes
felfogni, hogy ami lényeges, azok a folyamatos
ság elemei és nem a törések, bár az utóbbiak
különösen fontos szerepet játszanak, elsősorban
a szimbolika terén. Ez a keleti orezágok úgyne
vezett forradalmaira is érvényes. És itt nemcsak
a gondolkodásmódra, a nyilvánosságra, az élet
formára és egyebekre gondolok, hanem az intéz
ményekre is.
Zinovjev: Teljesen igaza van. A filozófiai és a
szociológiai kultúrát mára szétrombolták: a 19.
század szociális és intellektuális színvonalával
összehasonlítva a mi századunk siralmas képet
mutat. Ezen a területen az emberiség legna
gyobb felfedezéseit elfeledték, vagy lebecsülték.
Minden forradalom - nem a képzeletbeliek,
hanem az álforradalmak - csak az akadályokat
döntik meg. azokat, melyek bizonyos élő ten
denciáknak útjában állnak. Ez megfigyelhető a
francia forradalmon, az angolon, az oroszon mindenütt, mindenütt. Hogy visszatérjünk a
jelenlegi helyzetre: sok államban vannak ellen
zékiek. disszidensek, akik azt állítják, valami
lyen forradalomfélében vesznek részt. így a
Szovjetunió-beli és a kelet-európai reformokat
forradalomnak tekintik. Szerintem ez szemenszedett hazugság, misztifikáció. Kelet-Európa
országaiban nincs forradalom, hanem csak a
szovjet befolyás és a nemzetközi kapcsolatok
integrálódásának következménye érvényesül. A
kommunista uralom mindjárt a háború után
nem forradalomként jelent meg Kelet-Európa
országaiban, hanem a szovjet megszállás ered
ményeként. a háború következményeként. A
Szovjetunió és a kommunista tömb elvesztette a
"hidegháborút". A legutóbbi változásokat a Nyu
gat győzelmének tekinthetjük - nem egy forra
dalom hatásának, hanem a nyugati befolyás
eredményének. A helyzet ezekben az országok
ban rendkívül bonyolult. Számos tényezőt kell
figyelembe venni, mint például a nemzetközi
kapcsolatok integrálódását, a nemzeti hagyomá
nyokat. és így tovább. Ezért nem szeretném
osztályozni és definiálni ezeket a folyamatokat.
Antohi: Talán helyénvaló lenne, ha közelebbről
megvizsgálnánk az értelmiség szerepét. Oroszor
szágban. még a forradalom előtt is. az értelmi
ségiek egy széles társadalmi réteg tagjai voltak.

az intelligenciáé, amely egyszerre volt összetett
a funkciójában és egységes a struktúrájában.
Az állam által felügyelt. hípercentrali2ált neve
lésügy elegyengette a lehetséges különbségeket.
Sajnos ez volt a modell a keleti országok értel
misége számára is: az intelligencia csak arány
lag szerény egyéni különbségeket túrt meg. Mit
gondol, van-e lehetőség ennek a helyzetnek a
megváltoztatására, hogy az intelligencia eltömegesítését le lehessen bontani és olyan értelmisé
gi típust lehessen teremtem, amely képes lenne
egyéni tartásra, merne egyéni egzisztenciát te
remteni? Itt nem feltétlenül olyasféle független
ségre gondolok, mint az Öné, hanem egy olyan
embertípusra, amely bizonyos akaratszabadsá
gon, jellemen cs egyéni kultúrán alapul.
Zinovjev: Egész könyvet kellene írnom, hogy erre
válaszoljak; olyan kérdések ezek, melyek sokat
foglalkoztattak engem. Először is: a fogalmak értelmiségiek, intelligencia - kétértelműek. In
kább nem is használnék ilyen megnevezéseket
és képzett emberekről beszélnék, többé-kevésbé
független és aktív emberekről - társadalmilag,
intellektuálisan, szellemileg egyaránt. Úgy gon
dolom, napjainkban tanúi vagyunk egy fontos
változásnak az emberiség történelmében, min
denek előtt a kommunista társadalmakéban:
már Brezsnyev óla létrejöttek a Szovjenunióban
aránylag zárt, de számszerűen nem jelentékte
len rétegek; jól képzett emberekről van szó, akik
aránylag magas pozíciót töltenek be - nem a
hatalmi struktúrában, hanem a társadalomban.
Professzorokra, orvosokra, művészekre és ha
sonlókra gondolok. Ezeknek az embereknek
nem volt alkalmuk karriert befutni, vagy csak
nem akartak. Meg voltak elégedve a társadalmi
állásukkal. Nem volt túl nagy a fizetésük, de
kijöttek belőle. Ez az embercsoport Jelenti ne
kem a civil társadalom kezdetét. Országaink
jövője éppen ettől a civil társadalomtól függ. A
Szovjetunióban nem volt olyan
befolyásos,
olyan elteijedt. Csak Moszkvában, Leningrádban, Kijevben létezett; Moszkvában persze
masszívabb volt (és befolyása volt a többi város
ra).
Ehhez az emberionális civil társadalomhoz
sok jól képzett fiatal tartozott - nem kevesen
közülük nagyon tehetségesek - és elkezdtek (ma
már világosan látható) egyre inkább hozzájá
rulni az általános fejlődéshez, idős kollégáikhoz
képest. Jövőbeli kilátásaik sajnos siralmasak
voltak és ma is azok, nagyon szerény a fizeté
sük és karrierjük lehetősége is erősen korláto
zott. Úgy érzem, nagy reményekre jogosítanak
ezek a fiatalok, akiknek társadalmi szerepe a
rezsimtől és a politikai vezetőktől függetlenül
növekszik. Egyre Inkább előtérbe lépnek - ez
feltartóztathatatlan objektív folyamat.
Ilyen látószögből meg tudom érteni a romá
niai helyzetet: röviddel az úgynevezett romániai
forradalom előtt az olasz televízióban összefu
tottam több olyan úriemberrel, aki szakember
nek számit román ügyekben; senki sem látta
előre az 1989 decemberi eseményeket. Egyikük
sem. Én voltam a kivétel... Figyelembe kell ven

nünk a két lényeges elemet: a nemzetközi kap
csolatokat (azaz a Szovjetuniót és az Egyesült
Államokat) és a civil társadalom létrejöttét. Ak
kortájt azt mondtam, hogy Ceausescu elviselhe
tetlenné vált Gorbacsov számára és gondoskod
ni fog róla, hogy kikényszeritse a visszavonulá
sát. Es így is történt. A másik tényező az intel
ligencia. azaz a civil társadalom. Egyszerre csak
feltűnt a román történelem színpadán néhányszáz ember. Ezek az embercsoportok nem
disszidensekből állnak és nem is tartoznak a
politikai pártokhoz. Közönséges emberek, de ha
a jelenlegi helyzet még egy ideig eltart, társadal
milag nagyon aktívvá válhatnak. Éppúgy, mint
a Szovjetunióban: a disszidens-mozgalmat szét
verték, de Gorbacsov - egyébként teljesen szok
ványos beszédeiben - idézni kezdte a disszidenseket. Némelyiküknek megengedte, hogy Moszk
vában lakjon, másokat az ő parancsára kien
gedtek a börtönből, és ezzel az igazi disszidensek eltűntek. Tudja, ez a tényező nagyon fontos
szerepet jászott, és ha most azt nézzük, ki aktív
most a Szovjetunióban, csupa ismeretlennel
találkozunk; csak kevesen tartoznak közülük a
disszidens mozgalmakhoz. Úgy tetszik nekem,
hogy ez a forradalom által felszínre hozott, meg
lepő embertípus döntő szerepet játszhat még az
eljövendő változásokban, hogy minden az ő
fejlődésétől függ.
AntohL Gondolja, hogy ezek az emberek aktí
vabbá válhatnának, ha pártok képződnének politikai pártokra gondolok, a sző hagyományos
értelmében -, vagy úgy gondolja, hogy inkább
függetlenebb, kevésbé struktúráit csoportosulá
sok játszanak majd fontosabb szerepet?
Zinovjev: Szkeptikus vagyok a hagyományos
politikai pártok tekintetében. Úgy érzem, vala
mennyi politikai mozgalom elvesztette eredeti
jelentőségét. Valami újnak kell megjelennie,
ebben biztos vagyok. Ismétlem: a "politika" fo
galmát. bármilyen meghatározással lássuk is el.
ne taglaljuk itt, mert Ilyen korlátozott területen
nem tudunk megfelelő színvonalon maradni.
Ennek a jövendő fejlődésnek egyik irányzatát
a valódi nevén nevezhetjük: testvériség: olyas
valami. ami a politika és a vallás között áll. A
vallást most nem a hagyományos Jelentésében
értem: tanításként, a jó eszméjeként és így to
vább. Számomra a vallás valami egészen mást
jelent: az én vallás-értelmezésem szerint még
egy ateista is lehet vallásos. A testvériség lehet
séges; olyan emberek szervezete, amelynek
nincs szüksége apparátusra, a pártokban szo
kásos vezetőségre, demagógiára. A politikai
pártnak le kell írnia egy meghatározott progra
mot, egy meghatározott ideológiát, sőt ki kell
dolgoznia elveket is egy meghatározott viselke
dési mintához. Szerintem erre nincs szükség.
Ebből a nézőpontból a mi társadalmunk telje
sen különbözik a 19. századitól. Az akkori la
kosság nagyon tanulatlan volt és élettapaszta
lata nagyon különbözött a maitól, mert
az
intenzitás és a ritmus azóta nagyon megélén
kült. ma percek alatt éljük át azt, amit a múlt
ban az emberek napok alatt éltek át. Ezért a
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központi ellenőrzés is bajosabb, ennél fogva
nagyon valószínűtlen, hogy ki tudnák számítani
a lakosság reakcióit. A legjobb példa erre az
NDK: mindenki szófogadó és engedelmeskedik a
pártutasitásoknak. de másnap mindenki ellen
zékben van. A szovjet népek számára ez évtize
deken át elképzelhetetlen volt. És néhány nap
alatt most mégis többmUlió ember vett részt
tüntetéseken, tiltakozó akciókban és sztrájkok
ban.
. ■. '
Antoht A kérdés csak az, hogy ezek a független
erők. amelyek szinte mindenütt megjelennek a
posztkommunista társadalmakban, abban a
helyzetben vannak-e, hogy intézményes méretű
vé bontakozzanak ki. mint mondjuk a klasszi
kus intézmények, úgy. hogy a döntési folyama
tokban fontos szerepet jászhassanak. A közvéle
ménynek ezek a képviselői egyáltalán képesek-e
egy ország megváltoztatására? Vagy mellékjelenségek maradnak csak, talán valamivel hango
sabbak. de a hatalom szemszögéből jelentéktele
nek?
Zinovjev: Ha ezeknek az embereknek az a szán
dékuk. hogy politikai szervezkedéssel bejussa
nak a hatalmi szervezetbe, akkor társadalmi
szerepükkel kell fizetniük érte. Ez lesz a törté
nelmi haláluk. Egészen más a szerepük: befo
lyásolniuk kell a társadalmat - a hatalmi rend
szert és a politikai pártokat is beleértve -. de
meg kell tartaniuk különleges szerepüket.
Mindegy, ki kerül egy országban a hatalom
csúcsára, ugyanúgy fog viselkedni, mint az
elődje. Úgy van ez. mint a katonaságnál: ha
tábornok vagy, semmi nem múlik a meggyőző
déseden - tábornokként kell viselkedned: ha
őrmester vagy stb. Ez a mozgalom, amelyről
beszélek, persze kialakíthatja a saját szervezeti
formáit, de lehetetlenség előre megjósolni őket.
Mint a kereszténység kezdetén: amikor Jézus
Krisztus feltűnt, az embereknek már semmi
reményük nem volt a külvilág megváltoztatásá
ra. A világ most sem változtatható meg előzetes
tervek alapján.
Apropó: a kommunista eszmények a legjob
bak voltak az emberiség történetében, és mi lett
a megvalósulásuk eredménye? Minden eszme,
amit módszeresen átvisznek a gyakorlatba,
szörnyű képet mutat. Mindegyik, kivétel nélkül.
Antohi: És erőszakot válthat ki. Ez emlékeztet
Popper felfogására az "utópisztikus szociális
mérnöki niúvészet"-ról. Mindazok az intellek
tuális és mindazok a szociális erők, amelyek
érdekeltek valamilyen változásban, kiteszik ma
gukat annak a veszélynek, hogy globális ter
veket készítsenek a világnak nevezett siralomvölgy boldogítására. Ez az utópia még mindig
fenyeget minket. És nagyon is jól tudjuk, hogy
az erőszakot is magával hozza.
Zinovjev: Na igen. én nem vagyok popper-követő. Ezek az eszmék nem újak és csak külsóleges hasonlóság van az On szemlélete és az
enyém között. Csak külsőleges. Még valamit
szeretnék Jézus Krisztusról mondani: látja,
amikor feltűnt, olyan volt a helyzet az ország
ban és a világban, hogy lehetetlennek látszott a
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megváltoztatása. És mi volt Jézus Krisztus
nagyszerű eszméje? Azt hiszem, az elmúlt két
ezer év legfontosabb eszméje volt. Azt mondta:
ha a világot nem tudjuk megváltoztatni, magun
kat kell megváltoztatnunk: a legjobb társadalom
bennünk magunkban él; Isten országa bennünk
van. Most is hasonló időket élünk. Meg vagyok
győződve róla. hogy nagyon sok jól képzett em
ber van közöttünk; mindenki tud könyvet írni.
elméleteket kitalálni, terveket kovácsolni, és így
tovább. De biztosíthatom Önt, hogy ez mind
értéktelen. Mind, kivétel nélkül. Nincsenek
olyan ideális tervek, melyek az embert boldoggá
tudnák tenni; egyetlen út vezet a forradalom
megvalósításához: türelemre van szükségünk és
először saját magunkat kell megváltoztatnunk.
Antohi: Ez az On híres könyvére, a "Homo
sovieticus"-ra emlékeztet engem, és arra. hogy
Ön volt ama kevesek egyike, akik megértették,
hogy kell egy mélyebben rejtőző magyarázatnak
lennie, mint a társadalom, az ideológia, az elvek
- mégpedig antropológiai síkon. És azt hiszem,
hogy a legtöbb Ideológiai konfliktus, amit ebben
a században megértünk, vagy ami más korsza
kokban fellépett, többé-kevésbé antropológiai
konfliktus volt. Ha kiterjesztenénk vizsgálódá
sunkat mélyebben fekvő rétegekre, ott valószí
nűleg helyet találnánk a belső utópiának és
ezzel megtalálhatnánk minden konfliktus valódi
eredetét. Mivel találkoztam ilyen dolgokkal Ro
mániában, ezt más országokról szóló előadása
imban is fel tudtam használni: a legtöbb konf
liktus antropológiai eredetű.
Zinovjev: Azt a fogalmat, hogy antropológiai,
nem szoktam használni. De ez nem fontos.
Ugyanarról a jelenségről beszélünk, ez egyértel
mű. Látja, ebből a szemszögből nézve is azonos
az országaink sorsa: rettenetes történelmi tragé
dia. Egyfelől tetszenék nekünk, hogy úgy él
jünk. ahogy Nyugaton élnek az emberek, másfe
lől ez csak kivételes személyeknek adatik meg.
nem pedig az egész lakosságnak. Minden a
tartásunktól függ: ha önzők vagyunk, elhagy
hatjuk az országot és elmehetünk Nyugatra; ha
azonban a mieinkhez tartozunk, együtt kell
szenvednünk velük.
Ehhez járul még az is. hogy Nyugaton az élet
távolról sem olyan tökéletes, amilyennek kelet
ről nézve látszik. Én tizenkét éve élek itt. és ha
választhatnék, hogy szegény emberként Orosz
országban éljek-e. vagy gazdagként Nyugaton,
gondolkodás nélkül az előbbit vállalnám. A
kommunista társadalomban jöttem a világra és
arra neveltek, hogy abban éljek; az itteni élet
idegenné vált számomra. Ez nagyon bonyolult
probléma. Ha Kelet-Európa népei ezt az utat
választják - a nyugati irányú továbbfejlődést -.
nem gratulálnék nekik; a legjobb esetben is
csak vigasztalni tudnám őket. Itt Nyugaton sok
kellemes dolgot látni, de ez egy többszázéves
fejlődés eredménye. Hát a mi népeinknek
200-300 évet kelljen várniuk? Nekünk ma kell
élnünk, ma; magunk és a gyerekeink kedvéért.
Vagyis a saját életformánkat kell feltalálnunk.

