
Márton László Attila

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 orvos- 
tudomány 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 vesz- 
szük 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 marketingszemlélettel irányított, éppen 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.

Udo Hermannstorfer

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 környe- 
zetrombolásnek 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-Aristolochia c/emutitis
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Hozzá kell meg tennünk, hogy a környezeti probléma nem 
szemlélhető elszigetelten. Hiszen egy régióban a természet hasz
nálata egyúttal az ember gazdasági létalapja is. Egy átfogó éghaj
latvizsgálatból például szükségszerűen az esőerdők megtartása 
tűnhet ki. De akkor miből fognak élni az emberek egy ilyen 
régióban? A környezeti kérdésből így azonnal gazdasági, és ezál
tal szociális kérdés válik. A szociális problémák egyidejű megol
dása nélkül a környezeti kérdés sem oldható meg kielégítően, 
és rnivei az áru fogyasztás és a környezetrombolás aránytalanul 
oszlik el, szociális kiegyenlítés nélkül nem is lehet megoldást 
találni.

Tudatváltás
Az említett okokból kiindulva világos, hogy tudati- és művelt
ségi kérdésről van szó. Az ökológiai kérdés felhívás a természet
hez (és ígyr az önmegismeréshez) való viszonyunk újbóli meg
határozására. Az emberről és természetről alkotott eddigi ké
pünk nyilvánvalóan élei- és fejlődésellenes. Nem vezet az ökoló
giai kérdés megoldásához az egykori brazil környezetvédelmi 
miniszter. Jósé Lutzenberger nézete, A mai embert a természet 
kártevőjének nevezte, ezáltal az embert bűnözővé tette, a kör
nyezetjog pedig büntetőjoggá vált. A korszerű világnézet nem 
zárhatja ki az embert, hanem magába kell őt foglalnia. A környe
zetjogot nem szabad az embert leértékelő magatartásra alapozni, 
hanem a szereteten kell nyugodnia.

Környezettechnika, a szennyező fizessen -elv 
A technika eddig nem volt tekintettel a környezeti következ
ményekre, bár az utóbbi időben egyre több környezetkímélő 
technológiát fejlesztettek ki. Késlekedés nélkül alkalmazni kell 
ezeket, hiszen aki visszamarad a technikai lehetőségek mögött, 
gazdaságilag rosszabb helyzetbe kerül, vagy egész termelését 
vág)' fogyasztását fel kell adnia. A kényelmességet nem szabad 
jutalmazni. Az ehhez szükséges jogi szabályozáson túl más jogi 
kiegészítésre is szükség lenne. így például bizonyos körülmé
nyek között felül kell vizsgálni a szabadalmi jogot. A TRIPS 
egyezmény az új világkereskedelmi szervezet, a WTO keretében 
súlyos visszaesésnek bizonyul. Mert a világszerte elterjedt szaba
dalmi jogban a jelenlegi helyzetet illetően egy olyan szabályozás 
létezik, amely a vállalatok új technikára való átállását jelentősen 
gátolja. Ilyen körülmények között a fejlődő országok megtagad
ják az átállást, és az uralkodó világvállalatok alárendeltjeivé vál
nak. Helyes lenne nemzetközi egyezményben rögzíteni, hogy 
kötelező legyen szétosztani a nemzetgazdaságok között a kör
nyezetvédelmi licenceket. Egyes államok -  például Kína -  ab
szurd módon saját fejlődésének előmozdításához környezetrorn- 
bolási kvótát követel, ami csak annak a következménye, hogy 
ma a környezetvédelmet tisztán versenykérdésként tárgyalják.

A környezettel eddig pazarlóan és pusztító módon bánhat
tunk, mert védelme nem terhelte meg a bevételt a gazdasági 
megvalósítás során. Ameddig ez lehetséges, a környezetrombo
lás árcsökkentő, így gazdaságilag jutalmazott tényező, Ezért van 
szükségünk gazdaságig ható jogi szabályozásra. Hrre nem meg
oldás az átalány, mert akkor a helyes úton járó vállalatokat terhe
lik a környezetrombolók javára. A szabványosítás fejlődésellene
sen hat, mén ez a kedvelt, de helytelen jogi szabályozási mód 
nemcsak a vétkezőket, de az ártatlanokat is bünteti. Ide tartozik 
pí. az általános adópénzekből finanszírozott környezetvédelem 
is. Ez a módszer csak az elkerülhetetlen károkra vág)-’ a múltbéli 
terhelésekre érvényes. De minden más esetben a szennyező  
fizessen-Úv a jó tanácsadó.

