
VÁSÁRHELYI JUDIT Táj és ember

Belső, ideális tájaink

Angol-skandináv-könyvtár
szakos középiskolai ta
nár. Nordisztikából dokto
rált. Altematív Nobel-dí
jas. A Független Ökológi
ai Központ alapítója.

A hely szelleme, a hely ökológiája

Hogyan függenek össze ezek a kérdések? Úgy, hogy nem élhetünk
egymás nélkül, táj és ember. Az ember előtt nem volt" táj", csak
"természet", így próbálkoznak a tájépítészek rendet rakni a fogal
mak között. Talán akkor kezdődött, amikor az ember kilépett a
természet bonyolult, önnönmagát szabályozó rendjéből, amikor
sejtelme támadt az időről. Felismerte a napok, az évszakok körfor
gását, az ínséges idők ismétlődését, és benne az egyéni idő egysze-
ri előrehaladását. Felismerte, hogy elkerülhetetlen a saját erőtlen

sége, öregsége. Szüksége van felhalmozásra. Nem élt, nem élhetett
már percről percre. Az Úr sem engedte ezt többé, műveléssel, be
avatkozással bízta meg. És mi történt?

Bizony jól beavatkozott, olykor igencsak felhalmozott. Sok-sok
nemzedékének szorgalmas munkája nyomán eltüntetett régen ott
élőket (mondjuk a hatalmas tölgyerdőket és a bölényeket a Kár
pát-medencében és Kréta szigetén, hogy helyet szerezzen a szán
tásnak-vetésnek, húst a vadászoknak és fát a hajóácsoknak).
Nagy kitartással hozzá is járult saját helyének "fejlesztéséhez"
(például méterről méterre teraszokat munkált, ahová rizst ve
tett a meredek hegyoldalban, és a hegy tetején létesítette a víz
tározót, ahonnan a rizsföldek fokozatos öntözését nyerte, így
etette a Vietnamban élő hegyi törzsek éhes gyermekeit). Mit
adott értevissza? "Szebb" lett munkálkodása nyomán a világa?
Gyakran szebb, mondatja érdekünk a szemünkkel, hiszen leol
vasható a buzgó korok hozzáértése és iparkodása is az egyes
helyekről. Vonultassuk el csak az emlékezetes tájakat lelki sze
münk előtt...

Megtehetjük, hiszen bennünk is élnek a tájak, hatalmas "rak-
tárunk" van belőlünk odabenn, még ha nem is látogatjuk napon
ta az itt őrzött képeket. Vizsgálataink azt mutatják, hogy még az
absztrakt foglalkozásokat űzők, a folytonosan a virtuális világon
csüggők is dédelgetnek ideális tájakat, őrzik - a számukra je
lentős - "világ közepét", az ideális tájat. Van, aki látta már leg
kedvesebb táját, járt ott, taposta és belélegezte. Van, akinek el
kellett hagynia, esetleg örökre. Van, aki ott született, de nem tér
het vissza, nincs is már hová. Van, aki ott volt szerelmes.

Ismerjük azt is, amikor olyan hely képe bukkan fel bennünk,
ahol még nem is jártunk. Saját vágyaink, személyiségünk, lelki
arcunk leképeződése az. Kissé gyötör bennünket a kérdés: miért
ismerem ezt a helyet? Mikor láttam? Olvastam róla? Honnan
bukkan elő? Miért felejtettem el, ha mégis bennem él?
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Nemcsak édesanyánk, nemcsak tanítóink, a helyek és a tájak
is dajkálnak bennünket. A genius locival, a hely szellemével is
érezhetünk hirtelen támadt rokonságot és vonzalmat, A tájak
szerepe meghatározó lehet akár egy életre is, személyiségünk ré
sze, identitásunk alkotója. Mégis, valahogyan elfeledtük ezt a
nevelőnket. Mert nehéz viszontdajkálnunk őt. Egyre több ténye
zőtől függ tájaink sorsa.

