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Elő szó 
Mé reg zöld ár nya la tok 
 

 

Az öko ló gi ai apo ka lip szis el ke rül he tet len sé ge, a klí ma vál to zás vissza for dít ha tat lan -

sá ga és boly gónk erő for rá sa i nak ki me rí té se a me lan kó li á nak és a passzi vi tás nak 

mint kor társ esz té ti kai disz po zí ci ók nak emi nens ki vál tó oka i vá vál tak. A mű vé sze -

tek azon ban – a mé di á val el len tét ben – fur csa mó don nem a „shock value” fel ér té -

ke lé sé vel, ha nem az zal re a gál tak a je len öko ló gi ai krí zi sé re, hogy el gon dol kod tat nak 

a ter mé szet ről al ko tott ké pünk, a ter mé szet ről va ló gon dol ko dá sunk alap ve tő ru tin -

ja i ról. A transzdiszciplináris pár be széd ezért olyan berögzült gya kor la to kat kez dett 

el tematizálni, mint hogy fel tét le nül egy (ka taszt ró fa)narratívát kell-e ad ni an nak  

a mű nek, amely a je len kor ter mé sze ti fo lya ma ta it akar ja kom mu ni kál ni az iro dal mi 

nyil vá nos ság szá má ra; hogy mit kezd het a mű vé szet- és kul tú ra el mé let olyan fo -

gal mak kal, mint a „mély idő”, az „antropocén” vagy a „faj tör té net”, ame lye ket az úgy -

ne ve zett hard sciencesből im por tált lát szó lag prob lé ma men te sen; hogy mennyi ben 

le het a ter mé szet érin tet len sé gé ről be szél ni ak kor, ami kor már a ta laj össze té te lé -

re is – amely ből és amely re épít ke zünk – ki mu tat ha tó ha tás sal bír a hul la dék ter me -

lé sünk. 

Az e kö tet alap já ul szol gá ló kon fe ren cia cél ja az volt, hogy kö ves sük az öko ló giai 

gon dol ko dás (pl. Timothy Morton, Timothy Clark, Dipesh Chakrabarty, Eva Horn, Ben -

jamin Bühler stb.) azon cél ki tű zé sét, amely sze rint a ter mé szet hez va ló vi szo nyu -

lá sunk mély ré te ge i be ha tol va azo kat a fo gal ma kat és rutinokat ér de mes vizs gál ni, 

ame lye ket el sőd le ge sen ak ti vi zá lunk, va la hány szor kí sér le tet te szünk az öko ló gi ai 

krí zis és ka taszt ró fa meg ér té sé re. A hí vó sza va in kat pe dig négy bi ná ris op po zí ció 

al kot ta, ame lyek men tén vár tuk az elő adá so kat: kül ső/bel ső; öko nó mia/öko ló gia; 

mennyi ség/mi nő ség; il lesz ke dés/al kal maz ko dás. 

Wesselényi-Garay An dor ta nul má nyá nak el ső sza ka sza tö mö ren be mu tat ja azt  

a dichotómiát, amely az öko ló gi ai ter ve zés kap csán a szép sé get hát tér be szo rít va 

ál doz ta fel az esz té ti ku mot az eti ka ol tá rán. Szá mos XX. szá za di épí té sze ti kor szak- 

és stílusmeghatározás kö zös ne ve ző je, hogy azok ere de ti leg nem bi zo nyos esz té ti -

kai jel leg ze tes sé gek jól beazonostíható cso port já ra vo nat koz tak, ha nem el já rá sok 

és el vek, cé lok és ide ák le írá sá ra szü let tek. Mi köz ben az al ko tás tech ni kák, akár eti -

kai ala pú el já rá sok for ma ered mé nyei is, rend re ka no ni zá lód nak, Wesselényi-Garay 

szö ve ge amel lett ér vel, hogy a je len ség ed dig el ke rül te az úgy ne ve zett öko ló gi ai 

dizájnhoz tar to zó tár gyak – és há zak – kö rét. Dol go za tá nak kö zép ső har ma da Lydia 

Kallipolity ta nul má nyá ra tá masz kod va, il let ve azt több pon ton ki egé szít ve is mer teti 

az öko ló gi ai ter ve zés tör té ne tét, hang sú lyoz va az ah hoz il leszt he tő ma gyar or szá gi 

vo nat ko zá so kat. Az esszé zá ró fe je ze te vé gül fel ve ti egy részt an nak idő sze rű sé gét, 

hogy a dizájn tör té ne tét a klí ma vál to zá sok függ vé nyé ben vizs gál ják, más fe lől pe -

dig a klí ma mér nök sé get – a dizájn ant ro po ló gi ai köz pon tú de fi ní ci ó ját kö vet ve – az 

em be ri tes tet vé dő leg kül sőbb és leg komp le xebb pro té zis ré teg ként ha tá roz za meg. 

Erhardt Gá bor ab ból a té tel ből in dul ki, hogy va la mennyi épí té sze ti tett be avat -

ko zás sal jár a ter mé szet be, és hogy az öko ló gi ai tu da tos ság el mé le ti szin ten ke vés bé, 
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in kább csak ad mi niszt ra tív gya kor lat ként je le nik meg a mai épí té szet ben. A ta nul -

mány rá vi lá gít ar ra, hogy a ter mé szet ről al ko tott ké pünk és az épí té sze ti meg ol dá -

sok tör té ne ti leg vál to zó for mái kö zött össze füg gés van: előb bi pusz tán nyers anyag -

ként vagy aka dály ként va ló fel fo gá sa ered mé nyez he ti az el faj zott urbanisztikai 

meg ol dá so kat a kor társ kul tú rá ban. Ugyan ak kor a ter mé sze ti je len sé gek azok is, 

ame lyek meg za bo láz hat ják az egy re tech ni cis tább épí té sze ti pro duk tu mo kat. A ma -

nap ság ural ko dó „sem mi esz té ti ká já val”, az épít mény pusz ta ön rep re zen tá ci ó já val 

szem ben Erhardt az il lesz ke dés esz té ti ká já ra tesz aján la tot. Eb ben kulcs sze re pe 

van a szim bó lu mok nak és a nem ze ti ka rak ter nek, ame lyek ele mei át for dít ha tók 

épí té sze ti meg ol dá sok ba, így pe dig a táj ra, a ter mé szet re job ban te kin tet tel lé vő 

épü le te ket le het sé ges ter vez ni. 

Bé kés Már ton Az utol só fel ke lés cí mű köny vé ben írot ta kat gon dol ja to vább a fa jok 

ki ha lá sá nak, vissza te le pí té sé nek és új ra el sza po ro dá sá nak di na mi ká ja men tén. Ál lí tá -

sa sze rint a vá ro sok ban por tyá zó ál la tok jobb kognitív ké pes ség je gye it mu tat ják, 

mint a tel je sen va don élő tár sa ik, és a migrációjuk so rán min ta sze rű adap tá ló dás ról 

tesz nek ta nú bi zony sá got. Bé kés meg is mét li és ki fej ti Az utol só fel ke lés egyik mar -

káns té te lét, amely sze rint a ter mé szet lo gi ká ját a tech no ló gi á é val szem be kell 

állíta ni, ugyan ak kor mélyökologikus szem lé le te azt is nyil ván va ló vá te szi, hogy  

a ter mé szet nem az em be rért van, és nem na gyon ta lá lunk olyan dol got, amely nem 

ere de ti leg a ter mé szet hez tar to zott. En nek alap ján a kul tú rá ról al ko tott íté le tei ab -

ból fa kad nak, hogy a ter mé szet ér tel me ző ke re tet át vi szi a tár sa dal mi in téz mé nyes -

ség re. Ta nul má nya zár la tá ban Bé kés hi tet tesz a holista fel fo gás mel lett, és meg mu -

tat ja, mi ként függ össze a ter mé szet karteziánus fel fo gá sa és a kör nye zet vé de lem 

társadalommérnökösködő ak ti viz mus ba for du lá sa. 

Windhager Ákos szö ve ge an nak kér dé sé vel fog lal ko zik, hogy a ter mé szet re gya -

ko rolt ha tá sunk ról szó ló narratívákat mi ért szük sé ges min dig sze mé lyes sé ten nünk 

ah hoz, hogy ha tást vált sa nak ki a be fo ga dó ban. Az iro dal mi al ko tá sok e funk cio na -

li tá sá nak meg vi lá gí tá sá ra Térey Já nos két el be szé lő köl te mé nyét hoz za pél da ként, 

a Pro to kollt és az A leg ki sebb jég kor sza kot. Előb bi ben a ha zai és kül föl di tá jak szim-

bólumrendszer-képzésének elem zé sé vel tár ja fel a ter mé szet sze re pét a tör té net -

ben. Utób bi ese té ben pe dig a te rek és az idő já rás, a po li ti kai és a ter mé sze ti klí ma 

össze füg gé se i re kon cent rál. A ta nul mány zár la tá ban Windhanger amel lett ér vel, 

hogy mind két szö veg ha son ló min ták kal él a nem ze ti em lé ke zet fel dol go zá sa kap -

csán, il let ve pro fe ti kus erő vel jó sol ták meg a kö zel jö vő öko ló gi ai fel boly du lá sa it. 

Fa lu si Már ton ta nul má nyá ban a ter mé szet és az ah hoz kö tő dő iro dal mi be széd -

mó dok könnyed se ma ti zá lá sá nak kri ti kai fe lül vizs gá la tá ra buz dít. Fő té te le, hogy  

a ter mé szet nem adott ként je lent ke zik a mo dern tár sa da lom el mé le tek ben, ha nem 

min dig meg al ko tás ra vár. Eb ből ki fo lyó lag Fa lu si a ter mé sze tes ség gon do lat alak za -

tá nak vál to zá sa it vizs gál ja a ma gyar köl té szet ben, leg in kább pe dig tár sa dal mi és poe -

tikai as pek tu sok vi szo nyát új ra ér tel mez ve ol vas sa új ra Nagy Lász ló A Zöld An gyal 

cí mű ver sét. Ál lí tá sa sze rint a mű ép pen a ter mé szet ről szó ló, tör té ne ti leg vál to zó 

be széd mó dok met sze té ben szó lal meg: ugyan úgy je len van benne az apo ka lip ti kus 

ví zió a min dent fel emész tő ter mé szet ről, mint natúra és tech ni ka össze csa pá sa, 

vagy a bi osz fé rá nak a gon do zás el len for du lá sa. 
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Smid Ró bert a gon do zás kor társ el mé le te in ke resz tül vizs gál két hib rid te ret, 

amely a ter mé szet és a kul tú ra ele me it ve gyí ti: a ker te ket és a nem ze ti par ko kat. 

Előb bi ek ese té ben amel lett ér vel, hogy azok mű ve lé se, gon do zá sa egy sa já tos idő -

ho ri zont ban tör té nik – ahol egy szer re re konst ru á ló dik egy ere de ti kert (az Éden kert) 

és meg mu tat ko zik a majd ki fej lett nö vé nyek kel te li kert –, és ez min dig ön ma ga 

föld höz kö tött sé gé re döb ben ti rá az em ber. A nem ze ti par kok ese té ben pe dig a ta -

nul mány ar ra jut, hogy bár az érin tet len ter mé szet meg őr zé sé nek esz mé je hív ta 

őket életre, va ló já ban a leg öko no mi ku sabb lo gi kát ér vé nye sí tik a min den na pi mű -

kö dé sük ben. A dol go zat zár la tá ban mind a ker tek, mind pe dig a nem ze ti par kok 

hib rid lé te az agrilogisztikus gon dol ko dás ma ni fesz tá ci ó ja ként mu tat ko zik meg. 

Hörcher Fe renc az zal in dít ja írá sát, hogy a jobb- és a bal ol dal el té rő mo ti vá ci óit 

vizs gál ja a „zöld kér dés” fel ka ro lá sá ban. A ta nul mány ma gya rá zat tal szol gál ar ra, 

hogy Roger Scruton a brit kon zer va tí vok hoz ké pest mi ért volt különutas gon dol ko -

dó, és hogy e különutasság ép pen ség gel Scruton ter mé szet vé del mi el gon do lá sa i ból 

táp lál ko zik. Hörcher nem csak meg okol ja a „conservationist” és a „conservative” kö -

zöt ti össze füg gé se ket Scruton gon dol ko dá sá ban, de tisz táz za a „gondnokoskodás” 

fo gal mát az élet mű ben, va la mint a tár sa dal mi és ter mé sze ti ér té kek egymáshoz való 

vi szo nyát is. A ta nul mány má so dik fe lé ben Scruton szeretetfilozófiája kap ja a fő -

sze re pet, Hörcher pe dig en nek kü lön bö ző as pek tu sa it kö ti hoz zá a ter mé szet vé de -

lem hez: a lokalitás fon tos sá gát, a ha za sze re tet, az an gol vi dék ren de zett sé gé nek 

sze re te tét. Ez zel kap cso lat ban a dol go zat az ud var ház és az an gol kert jel leg ze te sen 

brit épí té sze ti for má it ol vas sa össze a jel leg ze te sen brit fi lo zó fi á val. 

 

Wesselényi-Garay An dor – Smid Ró bert
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Előszó





Wesselényi-Garay An dor 

Szép, jó és hasz nos 
Épí tészet, dizájn, öko ló gia 
 

 

Ta nul má nyom el ső sza ka szá ban tö mö ren be mu ta tom azt a dichotómiát, amely az öko -

ló gi ai ter ve zés kap csán a szép sé get hát tér be szo rít va fel ál doz ta az esz té ti ku mot az 

eti ka ol tá rán. A dol go zat kö zép ső har ma da Lydia Kallipolity ta nul má nyá ra tá masz -

kod va, il let ve azt több pon ton ki egé szít ve is mer te ti tö mö ren az öko ló gi ai ter ve zés 

tör té ne tét. Az esszé zá ró fe je ze te fel ve ti egy részt an nak idő sze rűsé gét, hogy a dizájn 

tör té ne tét a klí ma vál to zá sok függ vé nyé ben vizs gál ják, más fe lől pe dig a klí ma mér nök -

sé get – a dizájn ant ro po ló gi ai köz pon tú de fi ní ci ó ját kö vet ve – az em be ri tes tet vé dő 

leg kül sőbb és leg komp le xebb pro té zis ré teg ként ha tá roz za meg. 

 

Szá mos XX. szá za di épí té sze ti kor szak- és stílusmeghatározás kö zös ne ve ző je, hogy 

azok ere de ti leg nem bi zo nyos esz té ti kai jel leg ze tes sé gek jól beazonosítható cso -

port já ra vo nat koz tak, ha nem el já rá sok és el vek, cé lok és ide ák le írá sá ra szü let tek. 

Az el ső fu tu ris ta ki ált vány in kább volt te kint he tő komp lex kul tu rá lis prog ram nak, 

sem mint esz té ti kai elő írás nak. Antonio Sant’Elia raj zai azon ban nem csak hogy egy -

ér tel mű iko nog rá fi ai cso por tot al kot nak, de a mai na pig meg ha tá roz zák az elem -

kész le tet, amely nek hi á nyá ban ba jos jö vő ori en tált épí té szet ről nyi lat koz ni. 

Ha son ló képp jól azo no sít ha tó stí lus je gyek men tén szer ve ző dik a dekonstrukti -

viz mus épí té sze te, jól le het a dekonstrukció in kább te kint he tő el já rás nak, al ko tás -

tech ni kai esz köz nek, sem mint il luszt rá ci ó ra csá bí tó pszeudoépítészeti prog ram nak. 

Ha son ló meg ál la pí tás ra jut ha tunk a funk ci o na liz mus és a Ne ue Sachlichkeit kap -

csán, a Bauhaus pe dig épp nap ja ink ra tö mö rö dik stí lus sá, el fe led tet ve azt, hogy 

ere de ti leg egyet len fo ga lom hoz sem vol tak stí lus je gyek köt he tők. Mind ez igaz az 

or ga ni kus és a regionalista épí té sze tek re is, ame lyek – mi köz ben nem ír ha tók le 

pusz tán kör nye zet- és természetmimézisként – egy szer re fel té te le zik a ter mé szet tel 

kap cso la tos épí té sze ti el já rá sok va la mi fé le azo nos sá gát, mint ahogy sugallanak 

bizo nyos sti lisz ti kai azonosíthatóságot is. 

Mi a latt az al ko tás tech ni kák, akár eti kai ala pú el já rá sok for ma ered mé nyei is, rend -

re ka no ni zá lód nak, a je len ség ed dig sze ren csé sen el ke rül te az úgy ne ve zett öko ló -

gi ai dizájnhoz tar to zó tár gyak – és há zak – kö rét. Rend kí vül li mi tál tak azok az iko -

nog rá fi ai esz kö zök, amely nek se gít sé gé vel egy-egy pro jekt kom mu ni kál hat ja sa ját 

kör nye zet tu da tos sá gát: az épí té sze ti ter vek, majd a há zak be zöl dü lé sén túl gyak ran 

csak a csú nya ság, az esz té ti kai szem pon tok tel jes el uta sí tá sa ma rad az egyet len esz -

köz, amellyel a pro jek tek sa ját eti kai tar tal mu kat tud ták hang sú lyoz ni. Pon to sab ban: 

a vélt vagy va lós köz jó ol tá rán csak nem kér ked ve fel ál do zott esz té ti ka szin te a mű -

faj meg je le né sé nek pil la na tá ban egymással szem beál lí tot ta az eti kát és az esz té ti -

kát, amely vé gül a 2000-ben szer ve zett ve len cei épí té sze ti bi en ná le Massimiliono 
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Fuksas ál tal meg fo gal ma zott mot tó ja lett Több eti kát, ke ve sebb esz té ti kát1 cím mel. 

Az öko ló gi ai ter ve zés és az esz té ti kum kap cso la ta a mű faj meg je le né sé nek(?), ön -

szer ve ző dé sé nek(?) el ső gya kor la ti pil la na tá tól prob le ma ti kus volt. Victor Papanek 

1962-ben ter ve zett egy, az inf rast ruk tu rá li san el ma ra dott tér sé gek ben is jól hasz -

nál ha tó rá di ót. A for mai in teg ri tás szem pont já ból va ló ban ér té kel he tet len – drót -

sző rös kon zerv do boz ból, szö gek ből ál ló – tárgy hal maz nem csak az ame ri kai elit 

dizájntö rek vé se i nek mon dott el lent, de a posztbauhausi álom meg va ló sí tá sá ért az 

európiai szín té ren sík ra szál ló Ulmi Hochschule für Gestaltungnak is fer de tük röt 

tar tott. Ami kor 1967-ben be mu tat ta az is ko lá ban a ter mé ket, az egye tem hall ga tói 

és pro fesszo rai tes tü le ti leg bí rál ták an nak csú nya sá gát.2 Papanek tu da to san uta sí -

tot ta el az esz té ti kát, ma ga is csú nyá nak tart va a szer ke ze tet, hang sú lyoz va ugyan -

ak kor, hogy érez te, nincs jo ga olyas faj ta esz té ti kai dön té se ket hoz ni, amely eset leg 

az ő íz lé sé vel nem meg egye ző fel hasz ná lók mil li ó it fog ja érin te ni. Papanek ra di ká lis, 

ma gá tól ér te tő dő és mély sé ge sen hu má nus stra té gi á ja azon ban si ker rel diszk re di -

tál ta a mű faj ból a szé pet, azt a va la mit, amely nek ke re sé se, meg ér té se és a nö vény -

ta non ke resz tü li rend sze re zé se nem csak az el ső bi o ló gu sok ra, de a sze cesszi ós 

moz gal mak ra is alap ve tő ha tást gya ko rolt. A kér dés tá vol ról sem a ha já nál elő rán ga -

tott, ne tán in tel lek tu á lis kekeckedés. A dizájn – a leg több te o re ti kus ér tel me zé sé -

ben – va la mi fé le ka pocs. Ka pocs mér nök ség és mű vész ség, mes ter ség és tech no ló gia, 

ipar és mű vé szet3, gyár tás és fel hasz ná ló, mű vé szet és tár sa da lom kö zött. A szép -

ség ide á ja – sar jad ja nak an nak de fi ní ci ói be lát ha tat la nul ha tal mas me zőn is – va la -

mi képp min dig át ha tot ta a tárgy ter ve zést: a még oly szá raz tárgyiasságelméletek 

sem ta gad ták az anyag meg mun ká lás ból, eset leg mi nő ség ből, plá ne – va ló sít sa azt 

meg akár gép, akár az em ber kéz ál tal – a meg mun ká lás ból ere dő je len lé tét. Az öko ló -

gi ai dizájn egyik – pe da gó gi a i lag rend kí vül fon tos – ága, a csináldmagad-el já rás sal 

meg va ló sí tott hul la dék ter ve zés azon ban kí vül re kedt bár mely, még oly moz gé kony 

szépségkoordinátán is. Mi köz ben az öko ló gi ai dizájn tör té ne te a ter mé szet meg is -

me ré sé ben, tö ké le tes sé gé nek meg ér té sé ben gyö ke re zik. 

Eze ket a gyö ke re ket mu tat ja ki rend kí vül ér zék le te sen Lydia Kallipoliti4 ta nul -

má nya, aki az öko ló gi ai dizájn tör té ne tét há rom sza kasz ra oszt ja. Az el ső pe ri ó dus, 

a Na tu ra liz mus, hoz zá ve tő le ge sen 1866 és a má so dik vi lág há bo rú vé ge kö zé te he tő. 

Az ezt kö ve tő Szin te ti kus na tu ra liz mus kor sza ka 1966-tal kez dő dik és 2000-rel ér 

vé get, a har ma dik, je len leg is tar tó sza kaszt pe dig Sö tét na tu ra liz mus nak hív ja. 

 

Az öko ló gi ai dizájn fo gal mát 1996-ban ve zet te a köz tu dat ba Sim van der Ryn és 

Stewart Cowan ha son ló cí mű köny ve, amely ben a szer zők amel lett ér vel tek, hogy 

a ter mé sze ti fo lya ma tok kal össz hang ban kel le ne szer vez ni az em be ri te vé keny sé -
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ge ket az épí té szet től a víz gaz dál ko dá sig.5 Fel hí vá suk ered mé nye ként pub li kál ta 

2002-ben William McDonough és Michael Braungart Böl cső től böl cső ig6 cí mű köny -

vü ket, amely ben egy olyan cir ku lá ris gaz da ság po li ti ká ra tet tek ja vas la tot, amely le -

vált hat ja a „böl cső től a sí rig” szem lé le tet, amely ön ma gá ban egyéb ként úgy szin tén 

rend kí vül elő re lé pés volt av val, hogy meg pró bál ták mo del lez ni a ter mé kek hasz ná -

lat utá ni lé tét. 

Az öko ló gi ai dizájn ne o lo giz mu sa egyéb ként már a hat va nas évek vé ge óta je -

len volt a ter ve zés ben. A Föld ről ké szült el ső mű hold fel vé te lek a nagy kö zön ség szá -

má ra is egy ér tel mű vé tet ték, hogy egyet len, vé ges erő for rá sok kal ren del ke ző olyan 

zárt rend szer ről van szó, amely nek mak ro- és mikrofolyamatai – le gye nek azok ter -

mé sze ti ek vagy em be ri ek – ál lan dó köl csön ha tás ban áll nak egymással. Az így el in -

dult environmentalizmus mö gött ál ló dizájn- és szo ci á lis ak ti viz mu sok már olyan 

esz köz ként te kin tet tek a ter ve zés re, amely eset leg meg ol dást je lent het a fe nye ge tő 

jö vő ki hí vá sa i ra. A Föld egyet len rend szer ként tör té nő el fo ga dá sa és a dizájn bi zo -

nyos fo kú omnipotenciájába ve tett hit ágya zott meg a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő 

fel len dü lés so rán az olyan gon dol ko dók nak, mint Buckminster Fuller, aki „vi lág ter -

ve ző ként”7 vagy boly gó mé ret ben kí ván ta meg va ló sí ta ni el kép ze lé se it, vagy pe dig 

épp el len ke ző leg, a Föld fo lya ma ta it mo del lez te meg zárt, ön fenn tar tó rend sze rek -

ben.8 Ez a kon cep ció alap ve tő en sza kí tott az elő ző, má so dik vi lág há bo rút meg elő -

ző kor szak na tu ra liz mu sá val, amely a ter mé sze tet mint cso dál ni-, eset leg fél niva ló 

mi nő ség ként, érin tet len sé gé ben azon ban min den képp meg őr zen dő konzervacioniz-

mussal vá lasz tot ta el azt a vá ro sok vi lá gá tól. No ha en nek a kor szak nak az ele je 

1866-ra te he tő, ami kor Erns Haeckel elő ször je lent ke zik az Oekologie9 fo gal má val 

a gö rög oikos „ház tar tás”, „ott hon” szó ból ere dez tet ve, le rak va ez zel az élő szer ve -

ze tek és kör nye ze tük szer ves kap cso la tát vizs gá ló tu do mány alap ja it, a ter mé szet tel 

va ló fog la la tos ko dás, az élő vi lág rend sze re zé sét cé lul tű ző taxonomisták – Ale xan -

der von Humboldt, Carl Linnaeus – te vé keny sé ge né mi képp meg el őz te Haeckel 

mun kás sá gát. Humboldt a mai di ag ra mok ké pi tö mör sé gé vel és in for má ció gaz dag -

sá gá val rög zí tet te hegymetszetrajzain10 az egyes ma gas sá gok hoz tar to zó élő lé nye -

ket, Go et he Urpflanz-kon cep ci ó ja11 pe dig Ru dolf Steineren ke resz tül gya ko rolt a mai 

na pig ha tást az or ga ni kus épí té szet Makovecz Im re ál tal meg fo gal ma zott „egy”-ség 

kon cep ci ó já ra. Haeckel mun kás sá ga sem ma radt mű vé sze ti kö vet kez mény nél kül: 
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Moravánszky Ákos Épí té szet az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi á ban12 cí mű köny vé ben 

pár hu za mot vél fel fe dez ni a sze cesszió vonalkultúrája és a Haeckel ál tal kö zölt 

met sze tek le nyű gö ző iko nog rá fi á ja kö zött. No ha ez a sej tés a kö tet ra di ká li san át -

dol go zott vál to za tá nak is te kint he tő Ver sen gő lá to má sok13 cí mű könyv ből ki ma radt, 

ma dizájntörténeti fak tum, hogy Christopher Dresser mun kás sá gá tól, raj za i nak pon -

tos sá gá tól el vá laszt ha tat lan, hogy kez det ben bo ta ni kai elő adá sa it il luszt rál ta azok kal. 

Mint lát ha tó, Kallipolity a na tu ra liz mus kor sza kán be lül is meg kü lön böz tet sza ka -

szo kat: szem pont jai szel le me sen öt vö zik a kro no ló gi át és a ku ta tá sok cél ját. Ek ként 

kö ve tik a taxonomistákat az evo lu ci o nis ták, Char les Dar win, D’Arcy Went worth 

Thompson és Louis Sullivan mun kás sá ga. 

Dar win14 el mé le te az evo lú ci ó ról nem csak a fej lő dé si, mor fo ló gi ai mo dell ként tűnt 

vá laszt ad ni ar ra a kér dés re, ame lyet Go et he pró bált meg vá la szol ni a nö vé nyek 

kap csán, de bi zo nyos stí lus kér dé sek ben is hasz nál ha tó fo gó dzó nak bi zo nyult. A szá -

zad for du ló bu da pes ti épí té szei a fej lő dés el mé let re tá masz kod va bíz tak ab ban, hogy 

az élő szer ve ze tek min tá já ra a ver sen gő stí lu sok ról is ki de rül het, me lyik az élet ké -

pe sebb, me lyik bi zo nyul – el té rő hely ze tek ben – a leg meg fe le lőbb nek.15 D’Arcy 

Wentworth Thompson mű ve a századelőn16 már kap cso la tot te rem tett ge o met ria és 

az élő vi lág kö zött amel lett ér vel ve, hogy le ír ha tó ge o met ria se gít sé gé vel a mor fo ló -

gi ai ka rak ter fej lő dé se. Mind ez rend kí vül ter mé ke nyen ha tott a di gi tá lis ter ve zés re, 

amely Greg Lynn mun kás sá gá ban, kü lö nös képp az ani mált, „embriologikusan” fej lő -

dő ház pro jekt jé ben tel je se dett ki.17 Thompson rend kí vül me rész mor fo ló gi ai pár -

hu za mo kon ke resz tül il luszt rál ta a transzformatív ge o met ria és az élő szer ve ze tek 

kap cso la tát, ami kor pél dá ul egy más mel lé he lyez te egy bö lény csont vá zát és a Forth 

Bridge ra di ká li san túl mé re te zett pilonszerkezetét.18 Mi köz ben az áb rák for mai azo -

nos sá ga okán úgy tűn he tett, hogy a két szer ke zet ben zaj ló erő já ték ha son ló, 

Thompson a le írás ban ezt pon to sít ja. „Egy ti pi kus kon zo los hí don, pél dá ul a Forth hí -

don, bi zo nyos egy sze rű sí tést ve zet nek be. Eb ben az eset ben mind egyik pi lon hor doz za 

a sa ját két ka rú kon zol ját, ame lyet egy rö vid össze kö tő ge ren da köt össze a kö vet ke -

ző höz, de annyi ra össze köt ve, hogy egyet len kon zol ról a má sik ra nem ke rül súly. A híd 

kü lön sza ka szok ra van vág va, ré szei gya kor la ti lag egymástól füg get le nül mű köd nek. 

[...] A ló vagy az ökör ese té ben nyil ván va ló, hogy a híd két pi lon já nak meg fe le lő elül ső 

és hát só lá bak nem vi sel nek (mint a Forth hí don) kü lön és füg get len ter he lést, ha nem 

az egész rend szer al kot egyet len fo lya ma tos struk tú rát. A for mai ha son ló ság – amely 
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transzformatív ge o met ri á val iga zolt kap cso la tot egyes el té rő mély ten ge ri hal faj ták 

kö zött – a híd ese té ben azért is meg tév esz tő, mert an nak te her bí rá sát a mu tat vá -

nyo sok kal is mo del le zett hú zott és nyo mott övek rend sze re al kot ja, to váb bá azért 

is, mert más, a sa ját ko rá ban is túl mé re te zett szer ke zet ről volt szó. A Firth Forth-

öbölt át sze lő el ső Tay Bridge ter ve ző je Sir Thomas Bouch volt, aki a rácsos tartós 

szer ke ze tet nem mé re tez te meg fe le lő szél nyo más ra. Mind ez az egyéb ter ve zé si 

hiá nyos sá gok kal össze adód va ve ze tett a híd 1879. de cem ber 28-i össze om lá sá hoz, 

amely nek so rán az azon épp át ha la dó pos ta vo nat a me der be zu hant egyet len túl -

élőt sem en ged ve a hul lám sír ból. A ka taszt ró fát ki vál tó köz vet len ok egy olyan pél -

dát lan ere jű vi har volt, amely nek so rán al kal man ként 129 km/h se bes sé gű szél lö -

ké sek gya kor la ti lag me rő le ges irány ban ér ték a hi dat. A ka taszt ró fát kö ve tő en 

Bouch – akit a híd ter ve zé sé ért alig fél év vel ko ráb ban ütöt tek lo vag gá – köz meg -

ve tés től övez ve hunyt el egy év vel ké sőbb. Az új hi dat ter ve ző Sir John Fowler és 

Sir Benjamin Ba ker ezért rend kí vül mér ték ben túl ter vez ték az új híd szer ke zet 

pilon ja it, ame lyek nek úgy az iko nog rá fi á ja, mint az egész híd mu tat vá nyo sok kal 

illuszt rál ha tó erő já té ka az ab szo lút biz ton ság ér ze tét kel tet te. 

A Kallipolity-ta nul mány ál tal har ma dik evo lu ci o nis ta ként em lí tett Louis Sullivan 

az épí té sze ti or na men ti ka fej lő dé sét mo del lez te, ami kor a magcsírát és a pentag -

ramot kö zös já ték ba hoz va az öt szög ből fo ko za to san ki bom ló mo tí vum so ro za tot 

mu tat ta be egy faj ta for ma fej lő dé si fo lya mat ként. 

Patrick Geddes19 és Friedrich Kiessler ugyan nem tar toz tak az öko ló gi ai ter ve -

zés sel tudatosan fog lal ko zók hoz, ám Kallipolity sze rint úgy Geddes, mint Kiessler – 

a vá rost, il let ve a kör nye ze tet, egé szen pon to san a Vég te len há zat – a kör nye zet re 

ha tó erők és egyéb té nye zők kö vet kez té ben be kö vet ke ző együttfej lő dés, Kiessler 

ki fe je zé se ként: „kor re a liz mus” (correalism)20 ered mé nyé nek te kin tet ték. 

A na tu ra liz mus kor sza kán be lül Kallipolity kü lön be kez dést szen tel az immer zio -

nistáknak, leg je len tő sebb kép vi se lő i ként Frank Lloyd Wrightnak és Henry David 

Thoreau-nak.21 Mind ket ten az ame ri kai transzcendentalista fi lo zó fia kö ve tő je ként 

osz tot ták a ter mé szet szent sé gé be ve tett hi tet. Thoreau mű ve a ki vo nu lás hoz, az el -

vo nu lás hoz szol gált in tel lek tu á lis mu ní ci ó ként, ha tá sa a mai na pig érez he tő az ame -

ri kai kul tú rá ban, Wright pe dig a te re ket, a fo lya ma to kat, az em be ri kap cso la to kat, 

de a szer ke ze tek mű kö dé sét és a hasz ná la ti ren det is a ter mé szet be ágya zott, at tól 

ins pi rált és ar ról min táz ha tó fo lya ma tok ként ér tel mez te. Mi köz ben Thoreau ki vo -

nu lá sa a felelőségteljes ér tel mi sé gi at ti tűd alap pa ra dig má ja lett, bi zo nyos élet ese -

mé nyei azon ban éppígy pél dá zat ként te kint he tők ar ra, hogy az ér tel mi ség mi ért és 

mi képp ne fog lal koz zon a ter mé szet tel. 
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Christopher Klein22 össze fog la ló ja sze rint Thoreau egy év vel Walden meg írá sa 

előtt, 1844. áp ri lis 30-án23 – ab ban az év ben, ami kor ap já nak ce ru za üze mé ben dol -

go zott – Edman Sherman Hoar tár sa sá gá ban pe cá zott a Concord vá ro sá hoz tar to zó 

Sudbury fo lyó ban. A he tek óta tar tó ext rém szá raz ság mi att a fo lyó se ké lyebb volt 

az át la gos nál, amely a ka pást is meg könnyí tet te. Ko ra dé le lőtt re ele gen dő ha lat fog -

tak ah hoz, hogy halászlevet főz ze nek: egy fa törzs ben gyúj tot tak tü zet av val a gyu -

fá val, ame lyet a fo lyó par ton élő ci pész től kap tak köl csön. Az erős szél mi att a ki ve -

tő dő szik rák meg gyúj tot ták a szá raz alj nö vény ze tet, a lán gok pe dig Concorde egyik 

ke vés meg ma radt, még érin tet len er dő sé ge fe lé ter jed tek. Thoreau 1850-ben sa ját 

lap já ban is apo ka lip ti kus ké pek kel fes tet te le a tra gé di át, ő a szom szé do kat ér te sí -

tet te, Hoar pe dig csó nak ba szállt, hogy a concordiakat ér te sít se. Ami kor Thoreau 

meg hal lot ta a ha ran got, elő ször meg bá nást ér zett, majd az zal nyug tat ta ma gát, ami 

tör tént, az egy vil lám csa pás kö vet kez té ben is be kö vet ke zett vol na.24 A ka taszt ró -

fát épp csak el ke rül ték, a concordiak pe dig „er dő gyúj tó”-ként kezd ték az írót a háta 

mö gött csú fol ni. Thoreau élet mű vé ben szám ta lan he lyen elő for dul a tűz és a tűz ol tás 

mo tí vu ma, fel té te lez he tő, hogy a mér nök nek ké szü lő Thoreau nem vo nul el a ter -

mé szet be a Walden-tó part já ra. A Henry David Thoreau: A Life of the Mind cí mű 

monog rá fia szer ző je Robert D. Richardson a ké sőb bi esszék álom tűzmo tí vu mát – 

egy lé pés sel to vább men ve – eh hez az ese mény hez kö töt te.25 

A tűz ese tet kö ve tő en a Concord Freeman má jus 3-i szá ma há rom száz hol don fel -

per zselt er dő ről és két ezer dol lá ros kár ról írt, ame lyet a pusz ta nem tö rő döm ség 

oko zott. Egward Glaeser26 azon ban né mi kri ti kai él lel ci tál ja a tör té ne tet, fi no man 

utal va ar ra, hogy Thoreau ese te mu tat ja iga zán an nak kö vet kez mé nye it, ami kor ez 

ér tel mi ség nem a meg fe le lő mó don fog lal ko zik a ter mé szet ügye i vel. 

