
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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szervességre fordított figyelem. Szélesebb értelemben 
ugyanez elmondható a képzőművészetek történetére is.

Az egyféleképpen felfogott modernizmus úgyneve
zett válsága idején, a óO-as években jelentek meg az első 
olyan munkák, amelyek összetettebbnek -  következés
képpen nem válságban levőnek -  mutatták a modern 
művészetet. Read 1964-es, A m odern szobrászai története 
című könyve tárgyalta először a vitaiizmust irányzatként; 
Peter Collins Változó eszm ék a  m odern  építészetben  című 
műve 19ó5-ben az építészet biológiai analógiáját. Ezek a 
nálunk jól ismert, de más könyvek is a biológia és az alko
tófolyamat, az esztétikum összefüggéseit éppen akkor tár
ták fel, amikor újra kiadták az angol organicista filozófus, 
Alfréd North Whitehead A g on d o lkod ás m ód jai cím ű  
könyvét. E szerzők kezdeményezései után az organikus 
építészet és művészet a 90-es években lett mélyebb elem
zések tárgya (Carolina von Eck: O rganicizm us a  XX. sz á 
z a d i építészetben , 1994; Olivér A Botár doktori disszertá
ciója a bolognai egyetemen, 1988).

Biologizmus, életfilozófia, energeticizmus, monizmus, 
organicizmus, vitaiizmus, environmentalizmus a biológiá
ból ágaztak el a századfordulón. Buffon 1749-es H istoire 
n atu relle-je után Lamarck még együtt foglalkozott az élő 
formákkal (funkcióikkal összefüggésben), fejlődésükkel 
és a fejlődés okának nevezett környezettel. Az egyes rész; 
annak élő mivolta és összefüggései eltérő súllyal, de mind
egyik tudományos izm u sn ak  alapjai maradtak. Azt, hogy 
egy világműködés részei vagyunk, még ha ennek idő- és 
térbeliségét -  határok nélkül -  felfogni képtelenek is, a 
biológiai világképből megérthetjük. Ezen belül az organi
cizmus élő szervezetnek tekinti az univerzumot; egymás
tól függő szervek kompozíciójának (ahogyan Sulilvan is 
mondta), amelyben az élő szerv a növekedés lehetőségé
vel rendelkezik, de mindig összefüggésben az összes töb
bi szerv működésével. Minden, amit a vitális erők és élő 
szervezetek ellen teszünk (amibe az emberi szellem is 
beletartozik kifejlődvén a lélekben ugyanúgy, mint bár
mely biologikum), a Világegyetem romlását idézi elő.

A századforduló művészetelmélete (Worringer) szerint 
a műalkotás is organizmus, a természet mellett létező; vele 
egyenértékű. Ezt a gondolatot elsősorban a XIX. századi 
angol művészetelmélet (Coleridge, Ruskin, Morris) készí
tette elő, támaszkodva a biológia angol iskolájának (Dar
win, Spencer) eredményeire, de a francia (Rousseau) és 
német tudományosság, filozófia (Goethe, Herder, Hum
boldt) is táptalaja volt az új művészet-és ép ítésze te lm élet
nek (Perret, Viollet-le-Duc), a viLalista filozófiának (Berg
son), és -  hogy csak a legnagyobbakat említsem -  Csont- 
váry Kosztka Tivadar, Frank Lloyd Wright művészetének, 
Patrick Geddes várostervezési koncepciójának, és lénye
gében az egész szecessziónak is, aminek a formai jegye
ken túli mélységét épp a vitaiizmus vagy organicizmus 
segítségéve! tárhatjuk fel. Ugyanez érvényes a konstrukti
vizmus (a Bauhaus vagy Le Corbusier) összetettségére; 
az angol modern művészetre (Herbert Read köre) vagy a 
magyar konstruktív szürrealizmusra és absztrakcióra; a 
francia gyökerekből táplálkozó Martyn Ferenc festészetére 
és a németországi tapasztalatokból egységes egészet 
kidolgozó Kállai Ernő bioromantikájára.

E vázlatos összefoglaló csak arra szolgál, hogy 
átideologizált és -politizált mai világunkban felhívja a 
figyelmet a modem kor egyik leglényegesebb és standard 
építőkövére; a természeti tanulmányokkal megalapozott, 
a civilizációt a világegész működésével összhangba hozó 
organicista szemléletre, ami nem feltétlenül az új és a fej
lődés elkötelezettje, de aminek jegyében a világ, az ember 
és alkotásainak komplexitásán belül mág számtalan terü
let vár felfedezésre, megmutatkozásra.

Kálmán István, 
a Kós Károly Egyesülés Szabad 

Főiskolájának igazgatója

A Kós Károly Egyesülés létrejöttét hosszú történet előzte 
meg, ami a hatvanas évek elején kezdődött. Akkor kezdett 
kialakulni az élő magyar építészeti mozgalom. Azok az 
építészek, akik ehhez csatlakoztak, az építészet fogalmát 
sokkal tágabb értelemben fogták föl, mint a szakma leg
több művelője. Ezért történt, hogy amikor a mozgalom 
intézményes formát teremtett magának, akkor nem építé
szeti egyesülést alakított, hanem a Kós Károly Vállalko
zási, Oktatási és Kutatási Egyesülést. A név jelzi, hogy az 
egyesülés tagjai az oktatási tevékenységet, a jövő nemze
dékkel való foglalkozást kezdettől fogva fontosnak tartot
ták. Az Egyesülés tíz éve folyamatosan fenntart különféle 
oktatási tevékenységeket, a Vándoriskolát, a Szabadisko
lát, a Szabad Oktatási Fórumot, most pedig előállt egy 
kétéves Szabad Főiskola programjával.

Mi teszi szükségessé a jövőről való ilyen gondosko
dást? Egyre világosabban látjuk, hogy hosszú távon meg
tervezik az életünket. A jövőt három területen tervezik 
meg a számunkra, ebből az első a g a z d a sá g i élet. Az 
elmúlt évszázadokban a gazdaság döntő változásokon 
ment keresztül, amíg a középkor még túlnyomóan 
önellátó gazdasága átalkakuk nemzetgazdasággá, aztán 
világkereskedelemmé és napjainkra világgazdasággá. 
Látjuk, hogy ebben a világgazdaságban egy egész Földet 
átfogó hatalom bontakozik ki. Ez azért lehetséges, mert 
érvényes maradt föld, a munka és a pénz áru volta és 
mindaddig, ameddig a tőke áru, addig lehetséges lesz, 
hogy egyes emberek, egyes érdekcsoportok az egész 
világra kiterjedő gazdasági hatalomra tegyenek szert. Ez 
bizonyos fölmérések szerint mindössze körülbelül 300 
embert jelent.

A második terület a p o litik a i élet, az állam. Ezen a 
területen is hasonló változások mentek végbe ugyenezek 
alatt az évszázadok alatt. Ismerjük a reneszánsz államot, 
a fejedelmi államot, a Franciaországban kialakult abszolu
tizmust és a Németországban kialkult felvilágosult abszo
lutizmust. Az egész történet személyekhez volt kötve, 
mindegy, hogy ezek felvilágosult uralkodók voltak-e vagy 
despoták. Ezek a személyek azonban egyszerre csak 
visszavonultak a hatalomból, miközben az általuk létre
hozott központosított, bürokratikus szervezetű államha
talom megmaradt és a mai napig személytelenül működik.

43


