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Tömlőkön ott a hős Keve 
Hadával így átalkele.
Miért a hegy, miért a sík 
Kelenföldének mondatik.
/Arany János: Csaba-trilógia/

1.1 Élet és halál. A  gyermekeink tekintetéből 
felvillanó rettegést kell érezzük, hogy értsük is, 
amit kincstári fejlődés-optimizmusunk rendre 
elfed: mennyire jelenvaló a halál-többlet életünk
ben. „Isten kezében vagyunk” -  a középkor embere 
számára ez evidencia volt, egész egzisztenciája erre 
épült. A  mai gyermek az apokalipszis valóságával 
szembesül, erre kellene építse élete élményét. 
Építheti erre? Bizonyára nem. A  gondolkodásunk
ban mélyülő szakadék abból a téveszméből fakad, 
melyet a modem civilizáció-gépezet mételyez 
belénk: mintha az életet mi, emberek teremtenénk, 
mintha az életnek feltétele volna, amit „haladá
sunk” hozhat, amit tudományos technikánk 
teremteni képes. Holott nyilvánvaló, hogy a fordí
tottja igaz. Ma már belátható: „fejlődésünk" a 
halált termeli. Határzónába érkeztünk, ahonnan a 
túloldal ismeretlen világként sejlik, s az átjutás 
kockázatos, ha sikerül, újjászületés értékű.

1.2. A  világkiállítás a világot állítja ki, kérdés 
melyiket? Területére belépve a reményt kellene 
érezzük, a középkori város analógiájával -  a „Stadt- 
luft macht íréi” értelmében -  azt, hogy az élet új 
lehetőségeinek terébe érkeztünk. A  világkiállítást 
az élet jegyében kell rendezzük. Témája kell legyen 
a gyermekek s a jövő generációinak élete. A  „híd a 
jövőbe” szlogen értelme ez a drámai beállítás kell 
legyen, s nem a betanult. Minden köbméter beton
nal, acéllal együtt egy-egy köbméter növendék 
lombot kell ültetni, ugyanennyi élő vizet, szabad 
földterületet, állatoknak-élhető teret és tiszta 
légteret kell létesíteni. Nem a hasznosság, s a

szórakoztatás céljával, hanem elvi alapon, maka
csul. Ökológiailag a kiállítás területét messze 
Budapest állapota fölé kell tervezni. A szervezésbe 
és program-alakításába minél fiatalabbakat és 
laikusabbakat kell bevonni. Laikusokon a nem
politikusok, nem-hírközlők, nem-építészek, nem
menedzserek értendők. Szervezésüket kalandként, 
próbaként kell felfogni.
A  kínálkozó, a fejlett világban is ismert kiállítás
témák:
-  „a fejlődés határai" -  vannak-e, miként jelölhe
tők, s hogyan érvényesíthetőek?
-  „a fenntartható fejlődés” -  mi az, ami nem, s mi 
az, ami tovább folytatható?
-  „az élet jogai” -  a budapesti levegő egyetlen 
összetevőjére sem adna engedélyt a Köjál, ha 
valaki annak hatását kísérletileg emberen akarná 
kipróbálni.

1.3. Építészetben meghatározó lesz a kiállítóváros 
kapuinak és külső falának megfogalmazása. 
Hasonlatként a középkori és régebbi városfalak, 
kapuk kínálkoznak, mint kivételes helyek őrzői. A  
kaputornyok tervezésére -  méretek és anyagok 
megadásával -  világhírű, s kultúrájukat identifiká
ló építőművészeket kellene felkérni, akik persze 
össze kellene, hogy játszanak. A  városfalat -  a 
védtelenség és átjárhatóság jegyében -  élő falként, 
növényfalként kellene építeni. A  zöld-falat alkotó 
növényzet, ahogy a kapuk is, változhat az égtájak 
és a mögöttük szereplő nemzetek természete 
szerint. Nemes hagyomány elevenedne így meg, az 
arborétumoké (tájtervezők, erdészek, arborétum
vezetők bevonásával). A  fasorokat dombokra 
(sáncokra) kellene ültetni, hogy a fiatal növényzet 
és később a fal is kimagasodjon a parkos környe
zetből. A  külső (nemzeti) pavilonsor, amely „a mai 
civilizáció termése” volna, úgy kellene érintkezzen 
ezzel a zöld fallal, ahogy a várfalakhoz régen a 
házak épültek: magukba építhetik, kerttel csatla
kozhatnak hozzá, üveg-acél homlokzatukat áttör
heti, benöheti a növényzet, tükröződhet bennük 
vagy beléjük költözhet (üvegház, pálmaház), stb. 
Fontos, az ellentétek egyensúlyát adó megoldás 
volna, ha a Dunában folytatódó várfal-körvonal 
pandanjaként a víz behatolna a városba -  tiszta
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vizű, hallal népes erek. tavak formájában. A zárt 
egységet alkotó körgyűrűkön kívül meglévő és 
eztán épülő léiesótményekkel úgy kellene számol
ni, mint a régi városok köré települő elővárossal: a 
kapuk előtt várakozó, kereskedő, majd a városhoz 
költöző, azzal együttműködő, de attól különböző 
tényezők telepeként.

