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VÁNDORLÁS ÉPÜLETEK
ÉS KERTEK KÖZÖTT
Az ember a természet része, Közhelynek tűnik ez a kijelentés,
mégis fontos lenne hosszasan eltöprengeni rajta. Amikor az első
emberpár a tudás fájáról evett, a paradicsomi létből átkerült a
mai világba. Ez nem helyváltoztatást, hanem a nézőpont meg
változását jelentene. Tudatlan állapotából átkerült a világ tudato
san való megélésébe, a fogalmak, tárgyak, élőlények, megneve
zése által létrehozva a jelenlegi, addig nem létező világot. Innen
visszatekintve vált számára tudatossá, hogy létezik.
Ezt a folyamatot, a paradicsomi léttől való eltávolodást, min
denki önmagán tapasztalhatja. A világ kettévált. Az. egyik oldalon
a természet van, a Teremtő által létrehozott rend, a másik oldalon
az ember által megalkotott, kiegyensúlyozatlan, mesterséges világ.
Míg az előbbi működik, az utóbbi egyre zavarodottabbá válik.
Az emberi kettőssége teszi emberré. A természet részeként,
a magunk által kreálta környezetben élünk. Saját testünket és
tudatunkat sem ismerjük, de magasabbrendűségünkre hivatkoz
va mások felett könnyedén ítélkezünk.
A ludomány nevében egyre részletesebben és aprólékosab
ban megismerhetjük világunkat, miközben az egészre való rálá
tásunkat elveszítjük. Példaként a „modern" gyógyászat és orvostudomány szolgálhat. Ez nem az embert gyógyítja, hanem annak
csak egyes részeit; a májat, a vesét, a tüdőt... Módszere a kívülről
való hatás, mesterségesen előállított gyógyszerekkel. Legtöbb
betegségünk nem csupán egy szerv betegsége, hanem az emberi
szervezet, mint rendszer működési zavara. Ugyanígy a környezet
„betegségeit” sem lehet izoláltan kezelni, a gyógyításhoz ismerni
kell annak összefüggéseit. Nemcsak a szétbontott elemeket és
az ezekből összerakott rendszert, hanem a szétbontás nélküli
egészet is meg kellene érteni.
A részek megismerése alapján lehet, hogy működőképes
eszközöket tudunk létrehozni de ez meg nem jelenti azt, hogy
ezek alkotó módon illeszkednek életünkbe. Minél inkább mes
terséges környezettel vesszük körül magunkat, annál inkább
halmozódni fognak gondjaink. Ezek látszólagos megoldásával
egyre újabb és újabb problémákat okozunk magunknak.
Mit tehet az építész? Először is észreveszi, hogy az épület
önmagában még nem minden. Lehet, hogy maradandóságánál
fogva mélyebben alakítja az emberek életéi - mert legtöbb időn
ket épített környezetben töltjük —de ez nem jelenti azt, hogy az
építész az ember életének csak ezzel a „mesterséges” részével
foglalkozhat. Építeni lehet felhőkarcolót, gyárat, családi házat, de
fel lehet építeni egy otthont, egy életformát, sőt egy emberi életet
is. Ha ebből kihagyjuk a természetet, az élettér egyik félétől válunk
meg. Újra észre kellene venni az ember élőlény-természetét.
A tervezés és építés során mindenkinek, az építtetőnek és
az tervezőnek is ügyelni kellene arra, hogy az elvett életteret az
épület kialakítása után újból visszaadja. Szükség lenne olyan
épületekre, amelyek szimbiózissal kapcsolódnának a minket kö
rülvevő növények és állatok világához. Nem formai, hanem a
dolgok összefüggéséből adódó rendre lenne szükség.

A megoldás nemcsak az építész kezében van, de jelen pilla
natban legtöbbet az építész tehet. Sok múlik az építtetőn is. Ha
csupán négyzetméterekben, anyagokban gondolkodik és csu
pán a házat akarja felépíteni, zsákutcába jut. Otthont és életteret
kell létrehozni. Ennek a ház nem feltétele, hanem egyik összete
vője. A másik a természetes környezet, a kert.
Napjaink gyakorlatában, ha valaki házat akar építeni, először
az építészt keresi meg, ezért az ő feladata felhívni a figyelmet
ezekre az összefüggésekre. Fokozottabban kellene foglakoznia
a kentei, felhívni a megrendelők figyelmét ennek fontosságára,
Ha tudása nem elég, társként kerttervezőt is bevonva a munkába.