Vissza tér ve az immerzionalistákhoz: a ter mé szet Wrightnál egy szer re szent ség és 

egy szer re me ta fo ra egy olyan kor szak ban, ami kor az eu ró pai pa let tán a kor má sik 

épí tész vá te sze épp a gé pet te szi meg ha son ló ere jű me ta fo rá vá. Egyi kő jük le le mé nye 

sem új ab ban az ér te lem ben, hogy alig egy em ber öl tő vel ko ráb ban Eugène Emma -

nuel Viollet-le-Duc (1814–1879) ter ve zés se gí tő esz köz ként ve ze ti be a gép, az or -

ga niz mus és a kris tály fo gal ma it. Azt, hogy a ter mé szet min tá já ra kell há zat épí te ni, 

me ta fo ra ként már sze re pel Vitruviusnál is, aki a ma dár fész ké hez ha son lít ja a haj -

lé kot. Viollet-le-Duc azon ban túl lép a me ta fo ri kus po ten ci á lon és tervezésmódszer-

tani esz köz ként ajánl ja há rom fo gal mát. Entretiens sur l’architecture (1863–1872) 
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cí mű mű vé ben a gé pet mint mér nö ki esz köz ter ve zé sé hez szük sé ges célirányultsá-

got tart ja kö ve ten dő nek. Eze ket az elő kép nél kü li szer ke ze te ket ugyan is egy bi zo -

nyos cél ra szán ják, és meg va ló sí tá suk kor fe les leg nél kül, lo gi ku san kap cso lód nak 

egyes ré szei egymáshoz. Ami kor az or ga niz must ajánl ja mód szer ta ni fo gás ként, ak -

kor vol ta képp az em be ri test va rá zsa iránt ér zett von zal mat ál ta lá no sít ja. Fel fo gá -

sá ban az em be ri test mint az épí té sze ti ki vá ló ság ab szo lút, né mi képp úgy szin tén 

vitruviánus sztenderdje je le nik meg, ám el mé le te ki ter jed ál ta lá ban az or ga niz mu -

sok ra, ame lyek szer ke ze te ter mé sze ti kép ződ mény ként nem is le het hi bás. A gé pek 

funkcionalitásához ha son ló képp itt sem ta lál ha tó feleleges elem, bár azo kat meg -

ha la dó an egy or ga niz mus ban az egyes ré szek nem csak hogy el vá laszt ha tat la nul 

kap cso lód nak egymáshoz, de ki fe jez nek egy fel sőbb lo gi kát is. Har ma dik mód szer -

ta ni elem ként a kris tályt ja va sol ja, amely a ter mé szet ben elő for du ló azon abszt rakt 

szer ke ze te ket szim bo li zál ja, ame lyek ki búj nak a ter mesz vá rak, a kaptárak, a pók -

há lók és a ma dár fész kek re fe ren ci ái alól. A kris tá lyok a kép ze let szá má ra ins pi rá lók, 

kü lö nös képp át tört sé gük, át lát szó sá guk és af fé le for má juk alap ján, amely nem for dul 

elő ko ráb ban a tör té ne ti épí té szet ben. Eb bé li von zal ma per sze el vá laszt ha tat lan 

ko rá nak és sa ját gya kor la tá nak neogótikus íz lé sé től és at tól a ha tal mas for ma ta ni 

tá jé ko zott ság tól, ame lyet a gó ti kus ka ted rá li sok fel mé ré sé vel a bol to za tok kap csán 

is szer zett. Ami en nél fon to sabb: az or ga niz mus, a kris tály és a gép egyugyazon ter-

vezésmetodológia egymással össze füg gés ben ál ló há rom pil lé re, amely ből ket tő – 

a gép és az or ga niz mus – majd Frank Lloyd Wright és Le Corbusier mun ká já val, nem 

utol só sor ban utób bi albigens du a liz mu sá nak, to váb bá szö ve ge i nek dokt ri ner ér tel -

me zé sé nek kö szön he tő en fog el tá vo lod ni egymástól, meg te remt ve a mo dern épí té -

szet két fő ágát. 

A két vi lág há bo rú kö zöt ti vé get erő na tu ra liz mus zá ró fe je ze te a biofunkcionaliz-

mus, amely nek – ko rát meg ha lad va – ma gyar szár ma zá sú kép vi se lő je a Bauhaus ban 

is ta ní tó Raoul Heinrich Fran cé Re zső27 volt. A Bauhausszal kap cso la tos is me ret -

anyag nak ke vés sé dom bo rí tott ré sze, hogy a professzorátus szo ros kap cso lat ban 

állt az öko ló gu sok kal. Ami pe dig „össze hoz ta őket”28, az a meg győ ző dés volt, hogy 

az em be ri ház tar tá so kat a ter mé szet min tá já ra kell ki ala kí ta ni. Eb ben a mun ká ban 

ját szott út tö rő sze re pet a bionika meg te rem tő jé nek te kin tett Fran cé Re zső, aki a nö -

vé nyek fel épí té se, sejt szer ke ze te alap ján ke re sett meg ol dá so kat bi zo nyos tech ni -

kai prob lé mák ra, tu laj do ní tott to váb bá funkcionalista jel le get bi zo nyos ter mé sze ti 

kép ződ mé nyek nek. Te vé keny sé ge az ez red for du ló kör nyé kén a biomimézis, vagy 

biomimetika szár nya lá sá val ka pott új ke re te ket, mely tu do má nyok a ter mé szet ben 

zaj ló fo lya ma tok új ra mo del le zé sé vel kí sé rel ték meg bi zo nyos ana lóg kér dé sek meg -

ér té sét és op ti ma li zált meg ol dá sát.29 Szü let tek is a dizájn és az épí té szet te rü le tén 

biz ta tó meg ol dá sok, de a tu do mány ágat a két ez res évek ele jén kö zép pont ba he lye -

17

Wesselényi-Garay Andor: Szép, jó és hasznos

27     FRAN CÉ, Raoul Heinrich: Die Pflanze als Erfinder. Stutt gart, Kosmos, 1920. 
 
28     ANKER, Pe der: The Bauhaus of Nature = Modernism/modernity, 2005, 12/2., 229–251. Pro ject MUSE, 

doi:10.1353/mod.2005.0051. https://muse.jhu.edu/article/182294 (utol só le töl tés: 2021. 01. 12.) 
 
29     POHL, Göran – NACHTIGALL, Wener: Biomimetics for Architecture & De sign. Sprin ger International Pub -

lishing, Switzerland, 2015. 



ző vá ra ko zá sok – meg épült pél dák hi á nyá ban – nap ja ink ra né mi képp csi tul tak.30 

Mi köz ben a kon cep ció ér vé nyes sé ge nem kér dő je le ző dött meg, a hang súly már át -

he lye ző dött a for mai kí sér le tek ről a tech no ló gi ai ku ta tá sok ra.31 

 

Az öko ló gi ai ter ve zés má so dik – Kallipolity ál tal szin te ti kus na tu ra liz mus nak ne ve zett 

– sza ka sza a 1966-tal kez dő dik és 2000-ig tart. A kor szak szim bo li kus ere de te azok 

az 1966-ban nyil vá nos sá got ka pott fo tók, ame lye ket elő ször ké szí tet tek a Föld ről. 

Ezek kö zött, ha le het, még ele men tá ri sabb ha tá sa volt az 1968-as, APOLLO 8-ról ké -

szí tett Föld-fel kel te so ro zat nak, amely a Hold ki et len és né ma fel szí ne fö lött elő tű -

nő azúr kék Föl det áb rá zol ta. Ha ad dig nem, hát ev vel a kép pel vált nyil ván va ló vá 

élő és holt, sem mi és va la mi kö zöt ti kü lönb ség, az élet nek az a tö ré keny ma gá nya, 

ame lyet a Föld kék sé ge kép vi selt a sem mi ben. Ugyan ez a kép ve ze tett an nak be lá -

tá sá hoz – ahogy er ről már esett szó –, hogy egyet len rend szer ről van szó, amely 

be lá tás szük ség képp füg gesz tet te fel a ter mé szet el kü lö nít he tő sé gét, kü lön ke zel he -

tő sé gét és ve zet te be a mes ter sé ges ter mé szet fo gal mát. Míg a ko ráb bi kor szak 

típus áb rá ja a gyö ke re i vel a föld be ka pasz ko dó nö vény volt, az új kor szak ikon ja  

a rend szer szin tű mű kö dé se ket be mu ta tó, kap cso lá si raj zok ra em lé kez te tő di ag ram, 

az el ső ge ne rá ció el já rá sa pe dig a „vi lág ter ve zés” lett. 

John McHale futurológus volt az el ső, aki 1969-ben meg je lent köny vé ben meg -

fo gal maz ta an nak té zi sét, hogy az em ber im má ron az egész boly gó ra ki ter jesz tet te 

öko ló gi ai niche-ét.32 McHale együtt dol go zott Buckminster Fulerrel, aki Kallipolity 

sze rint az öko ló gi ai de sign köz vet len őse volt. A ket te jük ren de zé sé ben meg va ló -

su ló World De sign Science Decade leg fon to sabb cél ki tű zé se az volt, hogy a felső -

ok tatásban részt ve vők se gít sé gé vel olyan rend szert dol goz za nak ki, amely le he tő vé 

te szi, hogy az em be ri ség ad di gi negy ven szá za lé ka he lyett min den ki ré sze sül hes sen 

a Föld erő for rá sa i ból. No ha Kallipolitiy a „vi lág ter ve zők”- höz so rol ja Ian L. McHargot 

is, ő in kább – né mi képp Patrick Geddes nyom do ka in ha lad va – az egyes te rü le tek 

meg ér té sét tűz te cé lul an nak ér de ké ben, hogy an nak erő for rá sa it a le he tő leg meg -

fe le lőb ben le hes sen fel hasz nál ni. Erős kontextualizmussal ke re sett és ta lált pár hu -

za mot a föl di és az em be ri fo lya ma tok kö zött, amely nek se gít sé gé vel si ke re sen 

magya ráz ta az öko szisz té ma mű kö dé sét.33 

Amennyi ben lé te zik szer ke zet, amely szim bo li zál hat ja a vi lág ter ve zők mun kás -

sá gát, az Buckminster Fuller ge o dé zi ai dóm ja len ne, amely hosszas ge o met ri ai ku ta -

tá sok ered mé nye ként az alap ele mek ből – akár ru dak ból, akár síkokól – fel épít he tő, 

előregyártott, áll vány men tes meg ol dást je len tett az épí té szet egyik leg ré geb bi és 

leg ki hí vá so sabb tér fe dé si mód já ra, a ku po lá ra. Az akár előregyártott szer ke zet ként, 

he li kop ter rel is a hely szín re reptethető inzertum a rend szer nek há tat for dí tó „zsi vá -
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nyok” és az ál ta luk szer kesz tett élet mód sza kács köny vek egyik ked velt meg ol dá sa 

lett. A hat va nas évek hippimozgalmaihoz il lesz ke dő, to váb bá a thoreau-i ki vo nu lás 

ha gyo má nyát foly ta tó zsi vá nyok nem konk rét szer ke ze tek kel, ta lál má nyok kal, ha -

nem élet mód ka la u zok kal se gí tet ték a ter mé szet be ágya zott és a rend sze rek től füg -

get len lé te zés meg te rem té sét. El já rá sa ik kö zép pont já ban rend kí vül erős „csi náld 

ma gad” at ti tűd állt, amellyel ra di ká lis öko ló gi ai ak ti viz must va ló sí tot tak meg. JoAnn 

Bernofsky, Gene Bernofsky és Clark Richert 1965-ös Drop City je, Lloyd Kahn 

Dome book 2-je, to váb bá Peter Callthrope és Syn van der Ryn ál tal írt manuálé,  

a Farallones Scrapbook már je lez te: fel buk kan tak azok az ak to rok, akik az öko ló gi ai 

ter ve zés ké sőb bi kulcsműveinek szer zői lesz nek. 

Az esz té ti kai ke re tek kö zött szin te ér tel mez he tet len ak ti viz mu sok kal pár hu za -

mo san ter mé sze te sen fo lya tó dott az a ha gyo mány, amely az ame ri kai transzcen -

dentalisták, majd a Kallipolity ál tal immerzionistáknak ne ve zett nyom do ka in ha lad va 

a ter mé szet vé del mé re hív ták fel a fi gyel met. Rachel Louise Carson (1907–1964) 

ál tal írt Csen des ta vasz34 köl tői ere jű fel szó la lás volt a me ző gaz da sá gi cé gek vegy -

szer hasz ná la ti gya kor la ta el len. Thoreau és az ő iro dal mi mun kás sá ga fo nó dik vé -

gül egy be a Mély öko ló gia gon do la tá val je lent ke ző Arne Næss (1912–2009) nor vég 

fi lo zó fus nál35: a The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A summery 

cí mű 1973-as cik ké ben tesz kü lönb sé get a se ké lyes és a mély öko ló gia kö zött, mely 

utób bi nem me rül ki pusz tán ab ban, hogy küzd a kör nye zet szennye zés és az erő -

for rá sok ki me rí té se el len. Næss még 1932-ben töl tött hosszabb időt a Tvergastein-

kuny hó ban a Hallingskarvet hegy ség ben, meg is mé tel ve né mi képp Thoreau élet mód -

kí sér le tét. Ame ri kai pél da ké pé vel szem ben azon ban olyan ter mé szet fel fo gás sal 

jelent ke zett, amely ben egyen lő ség je let vont min den em be ri és nem em be ri élet kö -

zött, mely éle tek mi nő sé ge egye tem le ge sen csök ken, ha hagy juk bár mi lyen for má ját 

is ki pusz tul ni. Az ere de ti hét pon tot ké sőb bi ek ben Ge or ge Sessions se gít sé gé vel 

egé szí tet te ki nyolc cá úgy meg szö ve gez ve, hogy az zal el té rő val lá sú és fi lo zó fi ai 

be ál lí tott sá gú ak is egyet ért hes se nek.36 

A zárt rend sze rek, az öko szisz té ma mű kö dé sét mo del le ző mes ter sé ges vi lá gok 

szin te ma gá tól ér te tő dő en hoz ták el a Sze mét épí té szet moz gal mát, amely nem pusz -

tán az el hasz nált anya gok al kal ma zá sát, ha nem az ipa ri mel lék ter mé kek fel hasz ná -

lá sát tűz te cé lul.37 Mar tin Pawley el kép ze lé sé nek a mai na pig lé tez nek tá mo ga tói,  

a dizájnon be lül pe dig fi nom át me ne tek kel kü lön ül el egymástól a downcycling, az 

upcycling vagy a recycling fo gal mai. Mi köz ben ro kon szen ves el kép ze lés ről volt szó, 

ipa ri mé re tek ben ugyan ak kor már kér dé ses volt, mennyi ben te kint he tők egész sé -

ges nek a mel lék ter mé kek azon a pi a con, ame lyen ha tal mas ka pa ci tá sok kezd ték el 

ter mel ni az újat. 
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Ugyan csak a kor szak hoz kö tő dik az Au to nóm épí té szet moz gal ma, ame lyet az 

Architecture Association hall ga tói in dí tot tak el 1972-ben, és épp úgy nyert iga zo lást 

az olaj vál ság ból, mint ahogy har mo ni zált az ugyan csak rendszerkívüliséget pre fe -

rá ló zsi vá nyok el kép ze lé se i vel is. Az au to nó mia eb ben az eset ben nem pusz tán az 

el lá tó rend sze rek től va ló füg get len sé get, ha nem az élet mó dok önál ló sá gát is je len -

tet te, és a brit avant gárd egyik köz pon ti prob lé má já vá vált a het ve nes évek ben. Az 

au to nó mia szer ves füg get len sé gét a ház tar tá sok ra is vo nat koz tat va olyan épü le tek 

ki ala kí tá sa lett cél, ame lyek ön mű kö dő öko szisz té ma ként a kör nye ze ti kon tex tu sa -

ik tól füg get le ned ve tud tak mű köd ni. Ezek ben az au to nóm há zak ban a rend szer el -

mé let, az épí té szet és az em be ri test bi o ló gi á ja – pon to sab ban az az zal kap cso la tos 

meg fon to lá sok – ke ve red tek egymással egy ra di ká lis szo ci á lis re form re mé nyé ben, 

az au to nó mia fo gal mát a ha gyo má nyos ha tal mi köz pon tok tól va ló füg get len ség ként 

is ér tel mez ve. A moz ga lom egyik leg je len tő sebb pél dá ja ként 1974 és 1984 kö zött 

mű kö dött Sim van der Ryn el kép ze lé sei alap ján az Integral Urban House Ka li for niá -

ban, il let ve szü le tett meg Ma gyar or szá gon egy vál to za ta Ertsey At ti lá tól. Ertsey 

Atti la – an gol és ame ri kai elő de i nek nyo mán – az au to nó mi át már kistérségi lép ték -

ben is ér tel mez ve egy faj ta tár sa da lom kép le tet is ren delt a kon cep ció mel lé. 

Né mi képp el tér tek a fen ti ek től a „kli ma ti kus ok” el kép ze lé sei, akik Reyner Banham 

vagy az Olgyay-test vé rek min tá já ra épí té sze ti vagy tech no ló gi ai mód sze rek kel 

keres ték a kel le mes kör nye zet meg ol dá sát. Olgyai Vik tor köny ve38 a szol árdizájn és 

a passzív ház-kon cep ci ók el ső kör vo na la zá sa mel lett elő ször ve zet ték be a biokli-

matikus ter ve zés fo gal mát és nyi tot tak utat a mai klímadizájnerek te vé keny sé gé -

hez. A kel le mes köz ér zet el éré sé hez egy olyan lineáris ter ve zés gya kor lat alap ja it 

fek tet ték le, amely a klí ma, a bi o ló gia, a tech no ló gia, az épí té szet lé pés so ra in ke -

resz tül jutott a meg ol dá sok hoz. Ja vas la ta ik ban épületszerkezettani meg ol dá so kon, 

ár nyé ko ló kon, passzív mód sze re ken ke resz tül kí ván ták a há za kat a kör nye ze tük -

höz illesz te ni, Reyner Banham azon ban a tech no ló gi ai ele mek proliferációja mel lett 

vok solt, Buckminster Fuller, raj ta ke resz tül pe dig Le Corbusier és a la kó gép ide á ját 

kö vet ve. Jól ki fe jez te min dezt az a Kör nye ze ti bu bo rék cím mel az Art in America 

1965-ös má so dik szá má ban pub li kált di ag ram, amely a tech no ló gi á ra bíz za az ideá -

lis la kó kör nye zet kli ma ti kus ki ala kí tá sát. Banham vol ta képp Buckminster Fuller 

első, he xa go ná lis Dimaxyon-há zá nak mo dell jét ve szi ala pul, ame lyet a szer ző ugyan -

csak me zí te len la kó kat áb rá zo ló fo tog rá fi ák kal hir de tett. Banham har minc év vel 

ké sőb bi – a szer zőt, va gyis ma gát ugyan csak pő rén a mo dell be he lye ző – di ag ram -

ja39 a ko ráb bi ígé ret be tel je sí té se: a tech no ló gia tér ala kí tó se gít sé gé vel meg épít he tő 

az a ház, ame lyik a vé de lem abszolútumaként még a ru ház ko dást is fe les le ges sé 

teszi. Banham és az Olgyayak stra té gi á ja – no ha a cél juk ugyan az – gyö ke re sen el -

té rő és ép pen eb bé li mi nő sé ge ik ben ref lek tál nak a mai na pig a kli ma ti kus ter ve zés 

két fő ágá ra. Az egyik a regionalista ala po kon szer ve ző dő passzív tech no ló gi ák 

mel lett vok sol és ev vel szük ség kép de fi ni ál ja a tech no ló gi ai pesszi miz must, a má -
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sik egy faj ta technofuturista op ti miz mus sal, Banham ese té ben né mi képp bí rált tech-

nofil at ti tűd del lesz a gé pek min den ha tó sá gá ba ve tett hit il luszt rá ci ó ja. 

 

Az öko ló gi ai dizájn tör té ne té nek har ma dik, je len leg is tar tó és sö tét na tu ra liz mus nak 

ne ve zett kor sza ka Kallipolity rend sze ré ben 2000-rel kez dő dik és leg főbb karakte -

risztikuma a Timothy Morton ál tal le írt hiperobjekt40, az a konk rét föld raj zi ha tá ro -

kon át nyú ló, önál ló ter mé szet té vá ló tárgy, mint a szmog, vagy a csen des-óce á ni 

sze mét szi get. A kor szak ha tá ra az antropocén41, az em be ri ci vi li zá ció ál tal meg ha -

tá ro zott föld tör té ne ti kor, ame lyet a ’80-as évek óta hasz nált Eugene F. Stoermer, 

de csak Paul Crutzen lég kör ké mi kus sal írott kö zös cik kül után ke rült be csak a tu -

do má nyos köz tu dat ba. A sö tét na tu ra liz mus messze nem elé ged het meg az élő lé nyek 

rend sze re zé sé vel, vagy a dizájnfolyamatok esz köz ként tör té nő te le o lo gi kus al kal -

ma zá sá val: az antropocén ugyan is nem pusz tán anya gi prob lé má kat vet fel, ha nem 

esz té ti ka i a kat és kul tu rá li sa kat is, ugyan is a ter mé szet lé te zé se kér dő je le ző dött meg. 

Ku ta tók sze rint ezek ben a sö tét idők ben el sőd le ges fon tos sá gú, hogy meg fi gye lés, 

ana lí zis tár gyá vá te gyük a még oly bi zarr va ló sá got is, ahe lyett, hogy a dizájnt esz -

köz zé te gyék egy ide jét múlt, ide a li zált kör nye zet meg te rem té sé hez. Fik ci ók he lyett 

a re a li tást, a je len lé vő és min dent át ha tó plasztikszennyezettséget kell adott eset -

ben a kre a ti vi tás tár gyá vá ten ni anél kül, hogy ne len nénk tisz tá ban az egyes kér -

dé sek re ér ke zett vá la szok bizonytalanságával. 

Kallipolity taxonómiája – a szer ző utal is a rend kí vül diverz dis kur zu sok ra – ezen 

a pon ton ezer szál ra sza kad, és a szubnaturalisták, a gé pi exp resszi o nis ták, a non-

humánok és boly gó ter ve zők mel lett ide so rol ja a kontextualistákat is, aki ket Glenn 

Murcutt és Kenneth Frampton ne vé vel fém je lez. Mi köz ben utób bi ak in kább tűn nek 

– idő ben is – az Olgyay-fi vé rek ál tal el in dí tott bioklimatikus ter ve zés foly ta tó i nak. 

Mint lát ha tó: Kallipolity rend sze ré ben is össze fo nó dik egymással az épí té sze ti 

regio nalizmusok és az öko ló gi ai ter ve zés gon do la ta, amely a kor társ er dé lyi épí té -

sze ti szín té ren Köllő Mik lós épí tész kon fe ren cia sze rep lé sei és hoz zá szó lá sai so rán 

for má ló dott az ökoregionalizmus prog ram já vá. Míg Kenneth Frampton egy olyan 

komp lex prog ram ként fo gal maz ta meg a kri ti kai regionalizmus gon do la tát, amely 

mű épí té sze ti fo gá sok so ro za ta ként, vol ta képp a mo dern kor rek ci ó já ra tett ha tal mas 

kí sér let volt, ad dig az egy re erő sebb öko ló gi ai moz gal mak egy olyan pil la nat ban 

érték az épp for má ló dó szé kely föl di épí té sze tet, ami kor an nak tech no ló gi ai el ma -

ra dott sá ga, a ha gyo má nya i ban ér ték kon zer vált sze gény sé ge hir te len a nem zet kö zi 

szin ten is ér tel mez he tő vé, ér té kel he tő vé tet ték azo kat a mű fo gá so kat, ame lye ket 

nem po li ti kai prog ra mok, kul tu rá lis el len ál lás, ter mé szet vé del mi ma ni fesz tu mok 
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szül tek, ha nem a ren del ke zés re ál ló anya gok, szer szá mok, mun ka erő és a min dent 

meg ha tá ro zó táj kli ma ti kus adott sá gai ré vén szü let tek.42 

Kallipolity rend szer ta ná nak má sik ér de kes sé ge, hogy Ma gyar or szá gon Lakner 

An tal és a Tér el té rí tés mun ka cso port ál tal ter ve zett 2009-es Blaha Luj za té ri szmog -

reduktor mily könnyed ség gel ke rül a gé pi exp resszi o nis ták Kallipolity ál tal de fi ni ált 

cso port já ba. Lakner mű sze re – ame lyet egyéb ként egy Fuller-fé le ge o dé zi ai sá tor -

ban ál lí tot tak fel – egy al ga ke ring te tő rend szer volt, amely mér he tő en job bá tet te 

a Blaha Luj za tér le ve gő jét. A csö vek ben áram ló selenastrum capricornutum meg -

kö töt te a le ve gő ben áram ló szennye ző dé se ket és ne héz fé me ket. A bi o ló gu sok be -

vo ná sá val ké szült mű szer kap csán azon ban a szer ző at ti tűd je az iga zán ta nul sá gos: 

„A pro jekt – nyi lat koz ta Lakner – a tér ala kí tás ról szól. Ha a vá ro sa ink él he tő vé té te -

lé ről van szó, ak kor nem a szép kan de lá be rek fon to sak, ha nem az, hogy lé tez hes sünk 

a vá ro sa ink ban. Úgy hogy a szmogreduktor a köz tér job bá té te lé hez já rul hoz zá.”43 

Lakner meg jegy zé sé ben – mi köz ben érez he tő iró ni á val a vá ros szé pí tés egyik ha -

gyo má nyos ikon já nak bí rá la tá ról van szó – egy ré gi, a ta nul mány ele jén fel ve tett 

dichotómia men tén fe szül egymásnak hasz nos ság és szép ség. 

 

A Föld me le ge dé sé vel és klí ma vál to zá sok kal kap cso la tos ag go dal maknak két to váb -

bi ho za dé ka volt. Az egyik – a le het sé ges meg ol dá so kat ku tat va – a klí ma ter vez -

he tő sé gé vel fog lal ko zó mér nök tu do mány meg je le né se, a má sik pe dig, hogy el in dul -

tak azok a ku ta tá sok, ame lyek a klí ma tör té net szem pont já ból vizs gál ják a kul tú ra 

tör té ne tét. E vizs gá la tok le gi ti mi tá sát egy vi szony lag jól do ku men tált és kö vet kez -

mé nye i ben is fel tárt ka taszt ró fa il luszt rál ja. 1815-ben az in do né zi ai Tambora-vul -

kán ki tö ré sé vel mint egy nyolc van köb ki lo mé ter nyi ha mu ke rült a le ve gő be, amely 

– a ké sőbb vi zi o nált atom te lek hez ha son ló an – olyan hi deg idő já rást ered mé nye -

zett az egész vi lá gon, hogy az „nyár nél kü li év ként” vo nult be a tör té nel mi em lé ke -

zet be.44 Ugyan ezen a nyá ron Mary Wollstonecraft le en dő fér jé vel, Percy Bysshe 

Shelley-vel és ba rá ta ik kal tet tek egy sváj ci uta zást, ám a rossz idő mi att nem tud -

ták szál lá sa i kat el hagy ni. Boc cac cio De ka me ron ját idé ző öt let ként va ló szí nű, hogy 

Byron fe jé ben szü le tett meg az öt let, hogy una lom űző ként ver se nyez ze nek, ki nek 
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42     Köllő 2013-ban, a IV. Énlaki Kon fe ren ci án be szélt elő ször a té má ról Le het sé ges szé kely föl di ökoregiona -
lis ta épí té szet cím mel. A hoz zá szó lást a XVIII. Nem zet kö zi Épí tés tu do má nyi Kon fe ren cia kí sér te 
Csíksomlyón, ame lyen Szé kely föl di ökoregionalista épí té szet fe lé cím mel tar tot ta meg elő adá sát, ame lyet 
2015-ben kö ve tett A kri ti kus regionalizmus ha tá rai – to vább lé pés az ökoregionalizmus fe lé cí mű kor -
refe rá tum az Architext De sign szer ve zé sé vel le bo nyo lí tott „Na gya pá ink há za” nyá ri épí té sze ti egye te -
men Brădulețben. 2016-ben Tradi(nnová)ció cím mel tar tott elő adást a Bu ka res ti Ma gyar In té zet ben 
szer ve zett, a csík sze re dai épí té sze ti ok ta tást be mu ta tó ki ál lí tás kap csán, 2017-ben pe dig Kolozsvárott 
is mer tet te kon cep ci ó ját Épí té szet és tradinnováció cím mel. Még ugyan ab ban az év ben szó lalt fel a New 
Cities cí mű kon fe ren ci án „Ökoregionális épí té szet fe lé – fa épí té szet ’da capo al fine’” cím mel, majd tar -
tot ta meg hoz zá szó lá sát „Köz tes tech no ló gi á jú fa épí té szet” cím mel a SHARE Bucharest kon fe ren ci á ján. 
2019-ben a Fel leg vár / Ko lozs vár pá lyá zat zsűritagjainak be mu tat ko zá sa ként is mer tet te kon cep ci ó ját 
„Ökoregionális épí té szet fe lé” el ne ve zés sel. 

 
43     FÖL DES And rás: A Blaha Luj za té ri al gák ér dem lik a Nobel-bé ke dí jat = kepgyar.blog.hu, 2009. 10. 10., 

https://kepgyar.blog.hu/2009/10/10/a_blaha_lujza_teri_algak_erdemlik_a_nobel_bekedijat (utol só le töl -
tés: 2021. 01. 15.) 

 
44     OPPENHEIMER, Clive: Climatic, environmental and human consequences of the largest known historic 

eruption: Tambora volcano (Indonesia) 1815, Progress in Physical Geography, 2003. 



a fe jé ből pat tan ki a leg fé lel me te sebb rém me se: így szü le tett meg dr. Fran kens te in 

tör té ne te. A ha tár túl ol da lán a badeni hi va tal nok Ba ron Karl von Drais ké szí ti el 

1817-ben a Lauf maschine-t, amellyel a zab ter més tönk re me ne te le mi att el pusz tult 

lo vát akar ta he lyet te sí te ni, ahogy er re élet rajz író ja, Hans-Erhard Lessing ju tott 

bizo nyos köz ve tett bi zo nyí té kok alap ján. A fu tó gép, vagy ahogy a fran ci ák hív ták 

a fel ta lá ló ne ve után – draisienne –, me rev fa vá zas szer ke zet volt két ke rék kel, 

ame lyet a lá bak kö zé kap va le he tett haj ta ni, gu ru lás köz ben pe dig akár egy lo von, 

azon ül ni. Cél ja mi att hobbilónak is ne ve zett ta lál mány szá mos tech ni kai fej lesz tés -

sel, to váb bá egy gyö nyö rű vé for mált, ter mék ké tö mö rö dő zsá kut cát, a magas ke re -

kűt kö ve tő en ke rék pár ként vált már a ti zen ki len ce dik szá zad vé gé re olyas faj ta 

„kész” tárggyá, amely – a könyv höz ha son ló an – egy ér tel mű en utal a funk ci ó já ra. 

A klí ma mér nök ség Bjørn Lomborg45 ál tal ja va solt el já rá sa – füg get le nül at tól, 

mennyi re meg va ló sít ha tók egyes ja vas la tai – a dizájn mi ben lé té hez és de fi ní ci ó já hoz 

szol gál tat újabb ada lé ko kat. Amennyi ben ugyan is el fo gad juk, hogy a dizájn nem 

más, mint az em be ri tes tet kör be ve vő prosztetikus ré te gek so ro za ta, amely nek nem 

több és nem ke ve sebb a cél ja, mint hogy egy szer re véd je a tes tet a kör nye zet től, 

to váb bá ru ház za fel erő vel an nak át ala kí tá sá ra, ak kor nyil ván va ló, hogy az el ső 

esz köz nem más, mint az a csont bun kó, amit a Stanley Kubrick 2001: Űrodüsszeia 

cí mű film jé nek ne gye dik je le ne té ben lel az el ső hominida. Az esz kö zök, a ré teg sze -

rűn kör be ve vő esz kö zök so ro za tá ba il lik a ru há zat, a bú to rok, a tér hasz ná lat, amely 

egy rend kí vül komp lex rend szer ként, épí té szet ként je le nik meg a me ző gaz da sá gi 

for ra da lom mal. Mely épí té szet, ami kor el jut szer ve zett sé gé nek ar ra a fo ká ra, hogy 

ké pes le gyen a kül ső te rek meg szer ve zé sé re, meg szül egy még komp le xebb ré te get, 

a vá rost. Lomborg el kép ze lé sét kö vet ve ha son ló képp te kint he tő a túl élést biz to sí -

tó – meg le het techno-op ti mis ta at ti tűd del be ve ze tett – ré teg nek a klí ma mér nök ség.
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45     LOMBORG Bjørn: Cool it – hi deg vér! A szkep ti kus kör nye zet vé dő útikalauza a glo bá lis fel me le ge dés hez. 
Ford. Gyárfás Ve ra; Bp., Typotex, 2008. (Szo kat lan szem pon tok.)





Erhardt Gá bor 

Il lesz ke dés az em be ri ter mé szet hez 
 

 

A kö tet alap kér dé se in do kolt, mű vé szet – ese tem ben az épí té szet – és ter mé szet kö zött 

ma ko moly el len tét van. Az épí té szet el sza kadt a ter mé szet től. De nemcsak a klasszi -

ku san ér tel me zett ter mé szet től, ha nem az em be ri ter mé szet től is. Meg győ ző dé sem, 

hogy ez az el len tét, bel ső el lent mon dás mű vé szet és ter mé szet(i kör nye zet) kö zött ki -

zá ró lag a mű vé szet (épí té szet) és az em be ri ter mé szet (új ra) össze bé kí té se ál tal va ló -

sul hat meg. Vi gyá zat, halványméregzöld esz me fut ta tás kö vet ke zik! 

 

Rit kán han goz ta tott alap ve tés, hogy az épí tés – a szó szi go rú an vett ér tel mé vel el -

len té te sen – min den kép pen fi zi kai be avat ko zás sal jár a ter mé szet rend jé be, ha úgy 

tet szik, konk rét rom bo lást okoz, ki ke rül he tet le nül. Így van ez egy kétszáz év vel 

ezelőtt a „legkörnyezetbarátabb” tech no ló gi ák kal épült vá lyog ház, vagy egy mai, 

mo dern, meg je le né sé ben minimalista, de a leg kor sze rűbb épí tő anya gok kal és épí -

té si tech no ló gi ák kal „te le zsú folt” épü let ese té ben is. A ház fi zi kai lé te ző táj seb ként, 

kör nye ze ti kár oko zás ként tételezhető a te rü le tén ál ló fák ki vá gá sá tól kezd ve az 

alkal ma zott épí tő anya gok pri mer ener gia tar tal mán és a fenn tar tás, mű köd te tés lég-, 

hang- és víz szennye ző fo lya ma ta in át az el bon tás hoz hasz nált ener gi á ig és az épí -

té sitör me lék-le ra kók rekultiválásának prob lé má i ig. A kér dés a táj seb lé té nek mére te 

és hossza: mek ko ra a ház és mennyi idő alatt tű nik el nyom ta la nul a ter mé szet ben? 

Eb ből a szem pont ból a mai épü le tek meg le he tő sen rosszul áll nak, ami hez a XX. szá -

zad leg főbb épí té sze ti gon do la ta, a mo dern iz mus ve ze tett, ter mé sze te sen jó hi sze -

mű en, az em ber meg vál tá sát szin te ki zá ró lag a tech ni kai fej lő dés ben lát va. Míg egy 

premodern la kó épü let nyo mai leg fel jebb száz évig vol tak fel lel he tők a la kat lan ná 

vá lást kö ve tő en, ad dig ez az idő szak egy mai, mo dern csa lá di ház ese té ben akár 

több ezer év re is te he tő. 

Nem mel lé ke sen meg jegy zen dő, hogy a le tűnt ko rok épí té szet tör té ne ti vizs gá la -

tai ép pen eb ből ki fo lyó lag ki zá ró lag az adott kor épü let ál lo má nyá nak el enyé sző ré -

szét ké pe ző, leg in no va tí vabb csúcs épí té sze ti re mek mű vek, „kü lön le ges funk ci ó jú” 

épü le tek (temp lo mok, pa lo ták, vá rak) vizs gá la tá ra tud ki ter jed ni, hi szen a több sé get 

adó la kó épü le tek ből gya kor la ti lag sem mi nem ma radt fent. Ez tör vény sze rű en de -

for mál ja a múlt ról al ko tott ké pün ket, mi sze rint ki zá ró lag a kü lön le gest, a nagy sze -

rűt, a nagy lép té kűt lát juk, a ki csit, a hét köz na pit nem. Hogy en nek mi lyen ha tá sa 

van a kor társ épí té szet el mé let re, ar ra majd még egy ki csit ké sőbb vissza té rek. 

Az ún. öko ló gi ai láb nyom ku ta tá sa ma már el is mert tu do mány ág, bár ez nem oko -

zott ész re ve he tő vál to zást az el múlt év ti ze d ek ben az épí té szek min den na pi szak -

ma gya kor lá sá ban itt, Ma gyar or szá gon. Pon to sab ban fo gal maz va csak má sod la gos 

ha tá sai vol tak: a kör nye zet vé de lem az épí tés jo gi sza bá lyo zá sá ba el ső sor ban és 

szin te ki zá ró la go san az épü let szer ke ze tek hő tech ni kai tu laj don sá ga i nak szi go rí tá -

sá ban, il let ve a hő ter me lő be ren de zé sek tí pu sá nak elő írá sá ban je le nik meg, az épí -

té sze ti alap ve té sek ben, az el mé le ti hoz zá ál lás ban alig. Az az a prob lé ma ki zá ró lag 

ad mi niszt ra tív kér dés ként, te her ként, szi go rí tás ként, plusz ki a dás ként me rül fel,  
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a számok nyel vén, de még is csak ma te ri á lis mó don. Ugyan ak kor ezek nek az elő írá -

sok nak lap pan gó, alig vagy csak na gyon las san tu da to su ló mó don mos tan ra mégis -

csak szig ni fi káns esz té ti kai ha tá sai van nak. A hom lok za ti hő szi ge te lé sek lágy anya -

ga (rész ben szer ke ze ti leg, de leg in kább gaz da sá gi lag) le he tet len né te szi ke mény, 

ka rak te res hom lok zat bur ko la tok (ter més kő, tég la) hasz ná la tát, ez ál tal je len tő sen 

kor lá toz va a ter mé sze tes anya gok, az épí tett (tek to ni kus) és nem sze relt szer ke ze -

tek meg je le né sét a hom lok za ton. 

Nap ja ink mind hang sú lyo sabb (esz té ti kai) prob lé má ja a ko ráb bi, ki zá ró lag hasz -

ná la ti me leg vi zet elő ál lí tó és csu pán né hány négy zet mé ter nyi fe lü let tel meg je le nő 

nap kol lek to ro ké nál jó val na gyobb fe lü le tű, elekt ro mos ener gi át ter me lő nap ele mek 

el he lye zé se, épí té sze ti ke ze lé se. A te tő fe lü le tek for má lá sa, ta golt sá ga, fel épít mé nyei 

rit kán en ge dik meg a kö tött mé re tű ele mek épí té sze ti leg át gon dolt, esz té ti kus el he -

lye zé sét. 

A fen ti e ket össze gez ve meg ál la pít ha tó, hogy ma Ma gyar or szá gon a kör nye zet vé -

del mi, ter mé szet vé del mi szem pon tok szin te ki zá ró lag anya gi te her ként, esz té ti kai -

lag rom bo ló mó don, fe lül ről ér ke ző sza bá lyok ál tal elő ír va je len nek meg az épí té -

szet ben, amely le he tet len né te szi a prob lé ma hu má nus meg ol dá sát. A lel ki as pek tus 

fi gye lem be vé te lé re, a ter mé szet vé del mi szem pon tok szer ves in teg rá ló dá sá ra van 

szük ség a min den na pi épí té szet ben (is), ha úgy tet szik ho lisz ti kus szem szög ből, az 

(épí té szet el mé le ti) ala po kat is érint ve. 

