
kicsi ország, és sajnos az építészet szempontjából nagyon 
leromlott állapotban van, sőt nem állunk messze az igazi 
értékek teljes felszámolásától sem. Itt az ideje tehát annak, 
hogy mindazok, akiknek nem mindegy, hogy hol és ho
gyan fognak élni és hogy hol és hogyan élnek majd gyer
mekeik és unokáik, leküzdve a belső akadályokat olyan 
irányba induljanak el, hogy ennek az országnak ne okoz- 
zanak további sebeket, hanem fordítva: a létező sebeket 
gyógyítsák és felszámolják. Hiszem, hogy még nem késő!

Molnár Jenő, építész, 
a grazi Műegyetem professzora

Ha a tegnapi előadóink panaszkodtak is, hogy a magyar 
organikusokat nem becsülik külföldön, az nem igaz, jó 
hírük van Európában, csakhogy az egész világban nagy 
változás van, és a művészetben mindig az új jelenségekre 
figyelnek.

Az organikus építészet kérdésével nagyon régóta 
foglalkozom, de az Egyesüléssel való kapcsolatom talán 
1983-ra nyúlik vissza, amikor egy diákom, aki akkor 
Erskine-nél dolgozott, javasolta, hogy az általa Stockholm
ban látott magyar kiállítást hívjuk meg Grazba. Azután 
kezdtem mélyebben érdeklődni a magyar organikus építé
szet iránt. Ennek a csoportnak a7 egyik legnagyobb érde
me, hogy megtanítja a fiatal építészeket becsülettel visel
kedni építtetőkkel, kivitelezőkkel, használókkal és önma
gukkal szemben. Nekem ez a példa nagyon sokat segített, 
amikor fiatal építészeknek kellett megmutatnom, hogy 
szakmailag milyen utat kövessenek. Én minden kortárs 
építészeti irányzattal foglalkoztam, mert a/ a véleményem, 
hogy a fiatalok nevelésében ez éppúgy fontos, mint hogy 
képesek legyenek minden előképei lesöpörni és tiszta 
lappal indulni egy feladatnál. Az a tapasztalatom, hogy 
az útkereséshez a fejet és a lelket üressé kell tudni tenni, 
hogy korábbi ismeretek ne zavarják az emberi. Elsőéves 
grazi építészhallgatók terveiről készült diákat mutatok be. 
hogy lehessen látni, milyen feladatokat kapnak, amelyek 
megoldásához csak azt hozzák magukkal, ami véletlen- 
szerű.

Az elsősökkel először egy természetes környezetbe 
megyünk, ahol a legfontosabb, hogy képet alkossanak 
maguknak a hely szelleméről -  Christian Norberg-Schulz 
értelmezése szerint. Olyan helyre, ahol kevés a civilizáció 
nyoma. Ilyen helyen jól vizsgálhatók a természet elemei, 
a fény hatása, az árnyék és a fény együtthatása, a színek 
és formák kapcsolata. A diákok akvarelleket készítenek, 
rajzolás és festés közben értelmezik a konvex és konkáv 
formákat és az említett fényjelenségeket.

Egy következő feladatkör a településstruktúrák vizs
gálata. Saját vidékünkön készítünk vázlatokat, modelle
ket, összehasonlítjuk a természetes és mesterséges formá
kat, elemezzük az épületelhelyezés hagyományait, hogy 
hová építettek és hová nem. A diákok emlékezetből csi
nálják a saját otthoni táj modelljeit.

A természetmegfigyelési gyakorlatokon az egyes nö

vények karakterét kell vázlatokon visszaadni, amelyek 
bemutatják a szerkezeti felépítésüket. Vizsgáljuk a fák sta
tikáját, figyeljük az életfolyamatok mozzanatait, a gyarapo
dást, a termések elterjedéséhez szükséges formai megol
dásokat és azt, hegyezek a szerkezeti megoldások hogyan 
jelenhetnek meg egy építészeti erőjáték keretei között.

Vannak népi építészeti gyakorlatok, ahol az anonim 
építészet törvényszerűségeit, a hagyományos arányrend
szert, az éleim ód és a környezet összefüggéseit kell a diá
koknak felismerniük.

A tervezési gyakorlatok ezzel párhuzamosan folynak, 
mindjárt kezdetben vannak tájtervezési, kisebb építési fel
adatok. ahol a stílus teljesen kötetlen. A komolyabb terve
zési feladat az első év végén következik, például egy ten
gerparti rom felhasználása egy új funkcióra. Mindezek a 
gyakorlatok arra irányulnak, hogy a diákok felszabadultan 
dolgozzanak és ehhez a munkához új impulzusokat kap
janak.