Mik vagyunk mi? Miért élünk? Szerintem ezek
a legfontosabb kérdések.
Meg vagyok győződve róla, hogy a jelenlegi
zűrzavar az országainkban 2-3 év alatt leküzd
hető lesz. Az emberek nem tudják ezt a feszült
séget sokáig elviselni.
De téijünk vissza a kiinduláshoz és beszél
jünk a civil társadalomról. Nem látom a fejlődés
más elfogadható útját, mint várakozni, részt
venni a társadalomban és erősíteni. Meggyőző
désem. hogy a jövő ettől függ - nem tudom,
minek nevezzem, hogy az "osztály" fogalom elfogadható-e, vagy sem; látja, a 19. század vala
mennyi fogalma lejáratódott mára. De a jövő
ettől a társadalmi rétegtől függ, a civil társada
lom létrehozásától. És most szólnék valamit a
jelenlegi helyzetről.
AntohL Nagyon helyes. Nem akar a választások
ról nyilatkozni? Nemcsak Romániában, hanem
a legtöbb kelet-európai országban is valami
apokaliptikus pillanatnak látják a választást,
amelyben minden az örökkévalóságig rögzítődik,
amolyan utolsó ítéletnek; mindenki tanúnak és
résztvevőnek érzi magát az évszázad kairosában. Gondolja, hogy a választások tényleg‘ olyan
döntőek? Nem inkább csak elemei amiak a
folyamatnak, amely Kelet-Európa történelmében
ezekben a napokban is egy látszólagos töréssel
fonódott össze?
Zinovjev: Itt nyugati gondolkodásmódról van
szó, amely a nyugati ideológiát tükrözi: a vá
lasztásoknak túlzott jelentőséget tulajdonítanak.
Ebből a szemszögből nézve a romániai helyzet a
Szovjetunió-belihez hasonlónak látszik. Ez egy
részt erős kommunistaellenes mozgalmat jelent,
másrészt viszont a kommunizmust nem tudják
eltörölni. Tudni akarja, miben áll a nyugati túl
zás? Ne gondolja, hogy a nyugati országok veze
tői angyalok, akik a mi országainkban élő em
bereket boldoggá akaiják tenni. Ez óriási ha
zugság. Destabilizálni akaiják őket és tönkre
tenni, gyarmatosítani akaiják és kizsákmányol
ni. Ez teljesen világos. Nem értem, ezt hogy
nem veszik észre. Ragaszkodom a függetlenség
hez.
A választások persze megváltoztathatják a
helyzetet, de a rendszer és az életmód érintetlen
marad. Csökkenthetik a zűrzavart az országban
és előmozdíthatják a stabilizálódást. A nyugati
médiumok a választásokat Románia történelme
nagyszerű pillanatának fogják nevezni, de min
den a kelet-európai világ sajátosságaitól függ.
Országaink nem homogének; vannak táborno
kok, professzorok és orvosok, ügyvédek, püspö
kök. Érdekeik eltérőek, a célon múlik a dolog;
ha a kommunizmust szét akarják rombolni,
akkor részt kell venni a választáskon és antikommunista, vagy nemkommunista jelöltekre
kell szavazni: ha továbbra Is kommunizmusban
akarnak élni, aszerint kell dönteni. De létezik
egy másik fejlődési vonal is: megkeresni a saját
utat. Akkor más beállítottsághoz jutunk a vá
lasztásokkal szemben: nem leszünk sem a kom
munizmus mellett, sem ellene, sem a párt mel
lett. sem ellene. Ha én a Szovjetunióban, vagy

Romániában vagyok és részt veszek ebben a
mozgalomban, arra törekedtem volna, hogy
mellőzzem ezt a választási küzdelmet.
Mellőzni, nem részt venni benne. Ez az én
beállítottságom és hiszem, hogy ez a helyes a
civil társadalom érdekében; nem részt venni a
hatalmi rendszerben, távol maradni a politikai
demonstrációktól és más hasonló rendezvények
től. A társadalmi szakadékokra koncentrálni,
mint az első keresztények. Ha a politikai moz
galomra korlátozódunk, nagyon hamar - hol
nap, legkésőbb holnapután - egyetlen ered
ményre jutunk: ma bedobunk egy szavazócédu
lát az urnába és röviddel később megtudjuk a
rádióból, hogy ez meg ez a párt győzött: az
eredmény nyilvánvalóan nagyon felületi lesz és
néhány perc, néhány nap alatt szétrombolható.
Ha egy aktus eredményét el akarjuk mélyítem
és meg akarjuk erősítem, akkor a jövőre kell
gondolnunk. Az első keresztények sem remény
kedtek abban, hogy fáradozásuk eredményét
azonnal learathatják, hanem csak évszázadok
múltán. Ez az én eszményképem egy történelmi
mozgalomról: nem politikai mozgalom - még
dogmatikus programoktól mentesen sem - ha
nem a társadalom mélyén, a stabil zónákban
zajló mozgalom. Életforma.
AntohL Tehát elfordulás a politikától az etika
irányába? Vagy még mélyebben...
Zinovjev: Igen. nemcsak etika. Ez nem az én
találmányom, ez az áramlat már létezik. Sok
embernek van már saját véleménye irodalomról,
politikáról, zenéről, megvannak a saját magatar
tási szabályai. Ideológiai rendszereik, viselkedé
sük különbözik a hivatalostól. Ma minden aktív
politikus téves irányba fordítja a többség figyel
mét; ezt én elutasítom. Röviden, az élet és a
gondolkodás politikai módja nem képes életünk
lényegét megváltoztatni. Csak illúziókat tud
kelteni. Hatalmas illúziókat. Sajnos, erre csak
egy dolog következhet: a kijózanodás. És akkor
újból elterjed a kétségbeesés.
AntohL Létezik módszer a szellemi tartás kine
velésére? Rá lehet-e vezetni az embereket arra,
hogy "az életünk lényegének" megfelelően gon
dolkozzanak?
Zinovjev: Igen. bizony. Hiszem.hogy meg lehet
írni bizonyos könyveket, el lehet terjeszteni
őket, lehet találkozni, beszélgetni, összejövetele
ket rendezni. Sok példánk van rá a múltban,
például Jézus. így felépíthető a civil társadalom
az egész társadalmon belül és egyben tőle füg
getlenül.
A legegyszerűbb ilyen társadalom az én hely
zetemben jön létre: az egyszemélyes társadalom.
Megért engem.ugye: Ifjúságomban megpróbál
tam egy Ilyen Ideológiát kialakítani, és ez Sztá
lin idején történt. Akkor egy két fős csoport
létrehozása is lehetetlenség volt. Most megválto
zott
a helyzet: egészen nagy csoportokat is
lehet már képezni, akár többet is az ország
különböző részein. Függetlenek lehetnek és
nagyon aktívak, de nem politikai módon. Egy
ilyen csoport tagja elmehet egy másik városba,
hogy ott beszéljen: olvassa csak el mégegyszer
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az Apostolok Cselekedeteit: sokat beszéltek és
írtak, közben az egyház meg nem volt megszer
vezve. A politikai szervezeteket szét lehet verni.
A szellemi egységet nem! Körülbelül így gon
dolkodom én. de nem állítom, hogy már minden
szükségeset kitaláltak - ez a jövő dolga. Még a
folyamat elején tartunk, de a kellő emberek már
színre lépnek - talán meg egy új Jézust is meg
élünk. olyan embert, akinek hatalmában áll

majd egy új tant meghirdetni. Új történelmi
ciklus kezdetén vagyunk, válaszúton. Az egész
világ a zavarodottság állapotában van, a nyugati
társadalom nem kevésbe veszélyes, mint a kom
munista. Rajtunk áll. hogy olyan utat találjunk,
amely kiállja a próbát. Ha van vagyonod, házad,
fegyvered és így tovább, elveszítheted. De ami a
fejedben és a szívedben van. azt senki és sem
mi nem veheti el tőled.

Solymáron a közeljövőben készül el a kétcsoportos ,Waldorf-óvoda épülete, melyet Makovecz Imre
vázlatterve alapján Túri Attila, valamint Siklósi József és Zsigmond László tervezett. Homlokzat a
völgy felöl, metszet a zsibongón és foglalkoztatón át és a jelenlegi állapot (Benda Iván felvétele).
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Tóth Csaba

AZ EVANGÉLIUMI
LÁBMOSÁS
"A mai ember hivatása való
ban az. amire kezdettől
fogva törekszik a Kereszténység:
szabad lények képezte
emberi közössegek kialakítása.”
M. S caligero

"Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott
néki, és hogy ő az Istentől jö tt és az Istenhez megy. Jelkele
a vacsorától leveté a felső ruháját és egy kendőt vévén,
körúlköté magát Azután vizet tői Le a medencébe és kezdé
mosni a tanítványok lábait, és megtőrleni a kendővel,
amellyel körül vala kötve. Méné azért Simon Péterhez és az
monda nókL‘ Uram. te mosod-é meg az én lábaimat? Felele
Jézus és monda n é k i Amit én cselekszem, te azt most nem
érted, de ezutem majd megérted. Monda néki Péter. Az én
lábaimat nem mosod meg soha! Felele néki Jézus: Ha meg
nem moslak téged, semmi közöd sincs én hozzám Monda
néki Simon Péter: Uram. ne csak lábaimat. hanem kezeimet
és fejem et tst Monda néki Jézus: Akt megfürdórt. nincs más
ra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tisz
ta;... Értitek é. hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így
hívtok: Mester és Uram. És jó l mondjátok, mert az lyagyok.
A zért ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat
néktek is meg kell mosnotok egymás lábait Mert példát
adtam néktek. hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is
óképpen cselekedjetek. Bizony, bizony nyondom néktek: A
szolga nem nagyobb az ö Uránál: sem a követ nem nagyobb
annál aki azt küldte... Aki befogadja, ha valakit elküldök,
engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be.
aki engem küldött “ (János 13,3-20.)
Az archaikus civilizációk idejét a kultuszok változása
korszakolta, ezek viszont a világidó
a kozmosznak a földi,
emberi élet szempontjából tekintett - metamorfózisával
álllak összefüggésben. A kultuszok egy civilizáción belül
egyben a kaszt-beavatásokat is meghatározták, a beavatá
sok magasabb fokain pedig, egy belső előkészítés után, a
beavatott előtt feltárulhattak a világot formáló érzekfclctti
lények, egészen kivételesen pedig maga a teremtő Fény.
Nyugaton több, viszonylag rövid periódus váltotta egy
mást az elmúlt kétezer évben. E változások során, miközben
egyre újabb - nemritkán torz - képzetek születtek az em
bernek önmagára, világára és közösségi életére vonatkozó
gondolkodásából, fokozatosan elhalványultak a régi utak.
melyeket már csak a hiányuk miatt érzett nosztalgia, a
modem kor sivársága, vagyis az önmaga szellemi erőit
kézbevenní még nem tudó ember - alapjában reális - lelki
igénye éleszt föl1. A tradicionalizmus kimerült, amennyiben
felfogásbeli vagy liturgikus konvenciónál izmust jelent és
nem n valóság erőivel való élő kapcsolatot, amely már rég
nem adódik, sem egyének, sem közösségek számára, pusz
tán a hagyományok útjelzői mentén, vagy a változatlanul
hagyott mindennapi tapasztalásból. Az elveszett szellemet
nem, mint a kollcktivumok részei, hanem mint sorsuk felett
rendelkező, felelős, szabad individuumok találhatjuk meg.
Ez a lényegi tradíció nélküliség a szellemi tradíció mai
értelme.
Nem leegyszerűsíteni, hanem forrásával egyesíteni akarjuk a
problémakört, amikor azt mondjuk, hogy számunkra végső
soron kétszer múlt el a 'régi világ": Krisztus eljövetelével,
aki nemcsak korszak-váltást demonstrált. - noha tetteinek,
szavainak mély értelme összecseng az akkori és mai világhelyzettel. a Halak ún. preeessziós világkorszakával (ld.
később)
hanem végtelen erőivel megújította, áthatotta az
egész teremtést, - és másodsorban külső egyháza bizonyos
mértékú szerepvcsztésével. Krisztus el nem múló beszédei
mindkét később letúnó periódus számára célzatosak voltak
^Jn.8:43-44. Jn. 15:22, Róm.l:23. Mt.7:21 23. Mt.22:14.).
nem is szólva a jelenről (Mt.24. J n .l6 :7 -ll, Jn.4:21-24,
etc.).

Ebben a tanulmányban azt vizsgáljuk meg, milyen ér
telmezési lehetőségeket kinál Jézus egyik - csak a János
evangéliumban leírt - cselekedete, a különös, és Általa
különösképp kommentált lábmosás2, figyclembevéve, hogy a
fizikai valóságban lejátszódó események az emberi lélek
számára magasabb jelentést hordoznak Jézus történetének
valamennyi mozzanata ilyen magasabb átfogó Jelentések
megértésére vonatkozo példaadás.
Jézus példabeszédei, tettei tömörek, kemények, mint a
gyémánt, "és aki e köre esik. szétzüzatik, akire pedig ez esik
rá, szétmorzsolja azt“ (Mt.21:44), szinte úgy, mint Sault a
damaszkuszi úton (Ap.csel.9:1-19.); bár meg is térnének
mind. Hogy i&’ hasson és szétzúzza, ami nem akar fénnyé
válni bennünk, ehhez eredeti mélységükben kell megérte
nünk a jézusi parabolákat, mert csak a megértésből tudunk
ma igazán erőt és világosságot meríteni, amellyel újra meg
teremthetjük a helyes viszonyt az isteni-szellemi világhoz,
úgy, hogy amit merítünk és aki merít, végső soron ugyan az
legyen: világosság.
A lábmosás-jelenet teljesebb értelmezéséhez egyik kiindu
lópontunk egy XVI. századi kézirat ún. "zodiakális embert"
ábrázoló kepe volt. (1. ábra) Ezen az asztrológia analógia-tanának megfelelően ("mini fe n t, úgy lent ) a zodiákust. vagyis
az állatövi jegyeket, az emberi testrészekkel, testtájakkal
hozták összefüggésbe, a Kostól a Halakig, azaz: a fejtől a
lábig. Ez a kép meglehetősen statikusnak tűnt. hisz nem
láttatja az átmenetet az cv, a természet végtelenszer ismét
lődő sorsához, hogy hogyan kapcsolódik az év vége. a Halak
időszaka, az év elejéhez, a Koshoz a régi évszámítások
szerint. Később bukkantunk rá egy hindu ábrázolásra (2.
ábra), amelyen - talán mert a test merevségének képzete a
hagyományos Indiában nem uralta annyira a gondolkodást,
mint az európai középkorban, s mert így jobban egyezik a
kifejezni kívánt valósággal - egy cakrasana-yögapözhoz
hasonlóan a kozmoszt jelképező emberalak sarka a fejtetőt
érintve záija a kört (más kultúrák hasonló ábrázolásai a 3.
és 4. ábrán).
Az idő minden szimbóluma, leképezése szükségképp
kör-szerú, ezekben az érzékfclctti centrumból a "kerületig”,
a vertikumnak línearitásba. az örökkévalóságnak a végtelen
időbe esése is kifejeződik. Nappal és éjszaka, a hét, a hó
nap. az év első és utolsó napja az ősi kultúrákban általá
ban a világ, az ember örök kezdetet és végét megjelenítő
ünnepek ideje volt. Az univerzumban lejátszódó események
és az emberi cselekvések analóg összefüggésben vannak
egymással, az idő és tér születése analóg az ember idő
és
térfogalmainak. - képzeteinek létrejöttével. Az idő "testét",
mint évet fölépítő körforgás antropomorf hindu szimbolikája
alkalmazható ugyanakkor a Nagy Napévre is, amelyet az
első tavaszi napkelte pontjának a Nap évi járásával szem
beni, az állatövi jegyekhez viszonyított preeessziós mozgása
szab ki.3 Eszerint ma a Nap már nem a Kos jegyében,
hanem a Halak végén, pontosabban elején kel a tavaszi
napéjegyenelóségkor.
A két idóritmus - a kis, földi év. és a Kozmikus Nap év
(25.920 év) - az asztrológia és a hozzá kapcsolódó világ
szemléletek szerint mást fejez ki: a kis évkör hónapjai az
ember földhöz, természethez való viszonyát ritmizálják (pl. a
földművelés teendői), a Nagy Napév, vagy Isteni Év hónapjai
- amelynek ritmusa szerint tűntek le és bukkantak fel
istenek, majd mitikus királyok az archaikus civilizációkban
— az emberiseg léptékű lelki-szellemi, kulturális változások
nak szolgálnak mértékéül. Magunk elé vetítve a zodiakális
embert, a Kos jegyével szimbolizált kozmikus tér-idő szakasz
a régi év - egyik - "fejének', kezdetének, az éltető fény és
meleg, a flóra és a fauna tavaszi újjáéledésének felel meg.
Másrészt látjuk, ahogy a Kos korszakában a preeessziós
folyamat révén az "értelem napja” a világkorszakokon, a
2160 éves világhónapokon át mintegy a kozmikus ember
"testéből" emelkedik a fejbe. Sót. továbbhaladva, az aszt
rológiának ez az antropomorf, a mikro- és makrokozmoszt
összekapcsoló diagramja hírül adja, hogy itt, a Kos-korszak
és a Halak határán, ahol a kozmikus ember feje és lába
érintkezik, sajátos módon megszakad az emberi szellem
történetének földi fonala: jön valaki, aki a "mennyek orszá
gáról" kezd beszélni "úffy.
mint akinek hatalma
txm*,(Mt.7:29.)
amely nem evilágból való. Szeretetról,
újjászületésről és feltámadásról, bizonyos értelemben épp a
testből való kilépésről tanít.
Elgondolkodtató, hogy Jézus az időben meglehetős pon
tossággal ott jelent meg. "ahol” a Kos-korszakot felváltja a
Halaké, azaz. ahol az emberalakkal szimbolizált kozmikus
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kör mintegy nyitva van és érintkezik “alfa cs ómega”, "fej cs
láb" (v.ő. a Halak jegyének emblémáját: (-) jobb és bal. ill.
lent és fent összekapcsolása). Jézus nem dogmatikussá
kövült. hanem meditativ útmutatásai ennek megfelelően az
ebben 02 egyedülálló korszakban megnyíló szabad szellemi
lehetőségekről szólnak: az ember saját akaratából lehetővé
vált felébredéséről a "mennyei", tudatfelctti szintekre; más
részt a világ e megismerés szellemében végzendő újjátcrcmtéséról: Krisztus a szellemi világban megteremtette az
ember számára a lehetőséget, hogy a jövőben a kiürült és
mechanikussá vált kortárs tradicionalizmus helyén az
igazságnak megfelelő megismerés és a felelős, önálló cselek
vés képességet kibontakoztassa. Ezáltal a legalacsonyabb*
nál. a legkülsőbbnél - szimbólumunk szerint a 'lábánál ', a
hordozónál” - vagyis az emberi szellem újkori történetében
a világ és az ember kvantitatív, fizikai alapon vajó megisme
résével és átalakításával kezdte az ‘'újjáépítést". Az alsóbb,
materiális világ által azonban rabul ejtve, az ember félreér
tette a "mennyek országáról" szóló híradást. Félreértette Ót,
aki a "Icgalacsonyabbaknak”. a szegényeknek, egyszerűek
nek. tudatlanoknak, a benső átalakulás szükségességéről
beszélt (lásd Mt.20:26).
Jczus a lábmosás-jelenetben és talányos kommentáijában
föltárta az igazi szociális, de ennek alapjaként az ezotérikus
bölcsesség útját is: tettének mélyebb értelme szerint a
tanítványok jelentik az ember tcsti-érzckJeti tudatát, amelyet
Jézus, az isteni Logosz megtisztít abban, aki én-jét forrása
hoz - Hozzá - emeli, hogy ezáltal nem-egoista, egyénfeletti
módon legyen képes gondolkodni. Aki nem feledi, hogy' az
1. Zodlakális ember ábrázolása. Európa

ember, lelki-szel lemi mivoltában az "eg küldötte'*, s aki ké
pes aktivan odaadni magát, figyelmét az igazság magasabb
erőinek, az elő jelen erői megtisztító működésének, a más
odik embernek, abban és azáltal "új korszak" kezdődik cl.
egy nem szentimentális, nem nyáj jellegű testvériesség
korszaka.
Ahogyan János-keresztclője nem a test szennyének a
lemosását célozta, úgy nyilvanvaloan a lábmosás sem. A víz,
amely mindkét cselekvésnek közös eszköze volt. megfelelt a
küszöbön álló új világkorszakhoz átfogóan igazodni kívánó
szimbolikának: a Halak tér-idő intervallumához a víz eleme,
ill. éreékfelctti lényege társul, amely a hit éló jellegének is
megfelel. A Halak új korszakát váró őskercsztényck magát
Krisztust az ismert anagrammával "Hal -nak, azaz görögül
ICHTYS'-nck nevezték, melynek betűi a Iesou Christou,
Theou, Yos, Soter, (Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó) sza
vak kezdőbetűivel egyeznek meg.
Asztrológiai jellegű fejtegetéseinknek megfelelni látszik az
a párbeszéd, ami Péter és Jézus között zajlik le. f¥ter
tiltakozik az ellen, hogy Jézus megmossa a lábait: "Az én
lábaimat nem mosod meg soha." A görög eredetiben használt
szavak azonban többérteImúek: "Ou nipsés mou tous pódas
eis tón a i o n a Péter azt is mondja: ebben az aion-ban
(korszakban) nem. Mire Jézus, aki a Korszak Ura is. a
Halaké, figyelmezteti: Ha nem engeded, hogy a legkülsőségesebb dolgokban is megérintsen a I^ogosz, az Értelem, amely
azokból a dolgokból feléd törekszik, hogy fölvedd magadba,
akkor kizárod magadból a megtisztulás, a szellemben való
újjászületés lehetőségét.
2. Zodiakális ember ábrázolása. India