A szerves térségfejlődés laterna magicája

E helyütt nincs mód Ádámtól-Évától elindulnunk (pedig láttuk,
hogy ott kezdődőtt). A rendszerváltoztatás idején örökölt tájainkat
korábban központi akarat szerint szántották össze nagytáblába,
csapolták le a vízjárást, vágták tarra az erdőt, építettek mestersé
ges városokat, telepítették a tájakban őshonos embereket a panelsi
vatagba. Az 1991. évi új önkormányzati törvény rengeteg autonó
miát visszaadott a közösségeknek, de a tájakkal senki sem tudott
foglalkozni. Néhány mintaszerűen indult együttműködést, gon
dosan és óvatosan, az ott lakók szándékával, a hagyományokkal és
a hely szellemével egybehangzóan fejlesztett kistérséget azután az
1996. évi területfejlesztési törvény zilált össze. Az állampárti idők

statisztikai és tervezési körzeteinek újbóli kötelezővé tételével elbul
dózerezték a néhány év reményt keltő együttműködéseit.Nem szá
mítottak a közös gazdasági kilátások vagy az ökológiai egység, sem
az identitás (vásározás, udvarlás, házasodás, együtt gondolkodás)
körei, avagy más hagyományok, a közös tudat. Azonban a megyei
területfejlesztési tanácsban az e körzeteket képviselők sem válthat
ták be reményeiket.

Régiók, kistérségek A tízmilliós ország négy parlamenti pártja eltérő közigazgatá-
si hierarchiát gondolt jónak. Az EU ráadásul nagy sikertörténete
ket akart - hogy meggyőzhessea régi EU-s országok kétkedőit,

jó volt bővíteni. Régiókat követelt, de gyorsan! Meg is kapta,
hármasával összecsapott magyar megyéket, a kormány által ki
nevezett vezetővel. Hogyan is versenyezhetne ilyen egység,
mondjuk egy történelmileg kialakult német fejedelemséggel,
amelynek saját neve van, közös dialektusban beszél, írói vannak
és receptjei, söre és azonosságtudata, a vele járó gazdasági po
tenciállal, választott vezetéssel, nem is beszélve a lobbi-erőró1.

Az ilyen régió, a tartomány szinte természetes képződmény. Ma
gyarországon az olykor szervesen és demokratikusan, önként
csatlakozó településekből egyesült társulások, mára kötelező, a
járást kiváltó többcélú kistérségek lettek. Iparkodnak megfelelni
az egyre több nekik átadott állami feladat teljesítésének - egyre
kevesebb forrásból. Tervek? Álmok? Látomás a megsebesült saját
helyünk, szűkebb hazánk gyógyításáról, szépítéséről, egész
ségének visszaállításáról? Szabad idő, energia, odaadás és pénz,
hogy helyünkből valamit alkossunk?
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"Szubszidiaritás" Pedig két európai program segítségével is gyakorolhattuk
(volna), a SAPARD és a LEADER + Közösség útján. Mindkettő

az európai vidékfejlesztés új irányát képviseli: a decentralizálást,
a szubszidiaritást. Ezt a kifejezést egyébként először XI. Piusz
pápa említette 1939-ben (!) Quadragesmo anno kezdetű encikliká
jában: " ..mindazt, amit az egyes személyek saját erejükből és ké
pességeik révén meg tudnak valósítani, azt hatáskörükbőlkiven
ni és a közösségekre bízni tilos, éppen így mindazt, amit egy
kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes vég
rehajtani és ellátni, nagyobb és magasabb szinten szerveződött

társulásra áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a tár
sadalom helyes rendjének felforgatása, mivel minden társadalmi
tevékenység lényegénél és benne rejlő erejénél fogva segíteni,
szubszidiálni köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben
soha nem szabad bomlasztania vagy bekebeleznie azokat."