„A ter mé szet meg van bé lye gez ve és fer tőz ve ál ta lunk. Nincs olyan élő és lát -

szó lag élet te len pol gá ra a ter mé szet nek, amely ne sze ret ne vég re egye sül ni a meg -

vál tott em ber ter mé sze té vel. A fa le he tett vol na em ber, az ál lat le he tett vol na em -

ber, a Föld le het ne az új Nap.” Ér zék le te seb ben alig ha le het meg fo gal maz ni em ber 

és ter mé szet vi szo nyát, mint ahogy azt Makovecz Im re tet te 1988-as Ami meg tör -

tént és ami meg tör tén he tett1 cí mű írá sá ban. Nap ja ink föld höz ra gadt, ma te ri a lis ta 

gon dol ko dá sá ban ter mé sze te sen kont rasz tos, meg hök ken tést ki vál tó le het egy ilyen 

ki je len tés, de jó zan pa rasz ti ész já rás ra le for dít va ez csu pán annyit je lent, hogy  

a ter mé szet min den ele me egy fel sőbb ren dű, koz mi kus har mó nia után vá gya ko zik, 

amely nek meg te rem té sé re az em ber hi va tott. 

Makovecz eb ben az erő tér ben fo gal maz ta meg az épí té szet, az épí tész sze re pét: 

össze köt ni az eget és a Föl det2. So kat em le get jük a mes ter e gon do la ta it, né ha már 

köz he lyes nek is tű nik, de csak azért, mert nem az ő te rem tő gé ni u szá nak ma ga sá -

ból lá tunk rá er re a „de fi ní ci ó ra”, ha nem jó eset ben zse ni á lis épí té sze ti al ko tá sa i ban 

jár va va ló sá go san vagy csu pán vir tu á li san, „ké pe ik ál tal”. Té mánk szem pont já ból 

ezért mu száj egy ki csit a mi szintükhöz közelebb hoz ni ezt a (szer ves) lá tás mó dot. 

Eb ben segítenek Szűcs Gá bor táj- és kert épí tész gon do la tai, aki a to kaj-hegy al jai 

bor vi dék zöld te rü le te i nek vizs gá la ta3 kap csán je gyez te le az aláb bi a kat: „A táj alap -
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1      MAKOVECZ Im re: Ami meg tör tént és ami meg tör tén he tett vol na = Makovecz Im re mű he lye. Bp., Mundus 
Ma gyar Egye te mi Ki a dó, 1996, 178–179. 

 
2      Dobszay Lász ló be szél ge té se Makovecz Im ré vel a temp lom épí té szet ről. Vigilia, 1988, 6. 
 
3      El hang zott A te le pü lé si ar cu la ti ké zi köny vek ha tá sa Ma gyar or szág épí té sze té re – A Met szet fo lyó irat kon -

fe ren ci á ja ren dez vé nyen. Bp., Vár kert Ba zár, 2019. ok tó ber 8. 



gesz tu sai a föld tör té net so rán a fel színt ala kí tó erők és a for ma kép ző erők együt -

tes mun ká já nak ered mé nyei. Ez zel lét re jött egy-egy hely lét le he tő sé ge i nek alap ja, 

amit az em ber az adott kor szel lem nek meg fe le lő en ala kí tott, ta lál ta meg, hoz ta lét re 

benne lét alap ja it és pró bált meg úgy dol goz ni benne, hogy ab ba a le he tő leg har mo -

ni ku sab ban il lesz ked jen be le és szá má ra éle tet él te tő te re ket, he lye ket hoz zon lét -

re. Eh hez a ter mé sze ti vi lá got is me rő, fel is me rő, meg is me rő em ber kel lett, aki nek 

a meg él he té sen kí vül az volt a fon tos, hogy a Te rem tő vel össz hang ban lé tez zen. Ez 

a lé te zé si szán dék alap ve tő en meg ha tá roz ta tet te it és így a meg lé vőt csak to vább 

épít het te, foly tat hat ta a te rem tést, ab ban kárt ne mi gen tett. En nek a har mo ni kus 

lét nek a nyo ma it is mer het jük fel a táj ban még ma is és fe la da tunk, hogy ha hi szünk 

benne, ak kor szin tén a Te rem tő vel va ló össz hang ban foly tas suk azt, amit eleink 

tet tek, ter mé sze te sen a mai kor szel lem nek meg fe le lő en, de in kább a jö vő lét vi lá gá -

nak meg fe le lő en, mert ha tud juk mi a jö vő, ak kor azt tud juk ap ró lé pé sek ben le ké -

pez ni a má ban, tet te ink ben meg je le ní te ni. A most a jö vő ben gyö ke re zik és nem for -

dít va. 

Te hát ma azon túl, hogy egy ne héz fo lya mat so rán el ju tunk-e a hely meg is me -

ré sé ig, majd tu dunk-e jö vő ké pet al kot ni ab ból fa ka dó an, még ren ge teg mú lik azon, 

hogy van-e, lesz-e aki ezt se gí ti meg va ló sí ta ni. 
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Erhardt Gábor: Illeszkedés az emberi természethez

1. kép: 

Zalaszentlászló, faluház, 

terv: Makovecz Imre, 

fotó: Gál Roland.

2. kép: 

Zalaszentlászló, faluház, 

terv: Makovecz Imre, 

fotó: Gál Roland.



Könnyen pa nasz ko dunk, hogy ho va let tek a hegy me re de kebb ol da la i ról a sző -

lők, mi ért van nak a szok nyá kon, de ki megy fel ka pál ni? Vagy mi ért fogy nak, pusz -

tul nak el az út szé li ke resz tek, de ki megy ma oda eze ket gon doz ni az zal a hit tel, 

hogy ez fon tos? Ki ül tet ma fa so ro kat, hagyásfákat, jelfákat, pin ce mel lé ár nyat adó 

fát, ami kor a fá já ban a tű zi fát lát ják, a le ve lé ben a sze me te lést? Ki rak ma kő mezs -

gyé ket, kő tám fa la kat, ki vé di ma meg a ter mő föld le pusz tu lá sát a hegy ol da lak ról? 

Meg ért jük-e, át lát juk-e, hogy mi lyen ha tal mas ér ték a föld ter mő ké pes sé ge és lát -

juk-e mek ko ra mun ka le he tett a szőlőhegyünk vagy a kis ker tünk hu musz ré te gét 

lét re hoz ni, amit ma egy-egy nyá ri zá por je len tő sen le pusz tít? 

Mit lá tunk ma fal va ink ban? Elekt ro mos ve ze té kek és osz lo pok hal ma zát; asz falt -

uta kat, betonjárdákat; csu pasz ut cá kat, ahol még a fű is nyűg, ha nő; tu já sí tott utcá -

kat, elő ker te ket; táj ide gen nö vé nyek so ka sá gát; fe nyő fák ural ta ut ca ké pe ket; le be -

to no zott, gon do zás men tes ud va ro kat; az egy há zi szak rá lis épü le tek kör nye ze te ma 

már nem min ta a la kók szá má ra; EU-konform, arc ta lan ját szó te re ket; be ton me der be 

szo rí tott pa ta ko kat. És nem, vagy alig lá tunk kul túr nö vé nyek kel, ha gyo má nyos kerti 

nö vé nyek kel be ül te tett por tá kat; ren de zett, tu da to san fá sí tott és vi rá go sí tott ut cá -

kat; ren de zett, a múlt ban gyö ke re ző ka rak te rű köz té ri ele me ket; idős fá kat, sző lőt 

és szőlőlugast; a hely hez il lő ke rí té se ket; jó min tá val szol gá ló, „új föl des úri”, új pol -

gá ri ker te ket; meanderező pa ta ko kat ka rak ter nö vé nye ik kel... 
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3. kép: 

Mád, 

Rákóczi–Aspremont-kúria 

felújítása, 

terv: Erhardt Gábor, 

fotó: Szántó Tamás.

4. kép: 

Tállya, utcakép, 

fotó: Erhardt Gábor.



A mai „mo dern” em ber szá má ra (akár vá ros ban, akár vi dé ken, fa lun él) a ter mé -

szet tel va ló kap cso lat – jó eset ben – a fű nyí rás ban, il let ve a tu ja sor kar ban tar tá sá -

ban me rül ki. A dús, át ha tol ha tat lan pa tak par ti nö vény zet már nem rejt ér té ket  

a szá munk ra. Min den csu pán annyi ban el fo gad ha tó ne künk, amennyi ben át lát ha tó, 

akár a pri mi tív sé gig ren de zett. Ez igaz a me ző gaz da ság ban dol go zók ra is, akik min -

den nap ja i kat va ló ban a táj ban, a „ter mé szet ben” töl tik. Én ezt – töb bek kö zött – szin -

tén a XX. szá zad ele ji mo dern iz mus köz vet len, vagy ta lán köz ve tett kö vet kez mé -

nye ként ér té ke lem. Ahogy Mol nár Far kas bon motja szól: „az íves vo nal a ne u ró zis, 

az egye nes a rend”. Mi nél le egy sze rű sí tet teb ben élünk, an nál vál lal ha tób bak va -

gyunk. Eb be a trend be a mo dern iz mus épí té sze te tel jes egé szé ben be le állt. Má ra  

a klasszi kus modernitás (!) tár sa dal mi el kö te le zett sé ge és el vont ala po kon nyug vó 

ter mé szettisz te le te he lyett egy tal mi, for ma lis ta mo dern iz mus (!) ma radt. A vég le -

te kig le egy sze rű sö dő for ma vi lág és anyag hasz ná lat mö gött egy át lát ha tat la nul bo -

nyo lult szer ke ze ti, tech no ló gi ai és vi lág gaz da sá gi rend hú zó dik. Ezt hív juk le egy -

sze rű sít ve (tech ni kai) fej lő dés nek, gaz da sá gi fej lő dés nek, amely nek tö ret len sé gé ben 

fel té tel nél kül hisz az em be ri ség, a „gaz da ság kor”4 em be re. 
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4      CZAKÓ Gá bor: Mi a hely zet? – Gaz da ság kor tit kai. Bp., Igen Ka to li kus Kul tu rá lis Egye sü let, 1995. 

5. kép: 

Tass, családi ház 

felújítása és bővítése, 

terv és fotó: 

Czégány Sándor.

6. kép: 

Pilisszentlélek, családi ház, 

terv: Csóka Balázs, 

fotó: Sebestyén István – 

veranda.



Az épí té szet, az épí tész nem vesz töb bé tu do mást az em ber ter mé sze té ről, il let ve 

hát tér be szo rul pra xi sá ban az épí té szet sa ját bel ső rend je, ter mé sze te (!). A gaz da -

sá gi fej lő dés pri má tu sa el nyom ja az előbb em lí tett em be ri ter mé szet, il let ve a ter -

mé szet(i kör nye zet) je len va ló sá gát az épí té szet ben. Pe dig nincs kü lön ter mé szet(vé -

delm)i ér dek és gaz da sá gi ér dek. Csak az élet ter mé sze te, sa ját sze rű sé ge van. 

Nap ja ink kör nye ze ti ano má li ái jel zé sek, hogy a mo dern kor em be re rossz úton 

jár. Ahogy Balogh Pé ter öko ló gus gaz dál ko dó, az ár té ri gaz dál ko dás egyik ha zai 

kép vi se lő je fo gal maz: a mennyi sé gi tö meg ter me lés mi nő sé gi hi ány ter me lés sel jár 

együtt5. Ugyan ak kor ő is azt mond ja, hogy az em ber je len lé te a táj ban tör vény -

szerű en se be ket ejt. Ér zék le tes pél dá ja a mez te len csi ga éle tün ket meg ke se rí tő 

jelen lé te... Bo csá nat a pro fán pél dá ért. Az em ber öl! De kér dés, hogy ho gyan. Ra fi -

nál tabb nál ra fi nál tabb mód sze re ket eszel ki a ter mé sét fel za bá ló mez te len csi ga 

elpusz tí tá sá ra, vagy vesz né hány ka csát és azok kal ete ti meg azo kat. Az élet ben 

min den nek ára van. 

A sa ját éle tem árát is át kell gon dol nom, hogy ne él jek hi á ba. Ugyan ak kor szo -

rong va sem le het egy éle tet le él ni. Pon to san át kell gon dol ni a kom pe ten ci á i mat és 

azok men tén cse le ked ni. Ez nem egy sze rű fe la dat és nem a Kos suth-díj fe lé visz 

egy épí tészt a mai gon dol ko dá sunk sze rint. Sok kal in kább a Szűcs Gá bor ál tal em -

lí tett, egy kor mű kö dő mo dell hez visz vissza. Ápol ni kert je in ket, fi gyel met for dí ta ni 

az útmenti fe szü let re is. Ér ték ren det kell vál ta ni. A mo dern, vá ro si, el fo gyasz tó 

érték rend he lyett a ha gyo má nyon ala pu ló, ter mé szet be ágya zó dó, meg tar tó ér ték -

rend re. Ed dig a do log fe ke te-fe hér nek te kint he tő. Az igen nek igen nek kell len nie,  

a nem nek pe dig nem nek. 

Jó zan ésszel ezt min den ki lát ja, egyet is ért ve le, de a min den na pok cse le ke de tei 

nem kö ve tik a gon do la tot. Ugyan is eh hez a vi lág tör té ne lem ben ed dig so sem lá tott 

lé pést kel le ne meg ten ni, a vissza lé pést. A gaz da sá gi, tech no ló gi ai fej lő dés he lyett 

fenn tart ha tó vissza fej lő dést6, ami le he tet len nek lát szik. 

A fej lő dés ben, vagy ta lán he lye sebb úgy fo gal maz ni, hogy az anya gi gya ra po -

dás ban va ló fel té tel nél kü li hit az el múlt pár ezer év ben so sem tört meg. A nö ve -

ke dés tö ret len volt, mai ma te ri a lis ta ko runk az el múlt év ez re dek tör té nel mé ben  

a li ne á ris fej lő dést lát ja. Ugyan ak kor a szel le mi em ber szá má ra ma gá tól ér te tő dő, 

hogy ez a gaz da go dás a nem ma te ri á lis ér té kek el vesz té sé vel, szel le mi el sze gé nye -

dés sel pá ro sul. Tör té nel mi lép ték ben te kint ve az is el mond ha tó, hogy a fej lő dés 

lassu lá sát, idő le ges vissza esé sét ki zá ró lag ter mé sze ti ese mé nyek, leg in kább jár vá -

nyok okoz ták. Az em ber sa ját szán dé ká ból so sem las sí tott. Nap ja ink to váb bi kény -

sze rí tő té nye ző je a mind na gyobb ra duz za dó lét szá mú föl di la kos ság, amely nek 

min den tag ja gaz da god ni, anya gi ja vak ban bő vel ked ni akar. A tömegdemokráciák 

ko rá ban az „elit” nem mond hat el lent en nek az aka rat nak, hi szen az zal a sa ját le giti -

mi tá sát, az az az új ra vá lasz tá sát koc káz tat ná, il let ve le he tet le ní te né el. Ör dö gi kör be 

ke rül tünk, ami ből az em be ri ség sa ját aka ra tá ból nem fog tud ni ki lép ni, a fenn tart -

ha tó ság fe lé el moz dul ni. 
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5      Balogh Pé ter írá sa it lásd itt: https://www.emberestisza.blogspot.com 
 
6      SIPOS Mi hály: Fenn tart ha tó vissza fej lő dés. Ceg léd, szer zői ki a dás, 2018. 



Az elő adás meg tar tá sá nak idő pont já ban, 2019 no vem be ré ben még én is ab ban 

a szi lárd meg győ ző dés ben vol tam, hogy nem is le het sé ges egy ilyen ese mény be -

kö vet kez te. De e vé le ke dé se met ép pen a ter mé szet cá fol ta meg a ko ro na ví rus meg -

je le né se ré vén. Hogy ezt vé let len nek vagy sors sze rű nek te kint jük, azt min den ki 

ma ga dönt se el, de tény, hogy ez egy ha tal mas le he tő ség nek ígér ke zik a li be rá lis 

ka pi ta liz mus ál tal mű köd te tett globalizáció, vagy in kább a globalizáció ál tal mű köd -

te tett li be rá lis ka pi ta liz mus je len le gi ál la po tá ban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter mé sze te sen nin cse nek il lú zi ó im a mint egy nyolc mil li árd föl di la kó men ta li tá -

sát, vá gya it, be lá tá sát il le tő en, ugyan ak kor az én hely ze tem ben min den kép pen iz -

gal mas gon do lat kí sér let nek ígér ke zik a jár vány el vo nul tá val fel erő sö dő gaz da sá gi 

vál ság utá ni új já épí tés le het sé ges for ga tó köny vén va ló el mél ke dés. Ab ban min den -

ki egyet ért, cik kek so ra írt ar ról a köz el múlt ban, hogy bár a globalizáció bi zo nyá ra 

nem fog nyom ta la nul el tűn ni, de a nem ze ti lép ték mind gaz da sá gi lag, mind ha ta -

lom tech ni ka i lag meg fog erő söd ni, meg ha tá ro zób bá fog vál ni. Tu laj don kép pen ezt 

len ne jó a mű vé szet, ezen be lül az épí té szet te rü le tén is, ter mé sze te sen fenn tart -

ha tó mó don ér vé nye sí te ni. A be lát ha tó kö zel ség be, az az a ha gyo má nyon ala pu ló 
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7. kép: 

Dunakeszi, családi ház, 

terv: Kozma Zsuzsanna, 

fotó: Kedves Zsófia.

8. kép: 

Hercegkút, családi ház, 

terv: Kovács Ágnes, 

fotó: Szász István.



nem ze ti lép ték be (vissza)ho zott mű vé szet, épí té szet le he tő vé ten né a mű vé szet és 

az em be ri ter mé szet össze bé kí té sét. 

Ez egyál ta lán nem el kép zel he tet len, mi vel volt már er re egy jó pél da, az 1990-es 

évek or ga ni kus épí té sze te, amely a technicizáltságnak egy kö ze pes fo kán még meg -

te het te, hogy meg őriz ze azt, ami egye di, az az jól be azo no sít ha tó a ma gyar né pi 

épí té szet ben, vagy mond juk úgy, hogy a ha gyo má nyos ma gyar vi dé ki épí té szet ben. 

Ez zel pár hu za mo san azon ban kor sze rű volt, amennyi ben a kor sa já tos (rész ben 

Makovecz Im re és hold ud va ra ál tal dik tált) szel le mé nek meg fe le lő en to vább gon dol -

ta a né pi épí tő ha gyo mányt, vagy in kább ha gya té kot. E to vább gon do lás mér té ke  

a la i kus szá má ra még át lát ha tó volt, a vég ered mény nem egy kö vet he tet len szel le mi 

le pár lá si fo lya mat ered mé nye ként lét re jött gon do la ti abszt rak ció volt. Ugyan ak kor 

min den épí tész és meg bí zó egyé ni al ko tói haj la ma it is ki él het te, a for mai újra fel fe -

de zésben lu bic kol tak az au to nóm al ko tók, ta lán úgy, mint Kós Ká roly te het te azt az 

1900-as évek ele jén a ka lo ta sze gi épí té sze tet meg is mer ve. 
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9. kép: 

Érd, családi ház, 

terv: Salamin Ferenc, 

fotó: Makláry Zoltán.

10. kép: 

Ispánk, családi ház, 

terv: Makovecz Imre, 

fotó: Dósa Papp Tamás.



Te het ték min dezt azért, mert a ha gyo mány ban olyan, az em ber és az épí té szet 

alap ter mé sze té hez tar to zó ele me ket ta lál tak, ame lyek a ma gyar ság szá má ra is me -

rő sek és könnye dén de kó dol ha tók vol tak. Le egy sze rű sít ve az ott ho nos ság fo gal mát 

hasz nál hat nánk e két kor, a két szá zad for du ló épí té sze té re, ahol rá adá sul az épí té -

szet har mó ni á ra tö re ke dett a ter mé szet tel. Mind a va lós, mind az em be ri ter mé szet -

tel. Szi lárd meg győ ző dé sem, hogy ami kor a ter mé szet vé del mé ről be szé lünk, ak kor 

nemcsak (ter mő)föld ről, nö vé nyek ről, ál la tok ról, le ve gő ről és víz ről kell be szél nünk, 

ha nem az em ber ről is. A ter mé szet ben élő em ber ter mé sze té nek vé del mé ről.  

A nap ja ink ban – meg rá zó an las san – ki bon ta ko zó pa ra dig ma vál tás nak is eb be az 

irány ba kel le ne mu tat nia – el ső ál lí tá som sze rint –, a lel ki as pek tust is be kap csol va 

a fo lya mat ba. Ugyan is enél kül, az az a lel ki meg érin tett ség nél kül ez a fo lya mat nem 

fog tud ni szer ve sen le ját szód ni. A min den na pi (tö meg)em ber ab ban a vál to zá si fo -

lya mat ban tud ak tí van részt ven ni, amely lel ki leg is meg érin ti őt, azo no sul ni tud 

ve le. Il lesz ke dik a ter mé sze té hez.  

Így el ér kez tünk a to vább lé pés hez meg vá la szo lan dó leg fon to sabb kér dés hez, 

hogy mi az em ber ter mé sze te? Kü lö nö sen, mi a ma gyar em ber ter mé sze te? Il let ve 

mi lyen a ter mé szet ter mé sze te? Már-már az üres sé gig ren de zett, „le tisz tult” vagy 

át lát ha tat la nul össze tett, te le vény sze rű, amely mö gött egy tel jes sé gé ben nem meg -

is mer he tő él te tő erő van. 
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11. kép: 

Magyarfenes, nyaraló, 

terv: Tóthfalusi Gábor, 

fotó: Andrei Neamtu.

12. kép: 

Balassagyarmat, 

családi ház, 

terv és fotó: 

Kovács Gábor.



Frank Lloyd Wright így írt er ről Tes ta men tum cí mű köny vé ben: „Egy szép épü let 

több mint pusz tán tu do má nyos ered mény: élő or ga niz mus is egyút tal, szel le mi 

fogan ta tá sú je len ség, mű al ko tás, amely nek meg te rem té sé ben sok kal in kább az ins -

pi rá ció dik tál ja a he lyes mód sze re ket, mint hol mi íz lés be li meg fon to lá sok, vagy  

a min dent középszerűsítő át lag szel lem.” „Az or ga ni kus épí té szet ter mé szet től fog va 

ro man ti kus: ro kon az áb rán dos em be ri szív po é zi sé vel... A jel lem ma sem ke vés bé 

kor sze rű az épí té szet ben, mint a meg elő ző ko rok em be ré nek éle té ben.”7 

Itt tér he tünk vissza az em lí tett prob lé má ra, mi sze rint a meg elő ző ko rok épí té -

sze té ből csak azt a fél szá za lé kot lát juk, ami meg ma radt és amit stí lus te rem tő nek 

te kin tünk: ka ted rá li so kat, vá ra kat, pa lo tá kat. De mi a hely zet a meg ma radt 99,5%-

kal? A le tűnt ko rok min den na pi épí té sze té vel? Szin te sem mit nem tu dunk ró la, vagy 

leg alább is nem te kint jük a ma épí té sze te szá má ra pél da mu ta tó nak, kü lö nö sen nem 

tart juk an nak mi, ma gya rok. Pe dig az épí té szet ter mé sze te e két szél ső ség kö zött 

hú zó dik. Az egyik a rep re zen tá ció, az újí tás, ha úgy tet szik, a for ra dal mi gon dol ko -

dás, a má sik a har mó nia, az ott ho nos ság, vég ső so ron a kon zer va tív ér té kek. 

Mai agyonmediatizált vi lá gunk ban csak az szá mít, ami ké pek for má já ban, leg -

alább há rom kü lön ál ló for rás ban meg je le nik a mé di á ban a leg ki sebb csa lá di ház 

bőví té sé től a szá mo lat la nul épü lő kor társ mű vé sze ti mú ze u mon át a ha tal mas iro da -

komp le xu mo kig. És mind egyi kük ter mé sze tes nek te kin ti, hogy fe la da ta a repre zen -

tativitás, a mi nél ag resszí vebb for mai nó vum. A mé dia csak ar ra fo gé kony, ami eb be 

a globalizált ér ték rend be il lesz ke dik. Az új don sá got ki zá ró lag en nek ke re tei kö zött 

ke re si, il let ve mu tat ja be. Eze ket a ke re te ket ma szin te ki zá ró lag a mi ni ma liz mus, 

il let ve a technicizáltság ha tá roz za meg. Kis túl zás sal ál lít ha tó, hogy ma is a hu sza -

dik szá zad ele jé nek épí té sze ti vív má nya it pró bál ja a mainstreamépí té szet utá noz -

ni, an nak for ra dal mi gon do la ti sá ga nél kül, ki zá ró lag a főbb esz té ti kai jel lem ző ket 

hang sú lyoz va ki a vég le te kig. A száz év vel ez előt ti, tár sa dal mi ka tak liz má ból táp -

lál ko zó for ra dal mi mi ni ma liz mus tól el ju tot tunk oda, hogy az „ős fe lej tés”8 tel jes lett, 

a mo dern épí té szet jelentésnélkülisége egy faj ta önreferencialitássá vál to zott. Rá -

adá sul nincs az épí té szet ben hi e rar chia, a csa lá di há zak ép pen olyan épí té sze ti esz -

köz tár ral ren del kez nek, mint a na gyobb köz épü le tek, csak a lép té kük ki sebb. Az épí -

té szek krém je ál tal eről te tett sem mi esz té ti ká ja vé le mé nyem sze rint a mű velt ség 

ki ve szé se mi att ön is mét lő üres ség hez ve ze tett el, amely kor szel lem nek nem túl ke -

cseg te tő, kü lö nö sen a kis lép té kű épí té szet, a csa lá di ház, ott hon ese té ben. 

Vá gya ink, haj la ma ink sze rint a min den na pi élet alap já nak a har mó ni át sze ret -

nénk meg ten ni. Rá adá sul ar ra is vá gyunk, hogy ez a har mó nia „le gyen va la mi lyen”. 

Ezért uta zunk tá vo li tá jak ra, hogy ezt a sa já tos, jól be azo no sít ha tó har mó ni át meg -

ta pasz tal juk Ve len cé ben, Toszkánában vagy a sváj ci Al pok ban. Ahogy Gion A. Cami -

nada sváj ci épí tész ír ja: „Az is mét lő dés min dig is ér de kelt. A mo dern nagy vá ro sok 

el ké pesz tő vi zu á lis tar ka sá gát unal mas nak ta lá lom. Ez zel szem ben a ré gi olasz 

váro sok egyszó ta gú sá ga bá jos. Úgy hi szem, hogy nem va gyunk ké pe sek túl nagy 
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7      LLOYD WRIGHT, Frank: Tes ta men tum. Bp., Gon do lat, 1974. 
 
8      SCHNELLER Ist ván: Mo dern szak rá lis épü le tek. Bp., Typotex Ki a dó, 2019. 



vál to za tos sá got be fo gad ni. Bi zo nyos dol gok is mét lő dé sé vel meg előz he tő a vi lág 

mo no ton ná vá lá sa.”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez vég ső so ron az il lesz ke dés: a vá ro si/ter mé sze ti kör nye zet hez, az em be ri ter -

mé szet hez egy har mo ni kus, ott ho nos össz kép, te le pü lés kép, épí tett kör nye zet meg -

te rem té se ér de ké ben. Is mét Caminada sza va it idéz ve: „A kul tú ra kul ti vá lás, meg mű -

ve lést je lent, be fe jez ni mind azt, ami ter mé sze tes. De a kul tú ra más sá got is je lent, 

ezért a glo bá lis nor mák a ter mé szet leg na gyobb el len sé gei. A kul túr tu ris ta egy el -

len tett vi lá got ke res, hogy meg ter mé ke nyít se sa ját kul tú rá ját.”10 Meg tesszük-e ezt 

mi itt a sa ját kör nye ze tünk ben, itt a Kár pát-me den cé ben? Van egyál ta lán sa ját iden -

ti táste rem tő épí té sze ti ka rak te rünk, ami ből egy toszkánaihoz ha son ló, egy sé ges 

han gu lat össze hoz ha tó? Ha van, mi az? Mi a ma gyar em ber ter mé sze te? 

Zelnik Jó zsef et nog rá fus na gyon so kat fog lal ko zott ez zel a té má val, amit ta lán 

az aláb bi írá sá ban fog lalt össze a leg tö mö reb ben: „Ami kor Haeckel be ve zet te az 

»öko ló gia« szó össze té telt, ak kor Dar win azon té te lé re utalt vissza, amely ben a ter -
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9      SZA BÓ Pé ter: A hely ál lan dói egy új épí té szet alap ja it ké pe zik – A ha gyo má nyos épí té si tech no ló gi ák to -
vább élé se Gion A. Caminada épí té sze té ben. 

 
10     In ter jú Gion A. Caminadával. 

13. kép: 

Devecser, 

vörösiszap-katasztrófa 

utáni újjáépítés, 

fotó: Erhardt Gábor.

14. kép: 

Devecser, 

vörösiszap-katasztrófa 

utáni újjáépítés, 

fotó: Erhardt Gábor.



mé szet ház tar tá sá ról be szélt. Ezért hasz nál ta az OIKOS gö rög szó tö vet, ami ház tar -

tást je lent. Szá munk ra, akik a mo der ni zá ci ós mí tosz nak már nem csak az elő nye it, 

ha nem egy re na gyobb hát rá nya it is »él vez zük«, az OIKOS gö rög szó tő nek egy má -

sik, má ra egy re erő sö dő je len té se is van. Eb ben a szó ban ugyan is benne rej lik a ház 

(az élet hez köz vet le nül tar to zó te rü let), de a ha za is, sőt az egész em be ri ség ott ho na, 

ahogy azt az OIKUMENE ki fe je zés mu tat ja. A szó ilyen ér tel mű meg vi lá gí tá sa és éle -

tünk en nek függ vé nyé ben va ló át vi lá gí tá sa ta lán vá laszt ad ar ra, hogy a túl haj szolt 

mo der ni zá ci ó ban mi től ste ri li zá ló dik, ér ték te le ne dik el, megy ve szen dő be a tár sas 

ér te lem ben vett hely mint tar ta lom. Mi től pusz tul kö rü löt tünk a ház, a ha za, mi ért 

űze tünk ki éle tünk kert jé ből. Ki mond hat juk, hogy a hu sza dik szá zad vé gén ép pen 

az ott hon és az ott ho nos ság lett a leg na gyobb ki hí vás és vágy. Gaz da sá gi ér te lem -

ben a ki csi a szép, po li ti kai ér te lem ben a gon dol kodj glo bá li san, cse le kedj he lyi leg, 

kul tu rá lis ér te lem ben pe dig az azért va gyunk a vi lá gon, hogy va la hol ott hon le -

gyünk benne kép le té ben... 

Ter mé sze te sen az itt fel vá zol tak nak ak kor len ne iga zi ér tel me, ha ál ta la el moz -

dul hat ná nak egy új nem ze ti kul tu rá lis iden ti tás meg fo gal ma zá sá nak irá nyá ba is. 

Amely nek egyik alap ve tő kér dé se az len ne: »mi fé le sa já tos hoz zá fér he tő sé get 

jelent az em ber lét alap kér dé se i hez a he lyi kul tú rá hoz tar to zás«? Ki tud juk-e sza -

ba dí ta ni a ha za fo gal mát a hu sza dik szá zad ele ji Heimat-kul tusz, majd az azt kom -

pen zá ló Heimatforschung té vút ja i ról. Va jon nem ép pen egy, a fa ji ala pok he lyett az 

ott hon, az ott ho nos ság alap ja i ról in dí tott ha zameg ha tá ro zás sza ba dít ki ben nün ket 

az Ernst Block ál tal meg fo gal ma zott di lem má ból, hogy a ha za az a hely, ahol az em -

be ri ség még so sem volt? Ter mé sze te sen eh hez a leg ké nye sebb pont, pél dá ul a nem -

ze ti szim bó lu mok kri ti kai fel tá rá sa szük sé ges, mond juk egy ma gyar hermeneutika 

ke re tei kö zött. Egy ilyen szim bó lum ku ta tás meg te rem te né töb bek kö zött a nem zeti 

szim bó lu mok ál lan dó kö zös sé gi vissza vé te lé nek le he tő sé gét és új fel mu ta tá sát, 

kizár va ez ál tal ezek nek a szim bó lu mok nak – fő leg po li ti kai – be me re ve dé sét, és 

biz to sít va a nem zet leg jobb szel le mi ké pes sé ge i nek fo lya ma tos mű kö dé sét a tár sa -

da lom ban.”11 
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11     ZELNIK Jó zsef: Oikológia = Ökotáj, 1994. ta vasz-nyár, 7–8. 

15. kép: 

Kistarcsa, gyűrűház, 

terv: Engelmann Tamás, 

fotó: Engelmann Tamás.



Meg lá tá som sze rint e „nem ze ti szim bó lu mok” te kin te té ben igen jól ál lunk mi, 

ma gya rok, ma gyar épí té szek. Egy fe lől a ma gyar em ber lel ki al ka ta hegy al jai lel ki 

al kat. Szét vá laszt ha tat la nul össze tar to zik a sző lő vel és a bor ral, vi szo nyuk mond -

hat ni eg zisz ten ci á lis mély sé gű. „Le het él ni bor nél kül? Le het, de az egész fe le annyit 

sem ér... A bor nem tar to zik a lét fenn tar tás hoz és ez benne a nagy sze rű, hogy feles -

le ges, és fon to sabb, mint ma ga a do log... Az egye dül ér vé nyes élet rend nek az éle -

tért va ló küz del met fo gad ták el, és csak an nak le het ko moly sá ga, ami én és ér dek, 

előny és ha szon. A bor a lé tért va ló küz del men kí vül áll, mint a val lás, a mű vé szet 

és a szép ség.”12 

A hegy de re kán a nap su gár zás szo kat lan be esé si szö ge és az észak fe lől vé dett 

mik rok lí ma fel ra gyog tat ja a Ham vas ál tal több ször em lí tett orfikus han gu la tot, 

amely ben egy szer re van benne az arany kor (ta lán) so sem volt ter mé szet fe let ti 

har mó ni á ja és az em ber esz mé nyi élet fel té te le i nek meg va ló su lá sa. A sző lő ben 

elszór tan meg bú jó hegy al jai pin ce épü let és az azt kör be ve vő sző lős kert az egyik 

leg erő sebb eg zisz ten ci á lis ka te gó ria (volt) a ma gyar em ber szá má ra. A ker tet (a ke -

nyér hez ha son la to san) élet nek hív ták, ami so kat el árul a ma gyar em ber föld höz való 

kö tő dé sé ről. 

Amíg a sík sá gon ka lá szo so kat ter mesz tet tek, vagy a vad vi zek jár ta ár te rek ha -

szon vé te le it él vez ték, ad dig a hegy ből fát, kö vet nyer tek őse ink. Mind ket tőt a lét -

fenn tar tá sért tet ték. (Jel lem ző en az egyik zö mé ben nyá ri, a má sik pe dig in kább té li 

el fog lalt ság volt.) A ga bo ná ból ke nyér, az az élet, a fá ból tü ze lő lett, il let ve haj lék 

épült. A sík ság és a hegy ta lál ko zá sá nál azon ban ott van a hegy al ja, egy faj ta át me -

ne ti te rü let ként. Itt ér zi jól ma gát a „fe les le ges” sző lő, amely „nem tar to zik a lét fenn -

tar tás hoz”, de amely nek ápo lá sa meg le he tő sen sok ve sződ ség gel jár. Jel lem ző en itt 

a leg több do log ta vasszal (met szés) és ősszel (szü ret) van, át me ne ti idők ben. A sző lő, 

bár gyö ke re i vel a föld be ka pasz ko dik (és szá mos ás vá nyi anya got, il let ve vi zet vesz 

fel ál ta la), a Nap ér le lő ere je nél kül mit sem ér. Az az össze kö ti a föl det és az eget. 
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12     HAM VAS Bé la: Öt gé ni usz = Ham vas Bé la mű vei 16., Ma gyar Hüperion 2. Bp., Medio Ki a dó, év já rat-meg -
je lö lés nél kül. 

16. kép: 

Mád, családiház-felújítás, 

terv és fotó: Kovács Ágnes.



A sző lős kert há tá val a kő gát nak vagy ma gá nak a hegy nek tá masz ko dik, ahogy  

a tor ná cot egyik ol dal ról a ház (csak né hány kis nyí lás sal meg sza kí tott) fa la zár ja. 

A leg jobb sző lő te rü le tek dé li kitettségűek, észak ról vé di őket a hegy a hi deg lég áram -

la tok tól. Jel lem ző en a tor nác is dél fe lé nyi tott, osz lo pai a sző lő ka rók nak fe lel tet -

he tők meg. Mi lyen ér de kes, hogy a tor ná cok osz lo pa i ra gyak ran sző lőt fut tat tak 

eleink. A hegy al jai lét össze fo nó dik a tor náceg zisz ten ci á val.13 
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13     ERHARDT Gá bor: Existentiae Submontanae = Ré gi-Új Ma gyar Épí tő mű vé szet, 2005, 2. sz., utó irat mel -
lék le te. 

17. kép: 

Szőlőhegy, hangulat, 

fotó: Erhardt Gábor.

18. kép: 

Tornác, hangulat, 

fotó: Erhardt Gábor.



A tor nác más szem pont ból is ér de kes le het szá munk ra. Ahogy át me ne ti hely  

a hegy al ja, ugyan úgy át me ne ti tér a tor nác. Át me net a bent és a kint kö zött. A ha -

gyo má nyos ma gyar épí té szet nek ez a hár mas ság az (egyik) esszen ci á ja, amely a tér 

mind há rom irá nyá ban meg ta lál ha tó. A már em lí tett kint, a tor ná con, il let ve bent 

hár ma sa mel lett ott van a tisz ta szo ba, kony ha, kam ra tér so ra, il let ve a pad lás, föld -

szin ti la kó tér, pin ce ver ti ká lis osz tá sa. E há rom ten gely egy hár mas kö zép pont ban 

met szi egymást. Ez a ma gyar épí té szet ter mé sze te. Jó val in kább, mint a poszt mo -

dern ha zai meg je le né se óta mindin kább el ter je dő csűrmo tí vum, az az a vég le te kig 

le csu pa szí tott épí té sze ti tö meg alap kép le te. 