Jézus a lábmosással is példáját adta a szellem, a "fej"
(v.Ö. ’Ó a feje a testnek. Ó a Kezdet.." Kol..l:18, 2:10,
Efcz.4:4. 4:15-16. 1 Kor. 11:3.) megtisztító erejű, a földi
hatalom vagy az egoista gőg minden formájának hátat
fordító, érzékfeletti függetlenségének. Ennek érvényesseget,
méltóságát semmi sem csorbíthatja, sót. az is növeli, ami
egyébként a hétköznapi síkon elvenne belőle. Ilyen a szere
tet, amely jézusi léptékben a teremtő szellem egyesítő erejé
vé válik, s amelyhez kapcsolódva minden cmóció (lat.
emovco*kimozdít, kitesz, eltávolít) visszatalálhat középpont
jához. A "humilitas sacra", a szent alázat tehát kijelöli az
igazi heroizmus irányát is. mely az én időleges feloldásához,
magasabb szintre születéséhez vezet, végső fokain pedig a
forrásával való egyesüléshez. Erre irányul a "metanoia". azaz
benső átalakulás, "megtérés" a Halak, de főképp a Vízöntő
eljövendő korszakában, melyre Jézus próféciái, cselekedetei
ugyanúgy vonatkoznak. (v.Ö. Mcister Eckhart, 3. és 12.
prédikáció, Helikon Kiadó)
Ne keverjük azonban össze a "lábat a fejjel”! *Bizony.
bizony mondom nektek: a szolga nem nagyobb az ó uránál
sem a kővet nem nagyobb annál, aki küldte." (Jn.l3:16.) “A
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testben a test minden része egyesült s úgy egy. hogy a
szem a lábhoz, a láb a szemhez hozzátartozik. Ha a láb
beszélni tudna, azt mondaná, hogy az a szem. amelyik a
fejben ül. inkább tartozik hozzá, mint az, amelyik a lábban
ülne. s viszont csak ugyanezt mondaná a szem." (M.Eckhard
13. prédikáció ugyanott)
Ez az idézet átvezet bennünket arra a területre, amit már
érintettünk. s amelyet a kereszténység, mint földi organizá
ció társadalmi vonatkozásai képeznek. Az előbbiekkel szoros
összefüggésben megpróbáljuk röviden elemezni azt is. miben
áll az a legmagasabb, cgi eredetű "nemesség", ami egy
krisztusi értelemben vett lelki “lábmosásra" kötelez, önma
gunkkal és másokkal szemben egyaránt.
Az óskercsz ténység kialakulásával, az cgyházszcrvczcscl
kapcsolatban felmerülhet a kérdés, vajon miért voltak
kezdetben is többen a krisztusi hitre tértek között a ha
nyatló Impérium Romanum judeai, galileai, majd kisázsiai
provinciáiban és Itáliában az egyszerűbb foglalkozású zsi
dók, "pogányok", szabadok és szolgák, mint a papi vagy a
vagyoni arisztokráciához tartozók - noha példa erre is volt,
nem egy (Jn. 12:43). Arról nem érdemes beszélni, hogy a
korai kereszténységhez sokan azért nem csatlakotak, mert
vagyoni, társadalmi státusukat, érdekeiket tartót lük csak
szem előtt, vagy azokról, akik a kereszténységhez térnyerése
után épp ilyen megfontolások alapján csatlakoztak.
Már rövid tájékozódás után kiderülhet, hogy a világi
értékekről való lemondás jézust metafizikájára eleve érzéke
nyebbek, nyitottabbak lehettek a vagyontalanabbak, mint a
gazdagok (v.ö.Mt. 19:16-23.). Az. hogy az akkori társadalom
3. Osiris cs Nut

"alacsonyabb osztályaihoz' tartozók számára - ha nem is
általánosan - jelentett bizonyos felszabadító impulzust is,
amely esetenként radtkalizáJta a hivó tömegeket, csopor
tokat, ez nem változtat a jézusi instrukciók alapvetően
szellemi jellegén, és azt jelzi, hogy Jézus szellemi téren való,
nem-vcrbalizált működése az igazságosság gyakorlatát a
társadalmi szinten érvényre akarta juttatni. A “Messiás
királyságának" eszméjét azonban méltatlan módon magához
rántotta a csupán földiesen értelmezők jó- vagy rosszakara
ta. Hisz azután, hogy a kereszténység külső virágzásnak
indult (IV. század), fokozatosan, de óhatatlanul homályba
veszett a zsinatok akkurátus határozatainak köszönhetően az emberre bízott érzékfeletu megismerés jelentősége, ami a
hiteles embert közösségek létrejöttét lehetővé tette volna.
Jézus igei és a szt.páli levelek egyes helyei úrról és szol
gáról akkoriban és még sokáig érvényesek voltak a társadal
mi síkon, de Jézus utalásai ebben a kérdésben lényegében
"kaszt" felettiek, társadalomfelcttiek és ncmzetfelettiek. ami
azt jelenti, hogy elérkezett az idő, amikor az emberiségnek
túl a csoportlélek, néplélek szakralizált hagyományain
immár lehetősége nyilik általánosan is. a korábban érvényes
keretektől függetlenül, szabadon közösséget alkotnia. Jézus
példabeszédeiben az úr a mennyei Úr, a szolga pedig pozitív
értelemben (Lk. 12:37.) valamennyi, benső Urához és a
szeretet új lehetősége szerint a másik emberhez éber, meg
ismerő, befogadó magatartással közeledő ember, aki Ily mó
don Isten fiává, "barátjává" válhat (Jn.l5:15). Ez a további
akban eggyéválást jelenthet a teremtő Fénnyel (Jn. 17:21.etc)
Az apostoli igehirdetés is természetesen mindig tekintettel
volt arra, hogy milyen környezetben szól, nem mintha
visszatartott volna valamit, hanem mert az épüléshez megfe
lelőt akarta nyújtani. Erről van szó többek között Pálnak a
Korinthosiakhoz irt első levelében (Kor.2:2-6): "Mert nem

végeztem, hogy egyébről tudjak ti közietek, mint Jézus
Krisztusról, még pedig mint nieqfeszitettrol’ - "Bölcsességet
pedig a tökéletesek között szólunk." Másutt (lKor.3:l-7): "Én
sem szólhattam nektek atyámfiai, mint lelkieknek (szellemi
eknek). hanem mint testieknek (lelkieknekJ. mint a Krisztus
ban kisdedeknek.'' (v.Ö. Jn. 16:12-13.). Pál apostol akkor
sem a természetes emberi különbségeket hamis egységbe
mosó áldcmokráciáról beszél, melyben szellemi igényeit
tekintve mindenki uniformizált, amikor kijelenti, hogy "öltözzétek f e l amaz új embert, melynek üjulása van Annak ábrá
zolja szerint való Ismeretre, aki teremtette azt: nincs többé
görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetélke-detlenség,
idegen, scithiat szolga, szabad, hanem minden és mindenek
ben Krisztus" (Kol.3:10-11.), hanem a társadalomnak az Egy
Szellemével való áthatottságáról. amelynek megvalósításá
hoz már nem az öröklött tradíciók, hanem az önálló felisme
résekre való képesség kimunkálása vezethet el.
Ugyanakkor a szellemi elitlzmus Is átértelmeződött Jézus
sal: "Mert meg van írva.: Elvesztem a bölcseknek bölcsességét
és 07. értelmeseknek értelmét elvetem" (lKor. 1:19.) azaz.
mivel a száj bölcsességévé vált a régi bölcsesség, tehát bo
londsággá, mivel nem ismerte meg az Istent, ezért a szív
bölcsességéhez való felemelkedés hirdettetik, a parancsola
tok és törvények szava helyett
melyekre még sokaknak
szüksége van - a szabadság bölcsessége: "Úgy szóljatok és
úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fo g
megítélni." (Jak.2:12.).
Ez a szabadság azonban ürügye a testnek, ha nem az
isteni szellemben fogan. Bizonyos fokig a hatalomra jutó
4. Géb. a Föld (Az ábrák a The Androgyne és az Egyptian
Mysteries c. 1981-cs londoni kiadványokból valók)

retrográd impulzusok ürügye volt a szabadság jelszava a
történelem forradalmaiban - tisztelet a kivételnek
mert
olyan elitek sajátították ki, amelyek nem rendelkeztek sem
szabad, sem felelős gondolkodással, ugyanúgy, ahogy már
elődeik sem. Minduntalan az vezetett erőszakos cselekmé
nyekhez. hogy a szellemi és világi uralkodóosztályok az új
formában jelentkező emberi követeléseket nem vették figye
lembe, és "antik" módon kívántak gondolkodni. Jézus óra
azonban az embert kasztok vagy rasszok különbségén
alapuló gondolkodásformák fokozatosan érvényüket kell,
hogy veszítsék, sőt. a kereszténységhez is - amely bizonyos
fokig az antik, Jézus előtti impulzusok áldozatává vált - el
kell jutnia a kialakult szubjektív és "hivatalos" isten-képzetektól a gondolkodást formáló, valóban isteni-szellemi világ
megismeréséig. Egy vezető szellemi kisebbség egyre inkább
csak úgy képviselhet hitelesen egy átfogó, egész népre
kiterjedő - mindenki "lábát megmosó" - igazságot, ha tuda
tos benső kapcsolata van a tiszta inspirációk forrásával, az
érzékfeletti, szavakfeletti szellemi világgal. Mindaz, ami az
utóbbi évszázadokban történelemmé vált. nem úgy zajlott
volna, ahogyan, ha "eljutunk mindnyájan az Isten Fiában
való hitnek és az O megismerésének egységére, érett
férjlúságra. a Krisztus teljességével ékeskedő komák mérté
kére." (Efez.4:13.).
Az idő nagy kerekének tovafordultával ma a Halak kor
szakának utolsó "dekádjában" élünk, amelybe már belenyú
lik a következő korszak szellemének hatása. Ez a Vízöntő
jegyét viseli, amelynek Jele egy ifjút ábrázol, aki egy vagy
két korsóból önt a földre és/vagy a vízbe. Ez az emberalak.
"akinek bensejéból élő víznek folyam ai ömlenek“ (Jn.7:38.),
az új korszak embertípusa, az önnön forrásává vált ember
szimbóluma. Azc az embere, aki évszázados - gyakran még
szelleminek is vélt - materialista tevékenységéből kigyógyul
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va. megismerésre cs szcrctctre való képessége kimeríthetet
len forrását, a világot és önmagát felépítő szellemi erőkkel
való tudatos összefüggéséi újratalálta.
Jegyzetek
]Az "archaikus" embertípusban általában azt tartják vonzó
nak. hogy élményszerű egységben élt a mindenség szellemi
szféráival is. Ennek emléke az a nagyszerű múvészeti,
építészeti, mitológiai hagyaték, amit a világ majd minden
népe egykor létrehozott Mivel többé-kevésbé egysegtudatban élt. ezért nem volt meg kialakulva a tapasztalásnak az
a képessege, amely a mai emberre jellemző, aki lényegében
szabadon, objektiven - bár még csak a fizikai tapasztalás és
nem önmaga által meghatározódva - tud külső vagy akár
belső tárgyára, a gondolatokra ránézni, és ennek az objekti
vitásnak a pozitív mértéke szerint képes az igazság intuíció
jára. önmaga, mint megismerő és felelős én vállalására. A
regi ember" én-tudatát - bizonyos értelemben úgy. mint az
állatvilágban
a csoport-leiek helyettesítette még. úgyhogy
pl. a júdaizmusban - de még az iszlámban is - "én"-!, ”én
vagyok"-ot mondani csak istennek volt Joga. Egyébiránt épp
ilyen "tradicionális'’ gondolkodási reflexek vezettek mára
oda. hogy az évszázadok alatt kialakuló gondolkodás fo
lyamatát - és vele az ént - nem eredeti szellemi princípiu
mára. hanem az általa észlelt matériára kísérlik meg vissza
vezetni. A "régi ember hasonló helyzete ennek alapja:
viszonylagos egységben élt a világ szellemi részével, de ön
maga princípiuma, cnje, rajta kívül volt, a szellemi világban,
istenként. A Logoszként, amelynek eljövetelét és az emberi
be szállását a Tradíciók előkészítették. Jézus természetesen
nem arra utalt, hogy az "ego" az út. az igazság és az élet,
hanem arra. hogy lehetőség nyílt önmagunkban felfedezni
az őrök szellemet, mielőtt ezt megrontaná, hogy csupán a
testi crzékletl vonatkozások határozzák meg.
A "lábmosás" napja a pészach ünnep előkészületi napját
megelőzően, az akkori hét ötödik napja volt. Jézus cseleke
dete később "Pcdilavtum' néven vonult be az ej^házi litur
giába. s ma is végzik húsvét előtt nagycsütörtökön. A húsvét-számítás keresztény hagyományai szerint - a tavaszi
napéjegyenlőséget kővető első tclihold utáni vasárnap Húsvétvasámap -. Nagycsütörtök általában a Kos-időszak
elejére esik. A zsidóknál a pészach-ünnep Holdhoz és a
napéjegyenlőséghez való igazítása Jeruzsálem lerombolásáig
(Kr.u.70.) szokás volt, azóta kerülhet az ünnep a napéj
egyenlőséget megelőző napok valamelyikére, azaz a Halak
időszakának végére is.

3

v.ö. Várkonyi Nándor, "Az idő szívverése’, Galaktika, 50.

A NAGYKÁLLÓ-HARANGOD 1 TÉKA tábor Ekler Dezsó
tervezte épületeit a legjobb húsz közé választotta az elózsúri
az Andrea Palladio nemzetközi építészeti pályázaton.
A DAS MÜNSTER cimú Münchenben megjelenő, egyházi
építészettel foglalkozó folyóirat 1991/1. számában a Német
országban élő Magyar Zoltán irt terjedelmes cikket Makóvecz Imre szakrális épületeiről.
Makovecz Imre:Paksi r.kat. templom (Geleta László felvétele)
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Jóval lapzárta után, közvetlenül nyomdába adás előtt,
egy véletlen beszélgetés véletlenül elejtett mondatából tud
tam meg. hogy meghalt Párkányi Mihály, valamikor, talán
egy éve. Talán mindenki tudja, hogy ki volt. csak nem szólt,
mert nem akart, vagy elfelejtett, vagy senki ne tudná? Csak
a hír hallatán tudatosul, hogy személye és minden megal
kuvást elkerülő kitartása mindig is sebként sajgott bennem,
most már gyó^íthatatlan. Minden találkozás saját gyenge
ségemmel szembesített, minden búcsúzás lelkifurdalással
járt. mert egyike volt a tragikus-boldog sorsú megszállottak
nak. akiket tiszta szívvel csak követni lehet, a teljes áldozat
mégis a saját kiváltságuk marad. A legnagyobb információ
hiány közepette hihetetlenül világos, teljeskörű és naprakész
tajékozottsággal rendelkezett az építészet nemzetközi alaku
lásáról. Mindezt azért foglalta könyvbe - amelynek egy két
fellelhető példányát egyetemista koromban mint szakmai
szamizdatot adtuk egymásnak kézről kézre, mert mindenről
szó volt benne, ami a huszadik századi építészetben igazán
fontos és amiről az egyetemen szó sem esett - hogy soroza
tának következő köteteivel saját elméletének szükségszerű
igazát bizonyítsa. Ez az elmélet - ha gyakorlattá válik,
amiért pedig egészen haláláig küzdött egyre jobban átadva
magát a személytelen és láthatatlan - de valóságost - hatal
makkal folytatott viaskodásnak - talán megoldhatta volna a
lakáskérdést, talán megoldhatná most a lakáskérdést, talán
megtörné az építőiparban eluralkodott mesterséges szuperinílációt, talán kivédené a nyugaü építőipar könyörtelenül
önérdekü támadását, talán...
Szeretnem visszakapni a valakinek, valamikor kölcsöna
dott Párkányi könyveimctl Szeretném, ha akik ismertétek és
akiknek ismernetek kellett volna, segítenetek az ő hitének
világát építeni, melyben a közösség befogadja az áldozatot.
Gerle János

Pap Gábor

"...ÉS KÉPÉT
ELBORÍTJA
MAJD A FÉNY"
Lapozgat az ember az Ókeresztény kor doku
mentumai közölt, és minduntalan - ismert és
eldugott, kanonikus és apokrif irások között
egyképpen - fényhasonlatokra bukkan. "Én
vagyok a világ világossága" - vallja magáról a
Szabadító János evangélistánál. Tamás, az
egyik apokrif evangélium szerzője meg ez.', mon
datja a maga Jézusával "Az embernek képek
nyilatkoztatlak ki. a fény azonban benne rejti*
maradt az Atya fényének képében. Ki lesz majd
nyilatkoztatva, és képét elbontja majd a fény."
(Vanyó László fordítása)
Mintha esak erre a textusra akarna rímelni
Kappadókia ÍV. századi tudós-költő fia. Nazianzi
Szent Gergely, amikor így ir híres-szép Esti
himnuszában:
"Te fény az örök fényből.
Te szentlelket kitöltő,
a hármas fényt egyetlen
dicsőséggé sűrítő,
ki vak homályt elűztél,
ki tiszta fényt teremtél,
hogy minden állhatatlan
anyagot fénybe állass,
formálva máig érőn
jó rendjét a világnak.
Ki megvilágositád
az ember észt tudással,
és így a fenti Jénynek
lett lenti képe masa.
hogy féruj a fényre nézzen
és minden fényben égjen..."

1.köp

Kubclll (kupolád) templom

pék. ISkandalum!) Se átgondoltság, se szimmet
ria. Az egyik szent az egyik sarokban (ráadásul
kifele lovagol a képből, egyenesen neki a mel
lette magasodó falnak!), aztán sokáig semmi,
majd egy lazan odapöUyintett máltai kereszt,
csak úgy. egymagában, aztán megint semmi.
Felül meg. egészen más stílusban festve, körbe
komponált óriáskereszt, s hozzá farral(!) illesz
kedő csodaállat, persze "elrajzolva", de csú
nyán...
No.ennvi elég is lesz a "tudós" szövegből.
Most
pedig
felejtsük
el
mindazt.
amit
'1. köp Gfirriív*.