Széles Dunán túl és innét 
Nem gyűl hiába ennyi nép:
Túl napnyugat, innen kelet 
Néznek kemény farkasszemet.
(Arany János: Csaba-trüógia)

2.1. A  kommunikáció határai Nyilvánvaló botrá
nya életünknek a végletes elhalároltság, amely a 
kommunikáció modem formáival termelődik. 
Budapesten közbűntényes gyilkolás folyhat gyer
mekek és felnőttek ólommal, szén-monoxidokkal, 
nitrogén-oxidokkal mérgezésével a szabadság, 
egyenlőség és a korlátozatlan mozgás jegyében. 
Gyermekek százezrei veszhetnek éhen, miközben 
a világ hatalmai élelmiszerfölöslegük és fegyvereik 
szállításában-raktározásában mérik össze erejüket. 
A  gépiesült, tömeges adat- és anyagáramlást nem 
civil igények mozgatják, az emberi élethez kevesebb 
is elég volna. A  „csúcsra járatott" nemzetgazdasá
gok mintha hadigazdaságok volnának, amelyek 
technikájuk és infrastruktúrájuk folytonos gerjesz
tésével a háborúnyerés készségeiért folytatnak 
versenyt, háborút gazdasági eszközökkel. A civil 
társadalom csupán megrészegített fogyasztója és 
versenyeztetett bábja ennek a gépezetnek, és 
vakká, tehetetlenné válik a természet és saját 
emberi tennészetének valóságával szemben. A 
természettel hadban álló modern kommunikáció- 
monopólium annak ad hatalmat, aki többet fo
gyaszt anyagból, időből, élő és élettelen energiából. 
Aki nem fogyaszt, kiesik e „rezsitársadalomból". 
élete semmit nem ér. Az együttműködés a zárt 
körön kívül egyre lehetetlenül. Feltömi a bűvös 
kört vajon hol lehet? Csakis az emberen belül. 
Utaljunk csak a környezetvédelem ügyére: a 
természet védelme ma azon a nézőponton alapul, 
mintha a természet civilizációnk része volna, s 
eldönthetnénk, hadat viselünk-e ellene vagy 
védjük? Nehéz belátnunk, hasznossági alapon 
bizonyosan lehetetlen, hogy részei vagyunk a 
természetnek, szöröstül-böröstül. s hogy védeni 
először magunkat kellene, önmagunkkal szemben.

2.2. A  világkiállítás területét kivételes hellyé kell 
tenni, demilitarizált övezetté, ahol emberi jelenlé
ten alapuló kommunikáció bontakozhat ki. Ahogy 
a gyepűk, őrségek, határsávok közösségei bírtak 
régen sajátos szabadságokkal (s az egyetemek is!), 
úgy kellene e határvárosnak autonómiát és kivéte
les szabadságjogokat kapnia. Aki a kapukon belép
-  kiállító és látogató is -, le kell tennie a fegyvert. 
Például: autók nem jöhetnek be. hiszen tiszta a 
levegő, tiszták a vizek és állatok is élnek itt; az első 
(nemzeti) pavilongyűrün belül televízió- és reklám- 
mentes övezetbe érkezik a látogató, innen tilos 
televízióadást közvetíteni és tiltott reklámot elhe

lyezni; a legbelső sávban tilos az elektromos han
gosítás és a gépzene használata, de játékautoma
ták és légkondicionáló gépek zaja sem zavarja az 
emberi csendet. A  kivételes jogok ellen berzenkedő 
kiállítók, szponzorok könnyen meggyőzhetök, hogy 
standjuk reklám- és hírértéke így sokkal nagyobb 
lesz mint a tilalmak nélkül.