E két esszen cia úgy vi szo nyul egymáshoz, mint a szin tén Ham vas ál tal ki fej tett 

gon do lat sze rint a hely és a tér.14 A tér nek ge o met ri á ja van, ami szám mal le ír ha tó, 

de üres. Ez zel szem ben a hely nek han gu la ta van, ér ze tek, ame lyek ki eme lik a tér -

ből, töb bé te szik, mint a tér egy eset le ges pont ja. A va la mi lyen ség ki eme li a he lyet 

a tér ből. Schneller Ist ván a mo dern szak rá lis épü le tek ről írt mű vé ben azon ban már 

„nem he lyek ről”, il let ve „dé mo ni he lyek ről” szól, ami kor egy (va ló di) hely va la mi -

lyen sé gét köz hely sze rű en sa já tít ja ki az adott épü let, hasz nál va az ere de ti hely 

szim bó lu ma it, tu laj don sá ga it. A ket tő kö zött a kü lönb sé get a hely szel le me, an nak 

épí tész ál ta li meg ér té se és az épü let ben va ló meg je le ní té se ad ja. Ter mé sze te sen 

en nek is több szint je lé te zik. A meg je le ní tés le het egy sze rű tér szer ve zé si és for mai 

után zá sa az egy kor volt háromosztatú ma gyar ház nak. A ha gya ték (!) for mai is mét -

lé se. En nek el le ne szól a la kó funk ció nap ja ink ra jel lem ző alap raj zi dif fe ren ci á ló dá -

sa, az alap raj zok ta golt sá ga és össze tett sé ge. Ekler De zső mond ta, hogy az or ga ni kus 

épí té szet leg na gyobb prob lé má ja, hogy nem tud ki sza ba dul ni a csa lá diház-funk ció -
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14     HAM VAS: i. m. 

19. kép: 

Idealizált 

háromosztatú ház, 

terv: Erhardt Gábor.



nak a ha gyo má nyos ma gyar pa raszt ház ba va ló „be le szu sza ko lá sán”. Ter mé sze te sen 

van eb ben iga za, de ha csak ennyi tör tén ne a mai ma gyar épí té szet ben, már az is 

elő re lé pés len ne nap ja ink plu ra lis ta stíluskavalkádjához ké pest. A ma gyar la kó ház 

háromosztatúsága a ré gi ség em be ré nek a ter mé szet koz mi kus rend jé ben va ló lé te -

zé sé ről szól és bő sé ges ins pi rá ci ót rejt a kor társ épí té szet szá má ra is. 

Er re jó pél da Makovecz Im re épí té sze te, amely több sí kon is meg tud ta je le ní te -

ni a ha gyo mányt. (!) E több sík rész ben ki egé szí tet te egymást, mint a százhalom-

battai ró mai ka to li kus temp lom ban, rész ben töb bek szá má ra is ért he tő vé te szi az 

épü le te it, át él he tő vé az ő szer ves gon do la ti sá gát. „Sze ren csé jé re” ezt egy olyan 

idő szak ban te het te, ami kor az em lé ke zés nek, a „va la mi lyen ség nek” ko moly tét je 

volt. A szo ci a liz mus pusz tí tá sai kö ze pet te ha tal mas szük ség és óri á si le he tő ség volt 

az ál ta la kép vi selt gon do la ti ság ra. Meg mu tat ni azt is, ami meg tör tén he tett vol na, 

amel lett, ami (saj nos) meg tör tént. Az ő épí té sze te a va ló di ter mé szet és az em be ri 

ter mé szet mély is me re té ről tesz ta nú bi zony sá got, és az épí tést nem csu pán fi zi kai, 

anya gi ak tus nak te kin ti. 

Mar tin Heidegger Bauen, Denken und Wohnen15 cí mű elő adá sá ban a né met nyelv 

eti mo ló gi ai elem zé se alap ján meg ál la pít ja, hogy az em be ri lét az épí tés fo gal má val 

ér tel mez he tő. Az em be ri lét(ezés) a lak(oz)ás ál tal vá lik meg fog ha tó vá, azon ban  

a la ko zás nak fel té te le az épí tés. Az épí tés szó ugyan ak kor két fé le cse lek vést is ki -

fe jez. Egy részt a tény le ges épí tést, az az az épít mény fi zi kai lét re ho zá sát (la ti nul 

aedificare), il let ve az építést, ápo lást (ti. a nö ve ke dé sét). Ez lé nye gé ben nem más, 

mint a föld mű ve lés, az az az agrikultúra (la ti nul cultura). 
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15     HEIDEGGER, Mar tin: Épí tés, lak(oz)ás, gon dol ko dás = SCHNELLER Ist ván: Az épí té sze ti tér mi nő sé gi 
dimen zi ói. Ford. Schneller Ist ván, Kecs ke mét, Librarius, 2002, 257–270. 

20. kép: 

Szentgyörgy-hegy, nyaraló, 

terv: Szűcs Endre, 

fotó: Dósa Papp Tamás.



Meg lá tá som sze rint nem más az épí té szet fe la da ta a kö zel jö vő ben, mint ez az 

ápo lás, épí tés. Kép le te sen és va ló sá go san is. A ter mé szet vé del mé nek egyik leg fon -

to sabb tör vé nye, hogy ne dobd el, ami még hasz nál ha tó. Az az, amíg van hasz nál ha -

tó, üres épü let, ad dig igye kez zünk azt hasz nál ni és ne újat épí te ni. Ez ter mé sze tes 

mó don hoz zá já rul hat na ha gyo má nya ink új ra ta nu lá sá hoz is. Caminada „ak kor ér zi 

úgy, hogy sza ba don al kot hat, ha a ter ve zett épü let egy adott kul tu rá lis kö zeg be ke -

rül az adott kö zeg ál tal meg ha tá ro zott pa ra mé te rek hez iga zít va. Az épí té szet csak 

ak kor tud a tár sa da lom ban sze re pet ját sza ni, ha a ter ve zés az adott kör nye zet ben 

gyö ke re zik, a hely ben ta lál ha tó anya gok fe lé for dul.” Caminada eb ben a gon do la tá -

ban össze kap csol ja az adott kö zös ség tag já nak ter mé sze té hez va ló il lesz ke dést és 

a tény le ges ter mé sze ti kör nye zet hez va ló il lesz ke dést. Szü lő he lyén és egy ben mai 

lak he lyén, a sváj ci hegy vi dé ki Vrin ki csiny fa lu já ban épí tett épü le tei il lesz ked nek a 

hely adott sá ga i hoz (tá jo lás, te rep vi szo nyok), il lesz ked nek a he lyi anyag hasz ná lat -

hoz és épí té si tech no ló gi á hoz, for ma i lag is kö ve tik a te le pü lés épí té si ha gyo má nya it. 

Ugyan ak kor nél kü lö zik a ro man ti kát, vagy ha úgy tet szik, a lel ki as pek tust. „...sok 

mai re gi o ná lis ide o ló gia ret rog rád utó pi á kat ta kar. Ezek egy so ha sem lé te zett vilá -

got vi zi o nál nak. Ma guk a pa rasz tok sem vol tak so ha re gi o ná lis vagy akár folk-

lorisztikus be ál lí tott sá gú ak. Ez az épületeiken is tet ten ér he tő. Az épí té sze ti hi te -

les ség más ál lan dók ra ve zet he tők vissza: klí ma, to pog rá fia, tör té ne lem stb.”16 Ez  

a gon do la ta már tel je sen a mo dern iz mus anyag el vű sé gét, tech no ló giaori en tált sá gát 

tük rö zi, amely nagy mér ték ben el lent mond az én ta pasz ta la ta im nak. Mind et től el te -

kint ve a vi lág hí rű zürichi ETH ta ná ra ként, a szin tén ott ta ní tó Herzog és DeMeuron 

épí tész pá ros sal po le mi zál va, sa ját kis lép té kű épü le te i vel na gyon ko moly cse le ke -

de tet haj tott vég re az épí té szet nek (az em be ri) ter mé szet hez va ló vissza ve ze té sé re. 

Ma gyar or szá gon ta lán U. Nagy Gá bor né hány őr sé gi épü le te volt ha son ló, ame lyek 

azon ban csak egy jól le ha tá rol ha tó, nem túl hosszú al ko tói pe ri ó dus ered mé nyei 

vol tak. Sa ját el mon dá sa sze rint ez a kéz mű ves, ha gyo má nyon ala pu ló épí té szet  

a XXI. szá zad ele jén már nem volt fenn tart ha tó. El ső sor ban gaz da sá gi lag, má sod -
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16     CAMINADA, Gion A.: Ki lenc té zis a pe ri fé ria erő sí té sé re. Ford. Herczeg Ta más DLA. 

21. kép: 

Csíksomlyó, családi ház, 

terv: Esztány Győző, 

fotó: Szigeti Vajk István.



sor ban (er re észsze rű en re a gál va) eti ka i lag sem. Eb ben na gyon ha son lít Caminadá -

ra, amennyi ben a pa rasz ti épí tés te rü le tén – iga zi au to nóm al ko tó ér tel mi sé gi ként 

– dön tő en ma te ri á lis, tech no ló gi ai sa já tos sá go kat lát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyan ak kor a nap ja in kat meg ha tá ro zó és a gaz da sá gi kö rül mé nye in ket a kö zel -

jö vő ben fel te he tő en új ra író ha tá sok akár ezen a hely ze ten is vál toz tat hat nak.  

A globalizáció ká rá ra a lokalitás meg erő sö dé se rá irá nyít hat ja az épí té szek fi gyel mét 

a ma gyar épü let ál lo mány nak még ma is dön tő há nya dát ké pe ző háromosztatú 

 magyar haj lék alap tí pu sá ra mint hasz nál ha tó épü let tí pus ra, mint egy mű vé sze ti leg 

ins pi rá ló ha gyo mány ra, vagy in kább ha gya ték ra. Ez for ma i lag, lép ték ben egy faj ta 

vissza lé pést fog je len te ni, de ez zel pár hu za mo san az ez zel a for má val, épí té si lo gi -

ká val ro ko nít ha tó kör nye zet ba rát épí té si mód ban és vég ső so ron a ter mé szet hez 

va ló vi szo nyu lá sunk ban ko moly elő re lé pés re van le he tő ség. Épí tő anya gok új ra hasz -

no sí tá sá ból ere dez tet he tő új hom lok za ti har mó ni ák ra, kör nye zet ba rát épí tő anya -

gok ra, a passzív ener gia hasz no sí tás ra és a ka lá ká ban va ló épí tés re, vég ső so ron 

közös ségépí tés re. Eb ben a fel fo gás ban egy szer re jut hat ér vény re a ter mé szet(i kör -

nye zet), az em be ri ter mé szet és az épí té szet ter mé sze te. 

Er re az épí té szet re alig ha lesz fo gé kony a nap ja in kat (még) meg ha tá ro zó glo bá lis 

mé dia, de ta lán ép pen ez a gon do lat lesz a kö zel jö vő nem zet kö zi leg, ha úgy tet szik 
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22. kép: 

Kétvölgy, nyaraló, 

terv: U. Nagy Gábor, 

fotó: Dósa Papp Tamás.

23. kép: 

Őriszentpéter, nyaraló, 

terv: U. Nagy Gábor, 

fotó: Dósa Papp Tamás.



glo bá li san is meg ha tá ro zó szel le mi in no vá ci ó ja. A ko ro na ví rus-jár vány kap csán em -

lí tett nem ze ti ön ren del ke zés erő sö dé se egész sé ge sen a kul tú ra te rü le tén tud el len -

ál lást ki fej te ni a globalizmussal szem ben. Eh hez ter mé sze te sen szel le mi in no vá ció ra, 

je len tős több let ener gia be fek te té sé re, il let ve a beuysi „min den ki le het mű vész”-el -

mé let újrafelfedezésére lesz szük ség. Emel lett pe dig a ma gyar em ber ter mé sze té nek 

meg is me ré sé re és az eb ben rej lő le he tő sé gek ki ak ná zá sá ra. Bé kés Már ton sza va i -

val: „A benn szü löt tek ön tu da tá nak el véte le, ön be csü lé sük csök ken té se, a ki sebb -

rendű sé gi ér zés bel ső vé té te le ha té ko nyabb fegy ver, mint az el len ál lást ki vál tó 

meg szál lás... A XXI. szá zad ban az agy ban kell part ra száll ni.”17 
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17     BÉ KÉS Már ton: Hib rid utó véd harc, https://mandiner.hu/cikk/20200107_hib rid_utovedharc.

24. kép: 

Szentendre, családi ház 

felújítása és bővítése, 

terv: Erhardt Gábor, 

fotó: Kedves Zsófia 

és Erhardt Gábor.

25. kép: 

Szentendre, családi ház 

felújítása és bővítése, 

terv: Erhardt Gábor, 

fotó: Kedves Zsófia 

és Erhardt Gábor.



Epi ló gus 
 

A mel lé kelt ké pe ken lát ha tó épületfelújítás a sa ját há zam, amely nek „ter mé szet ba -

rát sá gá ért”, ki csiny öko lo gi kus láb nyo má ért a sa ját hi te les sé gem mel tu dok fe lel ni. 

Amit tud tunk, fel hasz nál tunk a meg lé vő anya gok ból, a töb bit a kö ze li bon tá sok ból 

sze rez tük be. A cse rép egy ré szét sa ját magam ta lics káz tam át a má so dik szom -

széd ból. Ret ten tő sok sa ját mun kát fek tet tem be le az épü let ter ve zé sé be, épí té sé be, 

utób bit több nyi re a két ke zem mel, nem ren del kez ve mo dern szer szá mok kal. Ter mé -

sze te sen min dezt nem (ki zá ró lag) az öko ló gi ai láb nyom csök ken té se mi att tet tem, 

ha nem sok kal pró za ibb ok ból: a pénz hi ány okán. Eb ből a szem pont ból a ma gyar vi -

dék saj nos „elég jól áll”, mű köd tet he tő len ne az ál ta lam (is) ki ta lált hal vány mé reg -

zöld öko ló gi ai mo dell...
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26. kép: 

Szentendre, családi ház 

felújítása és bővítése, 

terv: Erhardt Gábor, 

fotó: Kedves Zsófia 

és Erhardt Gábor.

27. kép: 

Szentendre, családi ház 

felújítása és bővítése, 

terv: Erhardt Gábor, 

fotó: Kedves Zsófia 

és Erhardt Gábor.



45

Erhardt Gábor: Illeszkedés az emberi természethez

28. kép: 

Szentendre, családi ház 

felújítása és bővítése, 

terv: Erhardt Gábor, 

fotó: Kedves Zsófia 

és Erhardt Gábor.

29. kép: 

Szentendre, családi ház felújítása 

és bővítése, 

terv: Erhardt Gábor, 

fotó: Kedves Zsófia és Erhardt Gábor.





Bé kés Már ton 

UF5 – Kom men tár Az utol só fel ke lés  hez 
 

 

„Ab la kom előtt áll va 

Min den es te kü lön le ges 

Tör té né se ket vár tam. 

Go nosz elő je le ket ke res tem, 

Az ut cán át ro ha nó ho mok vi hart, 

Éj je li szi vár ványt.” 

Misima Jukio* 

 

Fél év ti ze de ír tam Az utol só fel ke lést. Amint Guy Montag – Ray Bradbury kul ti kus, 

451 Fahrenheit cí mű disztópikus re gé nyé nek fő sze rep lő je –, úgy érez tem én is: „Ten -

ni fo gok va la mit! Nem tu dom, mit, de va la mi ék te len na gyot!”1 Eb ből az in du lat ból, 

düh ből és ha rag ból lett ez a könyv. 

A jó könyv nem hagy nyug ton. Nem ér sem mit több száz ol dalt ír ni, ha a kö tet fő 

mon da ni va ló ja nem fér rá egy si et ve át adott bér let hát ol da lá ra. 100 ol dal = 1 jel -

szó. Hosszan ír ni sok kal könnyebb, mint tö mö ren, ve lő sen, mely utób bi ra a ma gyar 

nyelv egyéb ként igen al kal mas. Ha egy könyv fe je ze te i nek vé gén nem áll össze 

egy-egy vi lá gos, élé re ál lí tott té tel mon dat, ak kor jo go san me rül het fel a kön tör fa -

la zás, konf lik tus ke rü lés és az „egy fe lől-más fe lől” gyá va sá gá nak gya nú ja. Az utol só 

fel ke lés nek van jel sza va: VISSZA A TER MÉ SZE TET! 

E könyv szer te len szer ke ze tét te kint ve nem más, mint ki ált vány – könyv ki ált -

vány. Alap hang já hoz a kul csot egy Char les Péguy-idé zet ad ja meg, mely sze rint 

„Eb ben a küz de lem ben az egyik ol da lon a mo dern vi lág áll, a má si kon min den más le -

het sé ges vi lág.”2 A mo dern előt ti, utá ni és el le ni in du la tok és ér vek van nak az egyik 

ol da lon, a modernitás monst ru ma pe dig a má si kon. Min den, ami eb ben a könyv ben 

sze re pel, egy kép ze let be li fel ke lés ala nya, amely szé les front vo na lon áll va egy mi -

ti kus, kö zös har ci ri a dó ra in dul meg. De „ez a for ra da lom – ol vas ha tó a könyv ben – 

olyan lesz, mint a szél. Át fúj raj tunk.”3 Az „utol só fel ke lés” sze líd lá za dás, bé kés for -

ra da lom, ezért fő ké pe a sztrá dá kat el fog la ló szar va sok had se re ge, a kül vá ros ban 

meg je le nő ró kák por tyá zá sa és a bel vá ro sig ha to ló vad disz nók elő őr se. 

Ez zel kap cso lat ban azon ban a me ta fo rá nál va ló sá go sabb fo lya mat is zaj lik. Mi -

köz ben so ha nem lá tott pusz tu lás megy vég be a fló rá ban és fa u ná ban, a ter mé szet 

egy re közelebb jön hoz zánk. 
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Jó ideje zaj lik a „ha to dik ki pusz tu lás”.4 En nek ré sze ként az el múlt fél ezer év ben 

322 szá raz föl di ge rin ces faj tűnt el, ame lyek pe dig meg ma rad tak, azok lét szá ma ne -

gyed ével csök kent; az el múlt negy ven év ben az em lő sök, ma da rak, hül lők, két él tű ek 

és ma da rak po pu lá ci ó ja 52 szá za lék kal zsu go ro dott; a va don élő bö lé nyek pél dá ul 

fél-egy év szá za da tel je sen ki vesz tek, s to váb bi egy mil lió élő lény köz vet len ve -

szély ben van. A ter mé sze tes élő he lyek te rü le té nek zsu go ro dá sa és a biodiverzitás 

csök ke né se az öko szisz té ma össze kap cso ló dó fa ja i nak, egye de i nek szer ves egé szét 

fe nye ge ti egyen súly vesz tés sel, fel bom lás sal, pusz tu lás sal. Min dezt a táj ide gen, ese -

ten ként in vá zi ós fa jok sza po ro dá sa, a be teg sé gek ter je dé se, a ta laj és a le ve gő 

szennye ző dé se, a víz (for rá sok tól és fo lyók tól a ten ge re ken át az óce á nig tar tó) 

szennye ző dé se és sa va so dá sa, va la mint a drasz ti kus idő já rá si ano má li ák sza po ro -

dá sa egy re csak sú lyos bít ja. Ez utób bi ak oka a kli ma ti kus vál to zás, amely nek se -

bes sé ge az iga zi prob lé ma, mert azok hoz a fa jok nem ké pe sek al kal maz kod ni. 

Márnem csak Szé kely föl dön, ha nem Nóg rád me gyé ben is hír egy-egy med ve fel -

tű né se, amely ele in te Szlo vá ki á ból kelt át a ha tá ron dél fe lé telente. A med ve, amely 

a ki egye zés ide jén pusz tult ki, 1983-ban és 1994-ben egy szer-egy szer fel buk kant, 

fél év ti ze de im már ál lan dó la kó vá vált Észak-Ma gyar or szá gon. Akár csak a far ka sok, 

ame lyek a hi ú zok után tar tó san meg te le ped tek a Zemp lé ni-hegy ség ben. 2015-ben 

a Bükk ben tu cat nyi egyed ből ál ló farkasfalkát lát tak, s ugyan ek kor a Ba kony ban – 

igaz, meg nem erő sí tett – med ve ész le lés is tör tént. A far kast ugyan úgy 150–200 éve 

pusz tí tot ták ki, mint a hó dot, amely hoz zá ha son ló an vissza te le pült (mi u tán egy-két 

párt vissza te le pí tet tek), és 2014-ben a Ko pa szi-gát nál tör tént len cse vég re ka pá sa 

rög tön Az év ter mé szet fo tó já nak egyik el ső he lye zé sét ér te. Az óta „élet vi tel sze rű -

en” vá ros ban élő hó dot lát tak már Bé kás me gye ren, a Rákosmentén, Bu da fo kon és 

Új pes ten is. Több mint száz év után hó ba goly is elő for dul Ma gyar or szá gon, mi köz -

ben a sün po pu lá ció ma nap ság na gyobb vá ro son, mint vi dé ken, sőt a vad macs kák is 

új ra meg je len tek er de ink ben. 

2015 egye ne sen a vad disz nó éve volt. Té len már nem csak Sal gó tar ján bel te rü le -

tén je len tek meg, va la mint a holt sze zon ban a Ba la ton-par ton és a Du na ka nyar üdü -

lő te le pén táp lá lék után ku tat va, ha nem Bu da pest bel te rü le tén is; két na pos rend őr -

sé gi haj szát vált va ki az zal, hogy a Rá kó czi úton, a XI. ke rü let ben, a Rá kó czi híd 

közelében és a Szent Ist ván park ban is fel-fel buk kan tak. Mint ha va la mit mon da ni 

akar tak vol na. 

Tri a non óta Ma gyar or szág er dő vel bo rí tott te rü le te a két sze re sé re nőtt, s most 

az or szág kö zel ötöd ét bo rít ja (kár, hogy ezek nem össze füg gő ún. örök er dők). A ró -

kák szá ma pe dig a ’80-as évek óta dup lá zó dott meg. Ipa ri ka me ra rög zí tet te, ahogy 

egyi kük Szom bat hely fő te rén sé tál át, de a jó zsef vá ro si Má tyás té ren, a Vér me zőn 

és a Péterfy Kór ház har ma dik eme le tén (!) is lát tak kó szál ni egyet-egyet. Ha son ló 

kar ri ert fu tott be az arany sa kál (más né ven ná di vagy ré ti far kas, to por tyán fé reg), 

amely a ’90-es évek ele je óta a Bal kán ról fok ról fok ra szi vár gott fel, és a Dél-
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Dunán túl után már Veszp rém me gyé ben, sőt az el múlt évek ben a bu dai he gyek ben 

is meg je lent. Az arany sa kál, amely ből 1939–1942 kö rül lát ták az utol sót, iga zi túl -

élő gép, mos tan ra vissza jöt tek, töb ben és erő seb ben, mint va la ha. 

Akár csak a ró kák és a vad disz nók, a dol má nyos var jú is fo ko za to san te le pe dett 

be a vá ros ba; utób bi ak ról ír ják: „Meg te le pe dé sük re a ma dár ta ni szak em be rek sem 

tud nak jobb vá laszt, mint az em be ri ag resszi ó ra adott fo ko za tos vá lasz re ak ci ót. 

Szin te fá ról fá ra ha lad va ju tot tak be a vá ro sok bel se jé be.”5 Er dő ből kül tel ki bo zót ba, 

on nan el ha gyott kis kert be, majd az éj sza ka lep le alatt a park ba, vé gül a hát só kert be. 

Az ál la tok vá ros ba te le pe dé se ko moly élet ta ni-eto ló gi ai for du ló pont, hi szen 

nem csak hogy a pár fok kal me le gebb hő mér sék let, a bő sé ges táp lá lék és a na gyobb 

élet ben ma ra dá si esé lyek mi att te le ped nek be – va gyis fel is me rik eze ket a le he tő -

sé ge ket és sza po ro dás után egy-két nem ze dék alatt hoz zá is szok nak –, ha nem na -

gyon ha mar adap tá lód nak a vá ro si kör nye zet hez, jobb kognitív ké pes sé ge ket mu -

tat va nem vá ro si tár sa ik nál. Így le het sé ges, hogy a vá ro si ga lam bok rozs da bar na és 

sö tét szür ke szí nű tol la kat nö vesz te nek, a coyote-ok meg ta nul tak tömegközlekedni, 

de ész lel tek már zöld lám pá ra vá ró ró kát is. Az észak-ame ri kai vá ro si mo só med vék 

le le mé nyes sé ge már-már köz mon dá sos, s mi u tán – a szőr me ipar szá má ra te nyész -

tett pél dá nya ik – a II. vi lág há bo rú vé gén Né met or szág ban el sza ba dul tak, na gyon 

ha mar Eu ró pa kö zép ső ré szén is el sza po rod tak, meg te le ped tek, el ter jed tek. 

Va gyis van re mény. A ta nul ság? Zárd ki a ter mé sze tet az aj tón, és vissza jön az 

ab la kon! 

Az utol só fel ke lés min den me ta fo rá já val együtt, te hát összes sé gé ben a moder-

nitás el le ni ha ra gos vád irat és hig gadt íté let is egy ben, sőt a bí rói vég zés – ko ránt -

sem szenv te len – vég re haj tá sa. Kö vet ke ze te sen ugyan az a té ma vo nul raj ta vé gig: 

a gé pek ked vé ért az em ber el hagy ta a transz cen dens szfé ra, a te rem tett rend és 

ön ma ga irán ti kö te les sé ge it és a technoszféra rab sá gá ba ke rült. A könyv fe je zet ről 

fe je zet re mu tat ja be, hogy a gép rossz ba rát, mert a sa ját zsá kut cá já ba te rel, ami -

kor au to ma ti zál, meg szün te ti a ter mé sze tes – öko ló gi ai, tár sa dal mi, szel le mi, kul tu -

rá lis – diverzitást, vé gül pe dig ki öli a köl tői sé get, a lel ket és a vé let lent a vi lág ból. 

Egy sze rűb ben szól va: gép vagy Geist, áru vagy álom – ez a kér dés. 

Ép pen ezért a könyv té tel mon da ta a kö vet ke ző: a ter mé szet az em ber egyet len 

szö vet sé ge se a gép el len.6 A ter mé szet lo gi ká ját kell szem be ál lí ta ni a tech no ló gi á é val, 

s ve le össze fog ni el le ne. En nek kü lön bö ző esz té ti kai és gya kor la ti meg je le né si for -

mái le het nek, mint pél dá ul a fa la kat be nö vő in dák, az ál la tok em lí tett vá ros ba te le -

pe dé se vagy az erdősödés/er dő sí tés, egy er dei sé ta (Waldgang), a ge ril la ol va sás stb. 

A vissza va dí tás és a spon tán vissza va du lás esz té ti kai re fe ren ci án túl eg zisz ten ci á -

lis bi zo nyos ság, cá fol ha tat lan fi lo zó fi ai axi ó ma és te o ló gi ai hit igaz ság is: ők vol tak 

itt előbb, és most csak vissza tér nek. Hi szen amint az em ber el hagy ja a szín pa dot, 

új, szer ves drá ma bon ta ko zik ki raj ta. A ter mé szet tör vény. Min den nek a poszt apo -

ka liptikus sej tel me ken túl ko moly böl cse le ti és kö zös sé gi, kul tu rá lis mon da ni va ló ja 
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is van – amint Ernst Jünger meg fo gal maz ta: „A va don ki ir tá sa kéz a kéz ben jár a sza -

bad ság el rab lá sá val.”7 

A kö tet „ke reszt fron tot” (Benedikt Kaiser) ké pez a kü lön bö ző po li ti kai ol da lak ból, 

olyan ide o ló gi ai crossovert al kot va, amely össze kö ti Mol nár Ta mást és Guy Debord-t, 

Sal va dor Dalít és Marcusét, Carl Schmittet és Thoreau-t vagy Ciorant és Zamjatyint. 

Nem is olyan rö gös út ez, mint gon dol nánk! Daniel J. Boorstin kon zer va tív hang -

sze re lés sel előbb meg fo gal maz ta ugyan azt, amit a ’60-as évek kö ze pén Marcuse Az 

egy di men zi ós em be re; Jünger és Thoreau erdőmisztikája egy tő ről fa kad; Heidegger 

és Mol nár Ta más neoludditizmusa pe dig kö vet ke ze te sebb és ezért ra di ká li sabb is  

a ’68-asokénál. Az ókatolikus Bernanos tech no ló gia kri ti kus esszé re gé nye (Fran cia -

or szág a ro bo tok el len, 1947) alap ján nem más, mint az ult ra bal ol da li Godard ren -

de zett film (Alphaville, 1965). A jobb ol da li for du la ta utá ni Jean Baudrillard és  

a ma gát „ke resz tény anar chis tá nak” ne ve ző Paul Virilio – akik mind ket ten a poszt -

mo dern french theory posztstrukturalista is ko lá já hoz tar toz tak – be il lesz té se egy 

kon zer va tív technológiakritikába szin tén egé szen ké zen fek vő volt. 

Min dezt az a for du lat te szi le he tő vé, ame lyet Debord így fe je zett ki: „Ami kor az 

vá lik tör vénnyé, hogy tel je sen mo der nek le gyünk, ak kor sem mi sem hat olyan ré misz -

tő en, mint ra gasz kod ni a múlt hoz.” En nek az igen ter mé keny konf lik tus nak a fel ol -

dá sa, ha egyál ta lán szük sé ges, az le het ne, hogy az iga zi el len tét nem a bal- és jobb -

ol da li ak kö zött van, ha nem azok kö zött, akik a technoszféra ré szé vé akar ják ten ni 

az em bert, és akik nem. Vagy-vagy. Kö zép út nincs. Aki nem vá laszt a ba ri kád két 

ol da la kö zött, ma ga lesz a ba ri kád. 

A tradicionalizmus, kon zer va ti viz mus ma gá tól ér te tő dő en óv ja a ter mé sze ti és 

em be ri sok szí nű sé get, hisz az em ber fö löt ti ben, egy olyan rend lé te zé sé ben, amely 

az em ber előtt, tő le füg get le nül ke let ke zett és amely nek ha tal ma alá ő is alá van 

vet ve. En nek ti pi kus meg tes te sí tő je, jel ké pe az anya ter mé szet. Az em ber öko ló gi ai 

he lyé nek rög zí té sé re vo nat ko zó an Konrad Lorenz-cet kö ves sük, aki azt mond ta, 

hogy „az em ber nem kí vü lál ló, ha nem ré sze se a Föld leg kü lön bö zőbb ökoszisztémáit 

irá nyí tó tör vény sze rű sé gek nek”.8 Ép pen ezért ér vé nyes Rachel Louise Carson meg -

ál la pí tá sa, amely sze rint „az em ber a ter mé szet ré sze, így há bo rú ja a ter mé szet el len 

szük ség kép pen há bo rú ön ma ga el len”. Ha az em ber ide ig-órá ig fe lül ke re ked ni is lát -

szik, az csak a ter mé szet át me ne ti en ged mé nye és vég te len tü rel me mi att le het sé ges. 

A ter mé szet vé gül min dig vissza ve szi azt, ami ere de ti leg az övé volt. S va jon mi 

nem tar to zott min dig is őhoz zá?9 

A mély öko ló gia (deep ecology) – amely nek je gyé ben Az utol só fel ke lés fo gant – 

sze rint a ter mé szet nem az em ber ked vé ért van, előt te ke let ke zett és tő le füg get -

len tör vé nyei rá is ér vé nye sek. Ép pen ezért a ter mé szet meg óvá sa és vé del me nem 

el ső sor ban az em ber jó(l)lé te, rek re á ci ós igé nyei és esz té ti kai íz lé se szem pont já ból 
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fon tos (per sze, ab ból is), ha nem ön ma gá ért. (Eköz ben azt is hang sú lyoz ni kell, hogy 

a ter mé szet vé de lem hon vé de lem.) Aldo Leopold, a mély öko ló gia aty ja így fo gal ma -

zott ke rek het ven év vel ez előtt: „a ter mé szet meg őr zé se [conservation] az em ber és 

a Föld kö zöt ti har mó nia zá lo ga”.10 Meg őriz ni, ami ma radt, vissza ál lí ta ni, ami el ve -

szett, és vé del mez ni az összes sé get. 

Mind ez nem áll tá vol a ke resz tény ihletettségű te rem tés vé de lem prog ram já tól, 

amely nek alap ja a Te rem tés köny vé nek egyik ige he lye: „Fog ta az Úr is ten az em bert, 

el he lyez te az Éden kert jé be, hogy azt mű vel je és őriz ze.” (Mó zes 2:15) E fel fo gás sze -

rint Is ten te rem tet te a ter mé sze tet, ad ta meg an nak tör vé nye it és az em ber Is ten 

kép má sa ként s tár sa ként a te rem tés ben, mű vel ni és őriz ni tar to zik azt. Eh hez min -

den te o ló gi ai meg ala po zott ság gal hoz zá te het jük az ál lat- és nö vény vi lág ere de ti 

rend jé nek vissza ál lí tá sá ra vo nat ko zó, imént kör vo na la zott misszi ót, amit Az utol só 

fel ke lés a – spon tán/ter mé sze tes és ter ve zett/mes ter sé ges – vissza va du lá son, a fa -

jok vissza te le pe dé sén és az erdősödésen ke resz tül fo gal maz meg.11 

A kö tet nek a kul tú rá ra vo nat ko zó – ha tet szik – mély kon zer va tív mon da ni va ló ja 

csu pán en nek a pa ra dig má nak az át vi te le az em be ri vi lág ra: luddita ro man ti ka, mély 

szkep szis a tech no ló gi á val szem ben, tar tóz ko dás az elekt ro ni kus-di gi tá lis esz kö zök 

túlhasználatáról, az ipa ri lo gi ka el uta sí tá sa, az ir ra ci o ná lis tar to mány (álom, fan tá -

zia, in tu í ció, meg ér zés) elő jo ga i nak vissza ál lí tá sa, a pa pírala pú ol va sás tá mo ga tá sa 

stb. 

Még egy szer is mé tel jük el a(z öko)kon zer va tív alap té te le ket: 1. az em ber egy 

nagy – te rem tett – egész nek a ré sze, 2. en nek tör vé nye it nem ő hoz ta, 3. még is ér -

vé nye sek rá, 4. rend je őt meg elő ző en is lé te zett, 5. amely be nem sze ren csés be le -

avat koz nia. Richard M. Weaver sza ba tos meg fo gal ma zá sa sze rint: „A ter mé szet ben 

olyan rend je le nik meg, amely már a mi időnk előtt je len volt, és amely el len sze gül  

a tel jes meg is me rés re irá nyu ló igye ke ze tünk nek. Ba jos kö vet kez mé nyek kel jár hat egy 

olyan gé pe zet be va ló be avat ko zás, mely nek sem tel jes terv raj zát, sem cél ját nem is mer -

jük.”12 A ra di ká lis karteziánizmus, a fel vi lá go so dáspro jekt azon ban a meg is me rés 

ag resszi ó ját, a fel mé rés im pe ri a liz mu sát és a to ta li tá ri us ra ci o na liz mus ér vény re 

jut ta tá sát je len ti. Descartes tu do má nyos prog ram ja és a Szi lí ci um-völgy „ka li for ni ai 

ide o ló gi á ja” (Richard Barbrook – Andy Cameron) egy tő ről fa kad: az em be ri tu dás 

min dent át ha tó-át fo gó ér tel mé be ve tett vak hi ten. Mi vel pe dig az em ber nek e prog -

ram meg va ló sí tá sá hoz szer szá mok ra volt szük sé ge, hát szer kesz tett ma gá nak olya -

no kat, ame lyek ne ki alá ren delt esz köz ből egy idő után ve le egyen ran gú szö vet sé ge -

sé vé vál tak, vé gül pe dig raj ta túl nő ve, ura i vá let tek. A gép a mi bol dog ta lan sá gunk. 
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Antikibernetika 
 

A tech no ló gia kéz nél lé vő, min den na pi éle tün ket át szö vő ál lo má nya leg in kább a di -

gi tá lis esz köz rend szer ben ér he tő tet ten. Csá bí tó a mcluhan-i meg ál la pí tás – amely 

sze rint a tech no ló gia az em be ri ké pes sé gek meg sok szo ro zó dá sa – al kal ma zá sa  

a vir tu á lis kör nye zet re, és ko moly kö vet kez te té se ket le von ni ab ból, hogy a fel szí ni 

internet (surface web) 60 szá za lé ka por nó. De men jünk to vább: mi lyen vi lág az,  

ahol a terrorkalifátus vi de ó ja előtt öt má sod per ces lakáshitelreklám ug rik fel? Van-e 

kü lönb ség a Tinder és a „kö zös sé gi mé di á hoz” ki szer ve zett tit kos szol gá la ti nyil ván -

tar tás al go rit mu sa kö zött? A haj da ni hackerro man ti ka má ra el múlt, a „jö vő pri vát” 

– szól a to tá lis nyil ván tar tás na pi pa ran csa. 

A tech no ló gia mai szint je misz ti kus-má gi kus. Mi vel tech no ló gia alatt úgy szól ván 

ki zá ró lag az infokommunikációs rend sze re ket ért jük, s mi u tán min den tech no ló gi ai 

esz közt igyek szünk „kompjúterizálni” (va gyis szá mí tó gép pé ten ni és az internethez 

csat la koz tat ni), így má ra egy ha tal mas szu per struk tú ra lét re jöt té ről be szél he tünk. 

Ez a rop pant „áll vány” (Mar tin Heidegger) em be ri ér te lem mel már fel fog ha tat la nul 

komp lex; a planetáris techap pa rá tust va ló já ban nem ért jük, csak hasz nál juk, vagy 

még in kább: nem ért jük, de hasz nál min ket. Az em be ri tu dás ha tá rát és az agy ka pa -

ci tá sát, fel fo gá sá nak ho ri zont ját több szö rö sen meg ha lad ta a ki ber ne ti káé. A mes -

ter sé ges in tel li gen cia, a deep learning, az au to ma ti zá lás és a robotika hoz zá tár sul  

e ve szély hez, az zal fe nye get ve, hogy a kognitív fo lya ma tok fö lött is el ve szít jük az 

irá nyí tást, va la mint hoz zá já ru lunk a bi o ló gia ha tá ra i nak re la tív vá té te lé hez. Rö vi -

den: a tech no ló gia túl nőtt min ket. 

Egy 2016-os Telekom-rek lám sze rint egy jó ter mék „[olyan] mint a há ló zat: lát ha -

tat lan, még is ér zem”. Ez a bi zo nyos há ló zat a ki ber ne ti ka szekuláris Szent Grálja, 

mely már nem fö löt tünk, sőt kö rü löt tünk, ha nem köz tünk és még in kább bennünk 

van. A Big Data nyílt szí ni adat bá nyá sza ta és az Internet of Things lát ha tat lan bi -

ro dal ma a tár gyak ön tu dat ra éb re dé sé vel fe nye get; olyan vir tu á lis utó pi á val, 

amely nek di gi tá lis üd vös ség har ca az zal ér vé get, hogy – a Google-apos tol Kurzweil 

szingularitásszent sé gé vel és a transzhumanista evan gé li um be tel je se dé sé vel –  

a tech no ló gia transzcendenssé vá lik. 