D.inirl l<*rnpl»m

(Ritoók Zsigmond fordítása)
Ezzel máris itt vagyunk a tufahalmokba vájt
barlangszentélyek földjén. Ihlara vagy Göreme
völgyében. Kappadókiában. (1. kép) Ne rágód
junk most elvont údvtörténeti kérdéseken, ha
nem lépjünk be egyenest az elsó lesteti s/.iklaodüba (mondjuk, a góremei Szent Dániel
templomocskába (2. kép) és lássunk csodái!
Egyelőre húzódjunk meg csendben az egyik
sarokban, és maradjunk veszteg. Várjunk türe
lemmel. míg ide is megérkezik... Kicsoda? Hát ö
- a "fény az örök fényből" - ahogy az egyháza
tya mondta. Közben, ha már hozzászokott a
szemünk a
félhomályhoz,
szetpillanthatunk
acsipetnyi térben, és ha finnyás tennészetüek
vagyunk, akár mindjárt meg is botránkozhatunk. A falon "össze-vissza” sorakoznak a ké-
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Közep-Kclet-Európában, XIX. századi szemléleti
klisék "segítségével" belenyomtattak a fejünkbe
kompozícióról, stilusegységról, múfajszerűscgről.
miegymásról... - és nyissuk ki jól a szemünket.
Igen. végre megérkezett... Nyugodtan besétál
a félhomályos terembe, ügyet sem vet az üresen
.tátongó falfelületekre, hanem egyenesen telibe
kapja a kis keresztet. Aztán kiterebélyesedik,
kényelmesen elterpeszkedik a bal sarokba, és
máris "élni kezd" a lovasunk. Szent Prokópiosz
vértanú. Eljött az ö ünnepe - más szóval: ezek
a percek az ő "megvilágosodásának" percei. (Ha
most ájtatoskodni jönne kedvünk, bizonyára
Szent Prokópiosz tiszteletére illenék zengenünk
a himnuszt.) Ahány "falra hányt" szent, annyi
"jeles nap” az évben, és annyi "jeles perc", akár
'jeles óra" egy-egy napon belül. Mert írva va
gyon: "nem bármely órában válhat az ember
bármivé: vannak pillanatok, amelyekben egér
vagy tekrwsbéka igen, de ember semmiképpen
sem születhetik."
És a stílus-keveredések? A heterogeneitás? hogy stílszerűen görög jövevényszóval adjunk
nevet a lászólagos zűrzavarnak. Hiszen a lovas
szent mégiscsak egészen más stílusban fogal
mazódott meg, mint a máltai keresztek vagy a
kis bestia a lunettában! Erre a feladványra
vajon van-é válasza a fénynek?
Van. Ha átsétálunk a göremei Elmali ("Al
más" vagy "Almafás") templomba, mindjárt le is
3. kt’p Gőrcmc, Elmali templom
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olvashatjuk a falról. (3. kép) Jól látható itt: a
későbbi ("fejlettebb'lstíluskorszak nem tett egye
bet, mint hogy értelmezte, részletezve kibontotta
a korábbi, tömörebben fogalmazó kor képjelét.
De ugyanarra a pontjára tette a falnak (a
templombelsónek) a maga főszereplőjét, az em
beri mivoltában megragadott Üdvözítőt, mint az
előd-mester ugyanennek a "kettős természetű",
azaz isteni és emberi karakterű lénynek az
elvont emblémáját. Nem is igen tehetett mást.
hiszen ezt a pontot nem ő választotta ki. hanem
a fény. Ö, a mesterember, csupán megjelölte,
hogy a betűző fénysugár a kellő pillanatban,
ünnepélyes külsőségek között, találkozhasson
önnön földi másával - ..."hogy fény a fényre
nézzen, és minden fényben égjen."
Hogy a korrábbi idők szerzetes-festői miért
nem tartották szükségesnek részletezőbben
kifejteni teret és időt zseniálisan egybemarkoló
képi üzeneteiket, arra nézve többféle választ is
megkockáztathatunk. A művészettörténet tudo
mány válasza - amint már megszokhattuk Kappadókiával kapcsolatban - ezúttal is eléggé
kategorikus. Eszerint a "primitív" épületdekorá
ció (értsd: a nem-ábrázoló, vagy tömör képjelek
ben fogalmazó festészeti irány) a képrombolás
korának (726-843) szomorú hagyatéka, egyben
tanúbizonysága lenne. Vagyis: ez a művészet
azért nem ábrázolja részletezőbben a földi vilá
got. mert - tiltja neki a főhatóság.
Ha viszont a fényjárás szemszögéből ítéljük
meg a tényállást, azt kell mondanunk: a "primi
tív"
stilusfokon
készült
templomi'díszítm ény’-együttesek éppen hogy magasabb rendű
eszmeiségről tanúskodnak, mint a 'magyarázko
dó" jellegűek Az előbbi esetben elég a legegy
szerűbb jelzéseket falra vinni az óramű-szerűen
"működő" templombelsöben - az óramutató,
amint azt az Olvasó nyilván már régen kitalálta,
maga a fénysugár
az "ideológiát" minden
órahasználatra szoruló, azaz menetrendszerű
ájtatoskodását végző szerzetes úgyis kívülről
fújja. Magyarázkodni ott és akkor kell. ahol és
amikor a tudás már elapadóban van. nem pedig
a kultúrák csúcsain! Aligha szükséges tehát
valamennyi "absztrakt" ábra mögc egy-egy biro
dalmi mundérban feszítő szellemi fináncot odaképzelnünk. aki elvszerű szigorral lefoglal min
den test-szerinti árázolást, mielőtt beengedné az
"árut" a barlangkolostorok földjére.
Másrészről viszont feloldható az "ábrázoló",
illetve "absztrakt" stílusfokozatok közötti ellent
mondás azoknak a tanulságoknak a figyelembe
vételével is. amelyeket az imént a Göremc-völgyi
Elmali templomban nyertünk. Eszerint minden
képpen praktikus megoldásnak látszik először a
lehető legegyszerűbb képjelekkel rögzíteni a
napi-évi fényjárás legfontosabb állomásait a
templom mennyezetén, a falakon, a padlón,
illetve az oszlopok fejezetein, azután pedig figyelni. Sokáig csakis figyelni: mi történik a
való világ életében, amikor a fénysugár erre
vagy arra a jelre "lép rá" ... és gyűjteni-gyűjtőgetni a tapasztalatokat.

Aztán egyszer csak kezd "megtestesedni"
egy-egy kép. Most már tudjuk - példánknál
maradva
hogy Szent Prokópiosz napján me
lyik kitüntetett pontja "elevenedik meg” templo
munknak - ez lesz Szent Prokópiosz szöglete.
De azt is tudjuk immár, hogy a természet nagy
háztartásában milyen fontosabb feladatkörök
összpontosíttatnak erre az időszakra. Harc vagy
béke uralkodik alapvetően az élővilágban ilyen
kor? A szárazság vagy a nedvesség erői mun
kálnak-e inkább bennünk és körülöttünk? ... és
igy tovább. Mert Prokópioszunk falra kerülő
képmásának ezekről a tulajdonságcsoportokról
is tudósítani kell majd. Mégpedig hitelesen,
meggyőzően - és nem utolsó sorban élménytadóan! Hiszen az esendő ember - hirdették
bölcs eleink - nagyonis másképp esendő Szent
Prokópiosz
napján,
mint
mondjuk
szent
Eusztákhioszen, s Prokópiosztől természetesen
olyan viselkedés-modellt kell számonkémünk,
amely az "ő napjának" jellegzetes veszélyei ellen
vértez fel bennünket, illetve az éppen ekkortájt
tollasodó erényeket erősitgetl bennünk.
Ha mindez megérett a természet hol lágy-me
leg. hol meg nagyonis huzatos ölén élő szerze
tes-festőben. akkor - és csakis akkor - taná
csos kezébe vennie az ecsetet, hogy konkrétabb,
testibb alakzatokat varázsoljon a korábbi (eset
leg nemzedékekkel korábbi) "absztrakt" forma
keretekbe. És akkor, a rendelt nap rendelt órá
jában... "képét elbontja majd a fény".
Ami pedig lovas szentünk "rendellenes" vonu
lási irányát illeti, erre is megvan most már a
magyarázatunk: a fény útvonala ez voltaképpen,
az "Ő órájában". Mármint a Prokópioszéban, de
csakis és kizárólag mint a fény ezidőtájt és
éppen itt "akreditált"' képviselőjében. Nem követ
het hát más irányt, még akkor sem. ha a mi
földhözragadt fogalmaink szerint most mindjárt
nekimegy a szomszédos falnak.
De az is érthetővé válik fokról-fokra, miért
ragaszkodnak a szerzetes-építőmesterek, illetve
festők ahhoz, hogy sziklába faragott-festett for
máik rendszere minél hívebben megfelejen a
"városi" előképekének, jóllehet a gonddal meg
faragott oszlopok itt alig juthatnak valódi tartó
szerephez, s a kapitális (fővárosi) műízléssel
megfestett képek egy része az év jelentős há
nyadában egyáltalán nem is látható a homályos
odúkban. A megfelelés kényszere valójában nem
a főváros irányába noszogatja a mestereket.
Magasabb rendű "előképhez", a természet fény
által nyilvánuló, látványos ritmusaihoz kíván
nak "felzárkózni"
a maguk kis-világának.
mű-természetének csomópont-erővonalrendszerével. s így lesz művük - akár szándékuk elle
nére is főbb vonásaiban "megfelelője"
Konstantinápoly egykorú reprezentatív építészeti-festészeti együtteseinek - is!
Lássunk most néhány konkrét példát arra
vonatkozóan, milyen mélységig követik a szik
latemplomok freskódíszei a természet "saját"
életmegnyilvánulásaít. illetve azoknak az éven
belüli lüktetését. A legszebb idevágó példával a
göremei Szent Euszlathiosz templom kínál meg

bennünkett. (Vigyázat! - Eusztathiosz nem azo
nos Eusztákhioszszal, bár mindkettőjüket régtől
fogva tisztelet övezi ezen a vidékén.) A mini-te
ret felülről lezáró kupolában (4. kép) szabályos
négyküllójü kerék feszül - mintha egy nomád
jurta tetőszerkezetét bűvölte volna ide csetjével
a festő. A kupolát a függőleges falakra átvezető,
háromszög alakú falmezőkben, az úgynevezett
csegelyekben, az évszakok képjelei sorakoznak.
(5-6. kép) a halálfejjel koronázott, csontvázszerú
kóró nyilvánvalóan a telet idézi; a levelekben
már gazdag, de virágot, termést még nem hozó
növény alighanem a tavaszt. A tél-jel másik
oldalán ezek szerint a termés-ajándékokkal
gazdag ősz kell hogy mutatkozzék, az íves zárődású falmezők (lunetták) pedig mintegy összege
zik az év ilyetén ritmusaival kapcsolatos legfon
tosabb tudnivalókat. A kopár, sovány kereszt az
Őszi és téli csegelyek között szemmel láthatólag
a természet visszahúzódására és lekopaszodására utal. míg a tél és tavasz közé eső kereszt
megduzzad, virágba borul - valóságos életfává
terebélyesedik.
Ha ezek után újra felemeljük tekintetünket a
kupola körbe zárt egyenlő szárú keresztjére,
nyomban világossá válik annak elsődleges - mai
szóval
leginkább
"természettudományosnak"
nevezhető — jelentése. A horizontkört idézi
meg, amely, ha térbeli jelentését tekintjük
irányadónak, a napfelkelte-helyek éven belüli

4. kép Göreme. Szent Eusztathiosz templom, kupola
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5. kép Gőreme, S*£nt Eusztalhlosz templom, a 'kopasz' kereszt...

6. kép A kereszt 'kivirágzik

változásainak megfigyeléséhez Szolgáltat ősidők
óta igen alkalmas segédletet; ha pedig időben
értelmezzük, az évkort jeleníti, amelynek
egy-egy cikkelye pontosan egy-egy évszaknak
felel meg. Aminthogy a göremei Szent
Eusztathiosz templomban is minden egyes bol
tozati körcikkely alá egy-egy évszakjelző ábra
esik.a pontosan oda illeszkedő csegelyekbe.
Végül, ha minden előzetes spekulációt mel
lőzve. csupán arra figyelünk, mekkora felülete
ket fed le a folytonosan vándorló ámyékfolt a
fólénk boruló, köröskörül is. átmérői mentén is
fokbeosztással ellátott homorú "óraszámlapból",
akkor tetszés szerinti pontosságú idószakaszolás műszereként szolgálhat számunkra a "szent
hely" - mind a napok, mind az évek vonatkozá
sában.
Búcsúzzunk a kappadókial baarlangtemplomoktól. a bennük tartalmas és izgalmas képi
üzeneteik révén máig elevenen élő-ható "jóságos
öregektől" a Nobel-díjas Georgiosz Szeferisz vallomásos tónusú, mindamellett mértéktartóan
összegező, bölcs mondataival.

"Az utolsó Jény. melyet Bizánc a világra sugároz,
olyan kéve, amely két fókuszból ered. Az egyik,
Konstantinápoly, az előkelőséget és a bájt adja,
amelyet még az antik pogány korból őrzött meg.
A másik, a kappadókiai kolostoroké, a kézzelfog
ható élet lüktetését és üdeségét teszi hozzá.
Talán azt is mondhatom, hogy szerencsések
voltak azok a véletlenek, amelyek ezt az egxensúlyt még Jókor létrehozták; olyan időben, ami
kor mindkét hagyomány eleven volt még. Ha
másként történik, és mindegyikük a maga útját
folytatja, nagyon valószínű, hogy az egyik üres
formákká vagy valamiféle zavaros retorikai ma
gatartássá fajult volna,... a másik pedig, magára
hagyatva és mellőzve, nem jutott volna tovább a
népi kézművesség naiv alkotásainál"

Csoportkép az
1991. tavaszi
Gálost a i
találkozó
résztvevőiről
fPusnády Zsolt
felvétele)
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Részlet a szerző "Fényhimnusz" - Kappadókia
barlangszentélyeiben című. megjelenés előtt álló
könyvéből (Szerk.)
A felvételeket Gyarmathy László készítette.

Magyar Adorján

A SÁRKÁNYOK
RÓL A TERMÉ
SZETTUDOMÁNY
SZEMPONTJÁBÓL
Magyar Adóiján (lásd előző számunkat) fia. Magyar
Csaba mérnök, apja hagyatékának gondozója, kéziratai
kiadásának szellemi és anyagi ösztönzője, volt színes egy
eddig teljesen említés nélkül maradt kéziratot rendelkezé
sünkre bocsátani. Az alábbiakban néhány - jelzett helyen
történt és a J ó gondolatmcnetet nem érintő - rövidítéssel
közölt tanulmány alapkérdésével sokan, foglalkoztak már
/nagyon figyelemre méltó A sárkány és a2 ember című Jejezet
Várkonyí Nándor könyvében, a Szíriát oszlopai-banA Magyar
Adorján írásának egyik különös érdekessége, hogy rerxdkívül
sokoldalú ismereteire támaszkodva a magyar népmesék
sárkányának sajátosságaira irányítja a figyelmet, mint
amely egyedülálló részleteket őrzött meg az ősi képzetekből.
A kortárs természettudomány módszereihez igazodó analiti
kus elemzése mellett a másik különös érdekesség az a
látomásszerú kép. amelyet a tanulmány befejező részében
fe s t a nem-darwini fejlődéstörténetről. Eszerint az ember nem
a legutolsó, legfiatalabb teremtménye a természetnek, hanem
a legősibb, melynek a lobbi élőlény visszamardt elkorcstr
sült, egyoldalúságban megrögzódőtt alakja.

