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Jochen Bockemühl a Goetheanum Természettudományi Ku
tatólaboratóriumának vezetője hét évvel ezelőtt az Intézet 
kutatásai és a goethei term észetszem lélet iránt érdeklődő 
tájrendezők, ökológusok, természetkutatók és tanárok számára 
egyhetes nyári találkozót szervezett. Az azóta minden évben 
megrendezett esemény helyszíne kezdetben Domach volt, 
majd 1993 óta egyre keletebbre vándorolva Berlin, Drezda 
és Magyarország.

A találkozó a vándorlás során is megtartotta eredeti 
napirendi felépítését:

reggel közös euritmia,
délelőtt Jochen Bockemühl főelőadása,
délután munkacsoportok, terepbejárás,
este egyéb, kapcsolódó előadások.

Az idei találkozó szervezője, a Pagony Táj- és Kert
építész Iroda -  munkáinak évek óta viszszatérő helyszínére
-  a Dörögdi-medencébe (Kapolcs, Öcs, Pula, Taliándörögd, 
Vigántpetend) vitte a találkozót. A rendezvény fő témája 
„Egy táj individualitása" volt.

A magyarországi résztvevők döntő többsége előtt nem 
volt ismert a Goetheanum tevékenysége és szellemisége; j e 
lentkezésüket a meghívó szövegének szokatlan gondolatai 
nyomán ébredő kíváncsiság inspirálhatta. A 40 hazai jelent
kező többsége táj- és kertépítész egyetemi hallgató volt.

Külföldről -  német nyelvterületről -  Ausztriából, N é
metországból és Svájcból érkezett az a 35 résztvevő, kiknek 
többsége a találkozók visszatérő látogatója volt.

A program összeállításánál fontos szempontunk volt. 
hogy Jochen Bockemühl módszertana által iskolázható ter
mészetmegfigyelési gyakorlatokhoz és szemléletaiakításhoz 
a tájban élő em berek megismerése is társuljon.

A házigazdákhoz, a falvakhoz és lakóikhoz való kap
csolódást a nyitó- és záróünnepség, a közös táncház, a bog
rácsos vacsora, illetve a nyitott esti előadások tették lehető
vé. A települések polgármesterei és Taliándörögd gazdái egy- 
egy estén beszéltek gondjaikról, szándékaikról.

A résztvevők Taliándörögd vendéglátó házainál laktak,

sátoroztak, jóltartásukról a gazdasszonyképző szakácsai és a 
nyugdíjaskor gondoskodott.

A „keleti’' és a „nyugati’' gondolkodási, élethelyzeti 
különbségek szemléltetését és megértését, a találkozás lehe
tőségét segítették Makovecz Imre (M agyarország Európá
ban), Kálmán István {Táj és gazdaság), Kampis Miklós 
(Szabadság-szabályozás) előadásai és Fenyő Ervin Széche- 
nyi-estje, valamint a Clemens Schleuning vezette euritmia.

A dörögdi táj különböző szempontok szerinti megfigyelé
se a munkacsoportok feladata volt.

A munkacsoportok témái:
1. Az emberi lélek tükröződése a tájban
2. A Dörögdi-medence falvainak kapcsolata

és ennek befolyása a tájra az úthálózat alapján
3. A tájhasználat morfológiai változásai a táj 

történetében
4. A települések megjelenése a tájban -  

geomorfológiai, településszerkezeti összefüggések 
A település jövője

5. A természetvédelem kérdései a privatizáció és a 
tájtervezés szempontjából.

A munkacsoportok a hely, az emberek és a többiek 
teljesebb megismerésének érdekében egy gazda birtokán a 
marhaitatókút, a pihenőként használt forrásvidék és patak
meder, valamint az épülő tó gátjának rendezéséhez fizikai 
munkájukkal járultak hozzá: gátat köveztek, kőtámfalat 
emeltek, lépcsőt építettek egy-egy délután.

A Balaton-felvidék többi medencéjének megismerését, 
és így a dörögdivel való összevetését egy egész napos kirán
dulás tette lehetővé. A konferencia a goethei természet
szemlélet és az iskolázott term észettudományos gondolko
dásmód találkozását és azok konfliktusát hozta magával.

A konferencia esti előadásait az Országépítő jelen szá
mában adjuk közre.

A találkozó eredményéről, a munkacsoportokról, s a fő 
témáról, a rendezvény hatásáról, továbbéléséről és a jövő 
feladatairól a következő számokban fogunk beszámolni.

2