"Helyénvaló döntés" Magyarra a szubszidiaritás kifejezést "helyénvaló döntés"-
ként próbálják lefordítani, a partnerséget és az élet minőségét is
értjük rajta. A vidéken "nem importálható közjavak" védelme
olyan programokat indított el, amelyben az önként megalkotott
térségben a különféle szektorokból - az önkormányzatból, a ci
vilek közül, a vállalkozókból és a referenciaszemélyekből 
származó partnerek közös helyi stratégiát készítenek saját ötlete
ik megvalósítására. Pályázat útján elnyert támogatással azután
maguk döntenek e tervek megvalósításáról, a "helyénvaló" szin
ten, az érintettekhez, a kistájhoz legközelebb. E decentralizált
program a helyi értékek védelmével, a helyismereten alapuló öt
letek kibontakoztatásával olyan módon képes a közösség életé
nek minőségét - akár a tájak megtartását. védelmét - javítani,
ahogyan azt felülről nem volna lehetséges. A programok egyút
tal a részvételi demokrácia folyamatát is gyakorolják.

Jelenleg a tájak érdekében (is) a törvénynek megfelelően öt
szintű magyar közigazgatásnak kellene egyeztetni: nemzeti, regi
onális, megyei, kistérségi és települési szinten tervezni. Néhány
"mániákus" minden egyeztetéskor elmondja: "ja, és ne feledjük
a tájvédelmet". És nem feledik, olykor beleírják atervezetbe,
majd újfent kihúzzák. De mi, akik benne élünk, akiknek a gyer
mekeit, unokáit is dajkálnia kellene valamely szerelmetes hely
nek, mi mit teszünk, mit tehetünk? Hogyan tartsuk fenn értéke
inket, tájainkat?

"Fenntarthatóság" A "fenntarthatóságra" vonatkozó gondolkodás történelmi előz-

ményei például akár a 17-18. századra nyúlnak vissza a magyar
társadalomban. Érdemes ilyen szemmel olvasni Tessedik Sámuel
munkáját. Vagy Imreh István nyomán is követhetjük a közerdő

és közlegelő fenntartására vonatkozó székely falutörvények ala
kulását. A közbirtok védelmére kialakult írott és íratlan törvé
nyek bonyolult rendszerét egészítették ki a bírságok. A közerdő

használatának szociális szempontjai is voltak (a család helyzete-
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A közbirtokossággal
kapcsolatos

hagyományok

ből adódó reális szükségletek, a tőlük megkívánható közmunka
- erdőtakarítás. pótlás stb. - mértéke), A szabályok elfogadása
demokratikus úton történt, azok földesúrra és jobbágyra egy
aránt vonatkoztak, és írásba is foglalták azokat. A falutörvények
helyt adtak a falu lakosai faanyag, erdei termékek iránti igényei
nek, de mindenkor az erdő minőségének és folytonosságának
védelmével egybekötve.

Noha ezek az ismeretek a köztudatban szinte elhalványultak,
érdemes velük foglalkozni, a szemléletet visszatanulni. A kárpót
lás során rendkívül elaprózott mai erdővagyon erdőbirtokossági

társulás keretében való gondozása - ha nem is ideálisan - át
vesz valamennyit ebből a hagyományos gondolkodásból is. Eu
rópában néhol megtaláljuk a közerdő stb., a "commons" védel
mének és működésének folyamatos továbbélését: Angliában
például a New Forest területén évszázadok óta töretlen az er
dőkkel kapcsolatos közjogok gyakorlása (átjárás, szabad fagyűj

tés, makkoltatás), Svédország egyenesen az Európai Közösségbe
vitte be derogáció formájában az "allmanhetsratt"-et, a "minden
ember jogát". Az agri-kultúra angol szakírói egyenesen új köz
birtokosságról beszélnek, közös tulajdonunk például a globális
klíma, amelyet közösen kell megvédenünk, a stratégiákra és tör
vényekre várva - környezetetikai alapon.