Sokat vitatkoztak már a tudósok azon. hogy
az ember mióta él a földön. Némelyek szerint
csak a Negyedkor (Quarter) elején (Diluvium)
jelent meg, mivel régibb korból származó lele
tekkel korábbi létezése nem bizonyítható. Má
sok. például Edgár Daqué szerint már a Har
madkorban (Tertier) is élt ember. Magam is e
véleményen vagyok, sót. szerintem az ember
értelmes lényként, bár a maitól meglehetősen
eltérő testalkattal, sokkal a Harmadkor előtti
időkben, tehát több millió évvel ezelőtt is már
ott volt. Az. hogy ily ősidőkben való jelenlétét
leletek nem bizonyítják, ezt még nem záija ki
okvetlen, mivel igen jól tudjuk, hogy mennyi
szerencsés körülmény véletlen összejátszása
szükséges ahhoz, hogy valamely tanúskodó ma
radvány százezredéveken át fölismerhető álla
potban megmaradjon és hogy ezenkívül mily
szerencsés véletlen kell még ahhoz is. hogy az
ember egy ily maradványra rá akadjon. Jól
tudjuk azt is, hogy Földünk kerge elenyészően
csekély része van meg csak fölkutatva, valamint
hogy óriási területeket, amelyek hajdan száraz
földek voltak, ma tenger borít. Az Archeopterix
ősmadár, amely még félig gyík. már madár volt.
sok százeezer példányban kellett, hogy éljen a
Földön,., mégis egykori létezését eddig mind
össze két megkövült maradványával bizonyíthat
juk. Aminthogy azonban a hüllőkből a mada
rakba való átmenetet képező ezen állat egykori
létezettségét a tudomány az említett kövületek
föltalálása előtt is ki tudta következtetni.
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ugyanígy annak is több módja és lehetősége
van. hogy az embernek a harmadkorbani és
annál régibb időkbeni létezettségére is következ
tethessünk. E lehetőségek egyikéről fogok itten
szölani.
Mindnyájan tudunk a sárkányokról beszélő
mesékről és mondákról, amelyekben pedig ép
pen a magyar nép rendkívül gazdag, habár nem
kevésbé gazdag például a kínai is. Sok sárkány
mondát találunk azonban különböző európai
népeknél is. sárkányok ábrázolataival egyetem
ben. amely utóbbiak többnyire ilyenek szoktak
lenni:
Nagyon érdekes egy a "Magyar Népművészet"
(Budapest. 1928. Egyetemi nyomda.) című mű
184. oldalán látható magyar népi sárkányábrá
zolaton a fej. Itt ugyanis a sárkánynak szarvai
is vannak. De van a sárkányokat ületóleg a
magyar népmeséknek még egy. más népeknél
elő nem forduló érdekessége, az ugyanis, hogy
itt bár a sárkánynak szárnya is van és a szél
sebességével tud röpülni, de emellett testalkata
nem csak hogy az emberéhez hasonló, hanem
emberi nyelven beszél is. kaija. buzogánya van.
sőt, némely mese szerint lova is, amelyen nyar
gal, a mesehőssel pedig hol karddal harcol, hol
pedig bírókra kel vele. Mindennek dacára mégis
hüllőféle, mert egy népi mondásunk meg így
szól: "Úgy vigyáz rá, mint a hétfejü sárkány a
tojására." Úgyszintén némely népmesénk szerint
a sárkánynak az "Alvi]ág"-ban. tehát a Föld
melyében, vára és ebben szolganépe is van,
amely várában a mesehős elrabolt nővérét vagy
aráját is fogva tartja.
Bár tud népünk olyan sárkányokról is ame
lyek tó. tenger vagy forrás mélyén laknak, vala
mint olyan röpülő sárkányokról is, amelyeken
egy garaboncos száguld a magasban. Ez utóbbi
ak valószínűleg a vihar vagy a viharfelhő meg
személyesítései. vagyis a mindent törve zúzva
pusztító fergetegei. A népi fölfogás szerint
ugyanis, ahol e sárkány és a garaboncos meg
jelennek. ott rettentő pusztulást okoznak, a
szélforgatagot pedig a sárkány farkának tartják,
amely, ahol földet ér, ott mindent összevissza
tör. Ha azonban mind e változatok közül valamelyet általunk idegenből átvettnek tételezünk
föl. úgy ez csak az utóbbiak valamelyike lehet,
mivel hiszen az emberszerű, kardos, buzogányos, lovon nyargaló sárkány a magyar népme
sék kizárólagos sajátja, illetve ilyen sárkányt
más népek hagyománya nem ismer. Másrészt
világos dolog az is, hoyg a sárkánynak a vihar
rali Jelképes azonosítása csak későbbi dolog
lehet, mert a sárkányokról szóló hagyománynak
előbb kellett meglennie, mint a sárkányoknak a
viharrali azonosításának. Még későbben kelet
kezhetett csak azon hiedelem is, hogy a sárká
nyon a garaboncos (varázsló) nyargal, bosszúból
pusztittatva azon vidéket, amelyen őt nem fo
gadták volt vendégszeretettel.
Említettem, hogy vannak olyan sárkánymon
dák is, amelyek szerint a sárkány kútban vagy
tóban lakik. Az ilyen sárkányról többnyire az is
mondatlk, hogy az emberektől leányáldozatokat
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követel, különben nem ad az embereknek vi
zet... Egy gyönyörű maros-tordamegyei magyar
mesében a király szép leányát elrabolni akaró
sárkány, midőn a kertben járó leány énekét
meghallja, szintén a tengerből jön ki, csurog
róla a víz. suhogó szárnyai szelet támasztanak,
ő pedig sötét felhő képében röpülve lecsap a
leányra, elragadja, elviszi az alvilágba, ahonnan
aztán a mesehős szabadítja meg. aki pedig,
amint az számtalan más mesénkből is kitűnik,
senki más mint őseink Napistene, vagyis a
megszemélyesített Nap maga és amely mesehő
sünk Szép Miklós. Szép Palkó. Világszép Urfi
neveken neveztetik, amiből az is kitűnik, hogy
mai népmeséink valamikor, a kereszténység
előtti időkben, még hitregék voltak. A sárkány
viharfelhőveli azonosítása mindenesetre az ősök
természetismeretét bizonyítja, mivel a felhő
illetve az eső valóban a tengerből és egyéb vi
zekből fölszálló vízpárából származik. Észre kell
tehát vennünk, hogy itt nem együgyű képzel
géssel van dolgunk, hanem ellenkezőleg, megle
pő tudással, amely tudás azonban költői mezbe
van öltöztetve.
Mások is kifejezték már azon sejtelmüket,
hogy az ősember a dinoszauruszokat még látta,
illetve, hogy azok utolsó példányaival harcolnia
is kellett és hogy ez a sárkánymondák eredete.
Hogy a dinoszauruszok a leletek szerint még a
Harmadkoméi Is régibb időkben már eltűntek,
az ezt nem teszi lehetetlenné, mert ha ritkán is.
de egyes példányok még azután is sokáig létez
hettek. Hiszen ismeretes az is, hogy a dino
szauruszok koránál sokkal régibb időkből szár
mazó egyes hal- és rákfélék ritka maradványok
ként némelyütt ma is élnek még. például Ju
goszláviában. az Ohrida tóban. M; több. Új-Zelandban ma is él még a dlnos;uiuruszok egy
rokona, a Sphenodon Punctatus, amely...
testalkatában a dinoszauroszokhoz áll közelebb,
mint a mai gyíkokhoz.
Én tehát határozottan azon véleményen va
gyok. miszerint nem csak, hogy az emberiség
nek volt ősidőkben egy korszaka, amelyben
testileg a mai emberektől eléggé eltérő volt
ugyan, de a maival egyenlő vagy ezt még meg is
haladó elmebeli képességekkel bírt, ha nem is
voltak a maihoz hasonló műszaki ismeretei;
hanem azt is vélem, hogy igenis létezett vala
mely. az emberhez többé-kevésbbé hasonló ter
metű, kétlábon járó. röpülni Is képes, embemyi
nagyságú vagy még nagyobb dinoszaurusz féle
is. amely az emberét megközelítő, ha nem is
ugyanannyira fejlett értelemmel is bírt és beszé
lőképessége is volt. Valóban népmeséink szerint
Is. bár a sárkány rettentő erejűnek mondatlk.
de kiválóbb eszével azért a mesehős végül min
dig diadalmaskodik fölötte...
A leletek bizonyítják is, hogy több dinoszau
ruszfaj valóban ember módjára, két lábon járt
és hogy első végtagjai tényleg nem is lábak
voltak, hanem valóságos kezek, amint azt az
iguanodonok csontmaradványain is láthatjuk.
Hogy még eddig nem akadtunk olyan embersze
rű testalkattal bíró dinoszauruszmaradványok-

ra, amelyeknek egyúttal emberszert feje is lett
volna, ez még egyáltalán nem záija ki azt, hogy
ilyen dinoszauruszok létezhettek.
Lássuk már most, hogy a magyar népmesék
és más népek hagyományai szerint a sárkány
milyen lehetett? Más népeknél is, de különösen
magyar népmesékben a sárkányokról az is
mondva van. hogy három, hét vagy tizenkét
fejük volt. Hogy a hét- vagy tizenkétfejúség már
csak költői vagy meseszert túlzás, bizonyosnak
tarthatjuk, bár a görögök "Laemai hydrá”-ja is
ilyen sokfejúnek képzeltetett. valamint HátsőIndiában is még általános hitregei lény az ilyen
sokfej ú óriási kígyó. Tény. hogy cppen a hüllők
nél. bár ritkán, a kétfej úség. életképesen, való
ban előfordul. A francia "Je sais tout" című
folyóirat 1905. júliusi számában bemutatja egy
kígyó rajzát, amelynek két tökéletesen kifejlett
és egyforma nagyságú feje van. amely állatot
New York közelében találtak és élve az ottani
állatkertnek adtak át. Másik esetet ismertet
Pucává város környékéről (Oroszország) a
"Vjesnlk u sxjedu" folyóirat, Zágráb, 1956 de
cember 5. Nem lehetetlen tehát, hogy hüllőknél
háromfejűség is előfordult, amiszerint minden
esetre a többfejű sárkányokról szóló meséknek
van igaz alapja is.
A magyar "Vas Laci" című mesében a mese
hős a sárkánnyal birokra kel. Vagyis a sárkány
nem képzeltethetett az embernél sokkal nagyob
bnak. amit igazol az. hogy voltak körülbelül
embemagyságü dinoszauruszok is.
Hogy a görög monda szerint a laemai mo
csarak Hydra nevű sárkánya levágott fejei újra
nőnek, ez sem egészen természeti képtelenség,
legföljebb költői túlzás. Ismeretes, hogy a gyíkok
leszakadott farka kinő újra. sőt némely kétéltűnek még levágott lába. kiszúrt szeme is; meg
sejtettük pedig föntebb, hogy a hagyományok
sárkánya esetleg még sárkányszerű őskétéltűféle is lehetett. (Miután pedig a kétéltűeknek

még húsos ajkai, mozgékony nyelve is van.
valamint ezek eléggé változatos hangadásokra is
képesek, mindez a sárkány mesebeli beszélőké
pességét is közelebb hozza a lehetőséghez.)
Fölemlíthetjük itt még azt is, hogy az őshüllők
nek voltak olyan alakjai is. amelyeknek feje a
testhez arányitva rendkívül kicsi volt és hogy
egész szervezetük központja nem is az agyvelő.
hanem a gerincvelő kersztcsontfölötti hatalmas
megvastagodása volt. amely megvastagodás az
agyvelő tömegét többszörösen meghaladta. Mivel
tehát a fej eszerint mellékesebb valami volt,
annak újranővése sem képtelen gondolat. Csak
abban láthatunk nagyobb költői túlzást, hogy a
Hydra minden levágott feje helyett két új feje is
nő. Mindenesetre az. hogy a Hydra mocsárban
élő lénynek mondatik és hogy a sárkányokkal is
a regék többnyire vizet hoznak kapcsolatba, az
is arra mutat hogy a sárkánymondák eredetét
valamely ősi, félig hüllő félig kétéltúféle lény
képezte. Az új-zeelandi Sphenodon Punctatus Is
testalkatában tulajdonképpen átmenetet képez
a kétéltűek és hüllők között és annyiban is
sárkányszert, hogy nem csak pikkelyei, de
hátán végig tüskéi is vannak.
A magyar népi sárkányábrázolatokon a sár
kánynak füle is van. azaz tehát nem csupán
fülkagyló nélküli hallószerve, mint általában a
hüllőknek, ami élettani képtelenségnek tűnhet
ne föl. pedig nem az. mert semmi sem bizonyít
ja. hogy az őshüllőknek ne lehettek volna fülkagylószerű, azaz hangfogó bőrképződményei.
Mi több, ma is léteznek gyíkok, amelyek nyakán
ilyen bőrképződmények vannak. Ilyen például a
Chlamidosaurus kingi Gray nyakán is a kife
szíthető és összecsukható, tehát mozgatható,
bőrképződmény, amely neki harcban valószínű
leg védelemül is szolgál, de amelyről Brehmnél
(Tierleben. 1925. V. kötet. 57. oldal) még a
következőket is olvashatjuk:..."ez egyúttal igen
nagy. fülkagylószerű hangfogóul is szolgál."
Szerintem ugyanez állhat egy másik gyíkféle (a
Draco volans) hasonló mozgatható bőrképződ
ményére is, amely az álatnak szintén a nyakán
van. Mi sem valószínűbb tehát, hogy a dino
szauruszoknak és azok elődjeinek, az őskétéltűeknek. is voltak ugyanilyen hangfogói, azaz
fülei, amiről eddigi leletek azért nem nyújtanak
bizonyítékokat, mert ezen ósállatokról csak
csontleleteink vannak. A lágyrészek a sokezer
év alatt teljesen elenyésztek. Azon körülmény
pedig, hogy e bőrképződmény inkább a nyakon
van és nem a fejen, mint a mai fülek, az
élettanilag igen természetes dolog. Tudjuk
ugyanis, hogy a belső hallószervek a halak
nyakán lévő kopoltyúkból képződtek, azokból
alakultak át, valamint tudjuk azt is, hogy az
emberi ébrénynek is eleíntén kopoltyúi vannak,
amelyek fülekké alakulnak át. de ezek az ébrénynél még egészen a nyakon vannak és csak
a megszületés előtt vonulnak följebb...
Az említett "Brehm" kötetben az 58. oldalon
pedig még azt is olvashatjuk, hogy éppen a
Chlamidosaurus kingi Gray, mint némely más
gyík is, tud két hátulsó lábán szaladni, mikőz-
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ben két első lábát függőlegesen tartja lefelé,
farkát pedig vízszintesen a levegőben... Szem
pontunkból meglepő egyezés, hogy uganazon
gyíkfajtánál találjuk meg úgy a kezdetleges
füleket, mint a kétlábonjárást.
Az állattanban kevéssé járatosak azt is
élettani képtelenségnek fogják tartani, hogy a
magyar népi sárkányábrázolatokon a sárkány
nak néha. a kínai ábrázolásokon pedig mindig
szarvai is vannak... Ez sem képtelenség, mert
íme "Brehm"-nél két gyíkfélét is látunk szarvak
kal. Az egyiket az V. kötet 70. oldalán Moloch
horrídus név alatt, ennek testén egyébütt is
vannak hasonló tüskéi, de ezekről a szövegben
ez áll: "A legnagyobb és legerősebb két ilyen
tüske az állat fején van. emlősállatok szarvai
ként." A másik gyikfajta a Chameleon
deremensis (a 222. oldal melletti táblán ábrá
zolva). amelynek nem csak fején vannak szar
vai. hanem egy az orrán is. tökéletesen úgy,
mint az orrszarvú és az orrszarvú dinoszaurusz
(Triceratops) orrán. Holott ugyanezen gyíkfajta
bőre egész testén egyébütt teljesen síma. Vagyis
azt képzelni, hogy a sárkánynak szarvai is vol
tak. egyáltalán nem képtelenség.
A legnagyobb képtelenségnek tűnhetik azon
ban föl élettani szempontból az. hogy úgy a
majö'ar népi, mint más európai népek sárkányábrázolatain ezeknek többnyire nem csak négy
rendes végtagja, de ezenkívül még szárnya is
van. Ez azért tűnik fői nekünk képtelenségnek,
mert tudjuk, hogy úgy a madaraknál, mint a
röpülni tudó emlősállatoknál (a denevérféléknél)
a szárnyak mindenütt az első végtagokból, azaz
a "kezek"-bői képződnek. Eszerint aztán az élet
tanban valamennyire tanult ember lehetetlen
nek tartja, hogy valamely állatnak rendes négy
végtagja és ezenkívül még szárnya is legyen. A
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magyar népmesék szerint a sárkánynak emberszerű alakja és rendes kezei is vannak, ame
lyekkel buzogányt, kardot forgat és ezenkívül
még szárnya is van! Pedig itt Is az ősi népi
hagyománynak van igaza és nem a félig tudo
mányos okoskodásnak! Mert íme, ma is létezik
egy gyikfajta. amelynek bár megvan mind a
négy rendes végtagja, de ezenkívül szárnyai is
vannak. Ez az amelynek latin neve "Draco volans" azaz "Röpülő sárkány"!...(Brehm:Tierleben)
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Gyermekkkorunkból... mindnyájan tudjuk, hogy
a papirosból készülő és a szélben fölszálló játék
neve is "sárkány", ami tehát szintén azon ős
időkből reánk maradott hagyományból szárma
zik, hogy a sárkányok röpülni is tudtak. Az
említett gyíkfajta, bár nem tudja szárnyait föl és
le is lebegtetni, mint a madarak, hanem azokat
csak kifeszitve tartva, a magas fák egyik ágáról
a másikra vagy egyik fáról a másikra szálldos.
de tudvalévő hogy a röpülő állatok szárnyai is
így keletkeztek, illetve, hogy szálldosásuk csak
utóbb alakult igazi röpüléssé. Ámde ezen
"Draco volans" nevű gyík. ha szárnyait nem is
tudja föl és alá regebtetnl, de azokat kifesziteni
és teste két oldalára összecsukni igenis tudja.
Szárnyait hosszúra kinyúlott bordái képezik
azáltal, hogy közöttük vékony bőr feszül ki,
valóságos szárnyakat képezve... Igen valószínű,
hogy az ősmadár (Archeopteríx) is még inkább
csak szálldosni tudott, röpülni még csak igen
tökéletlenül, mert még nem volt a mai mada
rakéhoz hasonló fejlett mellcsontja, s ennélfogva
a szárnyaknak röpülő mozgást adó mellizmai is
még fejletlenek kellett, hogy legynek...
De hátra van még a legnagyobb élettani kép
telenség! Az. hogy a sárkányoknak nem csak
emberi alakja, hanem az emberhez hasonló
értelme és beszélőképessége is lett volna! Az
emberszerű alak magában véve még nem volna
képtelenség, mert tudjuk, hogy ma is vannak
emlősök, békák, gyíkok amelyek testalkata az
emberéhez eléggé hasonlatos, sót az őskorból
származó, úgynevezett "kézállatok" megkövült
nyomdokai, amelyek emberi kezek lenyomataira
oly megdöbbentően hasonlítanak, azt is valószí
nűvé teszik, hogy emberszerű lények már amaz
ősidőkben is éltek, ha ezek még nem is voltak
emlősök. Hanem képtelenségnek tűnhetik föl az.
hogy létezhettek volna olyan sárkányok is. ame
lyeknek emberi értelmessége és beszélőképessége lett volna. Minden népnél vannak ugyan
olyan népmesék, amelyek szerint különböző
állatok beszélnek, csakhogy mi ezt magától
értetődőleg költői képzelet szüleményének tart
juk. Szerintem azonban éppen azon körülmény,
hogy ilyen meséi oly számos népnek voltak és
vannak, azt teszi valószínűvé, hogy itt mégsem
egyszerű költői kitalálással van dolgunk, hanem
ősi. az emberiség közös hagyományával, amelyet
költői képzelet csak utóbb színezett ki és vitt
túlzásba... Tény azonban, hogy nem egy ma is
létező állatfaj őskori, kezdetlegesebb alakján
koponyája, a leletek bizonyossága szerint, a
mainál sokkal emberibb volt. amiértls azt vél
hetjük, hogy az állatok, bár különböző irányba
specializálódtak, amennyiben bizonyos képessé
geik (futás, úszás, fáramászás, röpülés. ragadozás) mind tökéletesebbekké lettek, miközben
szellemi képességeik és agyvelejük elkorcsosodtak. Ha tehát az ósáliatok némelyike a maiak
nál emberibb szellemi képességekkel bírt. akkor
bizonyos, hogy agyvelejük beszélőközpontja sem
volt még annyira visszafejlődve, mint a maia
ké...

Joggal következtethetjük tehát mindezekből
azt, hogy ősidőkben igenis éltek egyes állatfa
jok. amelyek egyideig ugyanolyan irányban
kezdtek volt fejlődni, mint az ember, vagyis az
agyvelő és ebből folyólag a szellemi képességek
kifejlesztése felé, vagyis hogy emberszerűekké
kezdettek lenni, amit igen nagy mértékben kü
lönösen a majmok értek volt el, de utóbb a
fejlődési irányból eltértek és ismét mindinkább
elállatiosodtak, degenerálódtak. Ugyanakkor az
ember maga ezen fejlődési irányban megmara
dott. kivéve nála is egyes fajokat, például a ma
már teljesen kiveszett neandertaloid fajokat és a
kiveszőfélben lévó ausztráliai őslakókat és a
pápuákat. Mivel pedig hasonló jelenséget nem
csak az emlősöknél tapasztalunk, például az
ősmadár agykoponyája a mai madarakéhoz
képest igen nagy volt, joggal következtethetjük
azt is. hogy ősidőkben létezhetett egy dinoszau
ruszfaj is. amely a mai hüllőknél és a többi
dinoszaurusznál is sokkal fejlettebb agyvelővel
és szellemi képeségekkel bírt.
Ha pedig az emberiség sárkányhagyományai
élettanilag ily meglepően igazolhatók, akkor
teljesen jogosult azon következtetés is, hogy az
ember az őshüllőket, azaz a dinoszauruszokat
még látta és ezek között egy emberi vagy majd
nem emberi alakú és értelmiségú fajta utolsó
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példányaival harcolnia kellett. Itt azonban e
föltevés bizonyításának csak egyik módját hasz
náltuk föl. míg a másikról és nem kevésbe ér
dekesről más alkalomkor fogunk szólani. Ez a
másik mód azt is valószínűvé teszi, hogy meg
van az élettani lehetősége annak, hogy az em

ber homályosan bár és többé-kevésbé öntudat
lanul, olyan dolgokra is visszaemlékezhessen,
amelyek igen sok ezredévvel ezelőtt élt őseivel
történtek.
(1954)

A solymári 12 osztályos Waldorf-iskola terve (1989). földszint és emelet alaprajza és az északi, völgy felAK nézet (montázs). Makovecz Imre
terve, munkatárs: Tűri Attila. Az első magyar Waldorf-iskolaepület terve nem valósul meg. jelenleg más helyszínre vonatkozó tárgyalások
vannak. A tanítás Solymáron két éve átmeneti helyiségekben folyik.
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Udo Herrmannstorfer

INFORMÁCIÓ ÉS
MANIPULÁCIÓ
KÖZÖTT
A reklámipar nélkülözhetetlennek látszik.
Nemcsak azért, mert milliárdos gazdasági ága
zattá vált, hanem még fontosabb a kulcspozíció-^
ja olyan kapuként, melyen át a fogyasztók vá
sárlási döntési központjába lehet belépni. Még
egy Jó gyártmány sem jelent önmagában sikert,
különösen a konkurrencla és a túlkínálat körül
ményei között. Eladni ezért ma fontosabb, mint
gyártani, a jő eladók minden szakmában a leg
jobban fizetett tevékenységet űzik. A reklám
eközben átveszi a publikáció, az információ, a
bemutatás és az érvelés feladatát, sőt még a
szuggeszeióét és a manipulációét is. A reklám
nak igényeket kell támasztania, aktivitást kivál-,
tanla a kielégítésükre, és a fogyasztó elhatáro
zását a hirdetett cikk megvásárlására kell
irányítania. A reklám segít fenntartani és nö
velni a forgalmat.
A vevő megnyeréséért folytatott küzdelemnek
ára van. Szakértői becslések szerint például egy
új cigarettamárka piaci bevezetése 50 millió DM
körüli reklámköltségbe kerül, ha a gyártását
kifizetődővé akaiják tenni. A költségek az utób
bi évtizedekben állandóan növekedtek: egyre
több áru tolakszik a piacra és egyre gyorsab
ban, ezért a vevőt ki kell mozdítani fogyasztási
telítettségéből és új vásárlásra kell ösztönözni.
Zabálásl hullám, öltözködési hullám, lakberen
dezési hullám, sporthullám, mindenféle divat
hullám - míg az első hullámokat még csak az
egzisztenciális szükségállapot mozgatta,
az
utóbbiakat kizárólag a reklám hívta életre. A
hatalmas költség mégis kifizetődik, különösen
ha egy szakmán belül mindenki így viselkedik.
Ekkor ugyanis a reklámköltségek belekalkulál
hatok az árba. amit a vevő a reklám "áldozata
ként" - szakmai körökben inkább célcsoportot
mondanak - megfizet.
De vajon a gyártó gazadasági eredménye
önmagában kielégítő igazolása-e a hatalmas
népgazdasági ráfordításnak és a mai reklámipar
teljes médiumtechnikai eszköztárának?