A tulajdonjog szociálökológiai összefüggése 
A váltóátállítás sarkalatos pontja az eddigi tulajdonjog, Már 
utaltunk arra. hogy a fejlődés nagyreszt a tulajdonjog védelme

zeti károkhoz vezet. A nyersanyagokkal és az energiával való 
pazarlást idézte elő az a -  részben a gyarmati jogviszonyokon 
alapuló - látszat, hogy a nyersanyag semmibe sem kerül és hogy 
semmit sem kell fizetni a környezeti károk miatt.

4. A legtöbb technikai termék a felhasználás után nem bom
lik le a természetben, hanem hulladékká válik. Sőt nagy’ részük 
mérgezően hat a természetre és az emberre is. Kém tudjuk, hogy 
a mesterségesen előállított anyagfajták, s a génmanipulációval 
létrehozott élőlények hogyan viselkednek ellenőrizetlen körül
mények között.

Ökológia, gazdaság és jog 
Csak ez a néhány példa is mutatja, hogy a természethez és 
környezethez való viszonyunk új jogi szabályozást igényel. Az 
eddigi jog jórészt még a technika előtti kor gondolkodásmódjá
ból származik. A természet nem birkózik meg egyedül megválto
zott magatartásunk következményeivel, ha a jog nem szerez a 
természetnek egy bizonyos védelmet. A legtöbb állam életveszé
lyes módon késik a határozott jogi kiigazítással. A gazdaság glo
balizációjával jelentősen kiéleződött a probléma. Az egész világra 
kiterjedő európai-amerikai fogyasztási és termelési kultúra a 
környezetterhelés gyors növekedéséhez is vezet. Mivel a termé
szet egy egészet képez, egy ország fejlődése minden más világré
giót is érint. Az érvényesíthető jog azonban egyelőre az államha
tárokon véget ér, ezért egy államokon túlnyúló jogi szférára van 
szükség, amelynek fejlődése természetszerűleg konfliktusokkal 
terhelt, ami az égetően fontos intézkedések hatékonyságát ve
szélyesen csökkenti. A riői konferencia határozatainak megvaló
sításánál tapasztalt nehézségek mindezt világosan mutatták.



alatt ment és megy vcgbe. A tulajdonvédelmel gyakran úgy fog
ják fel, mintha a tulajdont a társadalomtól kellene és lehetne 
védeni. Ez érvényes egyes jogokra a társadalmon belül, de nem 
érvényes a tulajdon alapvető szabályozására. A tulajdonjog volta
képpen társadalmi elhatározás. A kérdés: van-e a tulajdonnak 
önmagában mindentől független értelmezése, vagy az a szabá
lyozandó tárgyhoz igazodik. Egy mindennapi tárgy birtoklása 
esetén a tulajdon más. mint a földnél, a természeti kincseknél, a 
vállalatoknál, a pénznél. A föld és a természeti kincsek az adott 
ország minden polgárának létalapja és közös tulajdona. Egy vál
lalkozás egyenjogú emberek együttműködési formája. A pénz 
nemcsak az egyéni teljesítmény kifejeződése, hanem eszköz, 
amely által más emberek fölött rendelkezhet. Mindig szociális 
kapcsolatról is szó van. Mivel ezeket a viszonyokat a korlátlan 
rendelkezési jog elismerésével szabályozzák, az hatályon kívül 
helyezi a demokratikus szerződési jogokat.

A tulajdon korlátozása nem jelentheti a társadalmi intézmények 
önkényének való kiszolgáltatottságot. A korlátozások abból 
adódnak, ahogyan a tulajdonjog a szociális területbe ágyazódott, 
és beágyazódott és érvényesül. Úgy ahogy a személyiség szabad 
kibontakozására vonatkozó emberi jog magától értetődően más 
ember jogaiban találja meg határait, úgy magától értetődőnek kell 
lennie, hogy a tulajdon szociális működésével van összekötve. Ez 
az új jogi gondolat. A személyes tulajdonon túli térijén a tulajdont a 
társadalom szavatolja azért, hogy a szociális cselekvés lehetőségét 
az ember megkaphassa. A szociális kapcsolat nem a tulajdonjog 
korlátozása, hanem annak szociális dimenzióba történő tovább
fejlesztése. Az ökológiai szükségesség figyelembevétele nem a 
tulajdon korlátozása, hanem konstitú dójának része.

A szükséges jogfejlődés az ökológia vonatkozásában nem
csak tartalmi, hanem stratégiai kérdés is. Világossá vált, hogy az 
ökológiai probléma mindenekelőtt magatartásprobléma. Ezen 
a szükséges változtatások nemcsak a törvényeken keresztül erő- 
szakolhatóak ki. Ez csak egy öko-bürokrácia kifejlődéséhez ve
zetne. Sokkal inkább azt jelenti, hogy az érdekelteket már a 
megvalósulás folyamatába is be kell vonni.