Ez hát a gép és az em ber tár su lá sá nak vég ső lá tó ha tá ra. Csak a ter mé szet se gít -

het raj tunk, az em ber ön ma ga er re már nem ké pes. 

 

 

KÖR NYE ZET < TER MÉ SZET 
 

A kor társ kör nye zet vé de lem csak te té zi a bajt. A karteziánus prog ram ré sze ez is, 

a fel bom lás, az el ide ge ne dés és a gép pel va ló kol la bo rá ció út ját jár ják. Hi szen úgy 

akar nak meg ér te ni-meg vé de ni egy ho lisz ti kus, egye te mes össze füg gés rend szert, 

hogy ré szek re bont ják. A ter mé szet mű kö dő egész, nem le het be lő le csak az óce á -

no kat, az ál lat vi lá got vagy a most di va tos klí mát ki ra gad ni, és ar ra fó ku szál va „meg -

vé de ni”. (Rá adá sul a kli ma ti kus vi szo nyok két ség te len vál to zá sá ban nem tud juk, 

hogy mek ko ra az a há nyad, ami ért az em ber a fe le lős, s mennyit okoz eh hez ké pest 
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mond juk a Föld dő lés szö gé nek vál to zá sa, a vul ka ni kus te vé keny ség, a Nap ki su gár -

zá sa és az óce á nok ki bo csá tá sa.) A tu do mány nem si et a se gít sé günk re, fő képp, hogy 

a prob lé ma nagy ré szét ő ma ga okoz ta: meg ala poz va és elő se gít ve a gé pe sí tés, az 

ipa ro sí tás, a ke res ke de lem, a szál lít má nyo zás és a nyersanyag-kitermelés és -hasz -

no sí tás glo bá lis ki szé le se dé sét-mé lyü lé sét. 

Ha az em bert is a bi osz fé ra szer ves ré szé nek te kint jük, ak kor e „biocentrikus vi -

lág né zet” (Ludwig Klages) kel lő fi lo zó fi ai és eti kai fo gó dzót ad ar ra vo nat ko zó an, 

hogy föl di je len lé tét mi lyen sza bá lyok sze rint ala kít sa. Ha vi szont a Föld biotikus 

össze füg gés rend sze rét nem egész ként, együtt mű kö dő szfé ra ként szem lél jük, ha nem 

da rab ja i ra bont juk, el vá laszt va egymástól a ré sze it, va la mi fé le ja vít ha tó „al kat rész -

ként” szem lél ve őket, ak kor a ter mé szet „mű kö dé sét” fag ga tó Descartes na pi rend -

jét kö vet jük, mind össze a ko rai fel vi lá go so dás hoz ké pest fej let tebb esz kö zök kel.  

A tech no ló gia, amely egykoron a ter mé szet tit ka i nak ki für ké szé sét, kin cse i nek ki -

ter me lé sét és a fö lé be ke re ke dést szol gál ták, im már a mi tit ka in kat für ké szi, igényt 

for mál tu da tunk ra és fölibénk ke re ke dett. Az ame ri kai transzcendentalista ro man -

ti ku sok tól kezd ve a frankofon ka to li kus tra di ci o na lis tá kon át a né met böl cse lő kig 

so kan meg ál la pí tot ták ezt: sem mi okunk nem hin ni ne kik.13 

Kü lön prob lé ma, hogy olya nok je lent kez tek be a kör nye zet (s vé let le nül sem  

a ter mé szet, plá ne nem a te rem tés) vé del mé re, akik az em ber bi o ló gi ai egy sé gét 

eköz ben szét akar ják bon ta ni, és át hág ni a benne is mű kö dő ter mé szet ha tá ra it 

(amit fel erő sít az LMBTQ-lob bi, a genderide o ló gia és a tech no ló gia test be ha to lá sán 

va ló fo lya ma tos mes ter ke dés). A kül ső ter mé sze tet nem le het úgy vé de ni, hogy köz -

ben a bel sőt le rom bol juk, mert mind ket tő a te rem tett rend ré sze, rá adá sul szo ros 

össze füg gés ben áll nak egymással. Amint Sylvian Tesson fran cia író és uta zó mond ja: 

„Ha tény leg meg akar juk őriz ni a ter mé sze tet, ak kor az élet összes töb bi te rü le tén is 

kon zer va tív nak kell len nünk.” 

Mind eze ket a tö rek vé se ket le lep le zi, hogy az ún. „kör nye ze ti prob lé mák” mind -

egyi ké re pusz tán tech no ló gi ai meg ol dá so kat kí nál nak. A Greta-je len ség, az is ko la -

sztrájk-moz ga lom (Fridays for Future) és a klí ma tün te té sek (pél dá ul az Extinction 

Rebellion moz ga lo mé) egy olyan össze han golt glo bá lis tö rek vés ré szei, amellyel  

a nagy techcé gek, ipa ri lobbicsoportok és zöldenergia-beruházók bár so nyos át me -

ne tet akar nak biz to sí ta ni a ka pi ta liz mus kö vet ke ző sza ka szá ba. Ez a ter me lés és  

a vá sár lás kognitív ala pok ra he lye zé sén fog fel épül ni, ahol a tő ke az ér zel me ink és 

a sze mé lyi sé günk ré szé vé vá lik. A reklámkultúrától kezd ve a bár gyú influ en szer -

köz helyeken át a nagy vál la la ti zöld üze ne te kig rend re meg ta pasz tal juk a mo ra li záló 

fo gyasz tást az iden ti tás ré szé vé ten ni aka ró woke-gé pe zet mű kö dé sét. Greta is 

 termék. 
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J. A., Bp., Göncöl, 2004. Lásd még: ELLUL, Jacques: The Technological Society [1954] Ford. JOHN Wil kin -
son. New York, Vintage Books, 1964. és JÜNGER, Georg Friedrich: Der Per fekt ion der Technik. Frank furt 
a. M., V. Klostermann, 1946. 



Nem ne héz be lát ni, hogy az in di vi du a lis ta li be ra liz mus ma ga az antropocén 

ideo ló gi á ja. A globalizáció a ma ga gaz da ság köz pon tú sá gá val, stan dar di zá lá sá val, 

vi lág ke res ke de lem-li be ra li zá ló gya kor la tá val, va la mint fo gyasz tói he do niz mu sá val 

egye ne sen a ter mé szet ká ro sí tás leg fel sőbb fo ka. 

A klímavészhelyzet, a kör nye ze ti alarm iz mus, a Greta-kam pány, a zöld ak ti viz mus 

nem több lát vá nyos ság nál, olyan pót cse lek vés, amely a kon for mis ta ge ne rá ci ós 

élet ér zés ele me it (ur bá nus hu ma niz mus, Gutmensch-at ti tűd, fel ha tal ma zott ság-

érzés, glo bá lis cse lek vés igé nye) a prog resszió ke re tei kö zött él(het)i ki.14 Lo gi ká ja 

a modernitás lo gi ká ja, nyel ve az ipa ri-fo gyasz tói tár sa da lom egyik di a lek tu sa, a lé te -

ző vál ság nak nem meg ol dá sa, ha nem csak tü ne te. Ez a faj ta ökodiskurzus óva to san 

be lül ma rad a karteziánus be széd mó don, tár sa dal mi-po li ti kai pa ra dig má ja a prog -

resszi óé, meg ol dá si ja vas la tai glo bá li sak és tech no ló gi a i ak, te hát ra ci o na lis ták, így 

pe dig a prob lé ma s nem a meg ol dás ré szei. Vé gül min dig ugyan oda lyu ka dunk ki: 

szel lem vagy anyag, lé lek vagy gép.15 

Amint Heidegger fo gal ma zott: „A ma te ri a liz mus lé nye ge a tech ni ka lé nye gé ben 

rej lik.”16 A technoprogresszió prog ram ja, amely a tech ni kai vi lág ci vi li zá ció le he tő sé -

gét ígé ri és a planetáris gép lét re ho za ta lá val fe nye get, két aka dályt lát ma ga előtt: 

az em be ri kép ze le tet és a ter mé szet rend jét. Előb bi fel adá sa után az utób bi ban még 

min dig re mény ked he tünk.
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Jég kor sza ki tár sa da lom rajz 
 

A ter mé szet át ala ku lá sá ról rend sze re sen ér te kez nek a köz éle ti nyil vá nos ság ban, 

még is az ke vés sé ih le ti meg a magas művészetet. A kör nye zet ala kí tás a tech ni kai 

civi li zá ció ki épí tés egyik – át nem gon dolt – já ru lé kos ele me, így ne héz cse lek ménnyé 

fel dol goz ni. Egy-egy ter mé sze ti tra gé dia ugyan kí nál cse lek ményt, ám az egye dül 

az em be ri so ro so kon ke resz tül jut el a kö zön ség hez. A ter mé szet ről szó ló cse lek -

mény te len fil mek a ter mé szet- vagy do ku men tum fil mek, ame lyek sem a magas mű -

vészetet, sem a szó ra koz ta tó ipart nem tud ják meg szó lí ta ni. A tö meg kul tú ra vi szont 

több év ti ze de gyártja az olyan sze mé lyes tör té ne tet elő tér be ál lí tó ter mé ke ket, 

ame lyek a fe le lőt len em be ri te vé keny ség kö vet kez mé nyé re fi gyel mez tet nek (pl.  

a Godzilla, A maj mok boly gó ja vagy a Mát rix). Más a sze re pe a tö meg kul tú ra pe re mén 

a magas művészet esz kö ze it is al kal ma zó ta ní tó jel le gű al ko tá sok nak, mint ami lye -

nek a me sék kör nye zet vé del mi epi zód jai (pl. A kisvakond a nagy vá ros ban, The Mighty 

Pinkwood Tree, Az er dő ka pi tá nya). A narratíva azon ban utób bi ese tek ben is sze -

mé lyes (ani mál tan em be ri) sor so kon ke resz tül mu tat ja be a kör nye zet vál toz ta tás 

tra gi kus fej le mé nye it. 

A fen ti té telt éle sen szem lél te ti a nyil vá nos ság előtt vég re haj tott leg na gyobb 

pusz tí tás, amely nek em be ri élet ben, kör nye zet ben és szel le mi ér ték ben vég zett 

rom bo lá sát a mai na pig sem si ke rült fel mér ni: a Hiroshimára le do bott atom bom ba 

kul tu rá lis em lé ke ze te. A tö meg kul tú ra vi szony lag gyor san le gyár tot ta el ső kul tu rá lis 

em lé két: a Godzilla (1954) cí mű ak ció fil met. A szörny a ter mé szet le győz he tet len, 

de az em ber ál tal meg za vart lel ki is me re tét (és ere jét) jel ké pe zi. Az atom tá ma dás 

su gár zá sá ból tes tet öl tött lényt a ké szí tők a ja pán mi to ló gia és pop kul tú ra egyes 

ele me i ből raj zol ták meg. A magas művészet pár év vel ké sőbb tu dott mél tó em lé ket 

ál lí ta ni a hiroshimai atomholokausztról: Hiroshima mon amour (Alain Resnais film -

je, 1959) és az Ofiarom Hiroszimy – tren (A hirosimai ál do za tok nak – elé gia, Krysztof 

Pendereczki, 1961). A gyö nyö rű film az eu ró pai kul tu rá lis em lé ke zet egyik fel old -

ha tat lan el len té tét (fran cia or szá gi né met meg szál lás so rán szö vő dött őszin te fran -

cia–né met sze rel met) me sé li el a ja pán tra gé dia kap csán. Pendereczki mű ve pe dig 

a kor társ ze ne szin te le játsz ha tat lan re mek mű ve, amely ép pen annyi ra szól a gra -

fi kus ze nei tech ni ká ról, mint amennyi re meg ren dí tő mó don ál lít em lé ket min den 

len gyel, ja pán, ma gyar sze mé lyes tra gé di á já nak s va la mennyi há bo rús ál do zat nak. 

A ma gas mű vé szet szá má ra te hát nem kör nye ze ti, ha nem a sze mé lyes vagy  

a kö zös sé gi va ló ság re fe ren ci á ra van szük ség. Voltaire, akit a lissza bo ni föld ren gés 

mé lyen meg ren dí tett, a Candide-ban is – és más mű ve i ben is – az em ber idé ző jel be 

tett fel sőbb erők nek va ló ki szol gál ta tott sá gát je le ní tet te meg. Más szem pont ból ha -

son lít ha tó a Candide-hoz vagy a Hiroshima mon amourhoz Li ge ti György (1923–

2006) ze ne szer ző fő mű ve, a La grande macabre ese te. A vi lág vé gét tár gya ló ope ra 
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ugyan is le dob ja ma gá ról a külsődleges, klí ma tra gi kus ér tel me zést. A szer ző, aki túl -

él te a vész kor sza kot, a ro má ni ai ro mán, majd a szov jet had se reg erő szak hul lá mát,  

a ma gyar or szá gi Rá ko si-ter rort, az 1956-os for ra da lom vér be foj tá sát, em lí tett ope -

rá já ban a vi lág vé gét vár ják a sze rep lők, de annyit isz nak, hogy az el ma rad. Ami kor 

az ame ri kai sztár ren de ző, Peter Sellars meg ren dez te az ope rát Pá rizs ban és ab ban 

az atomkatasztrófára (és egy ké sőb bi szín re vi tel so rán még) a glo bá lis klí ma vál ság -

ra he gyez te ki, ak kor a ze ne szer ző nyílt le vél ben til ta ko zott el le ne. Li ge ti az em ber 

gro tesz ken ir ra ci o ná lis lé tét hang sú lyoz ta, bár mi lyen konk ré tu mot el uta sí tott. 

A ma gyar iro da lom egyik ki emel ke dő alak ja volt a ta valy el hunyt Térey Já nos 

(1970–2019), aki A leg ki sebb jég kor szak cí mű ver ses re gé nyé ben lát szó lag meg je -

le ní tet te a ter mé szet át ala ku lá sát. A nap ja ink ban meg fi gyel he tő glo bá lis fel me le ge -

dés sel szem ben azon ban jég kor sza kot fest le. Ahogy az ég haj lat vál to zás el len té tes 

a je len le gi el kép ze lé sek kel, úgy te szi idé ző jel be az író a tár gyát. A re gény ben a ha -

vas ké pek, a hó vi ha rok és a be fa gyott Du na csak hát tér Térey szá má ra, hogy tár sa -

dal mi és köz éle ti kri ti ká ját meg ír has sa. Kor bí rá la ta há rom, né hány sze rep lő ré vén 

össze tar to zó, de egymástól füg get len szö ve gé ben bon ta ko zik ki: az Asztalizene (2008, 

Mag ve tő) cí mű szín mű vé ben, va la mint a Pro to koll (Mag ve tő Ki a dó, 2010), vé gül  

a leg tel je sebb mér ték ben A leg ki sebb jég kor szak (Je len kor Ki a dó, 2016) cí mű ver ses 

re gény ben. Mind há rom szö ve get kri ti kai el is me rés fo gad ta.1 A Pro to koll és a Jég -

kor szak el ső sor ban Bu da pest-re gény, amely jel leg ze tes kö zép-eu ró pai at mosz fé rát 

su gall sor sa i val, kér dé se i vel és jel ké pes föld raj zi ke re té vel. A dip lo ma ta fő sze rep lő 

mi att az író kül po li ti kai ki te kin tést is ad, ahogy a tér ség kö zös múlt ja is szá mos 

jele net ben meg ele ve ne dik. A cse lek mény hát te ré ben fel sej lik az el ső kö tet tár sa da -

lom- és a má so dik kötet kormánykritikája. A sze rep lők szá má ra sok szor ész re vét len 

ma rad a lí rai én ál tal azon ban meg cso dált ter mé szet, amely az öko ló gi ai tu da tos ság 

elem zé si szem pont ja i nak el lent mond va pusz tán iro dal mi al le gó ri át al kot. Így te hát 

Térey szá má ra is az em be ri sors ke re tét, szim bó lum rend sze rét al kot ja az – oly kor 

szél ső sé ges mér ték ben el vál to zott – kör nye zet. A sze rep lők el ső sor ban tár sas kör -

nye ze tü ket pusz tít ják: a ve lük kap cso lat ban ál ló sze mé lye ket, a nyil vá nos ság sza -

bad rend sze rét és a ré gió bé kés együtt élé sét, így a ter mé szet vál to zá sa az elő ző -

ek hez hoz zá adó dó sors csa pás szá muk ra. 

A szer ző Térey két ver ses re gé nyét és rész ben szín mű vét elem zi az iro dal mi 

szö ve gek ál tal fel kí nált szem pon tok alap ján, de vé gig utal a vál to zó kör nye zet (eb -

ben a ta nul mány ban a ter mé szet szi no ni má ja) dra ma tur gi ai sze re pé re. 
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A Pro to koll 
 

Kö zép-eu ró pai cse lek mény 
 

Térey Já nos a rend szer vál toz ta tás ide jén in du ló köl tő nem ze dék meg ha tá ro zó tag ja 

volt, az 1991-ben meg je lent Szét szó ra tás cí mű kö te té vel hív ta fel ma gá ra a fi gyel -

met. Kö zel éven te meg je le nő kö te te it 21 mérv adó hi va ta los mű vé sze ti, tár sa dal mi 

és ál la mi díj jal is mer ték el. Ön ma gát híd em ber nek te kin tet te, aki köz ve tít a mű vé -

szek cso port jai kö zött, va la mint a kor társ mű vé szet és a ma gyar lí rai ha gyo mány 

kö zött.2 No ha szé pi ro dal mi szö ve ge i ben 2010 után a je len le gi el len zék ér ve it vet te 

át, jel lem ző el is mert sé gé re, hogy ha lá la után a leg je len tő sebb ma gyar ál la mi iro dal -

mi ösz tön dí jat ró la ne vez ték el. Térey szá mos köny vé ben ját szik a jel ké pes kö zép-

eu ró pai ke ret tel: így A va ló sá gos Var só (1995) és Drezda feb ru ár ban (2000) cí mű 

vers kö te té ben, il let ve a Nibelung-la kó park cí mű drá má ban (2004). Tör té ne ti át te -

kin té sei meg osz tot ták a kö zön sé get (pl. a II. vi lág há bo rú ban és a je len kor ban ját -

szó dó Paulus, 2001; vagy az 1956-os for ra da lom árny ol da lát be mu ta tó Ka za ma ták, 

2006), ahogy a 2006-os tün te tést is meg em lí tő Asztalizene. Amennyi re szem ben 

állt a nem ze ti iden ti tás ha gyo má nya i val, ugyan annyi ra ra gasz ko dott a ma gyar iro -

dal mi ha gyo má nyok hoz és Bu da pest hez. Több kö te té ben is meg örö kí ti a „cso da csúf, 

von zó an má sod la gos Pest”-et: Sonja út ja a Saxonia mo zi tól a Pirnai té rig (vá lo ga tott 

ver sek, 2003), Át ke lés Bu da pes ten (2014), Ká li hol tak (2018) kö te té ben.3 

A 2010-ben meg je lent Pro to koll sa ját regényideje 2008 nya rá tól 2009 nya rá ig 

tart a mű ben meg je le ní tett kül ső ese mé nyek tük ré ben (pl. mad ri di re pü lő té ri ka taszt -

ró fa). A re gény a fő sze rep lő, Mát rai Ágos ton, a fá sult, 40 éves kül ügy mi nisz té ri umi 

pro to koll osz tály ve ze tő jét kö ve ti, s tár sa sá gi kap cso la ta it, ba rát sá ga it, sze rel me it. 

No ha vá gyik egy társ ra, de azt sen ki ben sem ta lál ja meg, s a re gény zár lat is nyit va 

hagy ja a kér dést. Nyá ron Blan ká val, 42 éves uno ka nő vé ré vel kezd ér zé ki ka land ba, 

de az ősz kö ze pén sza kít ve le. A té li idő szak ban Dor kát, az ün ne pelt, hu szon éves 

teniszezőnőt vi szi az ágyá ba, de ez a kap cso la ta sem lesz hosszú éle tű. A ta vasz 

ele jén már kap cso lat ra sem tö rek szik, s egy öröm lányt hív fel szál lo dai szo bá já ba. 

A ta vasz vé gén a par la men ti gyors író lány, Fruzsina (25 év kö rü li) fo gad ja a kö ze -

le dé sét, vél he tő en csak Mát rai kép ze le té ben. Az év sza kok al le gó ri á ját Mát rai hi va -

ta los ügyei már ke vés sé tük rö zik. Ősszel Iz ra el be uta zik, té len itt hon ma rad, ta vasz 

ele jén tal lin ni, brüssze li és New York-i ki uta zá son vesz részt. Ta vasz kö ze pén pe -

dig Skó ci á ba re pül, majd át sé tál a ma gyar–szlo vák ha tá ron. Éle té ben a társ ke re sés 

ak tu á lis ese mé nye it le szá mít va nem tör té nik ér de mi vál to zás. Mun ka he lyén új ra és 

új ra rá kér dez nek ugyan, hogy mi a ba ja, de mi vel fá sult sá gon kí vül sen ki sem lát 

mást, így po zí ci ó já ban meg erő sí tik. Mun ká ja ré vén be já ra tos a fel ső kö zép osz tály 

ren dez vé nye i re, ahol lát vá nyo san unat ko zik és utál ja a töb bi e ket, fő ként a si ke res 

sze mé lye ket (a fel ka pott fes tőt, az új gaz dag ga lé ri ást és egy ko ri ked ve sét, az ün ne -
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pelt éne kes nőt). A re gény vé ge fe lé el ha tal ma so dik raj ta az em ber utá lat: „A né pe met 

és az em be ri sé get, / Ha vi har vert, ha büsz ke, ret te gem, / Nem az or szá got, ha nem 

csak la kó it, / La kói egy ré szét. Hogy pon to sít sak: / La kói 98 szá za lé kát. / Fá raszt  

a Har ma dik Köz tár sa ság.”4 El lent mon dá sos a vi szo nya negy ve nes ba rá ta i val is: az 

Asztalizene leg ro kon szen ve sebb alak já val, Donner Kál mán ba le se ti se bésszel; Kará -

nyi Győ ző szí ni kri ti kus sal és Novák Ist ván köz gaz dásszal. Rend sze res ta lál ko zá sa ik 

so rán sok al ko hol lal öb lí tik tor ku kat, igaz, so sem vál nak merev részeggé. Mát rai és 

ba rá tai kö zött rend sze re sek a fe szült sé gek, így pél dá ul Karányi ki oszt ja őt, hogy az 

ál lam ap pa rá tus csinovnyikja lett. „Te jó fiú vagy, csak na gyon hi deg. / Igen, te ér tel -

mes vagy ál ta lá ban, / Kár, hogy hi va tal ban. Min dig ar ra- / Fe lé mo so lyogsz, amer re 

mu tat nak. Min dig azt rá zod le, akit mu száj.”5 Karányi ér tel me zé sé ben ez azt je len ti, 

hogy mun ká ja nem csak ér tel met len, de er kölcs te len is. Drá mai ve sze ke dé sük más -

nap ján Karányi ön gyil kos lett. Mát ra it, Karányit, Novákot és Donnert azon ban nem -

csak a ba rá ti ból ve sze ke dés sé fa ju ló iszo ga tá sok kö tik össze, ha nem – a 40 éves 

fér fi ak iro dal mi mű vek ben gya ko ri ne héz sé ge – az életközepi vál ság is.6 Egyet len 

kör ből szár maz va part ne re i ket rend sze re sen cse ré lik egy más kö zött. A fő sze rep lő 

raj tuk kí vül ta lál ko zik né ha édes any já val, az idős szí nész nő vel, Ve rá val (70 kö rül), 

öccsé vel, Ba lázzsal (37 éves), az in for ma ti kus sal és nagy báty já val, az idő sek ott ho -

ná ba szám űzött klasszi kafi lo ló gus sal (75–81 kö rül). Jel lem ző a re gény vi lá gá ra (és 

sok eset ben ko runk ra), hogy az idős pro fesszort sem hú ga (Ve ra), sem lá nya (Blan ka) 

nem fo gad ja ma gá hoz, s Mát rai lá to gat ja őt egye dül. Az egyet len, ha gyo má nyos 

euró pai ér té kek re épü lő kap cso la ta a be osz tott já val, Binder Gyu lá val (45 éves) van, 

akit a má so dik re gény ben im már ba rát ja ként em le get. A re gény ben Mát rai egyet len 

el len lá ba sa mi nisz té ri um be li kol lé gá ja, Ko vács (30 kö rül), aki nyíl tan int ri kál el le ne, 

de protokolláris vét sé ge mi att fél re ál lít ják. A fő sze rep lő men to ra Skultéti (60 kö rül) 

kül ügy mi nisz ter, aki atyai ba rát ként se gí ti. A mi nisz ter sze mé lye deus ex machina-

ként je le nik meg a szö veg ben. A fő hőst sem hi va ta li kap cso la tai, sem ba rát sá gai, 

sem sze rel mei nem te szik bol dog gá, és ő sem tesz az zá sen kit sem. Mégcsak igye -

kez ni sem igyek szik. 

 

 

Kö zép-eu ró pai sze rep lők 
 

A sze rep lők jel leg ze tes kö zép-eu ró pai név vel és ka rak ter rel bír nak. Skultéti mi nisz -

ter ősei szlo vák szár ma zá sú ak vol tak, ahogy a ne ve alap ján Nováké is. No ha a fő -

sze rep lő uno ka test vé re, Gerdesits Blan ka ma gyar nak vall ja ma gát, ne ve szláv ősök re 

utal. Donner Kál mán és Binder Gyu la ne ve né met, utób bi ma gyar zsi dó nak vall ja 

ma gát, ahogy Mát rai el ső és egyet len sze rel me, Evelin is. Blan ka újabb part ne re,  

a mi nisz ter ál tal is tá mo ga tott Burány Sán dor fes tő ne ve ro mán fel me nő ket sej tet. 
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Mát rai el len fe le a leg gya ko ribb ma gyar ve ze ték ne vet hor dó Ko vács. Karányi szí ni -

kri ti kus és a fő sze rep lő ne ve, a név hasz ná la ti gya kor lat alap ján, fel vett. Mát rai csa -

lá di ne ve a leg ma ga sabb ma gyar or szá gi hegy ség re utal, ar ra te hát, ahogy a fő sze -

rep lő ki ma gas lik szűk kör nye ze té ből. A ne ve a re gény író sa ját ne vé re is rá ját szik, 

mert Térey Já nos egye te mis ta ko rá ban vet te fel a te ret hang sú lyo zó ve ze ték ne vét. 

Jel leg ze te sen ke let-kö zép-eu ró pai az, ahogy a mű ve lő dés meg osz tot tá vált a dik ta -

tú rák ál tal meg sza kí tott ha gyo má nyok kö vet kez té ben. Blan ka és Mát rai a Pradóban 

ké pe ket néz nek, de azo kat tel je sen más ként lát ják, ahogy az újlipótvárosi kép ha mi -

sít vá nyok el ége té sét is. Mát rai fal ja a kul tu rá lis ja va kat: örök li nagy báty ja ha tal mas 

könyv tá rát, gyak ran jár ope rá ba, szín ház ba és ki ál lí tás ra.7 Ez zel együtt mind két kö -

tet ben ál lan dó an szól a ze ne, s ha az nem szim fo ni kus, ak kor ame ri kai pop ze ne. 

Ahogy az Asztalizene tö rek vő fel szol gá ló ja, Ro land is mét li ve zér mo tí vum ként: „Én 

nem hi szek a ma gyar pop ze né ben. / A ma gyar pop ze ne ha lott.”8 Mát rai a sa ját ze nei 

ha gyo má nya i hoz – a Bartók-he ge dű ver senyt le szá mít va – nem kö tő dik. 

A tér ség tár sa dal mi szer ke ze té ből fa kad, hogy a sze rep lők mind dol goz nak vagy 

dol goz tak. No ha a fel ső kö zép osz tály ba tar toz nak, va gyo nu kat nem örö köl ték – en -

nek tör té ne ti okai is mer tek –, ha nem mun ká juk és kap cso la ta ik ré vén sze rez ték. 

Burányt, a fes tőt az ál la mi me ce na tú ra emel te a fel ső kö zép osz tály ba, Del fint, az 

éne kes nőt az egy ko ri di csé rő kri ti kái. A ba le se ti se bészt a ré gi ó ban jel lem ző há la -

pén zek is se gí tet ték, ahogy a köz gaz dászt be fo lyá sos mun ká ja. Ba lázst a Kö zép-

Euró pá ban je len leg leg fel ka pot tabb fog lal ko zás, az in for ma ti ku si al kal ma zás tet te 

te he tős sé. A mi nisz tert ko ráb bi kap cso la tai és hi va ta la emel te fel az ed dig em lí tet -

tek fö lé, a fel ső tíz ezer be. A sor ból ki lóg Karányi, a szí ni kri ti kus, aki vi szont hi va -

tá sa jo gán jár hat be a fel ső kö zép osz tály ren dez vé nye i re. 

Szű köl kö dőt Mát rai közelről nem lát, csak ami kor a szá má ra pe ri fé ri á nak szá mí -

tó Fló ri án tér re és a Blaha Luj za tér re té ved. Mind két szer el me ne kül. Az egyet len 

nem pénz ügyi, ha nem szo ci á lis szem pont ból rá szo ru ló sze rep lő, aki vel a fő sze rep lő 

ta lál ko zik, sa ját nagy báty ja. Az idő sek ott ho na kap csán az em be ri tu dat le épü lé sét 

és a test el gyen gü lé sét fi gye li meg, s rész ben az idő sek sa ját ál la po tuk nak va ló 

kiszol gál ta tott sá gát. Jel lem ző, hogy a má sik re gény ben a la kás maf fia ál do za ta ként 

az ope ra kri ti kus vá lik haj lék ta lan ná, de Mát rai őt is csak fu tó lag lát ja. A pro to koll 

fel fe lé né zést kö ve tel, s bár Mát rai eré nye, hogy nem va kult be le, le fe lé még sem 

ta nult meg lát ni. 

 

 

Esen dő kap cso la tok 
 

Kö zép-Eu ró pá ra jel lem ző hib rid pár kap cso la tok so ra je le nik meg a re gény ben.  

A tra di ci o ná lis tár sa dal mak tól el té rő en la zák a pár kap cso la tok és a ba rát sá gok. 

Amíg a nyu ga ti tár sa dal mak ban az egyedülélés, a táv kap cso lat vagy a spon tán 
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együtt élés be vett szo kás és ér zel mi sta bi li tás ra épül, ad dig a re gény ha son ló kap cso -

la tai fe szül tek. Jel lem ző az áb rá zolt kap cso la tok ra, hogy no ha kulcs ele mük a sze -

xu a li tás, azt csu pán egy szer áb rá zol ja a szer ző já té kos ság gal, min den más eset ben 

dur va sza vak kal, szin te por nog rá fi a ként ír ja le. Az egyik elem zés – Mát rai nem mű -

kö dő kap cso la ta i ra is utal va – az „in ti mi tás hi á nyá nak re gé nye”-ként jel lem zi a Pro -

to kollt.9 

Mát ra i nak még tart a kap cso la ta Dor ká val, a teniszezőlánnyal, ami kor ki kezd 

Blan ká val, az uno ka nő vé ré vel a mad ri di szál lo dá ban. Ha za tér ve sza kí tás nél kül 

hagy ja fa kép nél Dor kát és tart ja fent tit kos vi szo nyát Blan ká val. Uno ka nő vé ré vel 

vé gül a ma gyar gyer mek iro da lom leg is mer tebb hely szí nén, a Fő vá ro si Fü vész kert -

ben sza kít. El tá vo lo dá suk kó dol va volt Mát rai zárt sá gá ban és ab ban, hogy nem  

a nőt ke res te a má sik ban, ha nem a ma gány pil la nat nyi fel ol dá sát. Mát rai vé gül ab ból 

csi nált ürü gyet a sza kí tás ra, hogy Blan ka nem haj lan dó együtt érez ni a fér fi el ső 

sze rel mé vel, ami ért hasziddá vált iz ra e li há zas sá ga ér de ké ben. A sza kí tás va ló di 

oka, hogy a fő sze rep lő nem küz dött meg Blan ká val va ló kap cso la tá ért. Rá nem sok -

kal ér zé ki leg vi gasz ta ló dott a nyá ron el ha gyott Dor ká val. Ez a lé pé se rá adá sul ba -

rát ját, Donnert seb zi meg, aki nek a lány az ősszel még a sze re tő je volt. Ko ráb ban 

Donnernek a Mát rai ál tal jó val ko ráb ban el ha gyott szép éne kes nő től, Del fin től szü -

le tett gye re ke, de nem köl töz tek össze. A nő vi szont meg tet szik an nak a „család-

mániás” Nováknak, akit fe le sé ge két gye rek kel hagy el. Ha gyo má nyos csa lá di éle tet 

csak Binder Gyu la, a min ta hi va tal nok él, de ő nem vá lik egyik re gény ben sem 

jelentős sze rep lő vé. Szin tén klasszi kus a há zas sá ga Skultéti mi nisz ter nek, aki től ezt 

a pro to koll el is vár ja. 

A szap pan ope rá ba il lő vi szo nyok meg vi se lik a sze rep lő ket: Mát rai dep resszi ó val 

küzd, Novák in ni kezd, Karányi ön gyil kos lesz, Donner el vált fe le sé ge után vá gyó -

dik. Dor ka ki ké szül az egy éj sza kás ka lan dok tól: nem csak gör csös sí rá sai mu tat ják 

ezt, ha nem fo lya ma tos ve re sé gei is. Vi lág baj nok ká ak kor vá lik, ami kor meg ta lál ja 

azt, aki el ve szi fe le sé gül. A lá nyát egye dül ne ve lő Blan ka az egyet len, akit ke vés sé 

vi sel meg a kap cso la tok gyors vál to zá sa. Egy ide ig küzd Mát ra i ért, ké sőbb vi gasz -

ta ló dik Burány, a fes tő ol da lán. Fruzsina, akit a fő sze rep lő az egész év so rán kö ze -

le dé sé vel ül döz, még el lent mon dá so sab ban vi szo nyul egye dül lé té hez. Előbb plá tói 

sze rel met érez Mát rai iránt, de ami kor a fér fi őfelé for dul, rög vest el múl nak vá gyai. 

Al kal mi part ne rek kel ran de vú zik, majd el fo gad ugyan egy drá ga aján dé kot a fő sze -

rep lő től, de ar ra hi vat koz va le is ráz za. Egy má sik al ka lom mal fél mez te le nül,  

a pász tor je le net ele jén dob ja ki a fér fit a la ká sá ból. Ké ső ta va szi ran de vú ju kon pe dig 

egy szer csak meg en ge di Mát ra i nak, hogy kö ze led jen – ver bá li san. (Te gyük hoz zá: 

ket te jük utol só ta lál ko zó ját a re gény zár lat meg kér dő je le zi, de leg alább is nyit va 

hagy ja.) Bár a fo lyo sói plety kák, tár sas élet be li be szó lá sok ne he zí tik az egyes sze -

rep lők ma gán éle ti lé pé se it, alap ve tő en nem a tár sa dal mi el len ál lás aka dá lyoz za  

a bol dog pár kap cso la to kat, ha nem ma guk az egyes ka rak te rek. 
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Kö zép-eu ró pai hely szí nek 
 

Mát rai szűk tár sa dal mi és föld raj zi tér ben él. El sőd le ges hely szí ne Bu da pest. A fel ső 

kö zép osz tály ál tal ked velt Ró mai-par ton la kik és Újlipótvárosba jár ki kap cso lód ni. 

Mun ka he lye kö vet kez té ben a Bem té ren dol go zik és an nak a kör nyé kén ta lál ko zik 

is me rő se i vel. Ami kor mi nisz te rét sa ját la ká sán ke re si fel, ak kor a fel ső tíz ezer jel -

ké pes ré gi ó já ba, a Gellérthegyre emel ke dik fel. Gye rek ko ri em lé kei kö tik a Fü vész -

kert hez, ahol édes ap ja dol go zott, de akit ép pen mun ka he lyé ről ki lép ve gá zolt el 

egy te her ko csi még a párt ál la mi idők ben. Nem vé let len, hogy uno ka nő vé ré vel foly -

ta tott sze rel mi vi szo nyát a csa lá di em lé kek től ter helt hely szí nen bont ja fel. Ahogy 

fen tebb már szó volt ró la, két szer té ved el: egy szer a la kó he lyé től nem messze, a 

Fló ri án té ren fut be le egy ré szeg já ró ke lő be, más kor a Fü vész kert től a Blaha Luj za 

té rig sé tál va akar ják fel tar tóz tat ni. Utá na rá cso dál ko zik a Blaha alul já ró já ban élő 

haj lék ta la nok ra. Mát rai Bu da pest-ké pe, mi köz ben jel lem ző va ló ság re fe ren ci ák ból 

épít ke zik, éle sen szem ben áll a szo ci á lis va ló ság gal. Föld raj zi moz gá sa jel zi éle té nek 

szűk ke re te it: csak egy adott kör jól be já ra tott hely szí ne it is me ri, szá má ra így sem 

lel ki leg, sem szel le mi leg, sem tár sa dal mi lag nincs to vább lé pé si le he tő ség. Fru zsi -

nával is csak ak kor ke rül(ne) sor ér de mi ta lál ko zó ra, ami kor ki lép e kör nye zet ből és 

a Hármashatárhegyre men nek/men né nek ki rán dul ni. A hegy nem tar to zik a fel ső 

kö zép osz tály jel ké pes te ré hez, bár fel ka pott tu ris ta hely a fő vá ros ha tá ra in be lül. 

Klasszi kus ter mé sze ti táj ra két íz ben me rész ke dik, ak kor is Fruzsina ked vé ért: 

egy szer el lá to gat az egyik bu dai bar lang ba, il let ve a fent em lí tett al ka lom mal  

a Hármashatárhegyen ki rán dul. Nem ve szi ész re egyik eset ben sem a kör nye ze tet. 

Ahogy a la ká sa előtt fo lyó Du nát sem lát ja, csu pán hasz nál ja. Még ak kor is ki zá ró -

lag kö zeg nek ér zé ke li a fo lyót, ami kor a köz le ke dés ren dé sze ti és a mun ka he lyi sza -

bá lyo kat meg szeg ve mo tor csó nak kal megy a Ró mai-part ról a Bem tér re dol goz ni. 

Más kor in kább be so rol a reg ge li és es ti du gó ba va do na túj sze mély gép ko csi já val. 