A tematiku s kiállításokat (a második gyűrűben) 
a kommunikáció kettős értelmének és a kommuni
káció demilitarizálásánakjegyében kellene rendez
ni. Olyan kiállítókat kell találni, akik nem az 
információk extenzív birtoklásában, a .kommuni
kációs vakság" fokozásában érdekeltek, hanem az 
intenzív megismerésben és az együttműködés 
humanizálásában. Világszerte fontossá váló terület 
például a helyi közösségek (falvak, városrészek, 
régiók) úgynevezett revitalizációja, amely számos 
részterületre bomlik a a szemétgyűjtés, a szenny
vízkezelés újszerű megoldásaitól a magán-közössé
gi összefogás és a kulturális reidentifikáció kérdés
köréig, s ezekben az üzleti világ is nagyban érde
keltté kezd válni. Kézenfekvő, hogy ezen a vonalon 
haladva Budapest önmagáról szóló kiállítást tudna 
rendezni, egyszerre mutatva példát az országnak és 
a világnak is.

2.3. Példaként szogálhatna a határvárost tervező 
építészek kommunikációja: a tervezést úgy kell 
bonyolítani, hogy az egységes egészet eredményez
zen. Ha a XIX. századi Pest tudott egységes várost 
építeni, tudni kell ezt ma is. Körültekintő szerve
zéssel, adekvát játékszabályokkal és a résztvevők 
fokozott együttműködésével nyílt, alkotó játszma 
hozható létre. A  tervezés során minél több építész
nek, táj tervezőnek, ipar- és képzőművésznek kell 
munkát teremteni. A munkák „elosztásakor” 
kedvezőbb módszer a felkérés mint a pályázat. 
Utóbbi csak akkor alkalmazandó, ha nívósabb 
megoldás és kedvezőbb megbízó-tervező kapcsolat 
remélhető tőle. mint az előzőtől.

A  külső pavilongyűrű épületeit hagyományos, 
városiasán kötött rendszerben kell tervezni. Az első 
körút, afö üzletutca felöl zárt sorban, közel azonos 
homlokzatmagassággal kellene épüljenek. Tervezé
sükre a legjobb magyar építészeket kell felkérni, 
akik a kommunikáció új-régi lehetőségeit gyakorol
va változatos, mégis egységes utcát kellene építse
nek, figyelmet fordítva a parcella-határok kölcsö
nösen előnyös megoldásaira.

A  második gyű rú. a tematikus pavilonok tervezé
sébe magyar és külföldi építészeket kellene bevon
ni. olyanokat, akik a szerves épületszerkezetek 
használatával hazájukban stílust teremtettek. 
Például: Erskine. Asmussen, Ottó Frei, Romano 
Burelli. Soleri, Alberts, Calatrava, Csete, Dévényi 
S.. stb. Őket kellene ajánlani a szponzoroknak, 
elérendő, hogy velük terveztessenek.

Az épületek tervezését át kellene hassa az a 
szellem, amely a Bauhaus-tagadó poszt-moderniz
mus után, a szerializált építészet csak-tagadásán 
túllépve új, máról szóló drámai kifejezéseket keres.
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Külön-külön egy-egy csoport 
Temérdek földet összehord;
Tölcséres a domb, és középen 
Sok halott ég máglyák tüzében.
...Távol ha nézné valaki,
Vélné, hogy a menny csillagi:
(Arany János: Csaba-trilógia)