A felelősséget már ott érezni kell, ahol a probléma keletke
zik. Ez a jogfejlődés számára is érvényes. Környezeti szempont
ból minden fontos területen szükségünk s'an önigazgatási szer
vekre, amelynek működésében az érdekellek vagy az érintettek 
részt vehetnek.

A bürokrácia ott keletkezik, ahol az életet kívülről minden 
részletében -szabályozni szeretnék. Ezáltal a szabályozás fejlődé
sénél nem az abban résztvevő emberek fejlődnek, mert az élet 
a szabályok betartásává válik, amelyek teljesítése pótolja és ez
által gyengíti a saját felelősségtudatot. így kiskapukat keresnek 
a szabályozással szemben, hiszen nem fejlődhetett ki a belátásuk.

Egy utolsó gondolat: Az írás elején jeleztük, hogy az érdekek 
a jogra jelentős nyomást gyakorolnak, aminek egyik oka a demo
kratikus szerkezet. A klasszikus hatalommegosztásnak biztosíta
nia kell, hogy a végrehajtó hatalom mindennapi érdeke ne törjön 
be a törvényalkotásba és törvényhozásba. Az igazságszolgáltatás 
már nem áll a végrehajtó hatalom befolyása alatt. A modern fejlő
dés formálisan még mindig ezt a szerkezetet őrzi. de tartalmilag 
lényegesen változott. A pártok uralják a törvényhozói és végrehaj
tói hatalmat, némileg a jogászokat is, A természetes ellenőrzést a 
kormány és az ellenzék rendszerére cserélték, de ezáltal a szétvá
lás helyett éppen a jogok és érdekek azonossága jött létre. A kér
dés csak az, hogy politikai vonatkozásban éppen melyik érdekre 
kerül sor. Ennek a problémának a megoldása, amelynek látszólag 
semmi köze nincs az ökológiához, egy ökológiailag orientált 
jogalkotás sikeréről is dönteni fog.

(Die Drei, 98/6.. Fordította Buella Mónika)



A ken nem inás, mint egy hangulat. Akkor jó, ha a kerttulajdonos 
otthon van benne, s minden nap pozitív energiákkal töltődik fel, 
az évkör során mindennap felfedezheti a természet emberi lélekre 
ható erejét, egy egy szerény virág kinyílásában és elvirágzásában. 
A megbízó olyan kertet szeretett volna, amely napos, meleg. Az 
ötfős család külső nappaliként szeretné használni a kertet. Ezt elő
segítette. hogy a ház és a ken között nincs lépcső, nagy üvegfelüle- 
tek, ajtók, épülethez kapcsolódó terasz teremtik meg az észrevétlen 
átmenetet. Építőanyagban a balaton-felvidéki kövek domináltak 
(az ücsörgő-követ és kőtömblépcsőket, a csörgedező köveit a 
tulajdonosnővel együtt választottuk ki a kőbányában). A csupasz 
kertbe néhány koros fa é.s nagyméretű cserje került, nagy felületen 
évelőágyak, s gyepszőnyeg, a teraszra kézikerámiába ültetett me
diterrán, szubmediterrán növények. Ez azt jelenti, hogy a kert át
adása után rögtön használható volta keit, A kert él, s benne örömmel 
a tulajdonosok. Sokszor csöng a telefon, hogy milyen jó, kinyíltak 
a hagymások, virágzik a császárkorona.
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Budapest, Szemlőhegy urcai rársasház kertje -  építész: Dévényi Sándor. Kertépítészeti terv és term éskő támfal nézelrajza.

TÜNDÉREK ÉS ÓRIÁSOK FÖLDJÉN -  Csomád-Bálvá- 
nyos régió cím m el vándorkiállítás e lső  állom ása nyílt a 
Csíki Székely M úzeum ban (Csíkszereda, Mikő vár, Bástya 
terem ). A kiállítás 17 tablón, gazdag fotóanyaggal, magyar, 
rom án és ném et nyelven m utatja be a  Csomád-Bálványos 
régió term észeti, táji, kultúrtörténeti, építészeti értékeit, 
tájtörténetét. Ismerteti a régiófejlesztési m unkát, m etodiká

ját és célkitűzéseit. Május 3 és 13-a között Csíkszeredán, 
u tána Sepsibükszádon, május 29-étől a  Sepsiszengyörgyi 
Székely M územban tekintehtő  meg. U tána régió falvaiban 
kerül bem utatásra. A kiállítást a T ranspagony Táj- és Kert
ép ítész  Iroda és az Axis ép ítésziroda készítette azzal a 
céllal, hogy felhívja a figyelmet az értékm entés és értékte
rem tés lehetőségeire.


