
több gyerm ek tartózkodott o tt állandóan vagy 
alkalm anként, m in t tősgyökeres "helyiek"; fiúk és 
lányok, kicsik és nagyok egyaránt. A Graben 
különböző tevékenységeknek ado tt te re t egyidőben, 
néha azonban két gyerektábor harcának tárgya volt. 
A felnőttek alig használták, legfeljebb ú tjuk lerövidí
tésére vágtak á t  ra jta  nagyritkán. A m am ák általában 
a G raben szélén álltak meg, kiáltva híva 'haza 
gyerm eküket. A fák, a bozótok, az avaros lehetőséget 
ado tt az em bernek, hogy visszahúzódjon az időből, 
eltűnjön a világból.

B átorságot kell m erítenünk  ebből a történetből. 
Fontos és hangsúlyos tényezőkként kell kezelnünk a 
városban spontán m ódon m egm arad t "természetes" 
zöldfelületeket, és ezeket figyelembe kell vennünk a 
tervezésnél és területértékelésnél. Ki kell törnünk a

defenzívából a politika elé ezekkel a kívánságokkal, 
éppúgy, m int tizenkét évvel ezelőtt tettük , am ikor 
sikerült e lérnünk azt, hogy B erlinből ne tűn jenek  el 
végérvényesen a gyomok és vadon term ő növények. 
Most újabb szövetséget kell létrehoznunk  m inden 
érin te tt te rü le t képviselőjével. Egyre jobban  el kell 
vetni az egységes városi kontextusban való m echani
kus gondolkodást. A tervezői gyakorlat új vízióját 
kell létrehozni, amely a város egészére vonatkozó fej- 
lődésösszefuggésbe az egyes elem eket a m aguk igé
nyei szerint szabadon tud ja beépíteni.

(Részletek a berlini Városfejlesztési és Környezetvédelmi Sze
nátusban elhangzott beszédből. Fordította Herczeg Ágnes)

Jochen Bockemühl
AZ ERDŐK PUSZTULÁSA TUDATI KÉRDÉS 
(részletek)

(...) Tájról beszélni csak akkor van értelm e, h a  az életösszefüggés 
egy hely hangulataként az emberi tudatban  tükröződik, és az ember 
intenciói ezt az összefüggést többé-kevésbé átalakítják.

Állatok esetében m indig csakis az ad o tt lény világáról beszélhe
tünk, melybe beleszeruesült. Az érzékek által ado tt ösztönzéseket lelki 
organizációjának megfelelően, mintegy álom ban szövi bele maga 
világának képeibe, s ezeknek megfelelően tevékenykedik. így pél
dául a  poszátát, aki tavaszi vagy őszi vonulásakor éjjelente a csillagos 
égbolt alapján tájékozódik, megtéveszthetjük egy planetárium  
fényeivel, s más-más m ódon számos állatot ugyanígy félrevezet
hetünk. Az em ber azonban képes szembehelyezkedni érzéki megfi
gyelése tárgyaival; rá  tu d  kérdezni, hogy valódi, vagy mesterséges 
csillagos égbolttal van-e dolga, sőt ilyen művi képmásokat is csak ő 
tud  képzetei alapján a világba helyezni. Képes tudatossá tenni a 
term észetben m űködő kapcsolatokat.

Egy hely életösszefuggése, amelyben az em ber megism erőként 
és cselekvőként áll, vagy amelybe belehelyezkedik, csak ilyen szem 
benállás által ism erhető fel. Magától a szemlélőtől függ azonban, 
hogy m ennyire tágítja ki a kereteket, am ikor ezt az életösszefüggést, 
m int tájat szólítja meg. Ekkor nem  pusztán valami kívül létezőről van 
szó, de  nem  is olyasvalamiről, ami csupán a szemlélőben él. A belső 
és a külső abban találkozik, am it a szép iránti érzéknek nevezhetünk. 
Ez túlnyúlik az egyes tényeken, és afelé fordul, ami a  jelenségkép
ben belső egységként többé-kevésbé jelen  van. Arról a szellemi egy
ségről van szó, ami a term észeti folyamatok és az emberi intenciók 
között valóságosan m űködő kapcsolatokban él.

A mai ökológia gyakran úgy gondolkodik, hogy csupán az 
ásványi világ, a növények, az állatok és az em berek közötti kapcso
latokat kell tanulm ányozni, s aztán a fogalmak "hálójából" el lehet 
ju tn i az egységhez. Ez azonban eleve leheteden anélkül a törekvés 
nélkül, hogy egy kiválasztott részletben is az egységet találjuk meg, 
ami csak egy eszme lehet. K önnyen belátható, hogy ez a törekvés az 
egység, az eszme m eglétébe vetett h iten alapul; annak létezését előre 
feltételezi. Egy táj sajátosságainak első átélésében egyfajta előzetes 
ismeret van, ami ebből az eszméből származik, és a megismerés 
vezérfonala lesz. M inthogy azonban a képzet értelm ében ez a tudás 
rendkívül határozatlan, az em ber könnyen el is felejti, vagy szeret