Illyés Zsuzsa, táj- és kertépítész

Mint tájrendezők, kertépítészek a természettel foglalkoz
unk, azt mondhatjuk, hogy valamivel, ami eleve organi
kus. F.lö elemekből áll, biológiai összefüggések alapján 
működik. De amikor a tájról, mint élő organizmusról be
szélek, akkor ennél többre gondolok. Ebben az előadás
ban a táj individuális karakterére szeretném felhívni a fi
gyelmet, számunkra a táj azért organikus, mert individuális 
jellege van. Ennek megértéséhez ki lehet indulni abból 
az élményből, hogy milyen összefüggés van egy-egy nép
karakter és táj között. Ha egy tájnak van individualitása, 
az azi jelenti, hogyr története, születése és halála, növeke
dése, fejlődése és öregedése is van.

Hogyan lehet ezt elképzelni a magyar táj esetében? A 
folyamat a magyar nép Kárpát-medence-beli letelepedésé
vel kezdődött. Persze előttünk is éltek ill népek, ők is 
alakították a tájat, hol van akkor a kezdet? Kutatások ered
ményképpen megismerhetjük a rómaiak és más kultúrák 
által alakított iáját, de ez, mint kultúrtáj, nem létezett már 
a magyarok megérkezésekor. Úgy mondják, regeneráló
dott erdők vették át újra területet a honfoglalás idejére. 
Velünk ezért új korszak kezdődött el, ami folyamatosan 
tart napjainkig. Az erdő, mint kiindulási állapot, egész 
Európára jellemző. Lényeges, hogy abban az időben a 
természet regenerációs képessége nagyon erős volt, rövid 
idő alatt visszabirtokolta a természet a megművelt tájat, 
ha azt elhagyták. A művelésnek egy későbbi képe a várak, 
kerített települések korszakába visz el. Az ember még 
elhatárolta magát a tájtól, mert a természet erőitől éppúgy 
féli, mint az ellenségtől. Ez is általánosan jellemző állapot, 
mint ahogy ennek megszűnése is, a tájalakító folyamat 
kiterjedt a települések falain túl, aztán egyre messzebbre 
a településektől. Ennek a máig tartó folyamatnak a kez
detét a táj ifjúkorának lehetne nevezni. Körülbelül a hu
szadik század elejére művelés alá vették a hegytetőket, 
vizes lapályokat is. minden területre kiterjedt az emberi
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kéz beavatkozása, a tájat a kis parcellák uralták. Ez az 
időszak a táj legérettebb, legsokszínűbb használatát jelen
ti, ekkor hatotta át a tájat a legmélyebben az ember mun
kája. Általános volt Európában az is, hogy ez a kép rövid 
idő alatt megváltozott. A megművelt területek mennyisége 
csökkent és az ember természethez való viszonya egyre 
inkább katasztrofális következményekkel jár.

Az ökológiai katasztrófát sokan fenyegetően közeli
nek látják, a hétköznapi ember, a városlakó azonban nem 
sokat észlel mindebből, mert kevés a kapcsolata a termé
szettel és a városi életmód a lehető legkisebbre csökkenti 
a természettől való függést. Ma már a természetből élők, 
a parasztok kapcsolata is meglazult a tájjal, a gazdálkodás
ban egyre kevésbé lehet átélni a szabadságot. A művelés
ből kivont területek mennyisége az EU csatlakozás után 
rohamosan nőni fog, a városok és a vidék közötti szaka
dék tovább mélyül. Itt válik fontossá az a kérdés, hogy 
ha egy táj története elérkezett a befejezéshez, olyan halála 
lesz-e, amelyből képes lesz regenerálódni, begyógyítani 
saját sebeit. A táj élete természetes folyamat, ahogy egy 
emberi lény sorsa fejeződik ki abban, ahogy születik, felnő 
és meghal, úgy a táj története mögött egy emberi közösség 
egy nép sorsa áll. A tájrendezésnek a táj változásához, 
sorstörténetéhez keli tudnia kapcsolódni, méghozzá úgy, 
hogy megoldást kínáljon a szorító problémákra, azokra, 
amelyek most következtek be és mindenkitől újfajta gon
dolkodást követelnek.

Ha Erdélybe látogatunk, ott a tájnak egy a mienkénél 
néhány évtizeddel korábbi állapotát éljük át. Felmerül a 
kérdés, van-e realitása a hagyományos gazdálkodáshoz, 
hagyományos kultúrához kötődő táj megmentésének, vagy7 
annak van igaza, aki azt mondja, hogy néhány év múlva 
úgyis végérvényesen eltűnik ebből minden. Magyarorszá
gon már alig találhatunk legelőnek használt hegyoldalt. A 
gyepes területek többségét áthatolhatatlan bozót takarja -  
csipkerózsa sövények őrzik. Mert megszűntek a legelő álla
tok. Ki fogja kiirtani a bozótot, hogy legelőt teremtsen? 
Lesz-e kinek? Meddig maradnak meg a legelők Erdélyben 
és a falvak olyannak, amilyenek ma még?