Úgy vélem, sokszor ez az igény fel sem merül, az építészek
munkájuk során az építészeti formáláson kívül nemigen töreked
nek másra. Ha mégis, a megoldás, a növények elhelyezése az
organikus gondolkodás félresiklása. Szomorú látni, hogy egyes,
magukat organikus irányzathoz tartozónak valló építészek
mennyire érzéketlenül bánnak az épületeik közvetlen környeze
tével. Ha egy fa felkerül a tetőre, az leginkább a technokrata
ember brutalitását, nem pedig organikus szemléletét bizonyítja.
Fontos észben tartani; míg egy házat fel lehet építeni akár
néhány hónap alatt, addig egy kert beállásához legalább tíz
tizenöt évnek el kell telnie. Nem mindegy, mikor kezdődik el
ennek kialakítása. Sajnos a mostani építéstechnológia és legfő
képpen az emberek pénztárcája nem teszi lehetővé, hogy erre
előre lehessen gondolni. Kertet létrehozni nem pénz és idő, ha
nem gondosság kérdése. Növényeket szaporítani nem nehéz,
és beszerzésük sem nagy ügy. Azt gondoljuk, a boltban kaphatók
jobbak, szebbek, illatosabbak, mint a vadon növök. Nem veszszük észre és nem akarjuk elfogadni őket. Megismerésükhöz
nem elég könyvben megnéznünk tulajdonságaikat, barátkozni,
figyelni, beszélgetni kell velük.
Azt gondolnánk, hogy kertet tervezni könnyű. A növényeket
csak el kell ültetni, néha meglocsolni és előbb vagy utóbb elkészül
a kert. Ez persze nem így működik. A probléma ott kezdődik,
amikor a tévén nevelkedett polgár azzal sincs tisztában, milyen
állatokkal, illetve növényekkel van körülvéve. A természetes tudása
vagy ki sem fejlődik - szellemileg zárt, sterilizált környezetben nő
fel - vagy már eleve mesterséges dolgok irányába terelődött. Az
alapvető tudást, hogy melyik növény ehető és melyiknek vannak
gyógyító tulajdonságai, sötét homály fedi. Táplálékát a tv torzított
és tudatos m arketingszem lélettel irányított, ép p en divatos
reklámainak sugallatára választja ki és veszi meg.
Nem csoda, ha a kertben is a divat uralkodik. Hazánkban
kevés őshonos örökzöld él, ennek ellenére a kertek tele vannak
tujákkal, fenyőkkel. Ezek a növények más éghajlatra valók, meg
zavarják, félrevezetik a mi éghajlatunkhoz, a tájainkhoz kötődő
életünket. Elveszítjük a lombhullatók évszakos változásához iga
zodó életritmusunkat. A változatos szín, fonna és illatharmóniák
ról nem is beszélve. A másik probléma, amivel lépten-nyomon
találkozunk, a kertek túlzsúfoltsága. Eltelik tíz-tizenöt év az ülte
tést követően, és mire kialakulhatna egy rend, addigra a növé
nyek felét ki kell vágni.
Beláthatjuk: nem könnyű feladat összehangolni az adott
domborzat, talaj, éghajlat adottságainak megfelelő növények
együttesét, az évszakonként változó forma, szín, virágzás kom
pozícióját. Mindehhez elmélyültség és életszeretet szükséges.
Míg egy ház megtervezése és felépítése egy családnak, 4-6
embernek szolgál otthonául, addig egy kert az élőlények meg-
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számi álhataüan sokaságának nyújt életteret. A több száz elültetett
növényen kívül a kialakuló rendbe további élőlények, mohák,
gombák, zuzmók kapcsolódnak be. A fák, cserjék, virágok a
rovarok ezreinek adnak táplálékot, a madarak és más apróbb
élőlények százainak nyújtanak életteret.
Életet adni a nők kiváltsága. Nem csoda, ha az építészek közt
kevés nővel találkozhatunk, míg a kertépítészek zöme nő. Ván
dorépítészként módom volt egy télévet eltölteni a Pagony Táj- és
Kertépítész Irodában. Összehasonlítva az építészirodákkal,
érdekes volt megfigyelni, milyen hatással van az emberekre amivel
foglalkoznak. Az építészirodák kissé állott, savanyú hangulata
után érdekes volt olyan emberekkel dolgozni, akik rendelkeznek
az életadás képességének barátságot sugárzó melegével. Itt
tudnak olyan banálisnak tűnő problémákkal foglalkozni, hogy
mitől hársfa a hársfa, és hogy az egyik ember mást jegyez meg az
erdei kiránduláson, mint a másik. Itt érdekes, hogy mitől nőtt
ferdén egy fa, és képesek befogadni más emberek érzéseit egy
parkkal, egy várossal kapcsolatban.