A magyar közbirtokossággal kapcsolatos hagyományok felele
venítése azzal a haszonnal járna, hogy megértenénk, a hagyomá
nyos társadalomban már létezett jó közösségi, ökológiailag fenn
tartható gyakorlat. Ismeretéből mai problémáink megoldásához
ösztönzést szerezhetünk, és közelebb kerülhetnénk a "fenntart
hatóság" elvont, távoli, politikai jelszónak ható fogalmához. Az
efféle szemlélet segítene a tájaktól való általános elidegenedettsé
günk enyhítésében is. Minél kevésbé engednek bennünket a tá
jakkal kapcsolatos döntések közelébe, minél kevésbé hasonlíta
nak a megmaradtak lelkünk tájaihoz, annál távolabbra kerülünk,
"elidegenedünk" tőlük.

Az egyik géniusz

Az egyik géniusz a délnyugati az öt közül, melyekről Hamvas
Béla írt. A genius loci a régi rómaiaknál a ház, a vidék védő szelle
me is volt. Nála leegyszerűsítvetalán szellemiséget, hangulatokat,
hatóerőket, természetet és a tájban élő ember lelkét egyaránt jelen
ti. Hamvas kitágította a görögök számára magától értetődő tájfel
fogást, mely a német kultúrkörben is jelentkezett, sőt Prohászka
Lajos személyében már a magyar szellemi-földrajzi irodalomban is
megmutatkozott, késöbb Szabó Zoltán Szerelmes töldrajzában is vi
szontlátjuk.

Hamvas Béla öt különálló egységre osztotta fel a Kárpát-me
dencét: délnyugatira, északira, nyugatira, alföldire és erdélyire; a
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géniusznak kisugárzása van - állítja. Az öt géniusz magyarság
ra vonatkoztatott teljes mondanivalója nagyon egyszerűen az
volna, hogy kicsiny nemzetünk egyik hivatása eme öt géniusz
nak az együttes átélése, szellemi szintetizálása.

Délnyugat. Úgy másfél megyényi területre gondol az író, arra
a részre, amely Sopron felől közelítve úgy válik lathatóvá. hogy
"a dombok elkezdenek kisimulni", keletről pedig Badacsony és
Szentgyörgyhegy, illetve Tapolca és Sümeg közt húzódik; "Az
ember az előbbihez képest világosabb és melegebb földre ér."
"Ez az országban az egyetlen hely, ahol az ember tudja, hogy az
élet akkor magasrendű, ha művészi."

Komplex tájvédelem a Dörögdi-medencében

Cselekvő

természetvédelem,
biotermesztés

Itt, Hamvas délnyugati géniuszának kisugárzása alatt helyezkedik
el e kistáj. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szomszédságában. A
Dörögdi-medence kicsiny, a Balatont tápláló vízgyűjtő terület,
amelyet öt község (Pula, Vigántpetend, Kapolcs. Taliándörögd,
Öcs) határol, ezek számos természeti és kulturális értékkel ren
delkeznek. Jó 8 OOO hektárnyi területen, az öt faluban több mint
2 OOO-en élnek. A közös ökológiai potenciál mellett egy sor problé
mán is osztoznak: a környező városok perifériáján tengődnek vá
rakozó gazdasági magatartással, elöregedés és elvándorlás, struk
turális munkanélküliség, sőt a mezőgazdasági művelésnek nem
kedvező bevándorlás sújtja őket. A medence területén három falu
gyerekei járhatnak egyetlen közős fenntartású általános iskolába:
ez az intézmény két faluban, négy épületben műkődik, kiválóan.

A Független Ökológiai Központ környezetvédelmi népfőiskola

szervezésével kezdett dolgozni a térségben, 1991-ben, ezt köve
tően a falvak további közös munkát kezdeményeztek. ezt szán
déknyilatkozatba foglalták. Gondosan megszervezett részvételi
folyamat mentén készült el a térség organikus fejlesztési stratégi
ája az egyes községek és az egész medence szintjén. Az azóta fo
lyó komplex tevékenység - változatos szakmai partnerek és tá
mogatók segítségével keletkezett eredményei - egyaránt érinti a
környezetgazdálkodás, a szociális gondolkodás és a gazdaság
szféráját.