né letagadni. Különböző okok m iatt nem  szívesen követjük a meg
ismerési folyamat effajta ábrázolását. Egyik ilyen ok a szubjektív 
önkénytől való félelem, ami jogosu lt is, h a  eszmén egy m eghatározott 
képzetet értünk, s az előzetes ismeretet úgy fogjuk fel, m int az észleleti 
tartalm ak elfedését ezzel az előre m egragadott képzettel. Az eszme 
azonban eleven m arad, s egyben észlelő szervvé is fog válni, ha  m eg
van bennünk  a bizalom, hogy egy kiválasztott részletben is megta
lálható a benne m űködő és egységes szellemi összefüggés, ami 
azután - megfelelően kitágítva - a  világ egységének egy aspektusa
ként jelenik meg. így egy adott táj eszméjének speciális tartalm át az 
egyes összefüggéseket az eszme fényében vizsgálva tudatosíthatjuk.

A táj képeiben nemcsak a term észeti folyamatok ju tn a k  kifeje
zésre, hanem  az ado tt helyhez kötődő em berek gondolkodásm ódja 
és élményei is. M indenütt, ahol az em ber és a környezet kölcsön
hatása létrejön, ebben az értelem ben alakul a  táj. Korábban keveset 
gondolkodtunk ezen. Szép tájképek a term észetben való tevékeny
kedés eredm ényeként egyedül az em berek lelki erőiből születtek. A 
term észettudom ányos korszak kezdetével azonban gondolkodásuk 
révén lassan kioldódták a természeti összefüggésekből, s technikai 
képzetek alapján gépeket kezdtek konstruálni, melyek átvették tőlük 
a m unkát. Ez a folyam at a városban kezdődött, és eleinte inkább a 
szociális terü letre  hato tt vissza. Részben a külső m egkötöttségek alóli 
felszabadulást jelentette, de  a  kötelezettségek egyfajta hiányának lét
rejöttét is. Ezután fokozatosan kezdték belevinni a term észet életfo
lyamataiba a technikai képzeteket. A term észet ugyanolyan é rte 
lem ben vált termelő hellyé, m int az em ber által konstruált gép. Ugyan
olyan váratlan mellékhatásokkal reagált, m in t korábban az em ber 
szociális életének viszonyai. A következm ényeket itt nem  szükséges 
részleteznem, m int ahogy azt a  tényt sem, hogy m indez bizonyos 
következetességgel került bele az em beriség történetébe. Világos 
azonban, hogy a táj képében egyre inkább tükröződik  ez a  gondol
kodásmód; a m onoton, lehetőleg fák nélküli agrárterületeken, s a 
nyílegyenes határvonalú m onokultúrákon. A kötetlenség (kötelezett- 
ség-nélküliség) abban fejeződik ki, hogy a tájképből eltűnik  a  hely 
története - m inden személytelenné válik.

(...) Felelősség csak szabadságból születhet, m ert ahol az em ber 
csupán kívülről adott, külső törvényeket követ, o tt a felelősség a  tö r
vényhozóé. A külső természeti törvényszerűség és a  morális átélés 
szétszakadásából született m eg a szabadság. U gyanakkor azonban a 
felelősségnek az a  feltétele, hogy az em ber - szabadságából kiindul
va - belsőleg összekösse magát azokkal a term észeti vagy szociális 
összefüggésekkel, melyekben törvénykezni akar. Ez azt jelen ti, hogy
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ki kell fejlesztenünk egy észlelőképességet nem csupán saját gondo
lataink és intencióink érzékelésére, hanem  azon átfogó összefüggés 
irán t is, amelyben a dolgok, a lények, és maga az em ber állnak. Ezt a 
tudásként közvetített term észettudom ány nem  biztosítja. Hogyan le
het úgy átalakítani a term észettudom ányos eljárásmódot, hogy ben
ne a  szabadságból kiindulva egy tárgyszerű és emberhez méltó át
tekintés, ugyanakkor a tettekkel való belső kapcsolat is megszü
lessék? Hogyan lehetünk képesek az egységes összefüggéseket m in
denkor felism erni, és tudatosan beléjük helyezkedni?

Az értékm entesség ideája o tt jogosult a  term észettudom ányban, 
ahol felm erül a  veszély, hogy egy tényállást pusztán személyes vagy 
társadalm i haszna felől ítéljenek meg. Ebből azonban olyan meg
ismerési m agatartás adódik, m elynek következtében az ember alap
vetően értékidegen valóságot konstruál bele a  term észetbe. Minden 
természeti jelenséget úgy interpretál, hogy azok külső erők hatásá
ból szárm aznak. Eközben - a  mechanika előképe alapján - feltételek
ből indul ki, melyek között a  folyamatok végbem ennek. A valóság
ban azonban nemcsak ez a külső mechanizmus létezik, hanem  m in
den kiindulási helyzet benne áll egy összefüggésben, am it az em ber 
hallgatólagosan előfeltételez. Ez m ár fizikai területen is így van, csak 
itt ez áz egységes összefüggés olyan átfogó, hogy nem  vesszük észre. 
Mégis ihagától értetődően bízunk benne, hogy létezik, s hogy leg
alábbis gondolkodásunkkal, melyet önnön  bensőnkből hívunk élet
re, részesei vagyunk. M ásként nem fáradoznánk azon, hogy gondol
kodásunkkal m egragadjunk valamit a világból. A szerves term észet