Az ítélőképesség bilincsbeverése
Minden
munkamegosztásos
gazdaságban
belső szükséglet a kölcsönös információ. Hon
nan lehetne különben tudni, mire van valaki
nek szüksége, vagy mit kínál? Ez a valóságos
szükséglet szolgál a hirdetési szakmabeliek
mindenféle reklámtevékenységének átfogó igazo
lásául.

Valamely áru vagy szolgáltatás megvásárlása
kor egy ember szándékos cselekedetéről van
szó! Ilyen akarati impulzusok felmerülhetnek
szervezetünk különböző tudatalatti, vagy féltu
datos tartományában, például kívánság, ösztön
stb. formájában. De igazán szabadnak és em
beri méltóságúnak csak akkor érezzük magun
kat. ha akaratunk motivációja tőlünk magunk
tól származik. Ez pedig csak tudatos lehet. Bár
nem elégíti ki automatikusan a szabadság felté
telét minden, ami cselekvési szándékként belép
a tudatunkba mégis alkotmányellenes is és
ellentmondásos is volna, ha a belső küzdelem
ténye oda irányulna, hogy egy ember cselekede
teit kívülről lehessen manipulálni. Az az alkot
mányi alaptétel, hogy "az emberi méltóság sért
hetetlen". megköveteli, hogy a másik kialakuló
énjét feltétlenül tiszteletben tartsuk. Az informá
ció ma tehát csak azt Jelentheti, hogy a fogyasz
tó értelméhez fordulunk, de nem befolyásoljuk
közvetlenül az akaratát.
A
hirdetések
mondanivalója
azonban
szándékosan a fogyasztó tudatát igyekszik irá
nyítani, vagy megkerülni. A kielégíthetetlenül
információkat igénylő ítéletalkotástól inkább
döntés- és ezzel vásárlásgátló tényezőként fél
nek a hirdetők, melyet jobb kikapcsolni, vagy
megkötni. A megkötést leginkább úgy lehet
slémi, ha leegyszerűsített és sikeresnek bizo
nyult kliséket, frázisokat, címszavakat használ
nak, egyoldalú figyelemfelhívást, féligazságokat,
általánosításokat, állításokat, túlzásokat, és így
tovább.
Ez a manipulálás egyik útja. amely a tényék
től és az Igazságoktól egy látszatvilágba és a
valótlanságokba vezet.
A másik út az ítéletalkotás teljes megkerülé
sével a lelki élet olyan tájaira visz. ahol a be
nyomástól a szándékos cselekedethez vezető út
rővidebb. kényszerűbb és így kevésbé tudatos,
például a hajlamok, kívánságok, ösztönök eseté
ben. Ha közvetlenül hozzájuk fordulunk, az a
leggyorsabb és legbiztonságosabb út a vásárlási
döntéshez. Ez a nem teljesen tudatos lelki élet
ezért a legkedvesebb célpontja a reklámnak.
Mindig újabb viselkedési mechanizmusokat
fedeznek fel és használnak ki. A befolyásolási
kísérletek valóságos pergőtüze zúdul naponta a
magunkfajta polgárra - mint a kísértés nyilai
Szent Antalra - és szakadatlanul felkorbácsolja
lelki életünk alsó régióit.
És miközben reklám ilyen módon a forgalomnövelés egyoldalú eszközévé züllik. a jólétre
törekvő társadalom elhasználó-eldobó társada
lo m i á válik. F gyakorlatilag nem is mutatható
ki: mindaz a szükségtelen fogyasztás, idő előtti
eldobás, fel nem használás, amit a reklám idéz
elő, népgazdasági szinten a hirdetés terhére
könyvelhető ráfordításként Jelenik meg. Hogy ez
a könyvelési tétel szédítő magasságokat érhet
el, az már az első megfontolás során világossá
válik és egyre erősödő kritika alapjául szolgál.
Népgazdasági költségkeretek hiányában ez még
sincs tudatosítva. Inkább a reklám pozitív, kon
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junktúra- és foglalkoztatásnövelő hatására szo
kás hivatkozni.
Gazdálkodni tulajdonképpen annyit Jelent,
mint azokat a termékeket gyártani és azokat a
szolgáltatásokat nyújtani, amelyekre emberi
Igény van és amelyekért az Igénylők pénzt Is
hajlandók adni. De a ml gazdálkodási módunk
régen megfordította ezt a tényállást. Mivel
ugyanis egy munkamegosztásos társadalomban
jövedelem csak saját teljesítmény áruba bocsá
tásából keletkezhet, a Jövedelemszerzés vágya
nyomást gyakorol az eladásra is. Ettől az em
berek "természetes" igénynyilvánitása a saját
jövedelemszerzési vágyukra akadállyá válik,
amit a hirdetés segítségével minden körülmé
nyek között el kell hárítani. (Ugyanebbe az
irányba hat a vállalkozásoknak a forgalom fenn
tartására és növelésére irányuló saját dinami
kája és a műszaki haladás megvalósítására
törekvő akarat Is. Az eredetileg másodlagos
hatások itt is elsődleges céllá válnak.) Mivel
pedig a többleteladás többtermeléshez és ezzel
rendszerint többletfoglalkoztatáshoz és többletjö
vedelemhez is vezet, általános megítélés szerint
ez a fejlődés rendkívül szociális: minél többet
fogyaszt valaki, mmél nagyobb tehát a foglal
koztatási kihatás, annál szociálisabb a magatar
tás. Valaminek a szociális volta tehát a fogyasz
tási szint függvényévé válik. A gazdaságosság
maximumának helyébe a fogyasztás maximuma
lép. A gazdálkodás értelme a feje tetejére állt.
Ez a fejlődés reklám nélkül elképzelhetetlen. Ezt
legjobban a divat mutatja. A divatban megpró
bálnak egy bizonyos, mesterségesen keltett
viselkedési mintát általánosan kőtelezővé tenni,
annyira, hogy az egyén, ha nem akar "ódiva
túan" kinézni, ne tudja kivonni magát alóla. A
divat tömegjelenség. Mivel mesterségesen csinál
ják. az embertől függ. Még ha általában esztetlzáló formában jelenik is meg. gazdasági jelentő
sége a döntő. Elsőként Vance Packard mutatott
rá erre a manipulációra. "A titkos csábítók"
című könyvében.
A divat változása - gazdasági értelemben még kitűnően használható Javak "elavulásához"
vezet, miközben ugyanolyan mesterségesen új
irányt és vele új eladási lehetőséget teremt. A
régi termék már nem "menő". A divatban sok az
érdekelt, ezért csak intenzív propagandával
érvényesíthető. Ezenkívül megfigyelhető, hogy az
élet egyre több területén uralkodik el a divat. A
divat nemcsak igényli a reklámot, hanem a
ieremtménye is. A divatban diadalmaskodnak a
manipulációs lehetőségek.
A reklám tehát az eladási erőfeszítésekkel
karöltve egyike azoknak a lényeges eszközök
nek, melyektől az eredeti szociális életvitel a
magatartási formáival együtt a feje tetejére állt:
többé nem a gazdaság szolgálja az igények kie
légítését, hanem az életnek kell egyre inkább a
gazdaság igényeihez igazodnia. Alany és tárgy
felcserélődött.

A reklám, mint gyorsító tényezó

56

A fogyasztó vásárlási magatartásának befo
lyásolásával a reklám lényegesen hozzájárul a
gazdasági növekedés meggyorsításához. Ami
egyébként lassan érne be. azt a felpiszkált igény
gyorsabban realizálja. Ez az akcelerációs elv
lehetővé teszi a társadalmi össztermék annyira
áhított növekedését, viszont egyre jobban mu
tatkoznak az árnyoldalai. Eddig ugyanis csak a
termelést mérték, az eldobást, a környezet
szennyezést és a munkaerópocsékolást nem.
Végülis mennyi termék marad felhasználatlanul,
bár megvették és kifizették? Rendszerint megvá
laszolatlan marad az a kérdés is. mennyire
emberi és értelmes módon gazdálkodnak a "ha
ladással". Mert a reklámstratégák végső soron
nem tartják magukat felelősnek a fogyasztók
belső fejlődéséért. Ki számítja ki egy cigarettareklám "sikerével" szemben a betegellátási költ
ségeket? A pusztító játékszerekkel szemben a
gyerekek belső elszegényedését? Melyik sikeres
hirdető érez bűntudatot, ha a fogyasztó az 6
terméke kedvéért adósságba veri magát? Más
szóval: a társadalmi termék mennyire társadal
mi. azaz szociális?
Persze mondható, hogy mindenki maga alakítja
az életét és viseli érte a felelősséget, végülis
nem muszáj szót fogadni a reklámnak! De vajon
mondhatja-e ezt az. aki a maga manipulációs
tevékenységével a másik döntési szabadságát és
vele a felelősségvállalási lehetőségét belső kény
szerhelyzetének kihasználásával aláaknázza és
ezzel erejétől fosztja meg? Nem hasonlít ez ah
hoz az ismert esethez, amikor a tolvaj kiált
"fogják meg!"-et?
Ilyen kérdésekért hamar rásütik az emberre
a haladás ellenségének bélyegét. De ki dönti el.
mi a haladás és milyen gyorsan kell haladni?
És létezik-e egyáltalán haladás, ha az ember
maga nem halad? Talán nem túlzás, ha az
embernek az a benyomása támad, hogy jelenleg
a jólét gyorsabban nő. mint ahogy az ember
érik, aki élvezi.

Reklám és médiumok
A reklám információ, amit közvetíteni kell,
ezért közvetítő közeget (médiumot) kíván. Minél
több emberhez jut el, annál hatékonyabb. így
például egy hirdetés elhelyezésekor fontos szem
pont valamely kiadvány eladott példányainak, a
nézőknek, vagy a hallgatóknak a száma. Aki
tömegekhez akar szólni, az tömegkommunikáci
ós eszközöket vesz igénybe (és előmozdítja, hogy
akikhez szól. tömeggé váljanak).
Fontos kritériuma a reklámnak a figyelem
keltő hatás. Amit senki nem lát és nem hall,
annak reklámértéke sincs. Ezért tülekednek a
hirdetések a legjobb műsoridők felé. És nálunk
is már csak egy kis lépés kell ahhoz, amikor
valamilyen műsort a legizgalmasabb pillanatban
megszakítanak csak azért, hogy az egészen
másra irányuló figyelmet a hirdetés mondaniva
lójára fordítsák. Ezzel a manipulációs fáradozás
újabb áttörést ér el.

De ezt a fáradozást az eszközök változatossá
ga is segíti. Hiszen a nyomtatott sajtótól a rádi
ón át a televízióig tartó fejlődéssel a befogadók
tudati állapota is változik. így a televízió eseté
ben olyan lesz a befogadó tudata, hogy abban a
letompitott állapotban alig tud ellenállni a rek
lám mondanivalójának. Ugyanakkor ezek az új
eszközök a komputertechnikával karöltve a
hirdetés tartalmának olyan megjelenítési lehető
ségeit kínálják, amelyek határai ma még beláthatatlanok.
De gazdasági szempontból is mutatkozik két
figyelemre méltó tendencia. Elsőként az a tény.
hogy a reklámköltségek az eszközök műszaki
fejlődésével párhuzamosan egyre nőnek. A tele
víziós hirdetés a maga percenkénti tízezer már
ka nagyságrendű költségeivel - hozzá a hirdeté
si anyag elkészítésének horribilis árával - oda
vezet, hogy csak tömegáruk készítői és széles
választékú gyártók vagy kereskedők vehetik
igénybe.
Ennek az esélyegyenlőtlenségnek következmé
nye: a koncentrációs és hatalmi tendenciák
elősegítése a gazdaságban. De ami vele jár: az
életkörülmények uniformizálása, azaz eltömegesítése, szociálisan nézve az egyéni életminőség
szemmel látható romlását jelenti.
A másik tendencia: a médiumok függése a
reklámtól. Ma már egyikük sem tudna fennma
radni hirdetések nélkül. Még az újságok és
folyóiratok költségeinek kétharmadát is gyakran
a hirdetések fedezik. Ez egyrészt oda vezet,
hogy az információkat egyre több hirdetés szövi
át. Minden reklámmégbízás további szöveget
igényel és ezzel megnöveli a lap oldalszámát.
Az a lehetőség, hogy a hirdetések útján nagy
bevételhez lehet jutni, egyre több vállalatot csá
bított arra. hogy ne azért működtessen médiu
mot, mert valamilyen mondanivalója van. ha
nem mert üzletet lát benne. Egyre több olyan
folyóirat és tévéműsor jelenik meg, melynek
tulajdonképpeni értelme csupán annyi, hogy
megfelelő keretül szolgál a hirdetések mondani
valójának. A társadalmi valóságot egyre inkább
színpadra rendezik.
Drámaivá akkor válik ez a függés, amikor a
tartalomba is beleszól. Ez nemcsak azokra az
eszközökre érvényes, amelyek eleve reklámra
vannak orientálva, hanem komoly információs
erőfeszítésekre is. Ez a reklámipartól származó
nyomás természetesen abból is ered. hogy ép
pen a hirdetési bevételek keltik a médiumok
fogyasztóiban az olcsóság téves benyomását. Ha
egy napilap vásárlója tényleg azt hiszi, hogy az
újságja csak 1.50 DM-be kerül, ezzel a függőség
csak megkövül. Mert sokéves tév információ
után és más médiumok ugyanilyen hamis ada
taival összehasonlítva nem lesz már hajlandó a
valódi. 5 DM körüli árat megfizetni. A teljesség
kedvéért hadd mutassak itt rá arra is, hogy
azáltal, hogy a reklámok révén - melyeknek a
médium tartalmához semmi közük - ilyen látszatolcsöság áll elő, létrejöhetnek olyan médiu
mok. amelyeket egyáltalán nem a befogadóik
akarnak, csak az olcsóságuk miatt vásárolnak.

vagy fogyasztanak. Szelekció, vagy mélyebb
kapcsolat nincs, kétség esetén legfeljebb eldob
ják a folyóiratot. Hiszen nem lóvásár volt.

Megszüntetni a reklámot?
Talán kiviláglott az eddigiekből, hogy a hir
detés kétélű dolog. Egyrészt a modem társada
lom információigényére támaszkodik és ha ki
elégíti, akkor nélkülözhetetlen. Másrészt az
információk tálalási módja révén a legrosszabb
manipulációknak tár kaput. Tűi egyszerű lenne
feltételezni, hogy a reklámok megszüntetése
megoldaná az utóbbi problémát. Mert a reklám
csak eszköze gazdálkodásunknak. Aki ki akaija
küszöbölni a reklám veszélyeit, annak másféle
gazdálkodási módot kell elősegítenie, olyat,
amelyben más információs formák alakulnak ki
és amelyben az óriásira nőtt ráfordításokat
egészségesebb célokra használják fel.
Mindenesetre sokat lehetne nyerni azzal, ha
jogi életünkben erősebben érvényesülne annak
a tudata, ami az alkotmányban az első helyen
áll, nevezetesen az emberi méltóságé. Miközben
a magántulajdonon esett legkisebb sérelmet is
megtorolják, a másik ember manipulálása bo
csánatos bűn. Ezzel a legkevésbé sem a bírósá
gokra célzok, hanem az egyes ember jogérzékére
és öntudatára. Mert egy tekintetben a legkemé
nyebb hirdető is sebezhető - ha a mondaniva
lóját nem veszik tudomásul. És ezzel meg is
tennénk az első lépési egy új gazdasági tudat
hoz; és ezt mindenki maga is meg tudná tenni.
Az írást a Frankfurtban megjelenő Info 3. c.
folyóirat 1991/1. számából fordította Vadas
Gábor

57

FORMES DES METHOPOLES címmel március 6. és
május 27. között a párizsi Gcorges Pompidou Centre kiállí
tást rendezett négy európai nagyváros. Barcelona. Düssel
dorf. Milánó és Párizs új design irányzatairól. A kiállítás
katalógusában további öt város. Berlin, Bécs, Budapest,
Nápoly és l^ndon anyaga is szerepel. A kiállítás szervezői
arra kértek, hogy ÚJ irányzatok a budapesti designban
címmel iijak tanulmányt a katalógus számára, különös
tekintettel a regionális törekvésekre. A bevezetésben kifejtet
tem. hogy a témát sem Budapestre, sem a legutolsó évekre
nem lehet leszűkíteni és hogy valójában nem a nyugati
értelemben vett desígn-ról van szó, ha a magyar rcgionalizmust vizsgáljuk. Ennek megfelelően a tanulmány az alábbi
címmel jelent meg a katalógusban:

Sikerül-e a magyar tárgykultúra
jövőjét összekötni a múltjával
Ebből a tanulmányból idézek:
...A regionális törekvések jelentőségének megértéséhez
időben is szükséges tágítani a határokat. Az a folyamat,
amelybe a mai törekvések is beleilleszkednek, a múlt század
végén indult meg. A mai alkotók ezi ?z örökséget tudatosan
vallják. így kívánnak részesei lenni egy hosszú távon újra cs
újra felszínre kerülő kulturális áramlatnak, tevékenységük
tehát a "divat-szerűséggel" szembeni ellenpólust jelenti.
A mai értelemben vett regionalizmus tárgykultúrában
történt kibontakozása először a századfordulón történt.
Korábbi, hasonló szellemű kezdeményezések után akkor jött
létre a nemzeti karakterű tárgykultúra (ezen belül az építé
szet) iránti tömegigény a szükséges gazdasági háttérrel. A
századforduló az egész magyar építészet fénykora. A rendkí
vül sokszínű, szinte minden kortárs stilusáramlat hatását
felmutató építőtevékenységben jellegét tekintve két féle
hatást lehet különválasztani. A "kontinentális" hatás első
sorban formai jegyekben mutatkozik meg és ennyiben
nemzetközi jellegű. Budapesten sok épület és egykori beren
dezés létesült az osztrák szecesszió, a német Jugcndstil
vagy a francia Art Nouveau formajegyeivcl. A "tengerentúli"
hatás (amely amerikai elemeket is hordozott) kisebb részben
közvetlenül Angliából, nagyobbrészt osztrák és német, főleg
azonban skandináv közvetítéssel érkezett Magyarországra.
Bár ennek az áramlaüiak is vannak nemzetközileg közös
formai ismérvei, ennél jelentősebb a szemléletbeli azonos
ság. mely az egyes országokat a saját hagyomány felé fordu
lásra ösztönözte.
Eurőpaszerte és Magyarországon is alapos gyűjtőmunká
val számba vették a népművészet eredményeit* A megisme
rés szándékával jöttek létre a skanzenek, kiállításokon
bemutatott minta falvak, ebben a folyamatban Magyaror
szág 1885-ös és 1896-os kiállításai úttörő szerepet játszot
tak. A kézműipar felélesztése, hogy a mindennapi használati
tárgyak vigyék a művészetet a polgári otthonokba, angol
szász gondolat, de a konkrét formákat mindenütt a helyi
hagyományoknak megfelelően alakították, hogy a tá rja k
szervesen illeszkedjenek a sajátos nemzeti kultúráról kiala
kuk képbe. A népművészet felfedezesét tehát minden művé
szeti ágban rövidesen követték a kísérletek a népművészeti
formák felhasználására az új európai stílus keretén belül.
Az Árts & Crafts movement magyarországi hatását meg
előzik Lechncr Ödön fő művei. Ezek a Gesamtkunstwerk
szellemében fogantak, az önmaga által minden részletében
megtervezett enteriőrjeire ugyanaz jellemző, mint épületeire.
Az űj. nemzeti stílust történeti stílusok és a népművészet
ben legszivósabban fennmaradt, a legősibb - perzsa és
indiai rokonságot mutató - rétegből származó ornamentálís
motívumok fokozatos összeolvasztásával képzelte el megte
remteni. Miközben korszerű anyagokkal, szerkezetekkel
dolgozott, fő törekvése az volt, hogy a magyar formanyelvre
találjon rá. A beszélt és a zenei .anyanyelvhez hasonlóan ezt
is bizonyos belső szabályszerűségek jellemzik, melyek az
alkotót nem korlátozzák, de a végeredményben mégis jól
érzékelhetően jelen vannak. A történeti stílusok közül' beol
tásra" alkalmas alapanyag volt Lcchner számára a rene
szánsz (három évig dolgozott Franciaországban, ahol a
korarcncszánsz kastélyok stílusának fokozatos kikristályoso
dását volt módja tanulmányozni), amelynek jellegzetes
regionális változata fejlődött ki Magyaroszágon és azok a
keleti stílusok, melyek a részletképzés révén rokonságot
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mutattak a magyar népművészet formakincsével. Lechner
sajnálatos módon majdnem teljesen elpusztult bútortervezői
oeuvre-jébe olyan szeszélyes vonalvezetésű tárgyak tartoz
nak. melyek bútormérctűvc felnagyítón növényi omamenseknek tekinthetők. Lechncr felfogása sok szempontból
közel áll pályatársáéhoz, a bécsi Ottó Wagneréhez, sorsuk
ban is sok a párhuzam. Lényeges különbség az. hogy
Lechner számára a "nemzeti”, a sajátos nem volt elválaszt
ható a 'korszerűtől", jelezve azt. hogy Kelet-Közép-Európá
bán az előbbi korántsem azonosítható a konzervativizmus
sal.
Ruskin és Morris, az amerikai neoromán építészet, a finn
nemzeti romantika igazi hatása a népművészet sokkal
közvetlenebb átvételével ötvöződött. A parasztházak, pa
rasztbú torok szerkezetei, anyagai, technológiája a városi
kultúrában éledtek újjá. Kezdetben erősen jelen volt az
angol Árts & Crafts movement bútorsülusának hatása és
ugyanakkor a mitikus magyar koraközépkor atmoszférájá
nak feltámasztására irányuló törekvés (Toroczkai Wígand
Ede munkái). A népművészet századfordulón meglévő vagy
készülő termékeiben igyekeztek felfedezni azokat a nyomo
kat, melyek az ezer* másfélezer évvel korábbi kultúrára
utalnak. Ehhez szükséges hozzátenni magyarázatképpen,
hogy
1. a népművészet kivételes elevenséggel maradt fenn Ma
gyarországon
2. a magyar nyelvhez hasonlóan egész struktúrájában és
motíumaiban is jellegzetesen eltér szűkebb és tágabb kör
nyezetétől
3. a megfejtéshez még elegendő elemét őrzi annak az ósí
jelrendszernek, amely - egyébként nyilvánvalóan minden
nép ősi művészetének sajátja - a kozmikus világ egészének
szerves összefüggéseire vonatkozó tudást kódolja. (Mindezek
újra és újra és ma ismét a népművészet forrásként való
kezelésének aktualitását igazolják.)
A népművészetet, középkori eredetű kézműves mestersé
geket. ember és természet szerves kapcsolatát központi
kérdésnek tekintő művészek nagyrészt a Gödöllőn megala
kult, a pracraffaelita festészetet Követó művésztelep alkotói
val tartottak szoros kapcsolatot. A magyar századfordulós
Makovccz Imre - Mezei Gábor: A farkasréti temető ravatalo
zójának padjai, 1975.

iparművészet nemzetközi elismerését és kapcsolatokat
eredményező ágaiban (kerámia, üveg. mozaik, diszitószobrászat) ez a szellemiség működött.
Lajta Béla. Pogány Móric. Marőti Géza és más építészek,
iparművészek munkája révén alakult ki a népi hatásból a
mitikus-kultikus vonulat, ami elsősorbaan a nemzetközi
kiállítások reprezentatív pavilonjainak építészetében, ente
riőrjeiben jelentkezett. Konkrét, kézzelfogható tárgyak for
májában állították a közönség elé a homályba vesző ősi
múlt feltételezett világát. Ez a részben kutatási eredménye
ken. részben azt kiegészítő fantázián alapuló tudatos mitizálás a századforduló nemzeti tárgyformáló törekvésének
legjellegzetesebb eredménye.
A bútort mitikus-kultikus tárgyként a térbe állító gesztus
mögött sajátos történeti-kulturális szituáció húzódik meg.
Az ősi hagyományrendszert a kereszténység kezdetben (X.
század) többé-kevésbé harmonikusan magába olvasztotta,
később átalakította vagy felszín alá -szorította. A polgári

kultúrából teljesen eltúm, a népművészetben viszont - ha
nem is feltétlenül tudatos formában - tovább hagyományozódott. A kereszténység által meghonosított internaeionális
értékrendű polgári kultúrák területére hatol be a századfor
dulón az újra feltámadt, pogány eredetet hangsúlyozó tárgyi
világ, amely nem a kereszténység ellenében, hanem a kultú
ra kettősségét magassabb szinten szintetizálva kíván hatni.
Az elsó világháború uláni békeszerződést követó társadal
mi-kulturális sokk következtében a korábbi szellemi törek
vések létalapjukat vészük. 1045 után pedig az általános
kultúráéi lenes támadás mindenfajta múvészi tevékenységet
megfoszt társadalmi bázisától. A kereszténységet és az ősi
pogány világkép aktuális elemeit egyaránt megsemmisülés
fenyegeti. Miközben a hivatalos kultúrpolitika a moderniz
must (minden szociális tartalmával együtt) internaeionális
természete miatt tiltja, a nemzetközi formákkal felruházott
konzervatív historizmust annak nemzeti karakterére hivat
kozva erőlteti. Ez a folyamat a kelet-közép-európai népeket
szélsőségesen erőtlenné és kiszolgáltatottá teszi. Különösen
világos példáját adja ennek a mai helyzet. A totalitárius
rendszerek bukása sokkal inkább szellemi, mintsem hatalmi
vákuumot hagyott maga mögött Ennek betöltésére részben
a művészet hivatott, ha autentikus, önálló forrásból táplál
kozik. Ehelyett a vákuum pszeudo-vagy kvázimúvészeti
tennékeket szív miigába. Ha tehát a mai korban nem is
átfogóan jellemző - az élet minden területét elöntő nyugati
import mellett - a helyi hagyománnyal kapcsolatot tartó
építészet és tárgykultúra, egyre növekszik a hatása cs
jelentőségének felismerése.
Ez a folyamat több hullámban alakult ki. A 60-as évek
közepétől (az 1956-ot követő megtorlások utáni általános
enyhülés légkörében) az építészetben - többnyire kis vidéki
épületek formájában - jelentek meg az első példák, amelyek
a kőtelező klasszicizmus után a kötelező - értékét vesztett modernizmussal szemben a funkcionalizmust humán terüle
tekre is kiterjesztették. Ezek a munkák rendkívüli nehézsé
gek. primitiv körülmények, rossz gazdasági feltételek között
valósultak meg. Enterióijeikrc a hagyományos és természe
tes anyaghasználat, az összhang igénye igy is jellemző. A
60-as évek végétől igényesebb kivitelezésre is adódik lehető-

ség. Az építészet szerepe az egész folyamatban egyre Jobban
felértékelődik. Minden eredmény csak a hatalommal szem
ben jön létre - minden automatikus és a maga sorsára
hagyott folyamat eleve negatív irányba halad. Csak az
építészek szenvedélyes kiállása következtében alakulnak ki
a feltételek, hogy például a megfelelő és saját koncepciójával
egyetértő belsőépítésszel dolgozhat együtt (ha nem kénysze
rül arra. hogy kizárólag az üzletekben éppen kapható rosszminóségú tárgyakkal elégedjék meg).
A 70-es évek első felében bontakozik ki az egyetlen,
széles rétegeket átfogó hazai eredetú ellenkultúra (a
bcat-mozgalomból a regionális vonásokat mutató törekvések
ezzel összefonódtak) a népművészet újabb újrafelfedezése. A
beat-tel párhuzamosan magának jelentős tábort toborzó
népzene volt a kiindulás, az elterjedő táncházak, a határo
kon túl élő magyarok iránt megnövekedett érdeklődést
hozták magukkal a népmúvészeti tárgyak cs készítésük
iránti érdeklődés is. Nyaranta különféle táborokban a legkü
lönbözőbb hivatású - nagyrészt értelmiségi - fiatalok foglal
koztak a hagyományos népi mesterségek (szövés, fafaragás,
kovácsolás, ékszer-, játék-, bútorkészités stb.) elsajátításával
és gyakorlásával. A saját kultúra területen való gyakorlaü
jártasság mindmáig egyik nélkülözhetetlen feltétele az iden
titástudatnak.
Ez valamennyi kis vagy' töredéknép esetén hasonló folya
matokat indít napjainkban.
A mozgalom ugyan a hatalmi manipulációk következtében
lendületét vesztette, illetve átalakult a múltra irányuló
nosztalgikus érdeklődéssé, Jelentősége mégis döntő, mert
ma széles társadalmi réteg nyitott a szerves hagyományértelmezéa iránt. Ebből a rétegből kerülnek ki azok, akik az
organikus építészeti munkák környezetét hasonló szellem
ben alakítják tovább (parkok, játszóterek) vagy a berendezé
si tárgyait kivitelezik.
A 70-cs évek közepétől egyre nagyobb számban, egyre
teljesebb formában jelennek meg az organikus szemléletű
épületek és enteriőrök. Ennek az irányzatnak több vonulata
van. Az 1977-es budapesti ravatalozó - Makovecz Imre
építész és Mezei Gábor belsőépítész munkája - nemzetközi
leg is nagy érdeklődést keltett (az egész magyar organikus

Mezei Gábor: Szék és szekrény. 1972.

Karosszék a kecskeméti Kodály Intézet számára, 1975.
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Makovecz Imre - Mezei Gábor: A siófoki evangélikus temp
lom. 1989-90.
mozgalom iránt) antropomorf tér- és részletképzésével és a
plasztikus térformálás új eszközeivel. A szakrális funkcióval
az építészeti eszközökkel elért erőteljes érzelmi hatás teljes
szinkronban van.
Mezei Gábor 25 éve dolgozik Makovecz Imrével együtt.
Ebből a szoros együttműködésből jött létre több olyan
enteriőr, melyeknél az építészet és belsőépítészet közötti
határt nem lehet meghúzni, a téralakítás mintegy folytató
dik a berendezésben. Mezei Gábor egyedi bútortervett a
századfordulóról megismert kultikus jelleg jellemzi, de
minden közvetlen történeti utalás nélkül. Úgy tűnik, hogy
még ősibb időkre nyúlik vissza a felfogása, hogy minden
berendezési tárgy mint önálló karakterrel rendelkező lény
vesz körül minket. A bútorok elsősorban emberekre hasonlitanak, a székek 'ölükbe vesznek", a szekrények "keblükbe
rejtik" féltett tárgyainkat. De ezek a lények lágy ívelésű
növényi indákra, levelekre, bimbókra, virágokra emlékeztető
részletformákból állnak össze - ilyen módon kapcsolódnak
népművészeti motívumokhoz is. A bútorlények tiltakoznak a
"dobd el és vedd meg a divatosabbat" értékromboló világa
ellen, ezzel is kötődnek a történeti felfogáshoz, a féltett,
öröklött, számontartott tárgyak világához, melyek használati
tárgyak és műtárgyak egyszerre. Ugyanígy magukon viselik
a hagyományos népművészeti tárgyak szigorúan meghatáro
zott rendjéből fakadó tulajdonságot: az életmódra vonatkozó
jelentést, üzenetet hordoznak, ami a használóban a széle
sebb világösszefüggésbe való beletartozó* érzetet kelti.
Makovecz építészetét is a jelentéssel bíró, a nemzeti
kultúrák mögötti, az embenség közös ősi kultúrkincséból
származó jelek felelevenítése jellemzi. Az építés drámai
folyamata egyetlen gesztussal formálja a teret és a közössé
get. ez a folyamat nem sUláris, hanem drámai ismérvekkel
rendelkezik. Ezért az építészet az enteriőrrel való összhangja
mellett is domináns szerepet kap.

Blazsek Gyöngyvér: "Élő” szekrény. 1988.

Blazsek Gyöngyvér: Vázlatok I-III. 1987.
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Blazsek
evek.

Gyöngyvér:

Vesszőből

fonott

bútorok,

hetvenes

A népművészet hez közvetlenebbül kötődik, de egyúttal a
hagyomány és a koszorú technológiák, az ősi cs a kor társ
ökológiai felfogás szintézisére törekszik Csete György és a

Csete György - Dulánszky Jenő, textil: Csete lldiikó: Halász
telek, Szent Erzsébet templom, 1976.

körülötte kialakult Pécs Csoport. A halásztelki Szent Er
zsébet templom példa arra. hogy az építész a maga tervezte

jött létre a minden részletében összehangolt együttes. Szí
nek. anyagok, formák, minták egy együttgondolkodó csoport
munkájának eredménye (az épülettől az étkészletig), mely
hez a reszvevók az egysegbe illeszkedő individuális alkotá
sokkal Járultak hozzá.

bútorok és berendezések formáiban az épület stuktúráját
egy másik síkon, más léptékben megismétli, a berendezés
mintegy metamorfózisa és továbbértelmezésc a fómotivumnak. egy kozmikus orientációjú szerkezetnek. A csoporthoz
tartozó Jankovics Tibor Fadd-Dombonban épült üdülőjében
a belsőépítész Blazsck Gyöngyvér, a textiltcrvcző Csete
Ildikó és a keramikus Kun Éva szoros együttműködésével

Hlazsek Gyöngyvér az organikus törekvések másik kiemelke
dő képviselője. Munkái közül kiemelést igényelnek a rendkí
vül egyszerű, olcsó, minden szerelés jellegű munka nélkül
otthon összeállítható hajtogatott hullámpapir bútorok, a
hagyományos fűzfavessző fonás technikájára épülő, növényi
formaanalógiákat mutató garnitúrák. Berendezési terveit a
rendeltetésnek és helynek megfelelően megválasztott élőké-
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Blazsek
1987

Gyöngyvér :Zalacgcrszeg

Aranybárány

szálló

bár

pék gondos grafikai analízisével készíti, ilyen jellemzó elóké
pék a primitív, növényszerú állatok, vagy az ősmagyar
kultúra szimbolikus értékű alapmotívumai.
A Pécs Csoport tevékenységéhez köthető az 1990-ben
elkészült balatonszentgyörgyi Gulya-csárda, amely alaprajzi
elrendezésében, fó formáiban is a magyar kultúra ázsiai
gyökereire, távol-keleti szakrális épületekre utal. Közepén
egy hatalmas kúpos torony emelkedik csúcsán a nap és
hold motívumával, pontosan alatta egy a toronnyal azonos
formájú, csak jóval kisebb tűzhely - sütőkemence. A tűzhe
lyet körülvevő kupolatér hagyományos technológiával és
mintákkal készült nemcztakaróival az ósmagyar sátrat, a
jurtát idézi a mindennapi funkciók szakrális jellegére utal
va.