Cselekvő természetvédelem: zöld folyosóként szolgáló 11 hek
táros őshonos erdő és két községet összekötő, 5 km hosszú hárs
fasor telepítése, apatakpartok rendbetétele és a korábban helyi
védelmet élvező - jelenleg a Nemzeti Park mozaik területeként
védett - ősgyepes domb jelentőségének felmutatása, őshonos

gyümölcsösök védelme, telepítése, tájvédelmi pályázatok.
Biotermesztés: biogazdálkodásra és kis volumenű élelmiszer

feldolgozásra vonatkozó egyéni tanácsadás gazdáknak és a helyi
iskolának, vegyszermentes gyógynövények termesztése, közössé
gi szárítóberendezések használata, az iskolakert napelemes szári-
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Közösségi tervezés és
közösségfejlesztés

tóberendezéssel való ellátása, a Herbio géphasználati és értékesí
tési szövetkezet életre segítése.

Közösségí tervezés és közösségfejlesztés: a DM fejlesztését cél
zó komplex fejlesztési terv, a tájvédelemre, a megújuló energia
források használatára és az alternatív, decentralizált szennyvíz
kezelésre vonatkozó tervek, valamint a fenntartható turisztikai
koncepció elkészítése, együttműködő lépések a tervek megvaló
sítására, különös tekintettel a fiatal nemzedék bevonására.

A helyi felnőtt és fiatal nemzedékek oktatása, képzése, az
odalátogató vendégek szemléletének formálása: a helyi termé
szeti örökség fokozott tudatosítása, népfőiskolák - 2006 január
jában is kezdődött egy új tanfolyam Közösségek nyomában címmel
-, gazda-, vállalkozói és civil fórumok, tanulmányutak, népfőis

kolai hétvége, a helyi iskolások környezeti nevelése, az iskola
kert támogatása, kéthavonta polgármesteri kollégiumok, a DM
"fák barátai" körének működtetése, tájvédelmi oktatóközpont
fenntartása, erdei iskolai programok ("Bölcsőd e táj", "Fától az
erdőt??! a fenntartható erdőért", "Kerek egy esztendő") kidolgo
zása, működtetése, kiadványok (könyvek, CD-ROM, honlap). A
program elméleti ajánlásai Autonóm kisrégió címmel jelentek meg,
melynek lényege, hogy egy egység (háztartás, falu, kistérség) au
tonómiáját a maga önfenntartási potenciáljának feltérképezése,
tudatosítása és használatba vétele biztosítja. Csak ezután fordul
hat biztonsággal a nagyobb piacok, globális intézmények és stí
lusok felé. Az önfenntartási potenciált mint értéket a család, a
falu, a térség azonosságtudatába kell emelni, az identitás részé
vé. Az ajánlások főképpen tájökológiára, a helyi infrastruktúra
néhányelemére vonatkoznak, de a szemlélet áthatja a helyi élet
minden mozzanatát. Ennek a gondolatnak a segítségével a gya
korlatban is használható receptet, kiindulást kaphatunk a helyi
fenntarthatósággal kapcsolatos törekvéseink számára.

Tájvédelem a kistáj szívében

A medence közepén kicsiny domb. 6sgyep fedi, benne vagy két
százféle növény, ezek közül tíz védett faj. Oldalában felhagyott kö
bányácska. Tetején körbe forogva kötényünkbe szedhetjük a szem
közti "hegyeket".