A kül föl di tá jak is jel ké pe sek. A fő sze rep lő Madridban töl ti a re gény el ső nya rát, 

ami Bu da pest ről el ér he tő, meg fi zet he tő lu xus hely nek szá mít. Mi vel a ma gyar ér tel -

mi ség Bar ce lo na-pár ti (értsd: a vá ros és nem a fo ci ér tel mé ben), a spa nyol fő vá ros 

Mát rai szá má ra eg zo ti kus. Ott ho no san mo zog Tel-Avivban és Je ru zsá lem ben is, ahol 

kez dő dip lo ma ta ko rá ban élt. Mát ra i nak az iz ra e li hely szí nek azért fon to sak, mert ott 

él el ső sze rel me, Evelin, aki a fér fi könnyel mű sé ge mi att nem tar tot ta meg kö zös 

mag za tu kat. A zsi dó ság irán ti ér dek lő dés ugyan ak kor a kö zép-eu ró pai ér tel mi ség  

II. vi lág há bo rús bűn tu da tát is elő hív ja. Mát rai szin tén ott ho no san mo zog Tallinnban 

és Ri gá ban, mert a Bal ti kum ban is több évet töl tött at ta sé ként. 

Bu da pest szép sé gét és rút sá gát Térey kedv tel ve ecse tel te ti sze rep lő i vel, köz ben 

meg raj zol ja a kö zép-eu ró pai Baedeckert is: „Ha tá sa at tól függ, mi volt előt te, / Hogy 

mi re kö vet ke zik Bu da pest? / [...] Ka bul, Dortmund és Bu ka rest után szép, / De Prága 

után min dig pusztulat. / És Lissza bon után ki csit ro kon. / Mad rid után ér des, ér de kes... 

/ Pest él he tet len, bár el hagy ha tat lan.”10 Mát rai és kol lé gái szo ká so san fity mál ják  
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a ha za it és mé rik a kül föl dit jó val több re: „Mi lyen az Ok to gon az éme lyí tő / Champs-

Élysées után? Sok is, ke vés is.”11 Jel lem ző a fá sult vi lág fi ra, hogy la kást csak is itt, 

Bu da pes ten vesz. Er ről al te re gó ja he lyett az író így vall: „Bu da pest nek nincs al ter na -

tí vá ja az éle tem ben. Te hát csa lá di as a vi szony, mond juk úgy, fo ga dott fiú a mos to ha -

any já val.”12 

Az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zás kö vet kez té ben egy ma gyar dip lo ma ta 

gyak ran jár az unió fő vá ro sá ba, Brüsszel be is. Mát rai szá má ra, no ha az unió az 

egye dü li nagy po li ti kai tér, a bel ga vá ros nem je lent so kat. No ha is me ri az uni ós 

szer vek épü le té hez köz el eső „jó he lye ket”, nem vá gyik Brüsszel be és nem is hoz 

ha za szép em lé ke ket. Egé szen más hogy vi szo nyul vi szont a vi lág dip lo má ci ai szfé ra 

köz pont já hoz: New York hoz. „Az ENSZ-köz gyű lés, ta va szi ülés szak. / »Si rán ko zás ra 

leg jobb al ka lom. Ezt vé gig fo gom szo mor kod ni«, só hajt/ A bő rönd jét etet ve Mát rai. / 

»A té ma?« »Az ener gia« da rál ja / Az in for má ci ót a te le fon ba / Binde. »Az erő for rá -

sok jö vő je.«”13 Ké sőbb egy röp ke pil la nat ra gyö nyör kö dik – a re gény ben el ső íz ben 

– a be ton dzsun gel ben fadézsában árválkodó ár vács ká ban. A je le net erő sen jel ké -

pes. A kör nye zet ve szé lyez te tett sé ge azon ban nem érin ti meg: „(Az ENSZ-köz gyű -

lés re) Si rat ni megy a si ra tók kö zé:/ Gyá szol ni a Föld gyász ál la po tát; Kap kod va oszt ja 

ki a na pi ren det/ És nyi tott szem mel al szik bent az ENSZ-ben.”14 

Az egyik fél hi va ta los prog ram ról tá vol ma rad, hogy a szin tén New York ban le vő 

Blan ká val ta lál koz zék. Az ol va sói el vá rá sok kal szem ben nem is me rik fel új ra egy -

másban az iga zit, ha nem ér tel mi sé gi ek re jel lem ző en átintellektualizálják az egy ko ri 

fe szült sé ge ket. A vi lág vá ros ma gá val ra gad ja ugyan Mát ra it, de a Nagy Al ma je len -

tő sé ge szá má ra még is csak az, hogy ott tu dott ér dem ben be szél ni volt ked ve sé vel. 

A Bu da pes ten egymással szót nem ér tő fe lek New York-i ki egye zé se po li ti ka i lag is 

ért he tő, no ha a re gény ezt az al le gó ri át nem bont ja ki. 

Vé gül kü lön fe je ze tet ér de mel ne Mátraiék skó ci ai út ja. A kép zelt ma gyar kül ügy -

mi nisz ter a füg get len Skó cia irán ti re mé nye it fe je zi ki a je len le vő skót po li ti kai ve -

ze tők szá má ra. A je le ne tet az ve ze ti fel, hogy Skultéti a be széd előtt meg bot lott egy 

rossz hely re ki fe szí tett ká bel ben. Skultéti meg ússza dip lo má ci ai bot lá sát, Mát rai 

meg ússza Skultéti el bot lá sát, s ez zel a kö zép-eu ró pai dip lo má ci ai nagy po li ti kai ál mai 

le zá rul nak. A füg get len Skó cia vágy ké pé re fe lel Mát rai skót ten ger par ti mo no lóg ja: 

„tet tek re nincs mód”.15 A szűk tér él mé nye a kö zép-eu ró pai köz éle tet, kul tú rát és 

ma gán éle tet egya ránt jel lem zi.16 A táj is mé tel ten csak al ka lom a ma gány ra, s a hul -

lá mok ár ja csu pán az ér zel mek be fú ló gon do la tok al le gó ri á já hoz. 
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11     Uo. 
 
12     DARVASI Fe renc: „Ott kell len nünk a te re pen” – Be szél ge tés Térey Já nos sal a Pro to koll cí mű ver ses re -

gény ről = Kor társ, 2011/4., 22. 
 
13     TÉREY: i. m. (2010), 210. 
 
14     Uo., 214. 
 
15     Uo., 288. 
 
16     KE RESZ TE SI Jó zsef: „Min den csak ki tar tás” = HolMi, 2011/6., 748. 



Kö zép-eu ró pai bo nyo da lom 
 

„A szlo vá kok kal egy ben egyet ér tünk 

Hogy szom szé dok va gyunk – és sem mi más ban.”17 

 

A kül ügy mi nisz té ri um kö zép ve ze tő je ként Mát rai szá mos dip lo ma tá val ápol sze mé -

lyes kap cso la tot. A cseh nagy kö vet, Ven de lin a ba rát sá gá ba fo gad ja, s an nak tá vo -

zá sát szo mo rú an ve szi tu do má sul. Szin tén a dip lo má ci ai ba rát ság jel le mez te Gus -

taffson (fik tív) svéd mi nisz ter el nök kel va ló vi szo nyát. Hussze in nel, a Bu da pest re 

akk re di tált jor dá ni ai kon zul lal is ked ve ző en in dult a kap cso la ta, azon ban az arab 

dip lo ma ta sa ját hi bá já ból el ütött egy kis fi út, s így ha za ren del ték. A szom szé dos ál -

la mok kal va ló vi szony ápo lá sa nem Mát rai fe la da ta, még is részt kell ven nie a ma -

gyar–ro mán és ma gyar–szlo vák konf lik tus ban, ame lyek a va ló ság ban is le zaj lot tak, 

ke vés bé hu mo ros mó don. Mind a ro mán, mind a szlo vák fél meg til tot ta, hogy a köz -

tár sa sá gi el nök be lép jen a szom szé dos ál lam te rü le té re a ki sebb sé gi sor ban ott élő 

ma gyar ság egyik ün ne pe al kal má val. A ro mán fél lel jegy zé ket cse rél tek, a szlo vák 

fél nél sze mé lyes konf lik tus is le ját szó dott. A ma gyar köz tár sa sá gi el nök át sé tált  

a ko má ro mi hí don, ám a szlo vák ha tár őrök ér té sé re ad ták, hogy nem me het to vább. 

Az el nök vé gül vissza for dult, ám Mát rai el len fe le, Ko vács it tas ál la pot ban fi tyiszt 

mu ta tott az egyik ha tár őr nek. Ezen két em lí tés re mél tó ese mé nyen túl sem mi iz -

gal mas nem tör tént a dip lo má cia te rén. 

A dip lo má ci ai szfé rá ban ját szó dó re gény ben a nem ze ti em lé ke zet kö zös ség gel 

nem tud mit kez de ni a lí rai hang. A nem zet hez tar to zást sem ha gyo mány kö zös ség -

ként, sem ra ci o ná lis ha za sze re tet ként, sem épí tő na ci o na liz mus ként nem tud ta meg -

ra gad ni. A va ló ság ban 2006-ban az el len zé ki tün te tő ket a szo ci a lis ta kor mány zat 

az eu ró pai nor má kat át lé pő dur va rend őr sé gi ro ham mal tá mad ja meg. A re gény ezt 

úgy áb rá zol ja, mint ha or dí to zó cső cse lék ran da lí ro zott vol na a nem ze ti ün nep al -

kal má val. Eu ro pé er fel vá gás sal a szo ci ál de mok ra ta né ze te ket vall ja a lí rai én nor -

má lis nak, és kö zép-eu ró pai szo ron gás sal szem lé li a nem ze ti össze tar to zást.18 

 

 

A leg ki sebb jég kor szak 
 

Eu ró pai cse lek mény 
 

A 2015-ben meg je lent A leg ki sebb jég kor szak regényideje 2019 nya rá tól 2020 őszé -

ig tart, hely szí ne pe dig is mét Bu da pest. No ha az itt nem elem zett Asztalizene és  

a fen tebb be mu ta tott Pro to koll foly ta tá sá nak te kint he tő az azo nos fő sze rep lők kö -
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17     TÉREY: i. m. (2010), 357. 
 
18     BALAJTHY Ág nes: Dip lo ma ta a he gyen – Térey Já nos: Pro to koll = Al föld, 2012/1., 115. Balajthy úgy lát ja, 

hogy Mát rai nem kö te le ző dik el egyik po li ti kai ol dal fe lé sem, s ezt jel ké pe zi pro to kol los ál lá sa. Mát rai 
sze mé lye tény leg nem fog lal ál lást egyik párt cso port fe le sem, de ma ga a re gény lí rai el be szé lő je igen, 
ahogy azt fent je lez tem. 



vet kez té ben el tér at tól, hogy disztopikus vi lá got ír le, amely nek va ló ság re fe ren ci ái 

klí ma ügyi és a párt po li ti kai szá lon ra gad ha tó meg. A sci-fi jel leg nem új Térey köl -

té sze té ben, mert a Je re mi ás, avagy az Is ten hi de ge (2009) cí mű szö ve ge is a jö vő ben 

ját szó dik. Térey az Asztalizenében egy je le net (II. An dan te, 1.) ere jé ig meg je le ní tet te 

a ter mé sze ti erők pusz tí tá sát, amely re a sze rep lők ré vül ten em lé kez nek, s fel idé zik 

a tö meg ál la ti as me ne kü lé sét. A 20 per ces vi har okoz ta ká rok sú lya el sik kad azon -

ban ah hoz ké pest, hogy an nak al kal má val ta lál ko zott össze a fő hős, Donner Kál mán 

a csá bí tó já val, Del fin nel. A vi har te hát va ló sá gos lé te el le né re is csu pán al le gó ria  

a cse lek mény ben. 

A leg ki sebb jég kor szak klí ma kér dés re utal az zal, hogy a va ló ság ban meg nyil vá -

nu ló glo bá lis fel me le ge dés sel szem ben jég kor sza kot fest le, amely 2019 nya rán 

kez dő dött kü lön bö ző vul ká nok egyi de jű ki tö ré sé vel. A jég kor szak le írá sa lát vá nyos 

pa no rá mát kap: a Du na be fagy, a Normafán le het sí el ni és szán kóz ni is, s az egész 

vá ros fe hér be öl tö zik. Paj kos hócsatákról, si kon ga tó gye re kek ál tal emelt hó em be -

rek ről vagy de rűs hóangyalkázásról a lí rai én nem tu dó sít. A leg vi dá mabb té li ba -

rakk / be rek je le net a be fa gyott Du nán fa ku tyá zó fi a ta lo kat mu tat ja, de a fe je zet 

vé gén Labancz és Tom pa Hen rik ve re ke dé se a szö veg ad di gi rö vid já té kos epi zód -

ját is el ront ja. A hi deg csak rit kán vá lik be szél ge tés tár gyá vá, még a haj lék ta lan 

ope ra kri ti kus sem utal rá. Egy szer ugyan el kap ja Bindert egy hó ör vény Bécs fe lé az 

autó pá lyán, de őt is ki men tik. Térey te hát, no ha fel hasz nál ja a jég kor szak kö te le ző, 

fil mes ele me it, va ló já ban a fő vá ros tör té nel mi em lé ke ze té ből ele ve nít fel tör té ne -

te ket, ame lye ket a kép zelt jö vő be ve tít ve me sél el. 

A re gény po li ti kai szá la ab ban ér he tő tet ten, hogy a re gény vi lá gá ban Ma gyar -

or szá got – a 2015-ös oszt rák kor mány ko a lí ci ó ra em lé kez te tő – több sé gi szo ci ál de -

mok ra ta kor mány zat ve ze ti, ame lyet a Nem ze ti Cser ke lők terrorkommandó akar 

meg dön te ni. A Jég kor szak ban le fes tett anar chia s az ál lam szét esé se azon ban nem 

a meg vál to zott idő já rás kö vet kez mé nye, ha nem már ele ve adott a fik tív kor mány -

zat alatt. Mi vel Térey nem köz éle ti esszét ír, így nem kér he tő raj ta szá mon a cse -

lek mény ből hi ány zó kö zös ség meg mu ta tá sa. Nin cse nek sem kor mány el le nes, sem 

kor mány pár ti cso por to su lá sok, Radák po li ti kai lé pé sei is lég üres tér ben zajlanak.  

A sze rep lők (és az or szág né pe) egyé nen ként cse lek szik: ri ad meg, sí el vagy él ve zi 

a szil vesz tert. A cse lek mény is több szá lon fut, amely nem csak a nagynarratívát 

mel lő zi (ok kal), ha nem a tör té ne tet is. A szét tar tó dra ma tur gi ai sí kok ugyan ak kor 

le he tő vé te szik szá mos eset be mu ta tá sát, így lát ha tunk gyereklányrablást, inter-

netes zak la tást és lakásmaffiát is. 

Az 52 éves Mát rai a re gény ele jén iz lan di kon zul, de a szi ge ten ki tört vul kán mi -

att ha za kell tér nie Bu da pest re. Mi vel a fe le sé ge, az elő ző re gény ből is mert Fruzsina 

(35 éves) gye re ket vár, a fő sze rep lő úgy dönt, hogy fel hagy a dip lo ma ta élet tel.  

A Ró mai-part ról át köl töz tek az Is ten hegy re. No ha egy évig mun ka nél kü li, egy-két 

mon dat tal el in téz he tő anya gi gond ja ik van nak, szű köl kö dés a re gény ide jé ben nem 

jel lem zi őket. Mi u tán fel mon dott, ki vo nul a nagy vi lá gi tár sa sá gi élet ből is, s szabad -

idejében a fe le sé gé vel tö rő dik, vagy egye dül sé tál gat, eset leg ré gi is me rő se i vel 

beszél get. Je len tős sze rep lő vé vá lik Radák Zol tán, a 35 éves szo ci ál de mok ra ta 

minisz ter el nök, aki „meg örök li” Mát rai Pro to koll-beli sple en jét és a pár kap cso la tok ra 

va ló al kal mat lan sá gát. A kor mány fő né hány szi go rú in téz ke dés el le né re („meg emel -
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te az adó kat és csök ken tet te a mi ni mál bért... És meg adóz tat ta a nyug dí jat...”) is nép -

sze rű ma rad. Ezen kí vül ér zé ki leg von zó dik az önös Binder Lí via szí nész nő (28–30 

éves) iránt és flör töl tet ma gá nak Szemerédy Al má val, a hi deg és szá mí tó jo gász -

asszonnyal (38 éves). Po li ti kus tár sa Tárkány Bé la, Bu da pest 60 és 70 év kö zöt ti 

pol gár mes te re. A jég kor szak mind ket tő jük kar ri er jét meg akaszt ja olyannyi ra, hogy 

Tárkány egy ba lul si ke rült in téz ke dés után ön gyil kos lesz, Radákot pe dig – az 

össze om lott köz biz ton ság kö vet kez té ben – a Nem ze ti Cser ke lők egyik bér gyil ko sa 

agyon lö vi. 

Kü lön szá lat kap a kor szak me te o ro ló gu sa: Do li na Iván (40–42 éves) és el ha nya -

golt fe le sé ge, Szemerédy Al ma. Ők is a fel ső kö zép osz tály tag jai, aki ket a pár kap -

cso la ti játsz má ik sta tus quója tart együtt, de Al ma si ke rü let len sza kí tá sa után a há -

zas éle tet is él vez ni kez dik. Önál ló szál Labancz Győ ző (50 és 60 év kö zött), az 

asztali zenebeli egy ko ri ét te rem tu laj do nos tör té ne te, aki nek Patrícia lá nyát (16 éves) 

interneten zak lat ják, Bianka lá nyát (13 éves) el ra bol ják, s aki nek volt ba rát nő je, 

Lau ra (19 éves) pe dig le lö vi a mi nisz ter el nö köt. Labancz, aki el len szen ves ét te rem -

tu laj do nos ból ro kon szen ves vál lal ko zó vá vált, rá adá sul – tör té ne ti ne vé hez hí ven 

– mig rén ro ha mai so rán át lép a XIX. szá zad vé gi, a II. vi lág há bo rú-vé gi és a Rá ko si-

korszak Bu da pest jé re. Misz ti kus-tör té ne ti epi zód jai a re gény fik tív je le nét el len -

pon toz zák. Min den sze rep lő leg alább egy szer ta lál ko zik Tom pa Hen rik kel (61 éves), 

az Asztalizenében fa kép nél ha gyott, szi go rú ope ra kri ti kus sal, aki a la kás maf fia 

áldo za ta ként el ve szí ti la ká sát és haj lék ta la nok ból ál ló lakáskommunában él Zug li -

get egyik el ha gyott kli ni ka épü let ben. 

Bár mind vé gig epi zo di kus sze re pet ját sza nak a Nem ze ti Cser ke lők, ők a re gény -

be li vi lág el len sé gei. Őket nem sa ját vagy az el be szé lő szem szö gé ből lát juk, ha nem 

Labancz volt ba rát nő je, La u rá é ból. Bár a ró luk ter jesz tett kan ni bál rém hí rek ha mi sak, 

de ter ror ak ci ó ik vé re sek: robbantanak egy disz kó ban, si ker te len ak ci ót hajta nak 

vég re az is ten he gyi atom erő mű el len és meg öle tik a mi nisz ter el nö köt. A kor mány -

erők vé gül vé gez nek ve lük sa ját hadiszállásukon, s egye dül La u ra, a mi nisz ter el nök 

gyil ko sa me ne kül meg, mert Szlo vá ki á ba szö kik. 

A te rek ez út tal is jel ké pe sek. Vé gig a fel ső kö zép osz tály ré gi ó já ban ját szó dik  

a re gény, amely ugyan ak kor tü kör pa no rá má ját ad ja a la kos ság – Mát rai ál tal ko ráb -

ban le né zett – to váb bi 98%-nak is. A sze rep lők ked velt bu da pes ti hely szí ne ken for -

dul nak meg: az Is ten he gyen, a Normafán, a Du na-par ton és a be fa gyott Du nán,  

a Vö rös marty té ren és Zug li get ben. Mát rai és fe le sé ge egy szer hagy ják csak el  

a fő vá rost, a szü lés előt ti órák ban el in dul nak Nagy ko vá csi ba, a fel ső kö zép osz tály 

ál tal fel ka pott, fő vá ros sal ha tá ros kis te le pü lés re. 
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Kö zép-eu ró pai po li ti kai sza tí ra 
 

„Egy ve ze tő nem le het min dig nép sze rű. 

A tör té ne lem, Binder majd min ket iga zol.”19 

 

A sze rep lők kö zül né há nyan ka ri ka tú rák (pl. Radák Zol tán mi nisz ter el nök), má sok 

pe dig pusz tán a lí rai én ál ar cai. Amíg a Pro to koll fő hő se sple en nek él te éle tét és ma -

ró gúnnyal kri ti zált min dent, ad dig a má so dik kö tet ben Mát rai csu pán el mél ke dik 

és né ze lő dik, nagy dü hök nem fű tik. Ve le szem ben a lí rai én erős kri ti kát fo gal maz 

meg sa ját ko rá ról. Konk rét tár sa dal mi és kor mány za ti bí rá la tot fo gal maz meg, amely 

szubtextuális narratívát ad a fik ci ó nak. Egy rész let a nyílt kri ti ká ból: „[A mi nisz ter -

el nök] meg fe lel a ka riz ma ti kus ve zér / – A ma gyar nép lé lek szá má ra oly ked ves – ké -

pé nek. / Annyi ban is, hogy vadzseni, és ha gyo má nyo san / Szociopata el nök, hí vek há -

tán gá zo ló; Tárgy nak te kint, akár egy szimp la csa var hú zót, / Hol mi pa pír zseb ken dőt, 

/ Nem érez meg bá nás, szé gyent, em pá ti át: / Nem tud ja ma gát a he lyed be kép zel ni, / 

Így le het út hen ger! S mert kí mé let len ön meg va ló sí tó, / És egyi de jű leg si ma mo do rú és 

spon tán fic kó. / Annyi ban tér el a ma gyar esz mény től, / Hogy me lan ko li kus al kat.”20 

A ma ró gúnyt ecse tel ni sem kell, s a ma gyar ol va sók tud ják, hogy a le írás sok ele -

me rend sze re sen vissza tér a je len le gi el len zé ki saj tó ban. Mát rai mi nisz ter el nö ké ről 

azon ban csak a lí rai én be szél így, nincs egyet len szó hoz ju tó sze rep lő sem, aki így 

vé le ked ne ró la. A nők a ke gye it ke re sik, a fér fi ak pe dig el fo gad ják kor má nyát. Radák 

egy má sik meg nyi lat ko zá sa ko runk jel leg ze tes po li ti kai be szé de i re rí mel: „Ma gyar -

or szág több nyi re / Nél kü lö ző or szág volt min dig, / És Bu da pest – le szá mít va pa rá dés 

mil len ni u ma it / Nél kü lö ző vá ros. Meg is szok ta, hogy az.”21 A konk rét elem zés el ma -

rad, ame lyet az ol va só ugyan saj nál, de a po li ti kai be szé dek ter mé sze té ből ez kö -

vet ke zik. A je len le gi va lós kor mány fő ről is el mél ke dik rö vi den a re gény ben Mát rai: 

„Az ősz és ala csony ter me tű, de nagy aka ra tú em ber, / Aki nek ne vé hez a 2010-es 

kon zer va tív-elitista for du lat / És tu cat új sta di on fű ző dött; s az uri zá ló, / Multi mil li -

ár dos pa raszt fi úk aranyideje.”22 

A kö zép-eu ró pai ge o po li ti kát, az elő ző re gény dip lo má ci ai konf lik tu sa it a jég kor -

szak hát tér be szo rí tot ta. Vi szont a rossz em lé kek így is kí sér te nek. „Be fa gyott a ma -

gyar ság / S ami kü lö nö sen fájt ne ki: / Egy be fa gyott fél té keny szom szé da i val; Osz toz va 

szlo vén, hor vát és oszt rák, / Sőt szlo vák, szerb, ro mán és uk rán / Tár sa i val, mi több: 

majd nem egész / Eu ró pá val a kö zös hó ha lá lo zás ban... / Unikális sor sa kö zös me der -

be ke rült.”23 Az Eu ró pai Unió is erős kri ti kát kap ez út tal Mát ra i tól: „EU-hivatalzombik 

ül nek oda bent. / In tel lek tu á lis ér te lem ben egy től egyig / Va racs kos disz nók. Szel le mi -
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leg ken dő zet len em be rek.”24 Ahogy az ál lam szö vet ség kri ti ká ja ké sőbb nem ke rül 

elő, úgy egyet len pél dát le szá mít va a migráció kér dé se sem. Brüsszel fő te rén sé tál -

va Mát rai él ce lő dik ba rát já val: „És ez a hety ke kis ce ru za itt?” Mi re ba rát ja így fe lel: 

„Ne kem nem is me rős.”, de a lí rai én tud ja: „Egy új me cset mi na ret je ma gas lott a tér 

fe lé.”25 

A táj jal, a kör nye zet tel, a ter mé szet tel Mát rai kap cso la ta gyen ge, bár né zi. A tör -

té nel mi-kul tu rá lis tér ség hez azon ban erős szál lak kö tik. Térey er ről így nyi lat ko zott: 

„Ma gyar vagy kö zép-eu ró pai tra dí ció, hogy az író-fő hős vi szony csak na gyon szo ros 

le het.”26 Mát rai sor sa és Térey él mé nyei kö zöt ti össze füg gé se ket az író több ízben 

is vál lal ta. Ugyan csak a ré gi ó ra jel lem ző, hogy az ér tel mi ség a XVIII. szá zad vé gé től 

kezd ve ver set, re gényt és drá mát ír, ha a kor mány zat ról bí rá la tot akar mon da ni. 

Térey vál lal ta ezt a ha gyo mányt és a nem ze ti kon zer va tív kor mány zat ide jén po li -

ti kai sza tí rát írt. A szö veg né hány ki szó lá sa a je len le gi kor mány zat ra utal, ám nagy 

ré sze egy fik tív kor mányt tesz ne vet sé ges sé. A terrorkommandó ese té ben a nem -

ze ti ha gyo má nyok ból idéz pár szlo gent, de azo kat úgy el tor zít ja, hogy fik tív jel le gük 

érez he tő le gyen. Ha son ló an bá nik Térey a nem ze ti em lé ke zet tel is, pél dá ul a Rá ko si-

dik ta tú ra ide jé ből egye dül a ter ror gé pe zet lét re ho zó ját, majd ál do za tát, Rajk Lász lót 

eme li hős sé. Más tör té nel mi ala kok kö zül a II. vi lág há bo rú egy jel te len sír já ba te -

me tett ma gyar hon vé dot je le nít meg mél tó ság gal. 

Már a Pro to koll ese tén is je lez te a ver ses re gény mű for ma azt, hogy nem klasszi -

kus cse lek mény köz pon tú szö ve get ol va sunk, ha nem el be szé lő köl te ményt. Így  

a cse lek ményt a for ma ele ve el eme li a va ló ság sík já ból. A szö ve gek nem li ne á ris 

olva sa tú ak, ha nem szá mos ki ha gyás, el hall ga tás rej lik bennük. Mi vel a Pro to koll 

első sor ban bol dog ta lan sze rel mes re gény sokepi zód nyi ki té rő vel, a bo nyo da lom hi -

á nya nem za va ró. A leg ki sebb jég kor szak ese tén azon ban olyannyi ra hi ány zik  

a kulcsnarratíva, hogy a cse kély egy má su tán kö vet ke ző ese mény la zán tart ja össze 

a fik ci ót.27 A klí ma tör té net és a kor mány zat kri ti ka is te her té tel a szö ve gen, de még 

in kább el ne he zí tik a pamf let sze rű en meg írt je le ne tek, pl. a facebookos zak la tás ról. 

Az egymástól el tar tó dra ma tur gi ai epi zó dok ra utal va az egyik elem ző a re gényt 

tévéfilmsorozati for ga tó könyv ként ér tel me zi.28 A po li ti kai gyil kos sá gon kí vül min -

den más bo nyo da lom meg ol dó dik: az el ra bolt Biankát két órán be lül ki sza ba dít ja  

a rend őr ség, el rab ló ját örök re nyo mo rék ká te szi egy vad kan, s a hó ban el aka dó 

vajú dó anyát tank kal szál lít ják a szü lé szet re. 

A la za cse lek mény ali bi a pamf le tek hez, egy ben a ré gi ón kat olyannyi ra jel lem ző 

szar kaz mus hoz. Kö zép-eu ró pai kis ál la mok nyo mo rú sá ga így vá lik Térey tol lán blank 

vers ben írt sza tí rá vá, amely a kö zös iden ti tás hoz elég sé ges is – jég kor szak ide jén. 
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24     Uo., 75. 
 
25     Uo. 
 
26     DARVASI: i. m. (2011), 25. 
 
27     A nar ra tív szer ke zet hi á nyát fej te ge ti hosszan: THÍMÁR At ti la: Az Operenciás sza bá lyo kon is túl – Térey 

Já nos: Pro to koll = Kor társ 2011/4., 30. 
 
28     ZSOL NAI György: Térey Já nos: A leg ki sebb jég kor szak = Kor társ, 2016/1., 104. 



Utó szó 
 

A ta nul mányt a szer ző 2020 feb ru ár já ban zár ta le, a le adá sig el telt szűk más fél 

hónap ban azon ban az is mert vi lág több ele me is meg ren dült a 2019 ké ső őszén 

Észak-Olasz or szág ból és Kí na Vuhan tar to má nyá ból el sza ba dult ko ro na ví rus-jár -

vány kö vet kez té ben. Vi lág mé re tű jár vány volt már ko ráb ban is, de a mos ta ni még -

is ké szü let le nül ér te az em be ri sé get. Azt, hogy a jár vány és az ar ra adott jó és rossz 

vá la szok nem is me ret le nek, a ko ráb ban elem zett Pro to koll ban Térey meg mu tat ta  

a fő hős New York-i ki uta zá sa kap csán. A tár sa da lom- és kor mány zat kri ti ka mel lett 

a re gény nap ja ink ban leg iz gal ma sabb szá lá nak ak tu á lis vo nat ko zá sa az, ahogy  

a jár vány kap csán ki tört szük sé ges óva tos ság mel lett a pá nik kel tést és a hisz té ri át 

is be mu tat ja. 

Mát rai te hát az ENSZ klí ma csú csá ra uta zik, ami kor a bu da pes ti re pü lő té ren elő -

ször hall a jár vány ról. A hely zet le írá sa nap ja ink tö ké le tes má sa: 

 

„Itt a fo lyo mány: ház ról ház ra járt 

Egy me xi kói adó el len őr; 

S kli en sei át jár tak a ha tá ron...” 

„S most úgy hur col ják szét az új ra gályt, 

Ahogy a vi rág port szok ták a mé hek 

Az emi lyen ről, huss, az amo lyan ra.” 

Már ott a vé dő maszk a Fe ri he gyen, 

A fé lős uta sok szá ja előtt. 

Skultéti iz gul, ám jól lep le zi. 

Ő nem mu tat hat pá ni kot, de hogy. 

„Nem hord száj masz kot egy erős mi nisz ter, 

Ak kor se, ha tisztaságmániás.”29 

 

Ami kor a sze rep lők ha za ér kez nek, Bu da pes ten már sú lyos vál ság hely zet van. A re -

pü lő ről le szál ló uta sok ra nem is csu pán a vizs gá lat vár, ha nem eset le ges ka ran tén, 

ott hon ma ra dás. 2020. már ci us vé gén az egész or szág és ve le va la mennyi eu ró pai 

s ázsi ai or szág ön kén tes karanténba vo nult. 

 

Mond ják, Fe ri he gyen hőkamerát 

Ál lí tot tak fel a be ér ke zők nek. 

„A vé gén meg lásd, karanténba zár nak”, 

Mond ja Ko vács, s fa arc cal Mát rai: 

„Mert Pest bár mit meg en ged het ma gá nak 

La kói vé del mé ben, nem cso da: 

A re pü lő té ren, meg ér ke zé sünk kor 
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29     TÉREY: i. m. (2010), 212. 



Meg mé rik majd a hő mér sék le tün ket, 

S ha har minc nyolc fok: nem bocsátanak be.”30 

 

Térey pro fe ti kus erő vel lát ta a múl tat, s nem tud hat ta, hogy a köz vet len jö ven dőt 

is. Csak bíz ha tunk ab ban, hogy a Jég kor szak ban té ve dett.
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Fa lu si Már ton 

„Le he le tem is ordit: Meg hal tak a fák!” 
Nagy Lász ló és az ökokritika 
 

 

A po li ti kai ide o ló gi ák olya nok, mint a me leg há zak; szel le mi fa gyás pont alatt is ter -

mesz tik sa já tos esz té ti kai ide o ló gi á ju kat. Az iga zi, vi ru lens mű al ko tá sok tű rő ké pes -

sé ge azon ban fej let tebb a me leg há zi nö vény faj tá ké nál, túl élik a fagy kárt, a vi har -

kárt, mos to ha kö rül mé nyek kö zött is dú san ve ge tál nak. Nagy Lász ló köl té sze tét 

bíz vást ol vas hat juk az ökokritika fe lől is; ek ként az öko ló gi ai krí zis és a klí ma ka -

taszt ró fa pró fé tá i nak elő fu tá ra le het (ha ép pen ilyen elő fu tár ra van szük sé günk).  

A ter mé szet és a kul tú ra, a ter mé szet és a po é zis, a ter mé sze tes és a mes ter sé ges 

vagy az or ga ni kus és a me cha ni kus (a)szim met ri kus ellenfogalmait a rögzült iro da -

lom kri ti ka csak ugyan haj la mos le egy sze rű sí tő en tár gyal ni. E je len ség mö gött nem is 

el ső sor ban a po li ti kai ide o ló gi ák ki sa já tí tó ha tal ma hú zó dik meg, ha nem an nak gond 

és baj nél kül el sa já tít ha tó ma gya rá zó ér té ke. A táj köl té szet lí ri ku sa ugyan úgy ál do -

za tul esik a sematizációnak, mint a ro man ti ka kor stí lu sa. A köl tő esze rint a szelf 

rep re zen tá ci ó ja gya nánt ve tít be le pri mer emo ci o ná lis tar tal ma kat a ter mé szet ősi, 

érin tet len vad vi lá gá ba, ahol azért ke res me ne dé ket, mert nem tud ja tar ta ni a rit must 

a modernitás fel gyor sult tech ni kai fej lő dé sé vel, az indusztrializáció el ma gá nyo sít ja, 

el ide ge ní ti kéz mű ves mes ter sé gé nek ter mé ké től, élet pá lyá ja nem fe lel meg a gát -

lás ta la nul ön ér vé nye sí tő és tár sa in ke resz tül gá zo ló nyárs pol gá ré nak. Jonathan Bate 

Romantic Ecology (1991) cí mű köny ve pél dá ul er re a (bal ol da li gyö kér ze tű) ideo lo -

gémára mu tat rá, amely ben Wordsworth, a „ter mé szet köl tő je” szem be he lyez ke dik 

a po li ti kai gaz da ság tan konst ruk ci ó já val.1 

Mind ez per sze már a XVIII. szá za di tár sa da lom el mé le tek ben sem ennyi re le csu -

pa szí tot tan je lent meg, ami kor az Eu ró pán kí vü li né pe ket is be kel lett il lesz te ni  

a Ge ne zis te rem tés tör té ne té be; a ter mé szet tu do má nyos ered mé nyek ből pe dig  

a kor tár sak ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy az em ber nek és a ter mé szet nek 

egy ként van tör té nel me.2 Mind azon ál tal a ter mé szet a szük ség sze rű ség, az em be ri 

tör té ne lem vi szont a sza bad ság bi ro dal ma. Az ahistorikus ter mé sze ti ál la po tot fel -
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1      BATE, Jonathan: Romantic Ecology. Wordsworth and the Environmental Tradition. New York, Routledge 
Revivals, 1991., vö. BATE, Jonathan: Egy vers öko szisz té má ja. Ford. Orosz Ka ta, Sza bó Má té = Li get, 
2005., 5. sz., https://ligetmuhely.com/li get/jonathan-bate-egy-vers-okoszisztemaja/ (utol só le töl tés: 
2019. 11. 06.) 

       Uo.: „A vers vi lá ga így jól sza bá lyo zott öko szisz té má ra ha son lít. Keats ösz tö nö sen rá érez a kö zös ség 
öko ló gi á já nak tit kos sza bá lyá ra, hogy a biodiverzitás a túl élés és az öko szisz té mák ba il lesz ke dés egyet -
len le he tő sé ge. A biodiverzitás olyan elv függ vé nye, me lyet lát szó la gos több let nek ne vez he tünk. Hogy 
az idő já rás tá ma dá sa i val szem be sze gül hes sen, az öko szisz té má nak meg fe le lő mennyi sé gű faj ra van 
szük sé ge, me lyek ből meg újít hat ja ön ma gát. Bi zo nyos fa jok, me lyek sem mi lyen nyil ván va ló célt nem 
szol gál nak az egyik homeosztázisban, dön tő sze rep hez jut hat nak a kör nye ze ti fel té te lek meg vál to zá -
sa ese tén. Fö lös le ges sé gük lát szó la gos: va ló já ban nél kü löz he tet le nek.” 

 
2      KO VÁCS Gá bor: Faj, nem zet, nem zet ka rak ter – Ter mé szet versus tör té ne lem (Esz me tör té ne ti váz lat) = 

Nem zet, faj, kul tú ra a hosszú 19. szá zad ban Ma gyar or szá gon és Eu ró pá ban. Szerk. Hörcher Fe renc, Laj -
tai Má tyás és Mes ter Bé la, Bp., MTA Böl csé szet tu do má nyi Ku ta tó köz pont Tör té net tu do má nyi In té zet, 
2016, 117–120. 



té te lez het jük ugyan a hu ma ni tás ra néz ve szük ség sze rű en bor zal mas nak (Hobbes) 

vagy idil li kus nak (Rousseau), az em be ri ség kul tú ra előt ti ős kö zös sé gét egye te me -

sen ni vel lá ló nak (Hobbes és Rousseau) vagy olyan nak, amely a kü lön bö ző né pek 

egye di sé gét hor doz za ma gá ban (Herder), ám annyi kez det től fog va bi zo nyos nak 

lát szott, hogy pusz tán potencialitás; a sza bad ság ra és a tö ké le te se dés re va ló ké pes -

ség az em bert ki eme li be lő le és fö lé be he lye zi. A ter mé szet te hát meg al ko tás ra vá ró 

szfé rá ja az élet vi lág nak, s nem csak a tu do mány, ha nem a mű vé szet is fo lya ma to san 

lét re hoz za ter mé sze tét, természetfilozófiáját; sőt utób bi az előb bi be fo lyá sa alatt 

hajt ja vég re ezt. En nek fo lyo má nya, hogy a tör té ne lem és a ter mé szet tu do mány új 

és új el kép ze lé sei, pa ra dig mái ha tást fej te nek ki a köl tői ter mé szet raj zok ra, a „sze -

rel mes föld rajz ra”. Nem ki zárt – bár ne he zen len ne bi zo nyít ha tó – e ha tás me cha -

niz mus köl csö nös sé ge, va gyis a mű vé szi lá tás mó dok be fo lyá sa a ter mé szet tu do -

mány ra; min den eset re ugyan az a tör té nel mi kör nye zet ala kít ja gon dol ko dá su kat. 