Dévényi Sándor Pécs, Dóm söröző 1988
a galéria a város nevezetes középkori templomának a ven
dégló belsejébe belekícsinyitett másolata. Dévényi szabadon
álló villám is felfedezhetők az építészettörténeti utalások és
a zoomorf formák, amelyek erős expresszivitásukkal a belső
atmoszféráját eleve meghatározzák, minden dekorációt
szükségtelenné Lesznek.
A természeti formák alkalmazásunk Jellegzetes és szélső
séges példája a fafaragó Nagy Kristóf művészete. Bútorait
■‘talált" fatörzsek adottságait felhasználva úgy faragja bele a
fába. mintha természetes erózió réven Jöttek volna létre. Ez
a megismételhctétlenül egyedi darabokat előállító tevékeny
ség a szobrászat és a bútortervezés határterülete, de a
tárgyak formáját nem a kifejezés szándéka, hanem a természetadta feltételek közötti funkcionálisan legmegfelelőbb
lehetőség megtalálása határozza meg.
Végül mégegyszer összefoglalva a mai magyar tárgykultú
ra regionális-organikus irányzatának jellemzőit egyfelől ki
kell emelnem az építész központi és kezdeményező szerepét
és az építészet és belsőépítészet közötti határ eltűnését,
akár egyéni, akár együttműködő csoport munkájáról van
szó. Jellegét tekintve a néphagyomány melyretcgcivcl, ősi
szimbólumokkal tart kapcsolatot, gyakran visszanyúl a
természetkultusz világába, a berendezési tárgyak maguk is,
mint félig természeti lények cs mint kultikus jelentésű
formák jelennek meg. A berendezési tárgyak építészeti
összefüggésrendjükben "nyclvkarakterúek". azaz egy - rész
ben - tudat alatt élő teljes jelentésrendszerbe kísérelnek
meg beleilleszkedni, ahogy az a népmúvészetre is jellemző
volt. A lényszerúség biomorf, zoomorf és különösen antropo
morf formákban fejeződik ki, gyakran a nagyítás eszközével
élve. Készben a magyarországi feltételek, részben eleve az
organikus szemlélet miatt a hagyományos anyagok,
technikák és szerkezetek dominálnak, általában (néhány
fontos kivételtől eltekintve) az egyediség, a high-tcch és a
tömeggyártás elutasítása jellemzik. Szemléletének fontos
eleme, hogy az egész életmódra, szociális körülményekre is
vonatkoztatja magát, tehát a szúken értelmezett tárgyterve
zés területéről egy általánosabb társadalmi összefüggés
területére lép át.
1990.december
Gerle János

Dévényi Sándor:Pécs. Rákóczi utca pince 1980
A Pécsett és ott is elsősorban a történeti városmagban
sok feladatot kapotl Dévényi Sándor terveit a városi kontex
tualizmus sajátos értelmezése jellemzi. "Organikus eklek
tikának' nevezi módszerét, amellyel a műemléki környezet
történeti elemeit újrafogalmazva a helyre érzékenyen reagá
ló. egyéni hangú épületeibe illeszti. A város alatti régi pince
rendszerek szükségessé vált megerősítése során is teljesen
feloldódott az építészet és belsőépítészet közötti határ, az
enteriőrök tulajdonképpen magának a szerkezetnek a részle
tei. Az építészet és belsőépítészet tulajdonképpen helyet
cserélni látszik egy pécsi söröző berendezésében. A boxok és
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AZ EGERSZEG KFT a - reméljük - legnehezebb, első év
folyamán vállalta az ORSZÁGÉPÍTÓ gondozását. Most ezeket
a gyakorlati kiadói és terjesztői feladatokat az i&i Kulturá
lis Informatikai és Innovációs KFT (1251 Budapest. Pf.
88. Tel: 201*48-92 ét 201*57*28) veszi át. Az új előfizeté
seket erre a címre lehet befizetni továbbra is számonként
100 Forintos áron. Kováts Flóriánnak, az EGERSZEG KFT
Igazgatójának egyéves munkájáért köszönetét mondunk.

"KÖVEKBE ÍRT
MAGYAR DRÁMA"
A testi Napló 1930. február l&án közölte Kárpáti Aurél írását
Jánszky Bélának A magyar formatörekvések története építésze
tünkben című, 1929-ben megjelent tanulmányáról Ezt követően
Idősebb építészek, a századfordulós Jormatörekvé&ek tevékeny
alakítói (Kertész K Róbert, Toroczkal Wlgand Kde. Bálint Zoltán és
Jámbor Lajos - Ili. 9. - Jánszky Béla, Lechner Jenó - IV.6.) és az
ifjabb nemzedékből az új stílusirányzatok képviselői (Ligeti Pál.
Márkus László - 111.30. — Ifi. Masirevích György - IV.6.) szóltak
hozzá a kérdéshez. Ebbe a vallomás-sorozatba illeszkedik Kós
Károly Sztánán keltezett, március 15-én megjelent írása a "Kövek
be írt magyar dráma' somzatcim alatt.
Ha kissé késön is. de hozzájutottam Kárpáti Aurélnak a
Pesti Napló-bán megjelent tanulmányához, melyet Jánszky
Béla Jóbarátom és osztályos társam könyvének kapcsán irt
‘ Kövekbe irt magyar dráma" címén. Ha valaki, úgy a nem
építészek, sót nem is más képzőművészek céhéből valók
közül bizonyára ö szólhatott nozzá talán legtöbb Joggal
ahhoz a gyönyörű munkatörténéshez, mely a század első
másfél évtizedében a magyar képzőművészek akkori fia
talságának egy részét - a szélesebben és mélyebben látókat
- a modem nemzeti művészet megteremtésének és szolgála
tának jegyében dolgoztatta olyan eredménnyel, mely azt a
korszakot kitörölhetetlenül a magyar nemzeti művészettö
rekvések hőskorává avatta. Kárpáti Aurél azt a gyönyörű
korszakot velünk cs mellétünk küzdötte végig. A hozzáértő
kortárs ügyelő szemével látta az eseményeket és ha ó ma a
Jánszky-kőnyvének alkalmával, de bizonyára a maga önálló
ítélete alapján is konstatálja, hogy: "a magyar építészeti
formanyelv elnémult, mielőtt igazi hangja megszólalhatott
volna," akkor ő teljes bizonyossággal és Telclósséggcl állapí
totta ezt meg. És én. aki .immár tizenegy esztendeje államjogilag nem vagyok magyar, de aki a magyar képzőművé
szet, pontosabban építőművészet munkaközösségéből a
háború közepe óta szinte teljesen klszakittattam, tehát
azóta a magyarországi történéseket csak hezagosan, bizo
nyos részüket egyáltalában nem ismerem, szó nélkül, de
nagyon szomorú szívvel veszem ezt tőle tudomásul.
De nem értem, nem tudom sehogysem megérteni, miért
kellett ennek a tragikumnak megtörténnie? A Kárpáti cikké
ből ezt a miértet nem tudom sehogysem kihalászni. Mert,
hogy "szegény országnak szegény a művésze s a szegénység
megalkuvásra csábít; a nagy alkotások kora pedig vajmi
kevéssé kedvez a hívőknek", ez magyarázat lehet, de nem
ok. Sót nem is azl Mert a szegénység nem halála a hitnek,
sőt (banális példák nélkül) bizonyára több hit van a sze
gényben, mint a gazdagban. Milliomos prófétát nem isme
rek, - legfeljebb álprófétát. És bár nem tudom, de merem
állítani, hogy ma a magyar költségvetésből több Jut a mű
vésznek, mint akkor, amikor az első komoly győzelmét
aratta St.-Louisban a Hortl Pál, Krlesch Aladár és Wlgand
Ede Jegyében épült és berendezett kis székely-kalotaszegies
pavilon kerített udvarával. Azt észrevette a külföld, mert
"nemzeti" művészet volt és már nem "népies" exotlkum.
Aztán, amikor a finnek nemzeti művészetét kiépítették
prófétáik: Saarinennék és Axell-Gallénék, akkor a finnek
szegények, kisszámúak és elnyomott tartómányocska voltak.
De hlttekl Nem számoltak, csak hittek...
Tehát nem a "szegénység" a hit hiánya. És ha hencegés
nek is látszik, mégis meg kell mondanom, hogy ml itt
Erdélyben a lehető legszegényebben, sőt klfosztottan tudunk
magyar írókat kitermelni úgyszólván a semmiből, tudunk
közönséget szervezni az erdélyi magyar Írásnak, mert szük
ségünk. mindenekfelett való szükségünk van saját, nemzeti
irodalomkultúrára. Mi hinni tudunk - magunkban és kultú
ránk erejében.
A magyar nemzeti architektúra. Illetve művészet tragiku
mának magyarázata tehát nem az, hogy a szegénység: a hit
hiánya, de az, hogy a hit hiánya: szegénység, tehetetlenség:
halál.
Aki - mint szerény magam is - aktív részese lehettem
annak a gyönyörű akarásnak, melynek tragikumát Kárpáti

kis tanulmánya komoly és szomorú gesztussal mutatja fel a
mai magyarság közönségének és a magyar jövendőnek fele
lős mai magyar vezetőknek, az ma is tudja és ma is érzi,
kije volt a magyar képzómúvcszctnek, de kivált nekünk,
architcktusoknak: Lechner Ódón. Művelt, széleslátókörű
grandseigneur, vérbeli művész, Igazi bohém (a szó nemes
értelmében) és katedranclküll mestere a magyar építőművé
szek soha meg nem csinált mesteriskolájának. Az cn gene
rációm Lechner Ödön tanítása jegyében nőtt fel. Az előt
tünk való tanítványgenerácíóba tartozott Pogány Móric,
Lajta Béla. Vágóék. Málnai Béla stb. Utánunk való generá
ció - már nem volt
Nem voltunk, talán egyikünk sem. epigonjai: Lechner
Ödön nem csinált közvetlen iskolát: igazi tanítványai soha
sem utánozták: azt nem lehetett, annyira egyéni volt,
annyira állandóim fáradhatatlanul kereső volt. Az úgyneve
zett "lechner-stilust", amit szerteszét az országban csináltak,
ami torz mása, rosszul megértett és helytelenül utánérzett
hamisítványa az ő művészi akarásának, kontárok az
architektúra konjunktúra-ügynökei követték el "hazafias"
tulipánjelszavak által félrevezetett szegény és tudatlan
közönségünk bőrére. És kompromittálták ezáltal azt, amit
Lechner Ödön művészetünk számára jelentett.
Megvalósult müveit ma könnyű kritizálni, de akkor azok
forradalmat Jelentettek egytól egyig, kivétel nélkül. És Jelen
tőségük nem csökken azzal, ha csupán kezdetét Jelentették
egy útnak, egy hatalmas, új és magyar útnak, melyen
nemcsak Indulni lehetett a nagy cél: a nemzeti architektúra
felé, de amely út a nemzeti architektúra egyetlen lehető útja
is volt. Lechner Ödön épületei voltak a kezdés, a keresés és
maga Lechner Ödön tudta, hogy az 6 múvel még nem
kiteljesedések, de határozott monumentális, tudatos és
zseniális nyomjclzések, de amelyek alapján biztosan és
könnyen léphetnek tovább, előre, a boldog utódok.
És az utódok léptek Is az ó Jelzései nyomán és megala
pozták. kiszélesítették. Járhatóvá tették azt: utat készítettek
a nyomjelek nyomán. Lechner tanította: szabadulni kell a
nyugati architektúra szolgai kűlsőleges másolásából, látni
kell kelet felé Is. ahol a magyarság őshazája volt és ahon
nan mindig, minden megújulás, minden világosság, minden
kultúra jött. És tanította: magunknak ne építsünk német
házat, se angol, se francia házat, de tanuljunk népünktől
építeni, tanuljunk népünktől vonalakat, szineket, művészeti
látást; a német Is. az angol is a maga népétől tanult.
Lechner tanította: ne irtózzunk az új szerkezetektől és
anyagoktól, sőt ahogy megismerjük azokat, próbáljuk alkal
mazni is: az anyag és szerkezet maga adhat új művészi
megoldási lehetőségeket és alkalmat... lechner Ödön
mindezt tanította és ő maga próbált, 6 maga alkalmazott
mindent amit tanított és tanácsolt másoknak.
Sokan vádolják - még azok is. akik pedig sokat köszön
hetnek neki. akik sokat tanultak tőle - hogy idegen formák
kal kísérletezett, hogy anyagszerűtlen volt. hogy helytelenül
alkalmazta a magyar népi ornamentikát. Igazuk van, de
még sincsen igazuk. Igazuk van. mert valóban tévedett
Lechner is. de nincsen igazuk, mert ha a későbbiekben, az
ó nyomában Járók anyagszerűbbek lettek mesterüknél, ha a
formákból inkább ki tudták választani az arravalót. ha
népünk architcktúral szellemét jobban meg tudták érteni
mint Lechner Ödön a pionír, azt is közvetve, vagy közvetle
nül Lechncr Ödönnek, a magyar nemzeti építőművészet
első, tudatos hitvallójának és prófétájának köszönhetik (aki
nek sorsa is közös minden idők minden igaz hitvallójáéval
és - forradalmárjáéval).
Lechner után az cn generációmra (a mai 45-50 évesekre)
leginkább hatottak Pogány Móric és később Lajta Béla
monumentális keresései. Különböző utakon, de mind a
ketten Lechner tanításain Indulva, jutottak el a maguk
egyéni útjára, de amely út mind a kettőnél kis kilengések
kel, kereső próbálkozásokkal a nemzeti modem architektúra
formanyelvét nem külsőségekben, de az épület szellemében,
lelkében igyekezett megtalálni, melynek csupán mellékes
része Immár a népi díszítő motívumok átstilizált, új anya
gokra átdolgozott alkalmazása. Pogány Móric eljutott a
hasonlíthatatlanul monumentális és magyar turini kiállítási
csarnokig és a fel nem épült Nemzeti Színházig; Lajta Béla
eljutott a vasuccal iskolához. Óriási, de természetes út volt
ez a Lechncr Ödön Iparművészeti Múzeumától. Wigand Ede
már kisebb hatással volt és lehetett reánk, akiket elsősor
ban az épület érdekelt és csak másodlagosan annak beren
dezése, bútorozása. Wigand pedig elsősorban és mindenekfelett bútortervező múvész, akit a lakás, sőt kislakás érdekel
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cs mint építész is szinte kizárólagosan ezzel foglalkozott.
Ebben óriásit alkotott és a magyar polgári lakás-stílus, a
magyar bútor-stílus kialakulásához a legelhatározóbb és
legbiztosabb utat ó tette meg: ezen már csak tovább kell
menni.
A ml generációnkról már kevesebbet tudok elfogulatlanul
mondani. Mi már messzebb estünk Lechnertól és közvetle
nül már nem tóle tanultunk, de az 6 nyomán, az ó útmuta
tása szerint - a néphez mentünk. Most már nem puszta
díszítő formákért, de a szellemért, melyet el akartunk tóle
tanulni, magunkévá akartunk tenni, hogy azután nyugod
tan. a másolás veszedelme nélkül tanulhassunk a nyugattól
és kelettől, amit népünktől nem tanulhattunk meg: a művé
szeti és technikai tudás összedolgozását. Hogy ez hogyan
sikerült, annak megítélése nem reám tartozik, de azt tu
dom. hogy az én generációmat éppen akkor szakította el
munkájától a sors, amikor a legtöbbet tudott volna alkotni.
1914-ben. amikor megállott a ml munkánk. 30-35 evesek
voltunk; amikor újra felvehettük volna a munkánkat. ezelőtt 5-6 esztendővel - már túl voltunk jóval a 40-en. És
túl voltunk egy háborún és forradalmon és Trianonon...
Közvetlen társaim közül a legtehetségesebb kétségtelenül
Zrumeczky Dezső volt. aki 1917 elején meghalt. Kozma
Lajos belső berendezésre, a bútorra, a grafikára: a szorosan
vett iparművészetre tért át.> a korán clhúnyt Tátray Lajos
cimfestó lett. Jánszky Bélát kissé elvesztettem a szemem
elől. Az igen tehetséges Bábolnai/ József Amerikába vándo
rolt. Mende Valér meghalt, Györgyi Dénes kicsit elfordult a
nehéz magyar útról...
. Magamról nincsen mit beszélnem. Büszke vagyok az
Allatkertre. melyet Zrumeczkyvel sikerült igen nagyra csi
nálnunk - nevetséges kicsi pénzből. Szerettem a Székely
Nemzeti Múzeum épületét, melyről néhai való Ferdinánd,
Románia királya (aki értett ehhez) meglepetve konstatálta,
hogy - mégis vannak Erdélyben magyarok, nemcsak nyel
vükben, de kultúrájukban is... Szerettem néhány templo
momat és családi házamat. Azt mondják: magyar épületek
és utánozzák is őket. De nagyon kevés munkája akad itt
ma komoly épitómúvésznek, aki meg hozzá Sztánából kel
tezi a tervet, nem pedig Becsből, Pestről, vagy Bukarest
ből... És ez természetes is...
Mármost az a kérdés: mi lesz?
Kárpáti Aurél szerint: "A magyar építészeti formanyelv
kialakítását célzó kollektív törekvés hősi halottja lett a
világháborúnak." Ez az én nézetem szerint téves megállapí
tás. Téves azért, mert nem a világháború a halál oka. Nem
is lehetett az. Hiszen ha lett volna annak a néhai való
kisszámú gárdának - utánpótlása a még fiatalabb épitészgenerációból, a világháború után folytathatta volna azt. amit
Lechner és szellemi tanítványai kezdtek? De valljuk be
őszintén: nem voltak és nincsenek utódok. Hogy miért, azt
nem tudom. Mint ahogy nem tudhatom azt. hogy mit és
hogyan hisz és lát és akar valaki, akit nem ismerek. És
csak azt konstatálhatom, hogy mást akar, mást hisz és
másképpen lát, mint én. Igaz. a magam szemével láttam és
közvetlenül tapasztaltam, hogy Magyarország állami művé
szeti tényezői ma az ország építészeti formanyelvcül lehető
leg az úgynevezett bécsi barokkot igyekeznek oktrojálni. Ez
erős akadálya lenne egy nemzeti stilustörekvésnek, ha volna
ilyen stilustörekvés. De nincsen, amennyire én tudom és
innen látom. Egyes magányos bölénye él még az eszmének.
Valahogy kap is egy kis tiszteletfélét a törekvése, de hatni
nem tud az eszme ma. Lehet, hogy frivol, amit mondok és
talán nem is igaz. de így érzem és kimondom: ma Magyarországon sok a nemzeti színű pántlika - kívül és félelmesen
sok a "Nem, nem soha!" szónoklat. Olyan sok, hogy az
szinte ügy néz ki. mint valami nagy nincstelcnscgnck,
valami nagy hitetlenségnek nagy, reménytelen félelemnek a
takarója.
Mondom, lehet, hogy csalódom, de így látom ezt Innen Romániából. Szóval ezzel számolni kell: a magyar architek
túra formanyelvénck kialakítási munkafolyamata megakadt,
elaludt, meghalt - egyelőre. Tehát az a reménység, hogy
hamarosan kialakulhasson egy magyar épitómúvészeti
stílus-féle, ma kilátástalan. A barokk - ha ma éló stilus
volna még - gazdagodhatna egy magyarországi helyi árnya
lattal (amint a XVIII. században itt Erdélyben volt is tipiku
san erdélyi barokkunk), de a barokk a múlté.
Tehát nincsen más választás: muszáj kialakítani a ma
gyar építőművészet formanyclvct. hogy magyar képzómúvé
szeti stílusunk lehessen ne csak a nemzeti színű propagan
da szerint is, de a valóságban is.

64

És ennek egyetlenegy a feltétele: szükségünk volna egy
Lechner Ödönre, aki vérbeli művész, akinek fanatikus a hite
cs aki prófétája is tud lenni a hitének - még ha nem is lesz
emiatt méltóságos úr...
Ezt hiszem és csendesen éldegélve várom azt az új prófé
tát, aki bizonnyal el fog jönni, mihelyt az idők teljessége
eljön. De ebben a prófétában cs az ó hitében nekünk már
ma hinnünk kellene, hinnünk erősen, alkuvás nélkül,
fanatikusan, olyan hittel, mely hegyeket tud mozdítani, ha
megvan...
bn hiszek!...
Sztána, 1930 március hó.
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