ben, a növényeknél, állatoknál, em bernél talán m ég nyilvánvalóbb, 
hogy a mechanikus-kémiai folyamatok benne foglaltatnak egy félé
jü k  rendelt relatív egészben, és ennek  megfelelően hatékonyak. 
Mechanikus-fiziológiai képzetekkel csak az élő organizm us által p ro 
dukált jelenségeket ragadjuk meg, s nem  azt, ami ő  maga. H a egy 
növényt valamilyen anyaggal a megfelelő m ódon beperm etezünk, 
akkor egy idő m úlva a növény talán virágokat fog hozni, ami az 
adott feltételek m ellett egyébként nem  tö rtén t volna meg. Nem a 
ráspriccelt szubsztancia alakítja azonban ki a virágokat - ezek abból 
az egységes-átfogó összefüggésből keletkeznek, am it növénynek ne
vezünk. Az anyag csak egy - talán szükséges - feltétel. Ilyen esetek
ben igen könnyű a  feltételt és az okot összetéveszteni,

Az  életben nemcsak külső erők külső mechanizmusával, vagy 
adott organikus képződményekkel van dolgunk, hanem  olyan irány
adó hatásokkal is, melyeket az em ber gyakorol a  term észeti folyama
tokra, s amelyek által a  külső tényeket hatékony összefüggésekbe 
állítja. Az etika és a felelősség abban áll, hogy ezt milyen m ódon 
tesszük.

H a csak a mechanikus aspektusokat vesszük figyelembe, akkor 
elkerülhetetlenek az előre nem látott mellékhatások. H a  azonban 
egységes szemléletmóddal igyekszünk m egragadni a term észetben 
m űködő terem tő erők összefüggését, akkor saját cselekvésünk egyre 
inkább beágyazható a dolgokban rejlő szellemi összefüggésbe. Ebben 
az értelem ben válhat morálissá a  cselekvés.

(Kádas Ágnes fordítása)

Buella Mónika 
TÁJTERVEZÉS AMERIKÁBAN

Tavaly a Kertészeti és Élelm iszeripari Egyetem 
Tájrendezési Tanszékének vendégeként több hetes 
előadássorozatot ta rto tt Fabos Gyula tájépítész, re 
gionális tervező, az am erikai UniveTsity o f Massachu- 
setts professzora. Az alábbiakban vele folytatott be
szélgetésünk néhány idevágó gondolatát idézzük fel.

Fabos professzor az am erikai tájtervezést a New 
York-i C entral Park tervétől eredezteti. A X V III.- 
XIX. századi park terveket Anglia rom antikus 
irányzata hato tta  át. A m ai napig  is érvényesülő elvek 
jelen tek  m eg a parkok, tem etők kialakításában, a 
középületek jellegzetes zöldbe helyezésével. Amerika 
egyik legjelentősebb tájtervezqje, F. L. O lm sted egyik 
angliai útja során ellátogat B irkenheadbe, Anglia első 
népparkjába. H azatérve a tém áról írt könyvben 
feltette a kérdést; vajon a dem okratikus USA-ban

m iért nincsenek népparkok? Ez az élm ény is 
hozzájárult, hogy O lm sted 1855-ben Vaux építésszel 
közösen elkészítette a New York-i C entral Park te r
vét. A kb. 3 km2 nagyságú néppark  m egszületésétől 
számítják a tájtervezés kezdetét Am erikában.

O lm sted másik jelen tős terve a Boston park  
system (1878-1890). E terv célja az volt, hogy m eg
oldja a város szennyvízzel terhelt, pangó vizű 
folyójának problém áját, m egszüntesse az árvizes 
területeket, és kielégítse az üdülési szükségleteket. 
"Hozzunk vissza egy kicsit a természetből" - e gondolat 
jegyében form ált a problém ákból lehetőségeket. Az 
eredm ény a városon keresztül kanyargó 16 km 
hosszú parkfolyosó volt.
Boston városára az első m etropolis-zöldhálózati 
tervet O lm sted tanítványa, I. Eliot készítette. A terv 
létrejö ttét az indukálta, hogy hiányzott a kijárás a 
"vadonba", a term észetbe, alacsony volt a parkok, 
játszóterek és egyéb zöldterületek  aránya, és ivóvíz 
mennyiségi-minőségi gondok is jelentkeztek. Eliot 
m eg akarta oldani m indezeket a problém ákat, s en 
nek érdekében létrehozott egy az eddigieknél több 
inform ációt tartalm azó adatbázist a terü le trő l, és a
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