A falvak népe azelőtt - míg csak hetente jártak piacoini a kör
nyező kisvárosokba, nem naponta ingáztak kifelé, bányába, erő

műbe - össze is fordult, befelé. Erre a dombra jártak például a
nyári napfordulón pogány tüzet gyújtani. Ma olykor meghívót
akaszt ki valaki, egy újonnan érkező a bolt ajtajára: jöjjenek, le
gyünk együtt. Ma minden évben másik önkormányzat szállítja
traktorral fel a tűzifát. Olykor még vendégnek ígérkező is telefo
nál: van-e szoba kiadó? Máskor a helyi fiatalok is feljönnek, és
Sandokan dalaiból énekelnek a vörösen hanyatló Nap felé.
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Egyszer, vagy egy tucat éve nem csak tűz és nem csak víg
ság/ nem csak birkapörkölt, gitár és Zetor volt ott, nem csak
énekelő, borozó emberek. Egy szőrmók bundába, pokrócba csa
varodott sötét alak morgott, zsémbeskedett, szidta az ivókat. Vár
ta a hajnalt. Kárpátaljáról érkezett fafaragó volt, aznap fejezte be
a munkáját a faragótáborban. Arra várt, hogy a helyére állíthassa,
amit faragott. Hajnalra a Zetor elvitte a hangosakat. 6 pedig
egyedül robbantotta a sziklába hatalmas fakeresztjének helyét. És
három hét múlva, egy vasárnap délután, júliusi forróságban me
gint összejöttek a mezőkben, most templomi zászlókat követve.
Három pap szentelte föl a messzire ellátszó faragványt. Nagy ko
sárból osztottak fájából készült apró kereszteket azoknak, akik ott
voltak.

Azóta ez a domb már nem csak helyi védelmet élvez. A Bala
ton-felvidéki Nemzeti Park mozaik része. Hogy mit kell tenni a
védelmére? Tavasszal tilos itt birkát legeltetni, de ősszel egyszer
rá kell hajtani. Az ősgyepen sűrűn viruló nagy ezerjófű illata el
borít, a sompolygó róka fekete kökörcsineken lépked a rókalyuk
felé, a forgolódó gyurgyalagok alatt. Kijelölt helyen - egyszer
egy évben - pedig megrakható az a pogány tűz is. Legutóbb
erdei iskolások szórtak bele kakukkfüvet, és kívánták borzalmas
mondásokkal, hogy pusztuljon a gyapjas lepke megannyi her
nyója onnan...

Hőseink a tájak bölcsőjében nevelkedett, tájakat dajkáló emberek

... a fákat óvó, a textilpelenkában is boldog gyerekeket nevelők,

azok a tanárok, akik meg tudták szüntetni a kötelező iskolai bo
gárgyűjteményt. Akik a homlokuk mögül, a szemükkel is képesek
fényképezni, akik a tenyerükben viszik haza a virág érintését, a vi
rágot a helyén hagyva.

Hiszen ezerféle dolgot cselekedhetünk, vagy éppen foghatunk
vissza, amivel védhetjük kedves helyeinket, a benne zümmögő

életet, a bokor alatt vagy a horhosban a kicsinyke mikroklímát, a
jövő év bimbait és a madarak lelküket megújító szavát. Külön
meg kellene tanulnunk, hogyan? Nincsenek Zöldek meg Nem
zöldek (ahogyan Jók és Rosszak sem)! Tudva vagy öntudatlan
mindenki számos gondos, óvó gesztust tesz naponta az életért.
Csak tudatosítsuk, gyakorítsuk, szaporítsuk és terjesszük ezeket!
Tegyük belső, lelkiismereti paranccsá a teremtett élet, az élők és
élőhelyeik, a természeti elemek aprócska, mindennapi védelmét.
Különösen jó érzés felfedeznünk, hogy mi mindent tehetünk
magunk is e tiszteletreméltó közös igyekezetben.

Segítenünk kell az Úrnak, hogy megőrizhessüka teremtett vi
lágot, a magunk és a gyerekeink örömére, bölcsőink, a tájak
fennmaradására és az 6 dicsőségére.
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