A ro man ti ka ide jén elő tér be ke rült a meg is me rő én és a meg is me ren dő ter mé szet 

vi szo nyá nak mi ben lé te a mű al ko tá sok kons ti tú ci ó já ban is. A kő zet ta ni vagy a ké -

mi ai is me re tek kö ré nek rob ba nássze rű ki szé le se dé se a köl tők fi gyel mét is ar ra hív ta 

föl, hogy a nyelv af fé le re lik tum; ha a hét köz na pi hasz ná la ta so rán rá ra kó dott tör -

me lék től meg tisz tít juk, a kul tu rá lis kor szak be kö szön tét meg elő ző idő szak tu dá sát 

hor doz za és őr zi. „Fichte a ter mé sze tet mint a tu dat ta la nul mű kö dő ab szo lút én ter -

mé két fog ja fel, Schelling vi szont az önál ló an lé te ző és mun ká ló ter mé sze tet mint 

egy fo lya ma to san te rem tő erő ként mű kö dő szub jek tu mot mu tat ja be” – jegy zi meg 

Gurka De zső.3 Akár me lyik ki in du lást is vá lasz tot ták, a nyelv te rem tő köl tői stí lus -

irány za tok va la mi fé le ter mé sze tes hez igye kez tek hoz zá fér ni. Akár fé lel me tes nek, 

akár csá bí tó nak tün tet ték föl, akár a mysterium tremendum et fascinosum val lá sos 

ré vü le té nek, akár az arany ko ri autenticitás él mé nyét vél ték át él ni ál ta la, a ter mé -

sze tes ség esz mé nye do mi náns esz té ti kai sze re pet ka pott, ami a hu sza dik szá zad -

ban sem me rült fe le dés be, leg fel jebb át ér té ke lő dött. Vol ta kép pen a ter mé sze tes nek 

ki já ró tisz te let övez te az an tik for ma kul tuszt épp úgy, mint a ro man ti kus antimi mé -

sziszt; az avant gárd tö rek vé se ket épp úgy, mint a performanszot vagy a koncep -

tualiz must. A ter mé szet ről al ko tott ál ta lá nos, hét köz na pi kép ze tek pe dig mind  

a ter mé szet tu do má nyos, mind a mű vé sze ti is ko lák ta ní tá sa i ból táp lál koz nak. A ter -

mé sze tet át ala kí tó, ural ma alá haj tó és sa ját ké pé re for má ló hu mán kul tú ra so ha sem 

ta pasz tal hat ja meg, mi is az a par excellence ter mé sze tes, egyik leg hőbb vá gya még is 

az, hogy a közelébe fér kőz zön. A nem ze ti par kok élő vi lá gá nak kon zer vá lá sa ugyan -

ab ból az el vá gyó dás ból, ha tet szik, ugyan ab ból a tra di ci o na lis ta mo ti vá ci ó ból fa kad, 

mint Várkonyi Nán dor vagy Kodolányi Já nos spe ku lá ci ói az ősi gon dol ko dás min tá -

za ta i ról, vagy mint a né pi kul tú ra irán ti ter mé sze tes von za lom: ösz tö nö sen ke res sük 

az archaikusat, amely kul tu rá lis em lé ke ze tünk túl sza bá lyo zott sá gá tól, a meg kö vült, 

meg cson to so dott ká non tól el tér. „Schelling A transz cen den tá lis ide a liz mus rend sze ré -

ben ki fej ti, hogy az anyag konst ruk ci ó já nak fel tá rá sa ma ga is konst ru á lás: »Az anyag 
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3      GURKA De zső: A schellingi ter mé szet fi lo zó fia és a ko ra be li ter mé szet tu do má nyok kor res pon den ci ái. Dok -
to ri ér te ke zés. Bp., Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Tech ni ka-, Mér nök- és Tu do -
mány tör té ne ti Multidiszciplináris Dok to ri Is ko la, 2005, 23. 



va ló já ban nem más, mint a te vé keny sé ge i nek egyen sú lyá ban szem lélt szel lem«, így 

»ami kor az én az anya got konst ru ál ja, vol ta kép pen sa ját ma gát konst ru ál ja«.”4 Mi 

egyéb hát a köl tő ter mé sze tes fe la da ta, mint az ősi, ere de ti, a ter mé sze ti ál la pot hoz 

mi nél in kább hoz zá fé rő, a kul tu rá lis ál la pot ból fo ko za to san ki ve sző ki fe je zés mód 

meg ta lá lá sa; va gyis a vissza haj lás az au ten ti kus és ori gi ná lis nyelv szem lé let hez, 

gon do lat köz lés hez? Csak hogy ez a ter mé sze tes ség ugyan úgy mes ter sé ges, mint 

köz té ri park ja ink, te le pí tett er de ink, vé dett ta va ink fló rá ja és fa u ná ja. 

Pon to sab ban: me gis me rő te vé keny sé günk nem vá laszt hat ja szét bennük a ter -

mé sze test és a mes ter sé gest; ku dar cá ba még sem nyu god hat be le. A ma gyar köl tői 

tra dí ci ó ban a ter mé sze tes mi nő ség ről val lott el kép ze lé sek az anya nyelv mély ré te -

gé nek és a nem zet, a kul tu rá lis kö zös ség ke let ke zé sé nek ku ta tá sát össze kap csol ták. 

Eb ből ve zet he tő le, hogy az al ko tón ként és ko ron ként vál to zó né pi ség kon cep ci ók 

nem csak új köl tői for ma nyel ve ket és mű fa jo kat hoz tak lét re, ha nem a nem zet esz -

mét is „csi no sí tot ták”. Arany Já nos nak a hi ány zó ős eposz meg ta lá lá sá ra, pót lá sá ra 

irá nyu ló köl tői prog ram ja egy lap ra tar to zik Ady End re új sze rű en ar cha i zá ló rit -

mus kép le te i vel vagy Weöres Sán dor szim fó ni á i val. Az új for ma nyel vek, a köl tői 

igaz sá gok va la hány szor mű kö dés be lép nek, a pra xis po li ti ka ki sa já tí tó szán dé ka i nak 

si ke ré től és tör vény sze rű sé ge i től füg get le nül is új ra ala pít ják a nyel vi kö zös sé get.  

A ter mé sze tes mi ben lé té ről zaj ló dis kur zus áll Kazinczy Fe renc és Kármán Jó zsef 

vi tá já nak hát te ré ben, de ez ala poz ta meg a bar tó ki mo dellt épp úgy, mint az újfolk lo -

rizmust, és ez okoz za a nép tánc autenticitása – má so lás versus fel dol go zás – kö rü li 

bo nyo dal ma kat is. A kü lön fé le lí rai nagy kom po zí ci ók mind un ta lan ezt a ha gyo -

mányt újít ják meg; a te rem tés mí tosz és az apo ka lip ti kus ví zió diegetikus ke re té ben 

vi lág ma gya rá zó igé nyé vel gya ko rol nak kultúrkritikát, va la mint fe sze ge tik a ter mé -

szet és a po é zis, az or ga ni kus és a me cha ni kus ha tá ra it. Vö rös marty Mi hály, Arany 

Já nos és Arany Lász ló hős éne kei, el be szé lő köl te mé nyei, Kas sák La jos nak a Já nos 

vi téz nar ra tív szer ke ze tét parafrazeáló po é má ja, A ló meg hal a ma da rak ki re pül nek, 

mind-mind ezt va ri ál ják – a tu dás szo ci o ló gia és a mű velt ség esz mény el té rő fel té -

te lei, fel te vé sei kö ze pet te –, akár csak Weöres Sán dor, Ju hász Fe renc és Nagy Lász ló 

hosszú ver sei, vagy nap ja ink ból Tor nai Jó zsef má gi kus rá ol va sá sai és Térey Já nos 

ver ses epi ká ja.5 

Túl zot tan le egy sze rű sí tő te hát, ha Nagy Lász ló hí res hosszú éne két, A Zöld An gyalt 

(1965) csu pán a po li ti kai kon tex tus ban he lyez zük el, mi sze rint a pa rasz ti kul tú ra 

kol ho zo sí tást kö ve tő pusz tu lá sá ról ad hírt, til ta ko zá sul föl emelt uj jal a szel le mi és 

tár gyi vesz te sé ge ket lel tá roz za. A vers va ló já ban egy pro fán, a de- és reszakrali zá ló 

tö rek vé se ket szin te ti zá ló, ké ső mo dern te rem tés mí tosz, amely a ter mé szet és a kul -

tú ra vég ze tes meg ha son lá sát te szi ér zék le tes sé. Eb ből az as pek tus ból a Gilgames-

eposz és a Cantata pro fa na böl cse le ti prob lé má ját, eg zisz ten ci á lis drá má ját vi szi 

szín re. Gilgames, a vá ros ál lam, a föl di ki rály ság két har mad részt is ten tör vény ho -
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4      GURKA De zső: A ter mé szet és a po é zis fo gal má nak kö zös vo ná sai Schelling jé nai kor sza ká ban, 
http://www.c3.hu/~prophil/pro fi054/gurka.html (utol só le töl tés: 2019. 11. 06.) 

 
5      FA LU SI Már ton: Arany Já nos lí rá já nak és ver ses epi ká já nak re cep ci ó ja a kor társ ma gyar köl té szet ben = 

Hungarológiai Köz le mé nyek, 2017, 2. sz., 49–70. 



zó ja meg ala pít ja a kul tú rát; épít ke zé se i vel szük ség kép pen el sza kad a ter mé sze tes 

rend től, amin már Enkidu, a vad em ber sem se gít het: ba rát sá got kell köt ni ük ah hoz, 

hogy együtt győz zék le a céd rus er dő őrét és az égi bi kát, együtt vé del mez zék a ci -

vi li zá ci ót. De a szar vas sá vál to zott fiú mí to sza is ar ról ta nús ko dik, hogy a ter mé szet 

ter ré nu má ba töb bé nem tér het vissza bün tet le nül az em ber, amit Ju hász Fe renc 

köl te mé nye (A szar vas sá vál to zott fiú ki ál to zá sa a tit kok ka pu já ból, 1955) meg ren -

dí tő en je le nít meg. Mind két vers, Ju hász Fe ren cé és Nagy Lász lóé is egyé ni e sí ti,  

a szub jek tív sors ér zet tel és a tör té nel mi hely zet tu dat tal, va la mint az új tu do má -

nyos vi lág ké pek ele me i vel te lí ti, mé lyí ti el a heideggeri „lét fe lej tés”, az ide gen ség 

egye te mes ta pasz ta la tát, a lét és a lé te ző on to ló gi ai dif fe ren ci á ját.6 

Mi fé le mi ti kus erőt kép vi sel a Zöld An gyal? „A vers ele jé től vé gé ig egyet len drá -

mai be szá mo ló ar ról, hogy vé ge van egy vi lág nak, a pa rasz ti nak, ame lyik szép volt, 

utá la tos volt, nyo masz tó és meg vál tás ra ítélt, vé ge van, te hát le kell ve le szá mol ni, 

s el kell tő le bú csúz ni il len dő en” – fo gal ma zott ró la Csoóri Sán dor (A Zöld An gyal, 

1966)7. Ez a meg ál la pí tás ugyan igaz, de csak rész igaz ság, mert ami nek vé ge van, az 

nem csak a pa rasz ti kul tú ra, ha nem mind az, amit a hu sza dik szá zad má so dik fe lé ig 

a kul túr em ber kul tu rá lis ér ték nek tart ha tott. Sőt a pa rasz ti kul tú ra mint si rat ni va ló 

és cso dá lat ra mél tó kul túr tech ni ka ép pen ak kor és az ál tal jött lét re, ami kor és aho -

gyan vé get ért, ami kor és aho gyan el kel lett si rat ni, föl kel lett mér ni, és gra mo fon -

fel vé te lek re, mag nó sza la gok ra, ka zet ták ra kel lett rög zí te ni, ki me re ví te ni a „hu szon -

ne gye dik órá ban”. De va jon tu laj do nít ha tunk-e je len tő sé get en nek a hu sza dik 

század vé gi entrópiakultusznak? A Zöld An gyal nem tör té nel mi ka tak liz ma, még csak 

nem is ele mi csa pás, ha nem a ter mé szet apo ka lip ti kus lá to má sa, az em ber ben 

szunnya dó és a koz mosz ban la ko zó ter mé szet szim bó lu ma, amely vissza hó dít ja  

a Föl det, a Kék Boly gót az em be ri be avat ko zás tól; ek ként te hát szak rá lis tör vény -

ho zó.8 Az ál ta la megin du ló akkulturáció és re kul ti vá ció a te remt mé nyek szá má ra 

ka taszt ro fá lis, ám ez a ka taszt ró fa el len áll ha tat la nul vonz za a te remt mé nye ket.  

A vers er ről az örök di na mi ká ról tu dó sít: az em ber primordiális vá gyá ról, hogy 

vissza tér jen a ter mé sze ti ál la pot ba, va la mint a vissza té rés meg sem mi sí tő kö vet -

kez mé nyé ről. Ne té vesszük szem elől, hogy a ha la dást gyak ran va la mi lyen ősi nek 

a ke re sé se foly tán in téz mé nye sí ti a tár sa da lom; aki az ősi tu dást ku tat ja, aka rat la -

nul is a ha la dás esz kö ze, aki a ha la dás szol gá la tá ba sze gő dik, aka rat la nul is va la mi 

ősit ele ve nít föl. A Zöld An gyal az a ter mé sze tes szubsz tan cia, amely az em ber 

töké le te sed ni kí vá nó, rousseau-i haj la má ból fa kad a „ki hűlt középkultúrában” (Ber -
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ko dik hoz zá.” 



gya jev); a kívülállás és az ál do zat ho za tal, a sze cesszió és a devotio ré vén a val lá sos 

meg vál tás hit pro fán hi e del me. A Zöld An gyal a köl té szet és a tu do má nyos ság is, 

pon to sab ban e ket tő ter mé szet kép ze te i nek mi ti kus jel ké pe; fel for gat és át lé nye gít. 

Vég ső so ron te hát nem más, mint a kul tú ra ter mé szet fel fo gá sa pusz tít ja el a ter mé -

sze tet, a ter mé szet kul tú rá ját. Kul tú rán kat az a ter mé szet pusz tít ja el, ame lyet lét -

re hoz, de nem is ter mé szet, ami nem pusz tí tó ere jű. A Gó lem élet re le helt agyag tö -

me ge rom ba dön ti az épü le te ket, mint Gustav Meyrink film jé ben (A Gó lem, 1920); 

Sha kes pe a re Kalibánja el ége ti a köny ve ket, mint Sza bó Lő rinc ver sé ben (Ka li bán, 

1923). A nép mű vé szet, mi helyst a kul túr ipar fo gyaszt ha tó vá szab vá nyo sí tott, ha -

szon szer ző ága za ta ként – pél dá ul mint vi lág ze ne – ter jed el, sa ját ma gát kez di föl -

emész te ni; de a ter mé szet vé de lem és az ökotudatos élet mó dok is a glo bá lis üz let -

po li ti ka, a nagy üze mi tu riz mus és a már ka füg get len ön hitt ség esz kö ze i ként ve szik ki 

ré szü ket a ter mé szet ká ro sí tás ból. A Zöld An gyal ily mó don a har ci ri a dót fú jó zöld 

ide o ló gi ák ra is utal hat ma már, ame lyek akár tud tu kon kí vül is tá mo gat ják és fenn -

tart ják az éle sen bí rált ér tel mi vi lá got és gaz da sá gi szer ke ze tet. 

„Nem züllenek el a fák, a fü vek, a gyo mok, / nem züllenek el a mo hák, a nyi rok 

zöld erei, / zú dul va jött a Zöld An gyal a ház ra, ahol szü let tem, / meg je löl te a há zat 

s vi lá gát az íté let je le i vel” – így kez dő dik a vers. Az An gyal – amely „vi hog” és „rö hög” 

– „tom bo ló zöld pa ri pák kal” és „óri ás zöld bi kák kal” ér ke zik egy fe lől, sőt „rö fö gő zöld 

ko cái te le ma la coz zák a ker tet”, más fe lől „pi ri nyó zöld se re gei, tal pa sak és ka cso sak, 

/ be vesz nek min den zu got [...]”. A ter mé sze ti vi lág va la mennyi lét ré te ge, a bi osz fé ra 

for dul itt az agrikultúra, a gon do zás, a mű ve lés (Pflege) el len; a vi o la, a ró zsa, a já -

szol, a fa lak, a mész és a mal ter, va la mint a be ren de zé sek ál tal fel ölelt ház és a ház 

kö rü li te en dők vi lá gá val szem be. A kul tú ra te rem tő lény, az „apám” pe dig ka pi tu lál; 

att ri bú tu ma it, a két ér tel mű – szó sze rin ti, bib li kus és át vitt ér tel mű, ós di je len té sé vel 

a mí to szi és az élet raj zi szfé rát össze kap cso ló – jel ző vel il le tett, szin te re lik vi a ként 

ke zelt tár gyi esz kö ze it pe dig – mint egy a meg adás gesz tu sa ként – ár tal mat la nít ja: 

„a vízözönelőtti / föl sze re lést le rak ta elé jük fe hé ren / apám, ki volt a ke mény szer -

szá mok csil la ga!”. A „fe hé ren” mód ha tá ro zó ja is ket tős ér tel mű, hi szen utal hat az 

ijedt ség re vagy be teg ség re, de a fan tasz ti kus vers bé li cse lek mény re is, mely ben 

nem va lós ala kok, csu pán csil la gok ból alá szál ló, ha lá lon tú li kí sér te tek sze re pel nek. 

A „szer szá mok csil la ga” is nyel vi já ték: egy szer re le het a szer szá mok ura, egy szer re 

le het szer szám ma ga is, csil lag kulcs vagy csa var hú zó, a vi lág min den ség al kat ré sze. 

A má so dik szö veg egy ség ben az apalá to más gi gan ti kus mé re te ket ölt. Mi köz ben 

a ter mé szet át ve szi a ha tal mat, to roz va vi gad, gaz dag me ta fo ra kin csé vel rá te lep -

szik a föld mű ve lés tel jes ar ze nál já ra – „gom ba-ku pi cák kal zöld arany bár-pult az 

iga” –, az apa a theomachiák fa bu lá já ba il lő en, he ro i ku san da col a rom lás sal: „hold -

fény-os tor ral ke zé ben ott ül a dér fe jű em ber, / hin táz va egy hely ben vág tat, bo ro -

san, fo gat la nul”. Az apa iko nog rá fi á já ból a pa raszt em ber is me rős áb rá zo lá sa sej lik 

ki, de avítt jel vé nyei, tar to zé kai bom lás nak, ro ha dás nak in dul nak: „s nem ve szi 

észre, hogy in gét meg eszi a har mat / s ba kan csa csu pa pe nész-bul la, csi ga nyál-

cirka lom”. A lá to más meg ne ve zé se, a „zöld la ko da lom” a fé ke vesz tett dá ri dó és  

a feketemágia szer tar tá sa it idé zi meg; egyút tal a Me nyeg ző cí mű ver set, amely böl -

cse le ti sí kon az in di vi du um és a kollektívum har mo ni kus vi szo nyá nak meg szű né sé -

ről ké szít tab lót. A Zöld An gyal a ter mé szet és a kul tú ra, a Me nyeg ző az egyén és  
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a tár sa da lom kap cso la tá nak hely re hoz ha tat lan meg rom lá sát, mo rá lis csőd jét fe je zi 

ki. A pár ver sek szem lé let mód já ra jel lem ző a kü lön bö ző stí lus mi nő sé gek ke ve ré se: 

Nagy Lász ló vi lág kép al ko tó, polifón és or ga ni ku san bur ján zó vers épít ke zé sé nek 

szó la mai azért disszo nán sak, hogy az egyén, a kö zös ség és a ter mé szet egymástól 

va ló el sza ka dá sát de monst rál ják. Csak hogy a Zöld An gyal a kor sze rű tech no ló gi á -

val, re pü lő vel és ve tő gép pel is tá mad, ha ma íród na a vers, a robotika va ló szí nű leg 

köz pon ti sze re pet töl te ne be vi zu á lis össze te vői kö zött. Nem va la mi fé le pa raszti 

idill be tör be ez a tech no ló gia, ha nem a koz mosz ban ma gá ra ha gyott te remt mény 

ele mek kel ha da ko zó, eg zisz ten ci á lis szo ron gá sát fo koz za. A ter mé szet egy re el len -

sé ge sebb, egy re fé lel me te sebb ala kot ölt, mert ilyen né ala kít ja a kul tú ra; a koz mosz 

vissza süllyed a ká osz ba. A pa te ti kus és tra gi kus stí lus mi nő ség is egy re iro ni ku sabb; 

a be szé lő már el ső ki szó lá sa kor re to ri kai esz kö zök kel és biografikusan is dis tan ci át 

te remt tár gyá tól, az egy ko ri fel ne ve lő kö zeg től: „csak hajt ga lopp ban őr jöng ve, ra -

jong va a gő zök / sma ragd lo bo gói kö zött haj long va, haj rá, apám! / üvöl tök ne ki két -

száz ki lo mé ter ről ci ni ku san, / de vil lany-ko ro nás fe je met hir te len el olt ja a bá nat”. 

Az iró nia per sze fő ként ön iró nia, a meg szó la ló ra ref lek tá ló gon dol ko dói ma ga tar tás, 

hi szen mi lyen könnyű is ké nyel mes tá vol ság ból nosz tal gi áz ni, a ma gas össz tár sa -

dal mi kom fort fo ko zat ból szo rí ta ni ter mé szet és kul tú ra ha gyo má nyos, egy sé ges 

fel fo gá sá nak győ zel mé ért. Nap ja ink ökotudatos szó szó lói is gya kor ta üde kör nye -

zet ben, meg hitt ív fény ben cse pü lik em ber tár sa i kat, majd le olt ják a vil lanyt, és halk 

me lan kó li á val hajt ják álom ra Apple lap top ju kat. A vers szö veg szer ve ző el ve nap ja -

ink kul túr kri ti kai irá nyult sá gát, a mediális kul tú ra tu do mányt is fon to ló ra ve szi, ame -

lyet Ke resz tes Ba lázs és Smid Ró bert így fog lal össze. „Az em be ri és ál la ti lé nyek 

kö zöt ti kü lönb ség nem gon dol ha tó el kul túr tech ni kai köz ve tí tés nél kül. Ez egy ben 

azt is vi lá gos sá te szi, hogy a kul túr tech ni ka-ku ta tás ban a poszthumán nem az »em -

ber utá nit« vagy a »már nem em bert« je lö li, ha nem ar ra kí ván rá vi lá gí ta ni e ki fe -

je zés sel, hogy amit em ber nek ne vez tek, az min dig is az em be ri és nem em be ri 

onto ló gi ai össze fo nó dá sá ból szár ma zik. Ar ra utal, hogy so ha sem vol tunk »pusz tán« 

em be rek.”9 

A har ma dik szö veg egy ség ben „már a szo ba tük ré ben né zi ma gát a dzsun gel”, és 

„zöld szár nyak zu hog nak az ágy ra, ahol szü let tem”. A bel ső tér be nyo mul be im már 

a „nö vé nyi sza bad ság”, az anya meg szó lí tá sá val a be szé lő a női prin cí pi u mok sor -

va dá sát so rol ja, re giszt rál ja; a ter mé keny ség és a csa lá di meg tar tó e rő, a gyö kér,  

a fun da men tum, a fal, a mész, az ágy a ma guk kéz zel fog ha tó va ló sá gá ban es nek 

áldo za tul, de a „sejt lán co la tok” epigenetikai ron cso ló dá sa, az utó dok gén ki fe je ző dé -

sé nek szü lők től örök lött za va rai is fel szín re ke rül nek. A vers komp le xi tá sát az ad ja, 

hogy a ter mé szet – az ás vá nyok, a gom bák, a nö vé nyek, az ál la tok, a gé nek for má -

já ban – és a kul tú ra – a „vízözönelőtti” és a kor sze rű tech no ló gia for má já ban – nem 

aszim met ri kus fo ga lom pá rok; egy szer re kép vi se lik a poiészisz ön épí té sét, az au to -

nó mi át és a bi o ló gi ai szük ség sze rű sé get, a de ter mi ná ci ót. A köl te mény te tő pont ján 

a be szé lő fi zi kai mi vol tá ban is ve szé lyez te tett, a tes té be ha to ló ter mé szet tel va ló 
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azo no su lás ra kény sze rül, ami rom lás ként tu da to sul, pe dig az arany kort is vissza -

hoz hat ná: „már nyers gyö ke rek bör tö né ben a test, már gyom rom egy ko sár gyö kér 

[...] mert iga zán most ér zem ízét a föld nek, / iga zán a har mat ha tal mát, a fű-gyö ke -

rek / fú ró it ele gáns ru há mon át a ve lőm ben, / szét fe szí tett áll kap csom ban tus kós tul, 

ko ro nás tul / a fel nőtt akác fát: fenn su ho gó zöld ver se met”. 

A pom pás fo gal mi me ta fo rá val – „em lé ke im, / lel kem csor dái” – in du ló ne gye dik 

szö veg pa nel a Ju hász-vers hez ha son ló szi tu á ci ót ír le: a köl tői én nem tér het vissza 

lét és lé te ző ős egy sé gé be. A „pusz tul ja tok be lő lem ün ne pe im” ke se rű kö ve te lé se,  

a bá jo lók ditirambikus zak la tott sá gá val a bi zarr em lé kek el uta sí tá sa, a me se, a mí tosz 

„rot ha dá sá nak”, a biomorf me ta fo rák kal ér zék le tes sé tett ér ték vi lág pusz tu lá sá nak 

– egy szó val: a fe lej tés – sür ge té se nyil ván va ló an el len ke ző ha tást kelt. A tu dás és  

a tech ni ka új vi lá gá ba a be szé lő nem il lesz ked het be ré gi kö tő dé sei mi att, mint 

ahogy vissza fe lé sin csen út szá má ra. Kul tú rá ja vég ér vé nye sen el ide ge ní tet te tő le  

a ter mé sze tet, ez ál tal iden ti tá sát is meg kér dő je lez te. Ezt nyo ma té ko sít ja az utol só 

szö veg blokk fen sé ges zár la ta, a „be szi vá rog az anyai sí rás” tör vé nyé nek fel is me ré -

se; an nak, hogy „a mél tó gond is a mi énk”. Kö te les sé günk, hogy „út ján a hű lo va sok -

nak hir te len to vább ro han junk”, örök ér vé nyű er köl csi im pe ra tí vusz a tom bo ló ter -

mé szet meg sze lí dí té se. A „to vább” ha tá ro zó szó nyo masz tó geminációja szer ve zi  

a höm pöly gő, több szö rös hal mo zá sok kal ter helt kódát: „to vább a kert gya nánt ön -

tö zött be to non át, / a ha zán, csil la gok haj tó szí ján, ko ló ni ák tü zes ze né jén, / [...] hogy 

a vég ső suj tás után a föl ol do zást a Zöld An gyal hoz za, / s ma ga san játsszon szí vem: 

a fény ből ki tép he tet len le vél!” A koz mi kus di men zi ók egé szen a Tej útig és a meg -

vál tá sig re pí tik a köl tői én kép ze le tét, amely vé gül hi tet tesz a ter mé szet rend jé nek 

ko di fi ká lá sa mel lett. A Zöld An gyal elsöpri ugyan a be szé lő kul tú rá ját, de a vi lá gos -

ság ban sar ja dó egyet len le vél a sze mé lyes sors vál la lás jel ké pe ként mu tat ja, hogy  

a helyt ál lás is te ni, ter mé szet fö löt ti pa rancs, amely nek en ge del mes ked nünk kell;  

a „Le he tet le nért” is sík ra kell száll nunk. 

Nagy Lász ló az Él je nek a fák! cí mű, ké sei (1977) ver sé ben már elé gi kus hang -

nem ben fo hász ko dik a fák ke gyel mé ért. „Zöld mennye ze tű kli ni ka kel le ne im már. 

Gyógy ít sa tok meg, nyírfadoktornők, ápo ló nők, ti pa tyo la to sak! Áhí to zom a fák ra  

a füst kö te lei közt.” A vers zár lat lá to má sa az er dő ir tá sok és fa ki vá gá sok me ta fo rá ján 

ke resz tül az em be ri mél tó ság jog fosz tott sá gát si rat ja. A ci ga ret ta füst és az er dő tü -

zek ana ló gi á ja – „Le he le tem is ordit: Meg hal tak a fák” – az eső er dők a Föld tü de je 

to po szát po en tí roz za. „Ki cso da dú dol ja e go nosz böl cső dalt a pi ri nyó föld go lyó nak? 

A be ton-szí vű. A vo nal zós vak ter ve ző. A pusz tí tás ter ro ris tá ja. Ő uta sít fű részt  

a fá hoz, koz mi kus testvéremhöz, aki hez hű sé gem, imá da tom lán col.” Itt a fák egy -

ér tel mű en a kozmosszal har mó ni á ban élő ho mo sa pi ens em ber ké pé re utal nak me -

to ni mi kus név át vi tel lel. A táj jal együtt az em ber ből istenképisége vész el. A hu ma -

nis ta Bildung-esz mény ef fé le, himnikus ki nyi lat koz ta tá sa nyil ván va ló an nem vág 

egy be Timothy Morton ant ro po morf iz mus iránti el le nes sé gé vel.10 Nagy Lász ló köl -
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té sze té nek tájlírája, természetfilozófiája azon ban a ma ga össze tett sé gé ben lát ja, 

hogy a mai ci vi li zá ci ó tól im már el vá laszt ha tat lan mind az, ami a „fel vi lá go so dás dia -

lek ti ká já nak” kö vet kez mé nye. Ta lán nem túl zás, ha a Zöld An gyalt tár sa da lom fi lo -

zó fi ai kon tex tus ban is el he lyez zük. A tech ni kai ha la dás vív má nyai, jó té te mé nyei 

nél kül a po li ti kai és a kul tu rá lis ér te lem ben vett kö zös sé gek im már ugyan úgy ha -

lál ra len né nek ítél ve, mint ahogy a Kék Boly gó erő for rá sa i nak fel élé se mi att im már 

bi zo nyo san ha lál ra van nak ítél ve. Oly bá tű nik, hogy cse lek vé si le he tő sé ge ink kor -

lá to zot tak: vagy a tár sa dal mi, vagy a ter mé sze ti ka taszt ró fát vá laszt hat juk. 

A Zöld An gyal a klímaapokalipszis kül döt te ként szár nya i val itt ver des kö röt tünk.
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Smid Ró bert 

A tö rő dés ere de te: a ter mé szet mint gond 
(kö zös sé gi ker tek és nem ze ti par kok) 
 

 

„Oh, what a shame we gotta pay for reality.” 

(Yungblud: I Love You, Will You Marry Me?) 

 

A dol go zat alap öt le tét fur csa mó don nem va la mi faj ta ter mé sze ti je len ség, mint in -

kább egy olyan, a min den na pok ban ki ke rül he tet len né vált szlo gen ad ta, amely jól 

mu tat ja a ki égett ség tár sa dal má nak mű kö dés mód ját. A ki égett ség tár sa dal má ban Han 

Bjang-Csal ana lí zi se sze rint a Michel Foucault-i fe gyel me ző disz po zí ci ót fel vál tot ta 

a tel je sít mény el vű ség, a til tá so kat pe dig a min den re va ló ké pes ség po zi tív suly ko -

lá sa. Azon ban ez nem a Hannah Arendt-i vi ta activa ki tel je sí té sé hez, mint in kább 

ah hoz ve ze tett, hogy az em ber animal laboransként sa ját ma gát kezd te ki zsák má -

nyol ni:1 ma egy szer re zsák mány és ra ga do zó. Bár Han el is me ri, hogy a foucault-i 

szelf még min dig az im mu ni tás egyik emi nens te re pe, a ki égett ség/tel je sít mény el -

vű ség tár sa dal má nak preg náns szimp tó má ja, a dep resszió min den faj ta el len ál lást 

ki ke rül, hi szen nem kí vül ről jön: ak kor tű nik fel, ami kor az em ber nem tud töb bet 

tud ni („nicht mehr können kann”),2 va gyis fe szült ség ke let ke zik benne az zal a tár -

sa dal mi nor má val, amely min dent el ér he tő nek, tel je sít he tő nek lát tat. Nem vé let len, 

hogy ma nap ság min den hon nan ránk öm lik a biz ta tás: treat/care for/take care of 

yourself. 

A szlo gen te hát a „tö rődj magaddal”, amely a tel jes ki me rült ség meg elő zé se mel -

lett két mar káns gon dol ko dás be li irányt is fel idéz het. Az egyik ezek kö zül az emi nens 

antropotechnikaként meg je le nő tö rő dés ön ma gunk kal és má sok kal az im mu ni tás tár -

sa dal má ban (Bernard Stiegler és Peter Sloterdijk), a má sik pe dig – amely re ez vissza -

ve zet he tő – a Mar tin Heidegger ál tal fel tárt egyik egzisztánciálmóduszunk, a gond 

és a gon do zás (die Sorge, das Besorgen). Heidegger hang sú lyoz za, hogy az em ber nek 

nem egy má sik hoz va ló vi szo nyá ban ar ti ku lá ló dik a je len va ló lét mint gond, ha nem 

ép pen ah hoz a len ni tu dás hoz vi szo nyu ló lét ről van szó, amely ő ma ga („nicht als 

Verhalten zu anderem Seienden, das es nicht ist, sondern als Sein zum Sein-können, 

das es selbst ist”3), és eb ben ott van a Han ál tal fel vá zolt tel je sít mény tár sa da lom 

könnenje is, hi szen ő vég ső so ron az em be ri len ni tu dás el tor zu lá sá ról ér te ke zik  

a ki égett ség tár sa dal ma kap csán. Sloterdijk in terp re tá ci ó ja az em ber vi lág ba ve tett -

sé gé nek hor go nya ként szin tén a gon dot je lö li meg, ugyan is amennyi ben Heidegger 

on to ló gi á já ban nem lé te zik a kívülállás he lye, ak kor min den ben ér de kel tek va gyunk, 

antropotechnikáink pe dig ar ra irá nyul nak, hogy fel ál lít sunk egy hi e rar chi át, a ten -
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ni va lók sor rend jét, amely nek men tén me ne dzsel he tők a pri o ri tá sa ink.4 Bár mi faj ta 

tá vol ság kép zés csak já ru lé kos modifikációja le het an nak az el kö te le zett ség nek, 

amely elő re ve tül ve (vö. be le ve tett ki ve tü lés, der Entwurf) ké szül ar ra, ami tör té ni 

fog ve le.5 Stiegler pe dig el ső sor ban Foucault-ra hi vat koz va vizs gál ja Pla tón Alkibiá -

dészát. Ami kor Szókratész ar ra biz tat ja Alkibiádészt, úgy gon dos kod jon ma gá ról, 

hogy fel te szi, mit je len te ne gon dos kod nia ma gá ról, Stiegler amel lett ér vel, hogy  

a meg ér tés és a gon do zás el vá laszt ha tat lan sá ga je le nik meg a di a ló gus ban, már  

a gö rög szó ban is (epimēlesthai – epistēmē).6 A gon do zás Stiegler ér tel me zé se sze rint 

olyan antropotechnika, amely a gon dol ko dás ré vén gon dos ko dik, il let ve be le gon dol 

a gon dos ko dás ba. Ana lí zi se alap ján pe dig az ön gon dos ko dás ép pen azért van ma 

ve szély ben, mert meg gon do lat lan ma rad, amennyi ben a gon do zás ak tu sa it át ru ház -

tuk az in téz mé nyek re (úgy a wellness-szál lo dák ra, mint a szó ra koz ta tó ipar pro duk -

tu ma i ra).7 

Te hát mind Heidegger, mind a gon do la ta it to vább vi vő fi lo zó fu sok ese té ben az 

em be ri po zí ció ki tün te tett sé gét szol gál ja a gon do zás, ho lott Or bán Jo lán elmondása 

szerint8 a Heideggernél nem ke vés bé hu ma niz mus kri ti kus Jacques Derrida a de -

konst rukció zöld irá nyát nyit va hagy va prog nosz ti zál ta a ma nap ság az ön ma gunk -

kal tö rő dés mel lett pár hu za mo san ott mű kö dő ter mé szet tel va ló együtt élést, amely 

szin tén emi nens, vi szont bi zo nyos ér te lem ben poszthumán egzisztenciálmódu szunk, 

az új tí pu sú kör nye zet vé del met pe dig en nek per for má lá sa ként fog hat juk fel. 

Akár hogy is, azt vesszük ész re, hogy egy re ne he zeb ben megy az ön ma guk ra 

figye lés és ön ma gunk gon do zá sa nem em be ri lé te zők szá mí tás ba vé te le nél kül. Ez 

per sze fel ve ti an nak a kér dé sét is, hogy a két ség te le nül poszthumánnak bé lye gez -

he tő öko ló gi ai gon dol ko dás va ló já ban nem egy ra di ká lis hu ma niz mus-e, amennyi ben 

azért terjesztjük ki a lé te zők ről va ló gon dol ko dás te rét egy re szé le sebb re, mert egész 

egy sze rű en sa ját ma gunk öko ló gi ai ki egyen sú lyo zott sá ga ezt meg kö ve te li. Más szó -

val, nem az lett-e a kri ti kai poszt hu ma niz mus leg főbb ho za dé ka, hogy az antropo -

tech nikák el sőd le ges fó ku szá vá az ágenciák bő ví té se vált,9 amennyi ben fel is mer tük, 

hogy nem em be ri lé te zők is ren del kez het nek ugyan olyan cse lek vő ké pes sé gek kel, 

mint mi, il let ve en nek fo nák ja ként mi is csak ré sze sü lünk – sta bil iden ti tás hí ján 
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8      El hang zott a Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet ál tal szer -

ve zett Mé reg zöld – Össz mű vé sze ti kon fe ren cia a ter mé szet ről mint prob lé má ról cí mű kon fe ren ci án 2019. 
no vem ber 18-án. 