Húsz évvel ezelőtt a Káli-medence falvaiban még lak
tak olyan emberek, akik ott születtek. Akik a házaikban 
laknak, használják, élvezik azt, amit egy évezredes, hagyo
mányos paraszti kultúra hagyott hátra, de ők mit hagynak 
maguk mögött? Hogyan alakul ki a természettel harmóniá
ban lévő élet? Ez a tervező kérdése is. Ha azt gondolja, 
hogy egy közösség építi a munkájával a tájat, akkor mi 
egyáltalán a tájtervezés? Vajon először a közösséget kell 
„megtervezni", átalakítani? Van-e jogosultsága arra, hoyg 
kimondja, a hagyományos tájnak meg kell maradnia? Vagy 
hogy ilyenné és ilyenné kell azt formálni?

A helyes magatartás kialakításban két dologra pró
bálunk támaszkodni. Ahogy a Kárpát-medencéről beszél
tem, úgy a kisebb tájegységeknek is van sajátos sorstör
ténetük. Ezzel meg kell ismerkedni, ebbe bele kell vonni 
az embereket, akik a tájat alakítják, ismerjék meg a saját 
helyzetüket és a tájét, ahol élnek. A másik dolog, hogy 
pótolnunk kell azt a hiányt, ami az emberek és a természet 
közötti kapcsolatban muatkozik. Általános problémáról 
van szó, ezért nevelési feladat az embereket a természetre

vonatkozó élményekre ösztönözni. Munkánkban ezeket 
az irányokat követjük.

Ugyanakkor nem tudunk bemutatni általunk tervezeti 
tájat. Ilyet nem is lehet elvárni, a siker nagyon bizonytalan, 
több múlik a fogadókészségen, mint a tervezőn. De meg
próbáljuk a megfelelő befogadókészséget megteremteni, 
Ha valamilyenné formálódik egy általunk tervezett táj, 
akkor az sokkal inkább azoknak a műve, akik azt a saját 
szándékaik és megértésük szerint alakítják az időben. Eb
ben lényeges a különbség a építészekhez képest.

Végül egy történet, amelynek sokan voltak tanúi az 
itt ülők közül. Nádasdladányban, a környezettel foglalko
zó szimpózium keretében közösen elültettünk néhány 
nagy nehézségek árán szerzett, régi fajta, konténeres gyü
mölcsfát. Ekler azt mondta, hogy nem a kastélykert gon
dosan kiválasztott részébe kellett volna elültetni egy áhí
tott almáskert fáit, hanem odaadni a csemetéket a parasz
toknak, hogy ki-ki ültesse el a saját kertjében. A konténe
res fák azóta tényleg kipusztultak, mert senki feléjük sem 
nézett az ünnepélyes ültetés után. Azt gondolom, hogy 
legközelebb akkor ültessünk gyümölcsfákat, ha biztosan 
tudjuk, hogy kik melett fognak felnőni és a legnagyobb 
feladat, hogy ezeket a gyümölcsfakedvelő embereket 
megtaláljuk. Ezen közösen kell dolgoznunk az Egyesülé
sen belül, bármilyen szakmához tartozunk is.

Keserű Katalin, művészettörténész

Az organikus építészet iránti vágy és érdeklődés egy olyan 
korban terjedt el széles körben, amelyben egyidejűleg 
számos törekvés bukkant fel. Ez a kor, a múlt századfordu
lóé ma szinte átláthatatlan televénynek tűnik, melyben 
megértek korábbi kezdeményezések és új csírák kezdtek 
duzzadni, s amely kornak burjánzó vegetációjából a hu
szadik század művészete -  a II. világháború utáni művé
szettudomány szerint -  egy-egy irányt bontakoztat ki. 
Ezek a XIX. századi fejlődéselmélet alapján körvonalazód
tak a (tudományos) gondolkodásban, s még ha a kutatók 
nem is hagyták figyelmen kívül a műalkotások irányzatok
nál komplexebb voltát, azt leírni nem tudták. Példaként 
említem az egyik legkiválóbb építészettörténeti összefog
lalót, Kenneth Framptonét 1980-ból, amely a XVIII. század 
közepétől eredeztetett modernizmusban csak három alap- 
folyamatot körvonalaz: az újklasszicizmusét, a városfejlő
dését és a mérnöki-strukturális építészetét.

Bruno Zevi 1950-es könyvének {Egy organ iku s építé
szet fe lé ), mely a funkcionalitást tekinti a szervesség lénye
gének, valamint korábbi gondolatait 1951-ben összegző 
Herbert Read A m odern  m ű v észetfilozó fiá ja  című köteté
nek kivételével a szervesség fogalmára kevesen figyeltek, 
noha a források (épületek és műalkotások, ars poeticák 
és teóriák, s a különböző tudományokkal kimutatható 
kapcsolataik) a modern építészet és művészet belső törté
netében folyton jelenvalónak mutatják ezt a gondolatot. 
A legutóbbi időkben pedig inkább az environmentalista 
és ökológiai szemlélet elterjedésének köszönhető a
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