A kertépítészetre látszólag talán kisebb szükség van mint az
építészetre, de az biztos, hogy kertet építeni halasabb feladat,
mint mások rovására épületeket emelni.

Aristolochia c/emutitis
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JOG ÉS ÖKOLÓGIA
A környezetjog helyzete
Minden kultúra szabályozta a természethez való viszonyát. A
korábbi kultúrák mindig természetközeliek voltak és közvetle
nül rászorullak a tartósan sértetlen természetre. A szabályozás
nem absztrakt jogi formában, hanem erkölcsi-vallási elképzelé
sek részeként valósult meg. Ez a majdhogynem szimbiotikus
természeti viszony elveszett az utolsó évszázadokban, az újkor
kezdete óta. Rémülten ismertük fel. hogy modern kultúránk
(eredetileg: cultura - talajművelés) nem a természet gondozásá
hoz, hanem növekvő gyorsasággal a természet pusztításához
vezetett. Mai magatartásunk minden statisztikai extrapolációja
katasztrófában végződik.
Az eddigi törvények és állami szabályozások ezt a fejlődést
nem akadályozták, hanem éppen segítettek, sőt előidézték. A
jog messzemenően az állam uralkodó érdekeinek a szolgálatá
ban állt. A természet és az ember viszonyát tekintve a világ távoli
részeit csupán tulajdonjogként kezelték, amely az európai jog
viszony szerint azt jelenti, hogy tetszés szerint rendelkezhet a
dolgokkal, azaz pusztíthatja is. Ha azt akarjuk, hogy a jog hozzá
járuljon az ökológiai gyógyuláshoz és megmentéshez, akkor meg
kell szabadulnia az érdek-összefonódásoktól. Az érdekeknek a
jog előtt kell felelősséget vállalniuk, a jog nem használható fel
érdekérvényesítésre, nem tartalmazhatja a pusztítás fogát. Ez leg
feljebb a magánszférában érvényes; a környezet, azonban nem
magánügy.
A törvényhozásban és a joggyakorlatban javában folynak a
próbálkozások, hogy a jogot felszabadítsák, és egy érdekek fölött
álló szempontot érvényesítsenek. Ez az egyes országokban kü
lönböző eredményekhez vezetett. Kiindulópont az emberi jog.
amely eleinte főleg a személyiség kibontakozását segítette elő,
ma azonban egyre hangsúlyosabban az embereket, sőt az embe
riséget védi az egyes személy (jogi személy) gazdasági cseleke
deteinek következményeitől. A környezet minden emberi élet
alapja. A rombolás az emberi viselkedés legsúlyosabb következ
ménye, ezért a környezet védelme prioritást kap. Az ökológiai
jog tehát túlnyomórészt védelmi jog.
A környezetrombolás okai
A környezetjog fejlődését érintő kérdésben nemcsak a környezetrombolásnek nemcsak a következményei; főleg az okai fon
tosak. Melyek ezek?
1. Az újkor természettudományos tudata az égről a földre
irányította a tekintetet, Az isteni szándékok és morális törvények
kutatásának helyébe egy új világkép lépett törvényeivel együtt.
A tudomány - noha csak az anyagi összefüggésekre vonatkozóan
- óriási eredményeket hozott. A materializmus kevés megértést
tanúsít az élet, a lélek és a szellem iránt.
2. A természet törvényeinek ismerete vált technikai haszno
sításuk alapjává. Egy technikai-mesterséges világ keletkezeit,
amelynek kibontakozási feltételei gyakran ellentétesek a termé
szet életfeltételeivel. Felmerül ezek után. hogyan egyeztethető
össze magatartásunk a környezettel érdekeivel, A viszonyok vál
tozása a magatartás megváltozását is megköveteli.
3. A technika teszi lehetővé korunk jellegzetes ipari gazdasá
gát. A munkamegosztás vált uralkodóvá, a termelési lehetőségek
gyakorlatilag korlátlanok. A természet - ellentétben a régebbi
korok mezőgazdaságával - élettelen nyersanyaggá vált, amely
nek felhasználása a termelés volumenével nő. Kezdetben alig
vettük észre, hogy' a nyersanyag-kitermelés maradandó környe-
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