3.1. A  megismerés határai Az újkor legsajátabb 
vonása, ahogy gyakorlattá tette a „gondolkodom, 
tehát vagyok”-élményt. Gondolataink szabnak 
határt önnön létünknek? -  Descartes nem így 
értette. Ő sem gondolta másként, mint hogy gon
dolkodásunk eszköz (illúzió, tükör) csupán, mellyel 
határainkat bejárhatjuk, szemügyre vehetjük 
innen is, onnan is, de hogy azonosak volnánk 
azzal, amit gondolni vagyunk képesek, vagy, hogy 
gondolataink volnának a valóság, így csak a mo
demvilág érthette. A  hadtáp-társadalom kiteljesü
lése, a természetismeret hadimonopóliummá tétele 
meg az áltermészetbe háziasított fogyasztó-ember 
tömeges előállítása és érzelemtelen izgalomban- 
tartása kellettek ahhoz, hogy az illúzió teljessé 
váljék: annyik volnánk, amennyit a tudományunk 
ér. Résszé tettük az egészet (gondolatunk matériá
jává a létezést), és egésszé a részt (létünkké a 
gondolkodást). A  határok pedig nem arra valók, 
hogy átjáijunk rajtuk -  véljük. Felébredni az 
álomból, feloldani a materializálódott látszatot, 
emberiesíteni a természet ismeretét vajon lehet-é? 
Határkérdés, melyre a válasz nem kiteijedésbeli, 
hanem ráeszmélés, önismeret, centrális belső 
élmény függvénye. Szabadjon ehhez ideírnom a 
magyar írók legkiválóbbikának szógörgetegét, 
mellyel Wittgenstein szavak-rabsága ismeretelmé
letét figurázza: -  S jóllehet valamint szellemürümek 
a gondolkozás, testi valónknak minden vágya a 
mozgás, az iramlás, a „materializálódás” sebessé
gével sikló helyváltoztatás, mi kár, hogy csak ez a 
két lábunk van -  (mormogta bosszúsan Wittgen
stein, lábszárára csapva) -  ez a két nyomorú, ingó- 
bingó sulykó, melynek egyetlen virtusa az ügyetlen 
előrefele-himbálódzás... Mennyivel tökéletesebb s 
milyen más lenne is, ha volna valami szervült 
gördülőszerkezetünk, amely egyúttal fiziőlogiku- 
munk hordozója; egyetlen nagy átmérőjű kerék, 
amelynek szárnyas küllői és kerékagy-kopoltyú- 
csapszege lehetővé tenné, hogy boszorkányos 
gyorsasággal iramoljunk-repkedjünk, szegük a 
mély tenger vizét... Wittgenstein megpróbál rábírni, 
hogy éljük be a nyelv börtönfalának nézegetésével: 
elégedjünk meg kétlábúságunkkal... miközben nem 
veszi észre, hogy a szárnyas küllőkön, csapszeg- 
kopoltyúval, úszva, robogva, szállva száguldó 
Gördülő Lény képzetét., nem kell feltétlen „beszél
nünk” avagy „nem beszélnünk” róla: ami gondoló- 
dik bennünk -  az gondolódik.

3.2. A  világkiállítást a múlt század végén az új 
ipari erő és lelemény demonstrálására teremtették. 
Feltehető, hogy ma ez már nem nem időszerű. Újra 
kell alkotni a kiállítás eszméjét, azt kell megmutat
ni, ami ma újszerű, az emberi és természetelvű 
együttműködés új lehetőségeit. A  nyugati világban 
éppúgy szerveződnek az „alternatív" erők, mint

nálunk, csak még nem törtek át, nem tűnnek még 
olyan egységes folyamnak (talán a természetük 
sem ilyen), mint a tőke-expanzió szabályait követő 
haditechnokrácia mozgalmai. Kiállítást szervezni 
az áttörés esélyével a lehető új világtendenciáknak, 
igazán nagy és időszerű feladat. Jelentős hellyé, az 
alternatívák fővárosává avatná Budapestet, s talán 
valódi nemzeti összefogásra serkentené az országot 
is.

3.3. A  belső gyűrű land-artos, föld-víz-építészeti 
koncepcióját a két-három legkiválóbb land-art 
művészre kellene bízni, (például: Christo, Walter 
Pichler, Andy Goldsworthy). Menedzselésükre 
avatott műértőt, például Beke Lászlót kell felkérni. 
A  művészek munkáit harminc éven aluli magyar 
építészek segítenének építészeti nyelvre fordítani. 
A  land-art zóna kivitelezése, a feltétlen szükséges 
professzionális munkákat kivéve történhet alkotó
táborokkal is. A  belső terek kiképzése az összmű- 
vészet századfordulós ideáit kellene kövesse. 
Képző- és iparművészek kapcsolódnának a munká
ba, és közös előmunkálatok után kapnának megbí
zást az enteriőrök kivitelezésére. A határváros 
tervezésénél két szempont, a minőség és az egysé
ges arculat, szellemiség létrehozása kell vezesse a 
szervezőket. Ennek elérésére bölcsek tanácsát kell 
összehívni szabad értelmiségiekből. Ők volnának a 
munka őrangyalai. Karátson Gáborok, Bartos 
Tiborok. Nádas Péterek, Nádasy Ádámok, Veker- 
dy-k, Tandorik lehetnének a tervezők alkotó társal
kodó-partnerei. Egy-egy épület, torony-kapu, park, 
tó, dombépítmény szellemi-formai programját ők 
vitatnák az alkotókkal, s ők ítélnék meg egészbe
illesztésük helyénvalóságát is. Főbölcsnek fenti 
idézet szerzőjét. Határ Győzőt kérném föl, ha 
vállalja.

Budapest, 1992. október 7-én
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