 
9      A poszt hu ma niz mus ról fris sen meg je lent ma gyar nyel vű mo nog rá fia utal ni lát szik er re a kér dés re is, 

lásd: HOR VÁTH Márk – LO VÁSZ Ádám – NE MES Z. Márió, A poszt hu ma niz mus vál to za tai. Em ber, em ber -
te len és em ber utá ni. Bp., Prae, 2019, 40, 113. sk., il let ve 272–275. és 290. 



vagy a szub jek ti vi tás lik vi dá lá sát kö ve tő en – olyan ágenciákból, ame lyek ből meg -

ké pez he tő vé vá lik mind az, amit egyál ta lán em be ri nek ne vez he tünk. Ez zel vi szont 

nem épp az em ber meg men té sét esz kö zöl jük-e a hi e rar chia új ra te rem té sé vel: a gon -

do zás ek kép pen elő ze te sen meg ál la pí tott, par excellence hu mán ágencia len ne (min -

den to váb bi hi e rar chia ere de te ként), amely a fe le lős ség és a kö te le zett ség vál la lás 

ter he mel lett to vább ra is biz to sít ja a kont rollt a ter mé szet fe lett. Nem ezt a faj ta 

nár ciz must kí vá nom azon ban os to roz ni je len dol go za tom ban – amely az ön ma gunk 

gon do zá sát tu laj don kép pen újabb ha tár ki je lö lé sek re hasz nál ja fel –, ha nem a gon -

do zás azon for má i ra kon cent rá lok, ame lyek öko ló gi ai tech ni kák ként appercipiálha -

tók, amel lett ér vel ve, hogy ek ként a tech ni ka nem el hó dít va la mit a ter mé szet től,10 

ha nem külsőlegessé te szi az ágenciát és a sa ját ere de té re mu tat rá; leg fő kép pen 

akkor, ami kor mi nél több nonhumán elem mel szem ben al kal maz zuk azt. Ezt két 

mini-esettanulmányon ke resz tül kí vá nom de monst rál ni: a kö zös sé gi ker tek és a nem -

ze ti par kok kap csán fel tár va az Éden kert hez va ló vissza té rés vá gyá nak kor társ 

gya kor la ta it. 

 

 

Kö zös sé gi ker tek 
 

A kert az em be ri kul tú rá ban az ere det és an nak re konst ru ál ha tó sá gá nak az att ri bú -

tu ma i val van fel ru ház va. Gon dol junk csak az Éden kert re, amely azon ban már ma ga 

is hib rid volt: bár az em ber meg sér tet te az össz han got az zal, hogy le tép te és evett 

a tu dás fá já nak gyü möl csé ből, ez a tett egy szer smind olyan tech ni kai tu dás sal ru -

ház ta fel, amely ele ve a ter mé sze ti ha tár sér té sé volt (sze mér mes ség, vé ges ség re 

rá döb be nés, szé gyen ér zet stb.).11 Ho va to vább az Úr nem gon do zók ként küld te Ádá -

mot és Évát az Éden kert be, ha nem az ot ta ni ter més ha szon él ve ző i ként és meg őr -

ző i ként, akik nek sem mi re nem volt gond juk, ez a gond ta lan ság pe dig ha mar olyan 

gon dat lan ság ba for dult, amely a Pa ra di csom ból va ló ki űze tés sel járt együtt. Ezt kö -

ve tő en az em ber re a gond nem csak úgy sza kadt rá mint a szü lés kín ja vagy a hom -

lok verítéke a mun ka mi att, de gon do zó vá is tet te őt, va gyis ma ga kezd te él he tő vé 

for mál ni a kör nye ze tét, amely nem ar ra volt te remt ve, hogy őt ki szol gál ja. Az így 

vég zett elő ál lí tás nem pusz tán meg kö ve tel te, hogy az em ber nek ne csak ma gá ra 
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11     Stiegler ép pen a szé gyen nel hoz za össze füg gés be a gon do zást, az zal, hogy fel is mer jük, le het va la mi 

jobb (és eb ben vissz hang zik va la mi lyen szin ten Heideggernek az a ki je len té se, hogy nem a má sik ra, 
ha nem a legsajátabbra vo nat ko zik a gond), hogy a má sik kal fog lal ko zás sa ját magamon is for mál; szé -
gyell ni kezd jük ma gun kat, ha ön kép zé sünk el mu laszt juk (STIEGLER: i. m., 137.). Ezt meg erő sí ti Hankiss 
Ele mér ér tel me zé se is, ami kor ar ról be szél, hogy az Éden kert ben nem volt még mo rá li san el vá lasz tott 
a jó és a rossz, te hát nem lé tez he tett gon do zói te vé keny ség sem. De az a faj ta ego iz mus sem fog ha tó 
fel egy ér tel mű en rossz nak, amit a kul tú ra kez de tén, a bűn be e sés után azo no sít: „[a] tény le ges em be ri 
tör té ne lem for dí tott ko per ni ku szi for ra da lom mal kez dőd he tett”. (HANKISS Ele mér: Fé lel mek és szim bó -
lu mok: Egy ci vi li zá ció el mé let váz la ta. Bp., Osiris, 2006, 124.) Va gyis az zal, hogy az em ber ön ma gát he -
lyez te a vi lág kö zép pont já ba, vi lág al ko tó nak lát ta ma gát, és gon dot kez dett vi sel ni ma gá ra és más ra is. 



legyen gond ja, de ahogy Arendt a The Human Condition cí mű köny vé ben ki fej ti,  

a csi ná lás („work”) ala kí tot ta tör té nel mi vé a vi lá gun kat,12 és – te szem hoz zá – ezért 

nyíl hat egyál ta lán le he tő sé günk egy olyan cse lek vés re, mint a nosz tal gia, amely nek 

mandinereként a csi ná lás ép pen an nak ér de ké ben men ne vég be, hogy re ha bi li tál -

junk egy Édent, ahol vi szont nem csi nál tunk és nem ál lí tot tunk elő sem mit. 

A fel vi lá go so dás óta azon ban a kert ke vés bé egy ér tel mű en a tár sas vagy uni ver -

zá li san em be ri vol tunk, sem mint az egyé ni vissza vo nu lás te re pe: a Voltaire 

Candide-jában el hang zó „Mű vel jük kert je in ket!” szlo gen a libertáriánus élet vi tel 

epitó májaként szol gált, ugyan ak kor a kor társ vi szo nyok kö zött egy re in kább meg -

fi gyel he tő a vissza té rés va la mi faj ta kö zös sé gi új ra szer ve ző dés hez, amennyi ben 

ker tek ről van szó. A kö zös sé gi ker tek, ame lye ket itt, Bu da pest bel ső ke rü le te i ben is 

le het lát ni, egy-egy tár sas ház ál tal meg mű velt par cel lák ve te mé nye sek kel és gyógy -

nö vé nyek kel, te hát me rő ben el tér nek a közmunkások ál tal a kör for gal mak ba, beton -

ládákba vagy te rek re ül te tett és gon do zott virágegyüttesektől. Egyik tí pus sem 

kizá ró lag a dí szí tést szol gál ja, mind azon ál tal mind ket tő nél ott van az öko nó mi ai 

fak tor: míg utób bi nál ez ál la mi, ad dig előb bi nél ön kor mány za ti tá mo ga tá sú, te hát  

a lokalitás, a szűk kö zös ség re kon cent rá lás evi den sen je len van benne. Ez az öko -

nó mia (ti., hogy hely ben meg té rül a kert tá mo ga tá sa) ki e gé szül a kö zös sé gi ker tek 

ese té ben egy ősi nek fel té te le zett kol lek tí va élet mód já nak re konst ru á lá sá val, a kö -

zös mű ve lés sel és ter me lés sel, ami ugyan ak kor szin tén egy il lu zó ri kus vissza té rés 

a ter mé sze tes ál la pot hoz. Ho va to vább a tár sa dal mi cse lek vés ré vén a sa ját épí tett 

kör nye zet vissza hó dí tá sa a ter mé szet szá má ra is je len van mo ti vá ci ó ként, nem mel -

lőz ve ugyan ak kor az uti li ta ris ta fak tort sem, hi szen a kö zös sé gi ker tek ben ja va részt 

ha szon nö vé nye ket termesztenek. Ma gyar or szá gon 2011-ben je lent meg az el ső kö -

zös sé gi kert, a Le csós kert (a Kor társ Épí té sze ti Köz pont tá mo ga tá sá val), az óta pe -

dig csak so ka sod nak azok a ker tek, ame lyek kel a la ko sok a kör nye ze tü ket akar ják 

ki csit szeb bé ten ni. A kö zös sé gi ker tek hasz nos sá ga vi szont a szo ci á lis és a gaz da -

sá gi szfé rá ban is vizs gá lat ra ér de mes. 

A ker tek ugyan is nem mo nu men tu mok – az an gol ker tek vagy a fran ciaker tek 

mind össze egy-egy irány zat nak az őr ző le nyo ma tai, de nem az al ko tók nak vagy  

a ben ne meg for du ló és al ko tó mű vé szek nek az em lék he lyei –, a kö zös sé gi ker tek 

pe dig fő leg nem azok. A ker tek je len ori en tál tak a tár sas je len lét elő se gí té sé vel: az 

együt tes küz de lem mel a kert meg ma ra dá sá ért, il let ve a deteriorizációja (szél ső sé -

ges idő já rás, kár te vők, ron gá lók stb.) és deterritorizációja (hogy a la kos ság raj ta hagy -

hat ja a kéz je gyét a vá ros ké pen) el len. De kér dé ses, hogy ez tény leg egy ere de ti 

aktus meg is mét lé se len ne-e, az az hogy ab ban a csi ná lás ban, ame lyet a kö zös sé gi 

ker tek mű ve lői végrehajtanak, va ló ban ott mun kál-e va la mi faj ta primordiális elő ál -

lí tá si for má hoz va ló vissza té rés vá gya. Az ant ro po ló gu sok tud ni il lik in kább úgy 

nyi lat koz nak az el ső ker tek ről, hogy mi vel a do mesz ti ká ció és a kultiváció ge ne rá -

ci ó kon át íve lő fo lya mat, il let ve an nak ki ta pasz ta lá sa, hogy mely nö vény fo gyaszt -

ha tó és hasz no sít ha tó, idő igé nyes mun ka, ezért a kert kez det ben egé szen biz to san 
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nem a ter me lés szol gá la tá ban állt.13 Vél he tő leg el sőd le ge sen ri tu á lis cé lok kal te le -

pí tet ték a nö vé nye ket, így csak annyi ban be szél he tünk ha szon nö vé nyek ről az el ső 

ker tek ben, amennyi ben bi zo nyos faj ták fel hasz nál ha tók vol tak a szer tar tá sok nál 

(pl. ópiátok). Robert P. Harrison eb ből azt a kö vet kez te tést von ja le, hogy a kert már 

ere de té nél fog va olyan hely ként ér tel mez he tő, amely a va ló ság ból va ló me ne kü lés, 

il let ve a va ló ság át ala kí tá sá nak a te re pe,14 leg in kább pe dig a kont roll alá von ha tó -

sá gé, a rend be ve ze té séé a ká osz ba. Ez utób bi azért is pa ra dox ál lí tás, mert egy -

részt, ahogy már utal tam rá, így tu laj don kép pen az em ber csi nál a ter mé szet nek 

helyet, más részt pe dig el is me ri, hogy olyan ter mé sze ti szük ség le tei van nak, ame -

lye ket ép pen ma ga a ter mé szet nem tud ki elé gí te ni. Te hát mi köz ben a ter mé szet hez 

pró bá lunk közelebb ke rül ni, ezt olyan ren de zett for má ban tesszük, amely an nak  

a fel té te le zett ön szer ve ző dé sé vel szem be megy. 

Harrison Odüsszeusz-ér tel me zé se meg vi lá gí tó le het a kér dés ben, amel lett ér vel 

ugyan is, hogy a Kalypso szi ge té re ve tő dött Odüsszeusz azért nem ér zi jól ma gát, 

mert sem mi re nincs gond ja, kö zel van a ter mé szet hez, leg in kább az ani má lis hoz 

(ösz tö nök) és a nö vé nyek hez (ve ge tál), de a vi lág tól, leg alább is a sa ját vi lá gá tól 

(csa lád, anya föld, egy szó val Ithaka) el van zár va.15 Mi vel nincs mi vel tö rőd nie szeg -

re gá ci ó já ban, ezért a rá ne he ze dő gond cél ta lan ná vá lik, nem tud ja azt elő ál lí tás ba 

for dí ta ni, és a tran zit lé tet ta pasz tal ja meg ha lan dó ként egy is ten nő szi ge tén. Hi á ba 

gon dol hat juk úgy, hogy Odüsszeusz a ter mé szet hez közelebb már nem is le het ne  

a szi ge ten, ne ki az apái föld jén jár az esze, amely nek tör té ne te van – mert mű vel -

ve volt –, és ame lyet ma ga ké pes ala kí ta ni, a sa ját gond já nak a le nyo ma tát hagy ni 

raj ta.16 

Ha a tö ké le tes szi ge ten nincs szük ség gon do zás ra, mert az időn és a vi lá gon kí vül 

van, ab ból le le het von ni azt a kö vet kez te tést, hogy a ker te ken vég zett mun ka esz -

té ti ká já nak biz to sí té ka a mo dern ség temporalitáscentrikusságán nyug szik, va gyis  

a mű ve lés so rán a gya ra po dás, a ki bom lás idő be li sé gén. Ho va to vább ezen ke resz tül 

sa ját eg zisz ten ci ánk per for má lá sa olyan el kö te le zett sé gen és fe le lős ség vál la lá son 

ala pul, amely nek cím zett je nem mi ma gunk va gyunk, sőt nem egy ér tel mű en a kert, 

mert a gon do zá sá nak va ló el kö te le ző dés társiassága ré vén alap ve tő nyi tott ság kell 

mu tat koz zék ré szünk ről a má sik iránt. Pél dá ul azok iránt, akik előt tünk mű vel ték  

a föl det, ezért a kert ma ga egy ge ne a ló gi á ba ál lí tá sa az em ber nek.17 Ek kép pen a kert 

hi á ba je len ori en tált, szép sé ge ha a je len lé tet erő sí ti is, nem a je len ben, ha nem – ahogy 

Han meg jegy zi – a re kog ní ci ó ban rej lik: egy szer re a fel idé zé sé ben a tör té ne té nek 

és a vá ra ko zá sunk ban, a potencialitásában an nak, ami a kert le het. Ez a ki égett ség 

vagy a tel je sít mény el vű ség tár sa dal má ban egy zár vány: szem be megy a fo gyasz -
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tás sal, amely azon na li, és fel füg gesz ti a tar ta mot a maximalizálás ér de ké ben, a kert 

szép sé ge vi szont a je len nek olyan meg ter mé ke nyí té sé ből fa kad, amely idő be te lik, 

ezt ne vez het jük me di tá ci ó nak is, el gon dol ko dás nak, múlt idé zés nek.18 

Ez egy olyan eti kai as pek tu sá ra is rá vi lá gít a kert nek, amely a kö zös sé gi ker tek 

spe ci á lis tí pu sa i nál, a bör tön-, il let ve haj lék ta lan ker tek nél fi gyel he tő meg. Mi köz ben 

el ső lá tás ra ezek ab ban ha son lít hat nak Kalypso szi ge té re, hogy bennük az em ber 

tran zit lé te nyil vá nul meg, ná luk na gyon is tet ten ér he tő a gon do zás. Egy részt az el -

ítél tek nek vagy a haj lék ta la nok nak a tár sa da lom ba reintegrációja ré vén, más részt 

vi szont a par cel la a nyu ga lom és a me di tá ció/gon dol ko dás/el mé lá zás jól kö rül ha tá -

rol ha tó te re (a bör tön ker tek ese té ben a cel la és a par cel la mi nő sé gi leg kü lön bö ző, de 

egy ívá sú te rek) mel lett a haj lék ta lan ker tek ese té ben le he tő sé get ad a vá ros em ber -

lép té kű vé té te lé re,19 a be fo gad ha tó sá gá ra az ott hon ta lan ság ban. Ab ban azon ban  

a kö zös sé gi ker tek e spe ci á lis tí pu sai sem kü lön böz nek az alap eset től, hogy a tár sas 

lét szín te rei. Az esz me cse rék (vö. Pla tón aka dé mi á ja), a ta ní tás (a kö zös sé gi ker tek 

ese té ben a tár sas vi sel ke dé sé, a föld mű ve lés alap ja ié, a kör nye zet tu da tos ság ra ne -

ve lé sé stb.) és a politikum szín te rei. Ez utób bi azon ban ké té lű, ugyan is egy részt  

a köz par kok le he tő sé get ad nak ar ra – és lát hat tuk a pél dát a Gezi Park nál 2013-ban, 

il let ve az utób bi évek ben a Li get vé dők kel kap cso la to san 2015 és 2018 kö zött –, 

hogy ép pen az zal az in téz ménnyel szem ben lép je nek fel az ott meg for du ló em be rek, 

amely azt lét re hoz ta és fenn tart ja. Más részt vi szont a haj lék ta lan- és bör tön ker tek 

nem az el len ál lás te re pei, sok kal in kább – és fo ná kos mó don – azt a mí to szi je le ne -

tet idéz he tik fel, ami kor Cura, a gond/gon do zás is ten nő je meg for mál ta az em bert. 

A ra bok és a haj lék ta la nok szin tén for má lód nak az ál lam ha ta lom ál tal, és mi e lőtt 

vissza nye rik he lyü ket a tár sa da lom ban, aze lőtt a szá muk ra ki je lölt tér a kert mint 

tran zit zó na, amely egy szer re me ne dé kük és szegregált par cel lá juk, a mű ve lé sük 

pe dig vég ső so ron mű vel te tés. 

Még is, mint ha ezek a ha tár hely ze tek vi lá gí ta ná nak rá leg in kább az em ber és a kert 

vi szo nyá ra a gon do zás te kin te té ben. Az em ber meg pró bál ja vég re haj ta ni azt a for-

matív ak tust, amely őt ma gát is lét re hoz ta (vö. Cura-mí tosz), tö rek szik nosz tal gi á tól 

fűt ve az Éden re ha bi li tá lá sá ra (ho lott ma ga a csi ná lás au ten ti kus for má já nak meg -

ta pasz ta lá sa egy utó la gos ság, az el vesz tett Pa ra di csom nak a par excellence kö vet -

kez mé nye), va la mint ren det kí ván vin ni a ter mé szet be (ez zel vi szont tá vo labb is 

ke rül an nak szer ve ző dé si mód já tól), meg pró bál egy be lát ha tó te ret ke rí te ni ma gá nak 

(de ép pen ezen ke resz tül akar ja meg ta pasz tal ni a nyi tott sá got, akár a tár sas lét re, 

akár a ter mé szet vég te len sé gé nek az él mé nyé re gon do lunk itt). Ugyan ak kor a vi lág -

előállítás és a kont roll utá ni vágy hoz zá kö ti az em bert a föld höz és – akár ál la mi -

lag, akár ge ne a lo gi ku san – ki je lölt par cel lá já nak mű ve lé sé re kö te le zi őt. Ez nem csak 

a ter mé szet hez va ló vi szo nyun kat ha tá roz za meg, de tár sa dal mi imp li ká ci ók kal is 

bír. A ker tet nem le het le- és el szi ge tel ni sem idő ben – hi szen ak kor a foly to nos ki -

bom lá sát aka dá lyoz nánk –, sem pe dig tér ben – olyan ér te lem ben, hogy nem zár ha tó 
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18     HAN, Byung-Chul: Sav ing Beauty. Ford. STEUER, Daniel, Polity Press, Camb rid ge, 2018, 127. 
 
19     HARRISON: i. m., 43. 



el a vi lág tól, hi szen épp ah hoz ké pest mu tat ja a kont rasz tot, és tár ja fel funk ci ó it –, 

ek kép pen pe dig Harrison ta lá ló meg fo gal ma zá sa sze rint „they [i.e., gardens] create 

an open enclosure (or an enclosure within the open)”.20 A kert te hát ak kor gon doz -

ha tó, ha van be já ra ta, már pe dig sem az Éden – amely nek ka pu it Mi hály és Gabriel 

ar kan gya lok őriz ték, és a ki űze tés után le he tet len né vált a vissza té rés21 –, sem 

pedig Kalypso szi ge te – amely a ten ger kö ze pén egy is te ni hely volt – nem ren del -

ke zett ilyen nel, ha tá ra ik pe dig nem vol tak nyi tot tak a vi lág ra. Sőt, ha tá ra ik tu laj -

don kép pen csak a meg sér té sük so rán lép tek ér vény be s vál tak lát ha tó vá (vö. en ni 

a til tott fa gyü möl csé ből az el ső em ber pár ese té ben, el lent mon da ni a hús gyö nyö -

ré nek, mint Odüsszeusz tet te stb.). 

 

 

Nem ze ti par kok 
 

A ha tá rok kér dé se te kin te té ben a nem ze ti par kok kü lö nö sen iz gal mas ké pet mu tat -

nak. Egy fe lől ugyan is ha tá ra ik olyan te ret ké pez nek, amely a ren de zett sé get a ter -

mé szet ent ró pi á já val va ló szem be me nés ként tün te ti fel, azt su gall va ugyan ak kor, 

hogy itt a táj ra jel lem ző ter mé szet leg ja vát kap juk meg. Más fe lől szá mos mó don 

elmos sák a ha tárt akö zött, hogy mi a ter mé sze ti és a tech ni kai, vagy hogy mi az öko -

nó mi a i lag mo ti vált és a va ló di öko ló gia. Ez a ha tár ele gyí tés a meg őr zés, a kon zer -

vá ció billogát kap ja: azért kell be avat koz ni a ter mé szet te ré be, hogy intenzifi kál ni 

le hes sen azt, a kvin tesszen ci á ját meg mu tat ni, hogy fenn le hes sen tar ta ni érin tet -

len sé gét, ám mind ez zel az ere de ti cél fo nák ja va ló sul meg. Va ló já ban egy rend szer 

fenn tar tá sá nak egyik biz to sí té ká vá vá lik a ter mé szet ezek ben a par kok ban, nem pe -

dig egy öko szisz té ma meg őr zé sét szol gál ja a ki ala kí tott rend szer. Iga za van Bruno 

Latournak, hogy a ter mé szet ek kép pen csak (vagy leg in kább) ak kor je le nik meg, 

ami kor a tet te ink nem kí vánt kö vet kez mé nyei vissza hull nak ránk,22 már pe dig Han 

ana lí zi se alap ján ko run kat az ve zér li, hogy min den re ké pe sek va gyunk, il let ve: min -

dent le het; ez a tel je sít mény el vű ség tár sa dal má nak el tor zult „können”-je. 

A nem ze ti par kok olyan do mesz ti ká ci ót hajtanak vég re, amely an nál in kább egy 

te le o lo gi kus bukásnarratíva szü le mé nye (akár a Pa ra di csom ból va ló ki űze tést, akár 

a fa jok ki ha lá sát ért jük alat ta), mi nél in kább meg pró bál ják el lep lez ni sa ját ha tá ra i -

kat (ennyi ben az ide a li zált, ere de ti kert hez kí ván nak ha son lí ta ni). A ge rin ce sek azon 

bi o masszá já nak, amely nek mi 32%-át tesszük ki, csu pán 3%-át al kot ják azok a nem 

ha szon ál la tok,23 ame lyek meg őr zé se a nem ze ti par kok ban lát szó lag nem utilitárius 
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20     Ua.: „a kertek egy nyílt zár ványt – az az hogy a tisz tás egy zár vá nyát – al kot ják”. 
 
21     A Pa ra di csom szó ele ve a per zsa „pairidaeza” szó ból szár ma zik, ami a „kö rül” és „fal” sza vak ból áll, így 

nem vé let len, hogy a kö zép ko ri kép ze let ben a hortus conclusust, a zárt ker tet az erő dít mény, Je ru zsá -
lem mint szent vá ros vál tot ta fel. HANKISS: i. m., 139. 

 
22     LATOUR, Bruno: Love Your Monsters. Why we must care for our technologies as we do our children = Love 

Your Monsters. Postenvironmentalism and the Anthropocene. Szerk. SHELLENBERGER, Michael – NORD -
HAUS, Ted: The Breakthrough Institute. 2011, 49. 

 
23     MORTON, Timothy: Dark Ecology. For a Logic of Future Coexistence. New York (NY), Co lum bia UP, 2016, 

44. 



okok ál tal mo ti vált. Ugyan ak kor a ter ve zés és a rend be vi te le a ter mé sze ti élet be 

a meg őr zés je gyé ben nem csak a ha té kony ság elv nek a „gon do zás” fe li ra tú hát só 

ajtón tör té nő be csem pé szé sé ről ta nús ko dik, de tu laj don kép pen va la mennyi je len -

lé vő faj az irá nyí tás és a szá mí tás epifenoménjává avan zsál, amennyi ben a ve szé -

lyez te tett egye dek sza po ro dá sa elő re meg ter ve zett mó don és ke re tek kö zött tör té -

nik. A nem ze ti par kok ez ál tal olyan gé pe ze tek ké vál nak, ame lyek nek min den egyes 

össze te vő je pon to san azt az al go rit must hajt ja vég re, ame lyet a le ha tá rolt kör nye -

zet be lé táp lál, anél kül azon ban, hogy bár mi fo ga lom mal is ren del kez né nek az egye -

dek a sa ját és kör nye ze tük mű kö dé sé nek az alap já ról.24 Min den, ami élő, ar ra van 

kon di ci o nál va, hogy élet ben ma rad jon, a gon do zás azon ban a nem ze ti par kok ban – 

a kert tel el len tét ben – nem olyan csi ná lás, amely a föl dön ke resz tül a vi lá got nyit ja 

meg (és ezt akár heideggeriánusan is ért het jük itt), nem harc a ter mé sze ti erők el -

len ál lá sá val szem ben (idő já rás, kór oko zók stb.), ha nem a to tá lis ido mí tás te re pe,25 

nem a föld gaz da gí tá sa, ha nem cél el vű ter me lés, nem a múlt meg is me ré se (akár 

mint a fals nosz tal gia az el ve szett ere de ti kert iránt, akár mint a ge ne rá ci ók gya -

kor la tá nak to vább vi te le), ha nem jö vő be te kin tés (amely a ki ha lás tól va ló fé le lem -

ben és az ez ál tal mo ti vált foly to nos prognosztizációban ölt tes tet). Ha a ker tek 

min dig va la mi több re as pi rál nak, mint ön ma guk, va gyis a gon do zás ese tük ben azt 

je len te né, hogy az élő or ga niz mu so kat ad dig mű vel jük, amíg azok töb bek nem lesz -

nek ele men tá ris alap juk nál, ak kor a nem ze ti par kok ép pen hogy atom ja ik ra bont ják 

a bennük lé vő élő lé nye ket an nak ér de ké ben, hogy a leg ked ve zőbb fel té te le ket le -

gye nek ké pe sek elő ál lí ta ni szá muk ra. Ho va to vább ez zel mind össze ada tok ká ala -

kít ják őket, ame lyek kel kal ku lál ni le het, és ennyi ben az így ke let ke zett bur ján zás 

tény leg meg őriz va la mit: kon zer vál ja a vi szo nyo kat, fenn tart ja ön ma ga kont roll ját 

és uti li ta riz mu sát. 

En nek a spek tá ku lu ma az, ami kor a Bayerischer Waldban nem csak Né met or szág 

jel lem ző ál la ta it lát juk vi szont, de fa lu mú ze u mot is ka punk, az az hogy egy mú ze um -

fa lut, amely nek há za it az or szág kü lön bö ző te le pü lé se i ről szál lí tot ták oda, hogy egy 

komp lett és ide á lis (nem utol só sor ban pe dig nem ki csit anak ro nisz ti kus) te le pü lést 

hoz za nak lét re pos tá val, sör főz dé vel, lo var dá val stb., amely épü le te ken be lül ugyan -

ak kor az adott in téz mény tör té ne te is vé gig kí sér he tő (pl. a sör főz dé ben az összes 

ba jor sör cí me re meg te kint he tő). En nek komp le men te re ként pe dig ott van nak a mo -

dern ét ter mek és ho te lek ma gá ban a park ban, ame lyek va dász- és er dész há zak ból 

let tek ki ala kít va, ezek nél kül pe dig ne he zen le het ne fenn tar ta ni a tu ris ták áram lá sát. 

A gon do zás extremitása te hát a care-ből cateringet csi nál, és hogy a nem ze ti par -

kok ter mé sze te sek ma rad ja nak, olyan Patyomkin-fal vak ra van szük ség, ame lyek 

ép pen hogy fel fe dik az egé szet moz ga tó tech no ló gi át, amely a ren de zé sü ket ki vi -
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24     Vö. uo., 100. 
 
25     Az itt kí nál ko zó ide o ló gia kri ti kai szó lam tól el te kin tek, amely már az el ne ve zés ben is a na ci o na liz mus 

ré mét lát ja. Ugyan ak kor az ún. „post-growth” tör té nel mi hely zet ben a gon do zás je lent het al ter na tí vát 
az zal az erő sza kos újraelosztási, pri va ti zá ci ós hul lám mal szem ben, amellyel a fej lő dő or szá gok to vább ra 
is meg pró bál nak fel zár kóz ni a fej let tek hez, l. er ről: DE LA CADENA, Marisol: Uncommoning Nature = 
Agro poetics Reader. Szerk. AGUDIO, Elena – BOSCHEN, Marleen – SANDOVAL, Lorenzo, Ber lin, The 
Institute for Endotic Research Press, 2020, 115–122. 



te le zi, és így az em ber szá má ra is „él he tő vé” és át él he tő vé te szi a nem ze ti park 

öko ló gi á ját, en nél fog va pe dig – akár csak a haj lék ta lan- vagy bör tön ker tek ese té ben 

– egy re in kább in teg rál ni kell a tár sa dal mi rend sze rek be, hogy az em ber szá má ra 

gon doz ha tó vá vál jék. Ugyan is ahogy ar ra Latour em lé kez tet, Fran kens te in ször nye 

sem szörny nek te rem te tett Mary Shelley-nél, hi szen ma ga vall ar ról: az csi nált be -

lő le ször nyet, hogy a gaz dá ja ma gá ra hagy ta.26 A ker tek és a par kok ki ala kí tá sá nak 

mo ti vá ci ói en nek men tén a modernitás azon hi tét erő sí tik, hogy a gon do zás, oda fi -

gye lés, el kö te le zett ség, tö rő dés hi á nya ve zet va la mi nek az el faj zá sá hoz: a ren de zet -

len, mű ve let len kert, a veszélyeztett ál la tok és nö vé nyek, va la mint a haj lék ta la nok, 

il let ve a bű nö zők eb ben a gon do lat me net ben nem tud nak nem egy más pandantjai 

len ni. Ha nem gon do zunk va la kit, el ide ge ne det té vá lik, ahogy mi ma gunk is el ide -

ge ned tünk a ter mé szet től. Te hát a gon do zást nem a gond ta lan ság vagy a meg őr zés 

vá gya (eset leg pá nik ja) hív ja elő, ha nem azok az ese tek, ame lyek ben egyál ta lá ban 

a gon do zott ság hi á nyát fel is mer jük. Azon ban ez nem csak hogy nem egyen lő az em -

pá ti á val, de leg fő kép pen ar ra vi lá gít rá, hogy a ter mé szet re már ele ve mint elő ál lí -

tott ra te kin tünk, ha ab ban ké pe sek va gyunk fel is mer ni a hi ányt; azt, hogy nem ad 

meg „ma gá ban” min dent ne künk, ami re szük sé günk van, hogy nincs meg benne az 

a rend, ami a mi vi lá gunk hoz szük sé ges, to váb bá, hogy nem ké pes ma gá ról gon dos -

kod ni. 

A nem ze ti par kok és a ker tek te hát preg náns szimp tó mái an nak, amit Timothy 

Morton Dark Ecology cí mű köny vé ben az agrilogisztika re zsim je ként azo no sít a kul -

tú rá ban. Az az hogy ma gát a kul tú rát Morton az agrilogisztika kö vet kez mé nyé nek 

tart ja, amely úgy ala kí tot ta ki a te re it, hogy azok már ele ve a ter ve zé sen és a tech -

ni ka be vo ná sán ala pul tak, hi á ba van szó szán tó föl dek ről vagy ker tek ről.27 Morton 

ez zel nem csak azt ál lít ja, hogy a tech no ló gi ai in no vá ci ók nem csu pán já ru lé ko sak  

a föld mű ve lés szem pont já ból, és vég ső so ron a föld mű ve lés tech ni ká ja és lo gi ká ja 

hüposztázisának egy-egy újabb ál lo má sát je len tik, ha nem azt is, hogy az agrilogisz -

ti ka az el ső bir tok ba vett föld da rab tól kezd ve nem kér dő je lez te meg sa ját lo gi kai 

alap ja it, ide ért ve a kul tú ra tu do mány be vett meg kü lön böz te té se it natúra és kul tú ra, 

em ber és nem em ber stb. kö zött. Sőt az em ber er re a biz tos alap kő re épí tet te eti kai 

el mé le te it,28 va gyis a ter mé szet hez va ló hoz zá ál lá sát kez det től fog va sa ját ér de ke -

ink nek a szem előtt tar tá sa ve zé rel te. En nél fog va a ker tek nem azért jel zik a ci vili -

zá ció kez de tét, mert a ter mesz tés és a te nyész tés el ső hely szí nei (hi szen, mint ar ról 

fen tebb volt szó, nem is le het tek azok), ha nem mert vissza me nő le ge sen bennük je -

löl he tő ki az el ső olyan tör té nés, ami kor az em ber kont rol lal ren del ke zett a ter mé -

szet fe lett, nem mel les leg pe dig egyál ta lá ban a tör té ne ti vi lá got elő ál lí tó csi ná lás 

(vö. Arendt) el ső pro duk tu mai. Ho va to vább nem a ker tek let tek a ter mé szet től le -
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26     LATOUR: i. m., 38. sk. 
 
27     MORTON: i. m., 42. sk. 
 
28     Lásd Stiegler el gon do lá sát ethosz és episztémé össze füg gé sé ről az ön gon dos ko dás kap csán: STIEGLER: 

i. m., 179. Szin tén az eb ben az új öko ló gi ai hely zet ben meg so ka so dó eti kák ra hív ja fel a fi gyel met: PUIG 
DE LA BELLACASA, María: Matters of Care. Speculative Ethics in Mo re Than Human Worlds. Minneapolis 
(MN), University of Minnesota Press, 2017, 125–168. 



ke rít ve, mint in kább a ter mé szet lett el ke rít ve (és el zár va, mint az Éden, a par 

excellence, primordiális kert, amely nek re konst ruk ci ó já ra ugyan úgy tö rek szünk, 

mint a ter mé szet visszahozatalára az éle tünk be) ak kor, ami kor az em be ri kul tú ra 

már nem a föld del, a nö vé nyek kel és a kö vek kel va ló együtt élést je len tet te, több 

volt, mint colere.29 A par kok ban és a ker tek ben mo del le zett ter mé szet az agrilo-

gisztika azon köd ké pét vált ja va ló ra, hogy a ter mé szet nem más, mint har mo ni kus 

kör for gás (az év sza ko ké, a nö vé nyek élet út jáé stb.),30 te hát olyan ön sza bá lyo zás nak 

te kint jük, amely nek a má so lá sát hajt juk vég re, ami kor a gon do zás pro duk tu má ban 

egy ere de ti nek és ter mé sze tes nek fel té te le zett rend vissza tük rö ző dé sét kí ván juk 

lát ni. Azon ban hi á ba min den le ha tá ro lás, mert a ha tá rok ról foly ton be bi zo nyo so dik, 

hogy azok ön ma guk ra for dul nak vissza, va la hány szor a gon do zás ere de té nek a re -

kul ti vá ci ó ját hajt juk vég re a kö zös sé gi ker tek vagy nem ze ti par kok alapí tá sa for -

má já ban.
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29     Vö. HARRISON: i. m., 80. COHEN, Jeffrey Jerome: Stone. An Ecology of the Inhuman. Minneapolis (MN), 
University of Minnesota Press, 2015, 29. 

 
30     Ha a ter mé szet nem újul meg, az hi bát je lez, ezért gon dol juk úgy, hogy nem ké pes ma gá ról gon dos kod -

ni; gon do zás ba kell ven ni, gyám ság alá he lyez ni, ne künk kell vissza hó dí ta ni szá má ra te rü le te ket.



Hörcher Ferenc 

Scruton a konzervativizmus természetszemléletéről 
 

 

1. 

 

Mi ó ta a fran cia for ra da lom ban ide o ló gi ai ala pon meg ha tá roz ta ma gát, a bal ol dal 

min dig is az újí tás, a ha la dás, a jö vő párt ján állt. Tár sa da lom ké pé ben a fenn ál ló vi -

szo nyok ra di ká lis át ala kí tá sa ját szott kulcs sze re pet, gazdaságfilozófiájában a tu laj -

don vi szo nyok meg vál toz ta tá sa, po li ti ká ban a ha tal mon lé vő elit for ra dal mi le vál tá -

sa. A bal ol dal sze rint az ér tel mi ség sze re pe az út tö rés volt, a tu do má nyé pe dig az, 

hogy az iga zsá gos ság el vei sze rint át ala kít sa a vi lá got. Mind ezen meg fon to lá so kat 

fi gye lem be vé ve ne he zen ért he tő, hogy ami kor meg je lent a po li ti ka po rond ján,  

a zöld gon do lat miért a bal ol da lon ke re sett he lyet ma gá nak? Hi szen a kör nye zet-, 

illet ve a ter mé szet vé de lem cél ja ép pen nem a vál toz ta tás, az át ala kí tás, a for ra dal -

mi újí tás, ha nem – ha egy szó val akar juk jel le mez ni – a meg őr zés. Már pe dig a po -

li ti kai ide o ló gi ák kö zül a meg őr zés hez legközelebb még is csak a kon zer va ti viz mus 

po li ti kai ide ál ja állt és áll. 

Igaz más fe lől, hogy a zöld gon do lat ra di ká lis vál to za ta va ló já ban a tár sa da lom át -

ala kí tá sá ra tö rek szik, s va ló já ban csak eh hez ren delt ide o ló gi ai esz köz a zöld ria dó. 

Hisz a fenn ál ló rend nek meg van az az iner ci á ja, ami vel ne héz szem befor dí ta ni az 

alap já ban vé ve min dig is kon zer va tív haj lan dó ság gal ren del ke ző tö me ge ket. Az ideo -

ló gia, ahogy azt Mannheim Ká roly em lé ke ze te sen ki fej tet te, épp ar ra szol gál, hogy 

a fenn ál ló rend iner ci á já val szem ben moz gó sít sa a tár sa dal mi ener gi á kat.1 A zöld 

gon do lat a bal ol dal meg újí tá sá nak ide o ló gi á ja ként szol gált már a ’70-es évek ele jén 

is, s újabb át tö ré se a Greta Thunberg-moz ga lom – amely a 2019-es eu ró pai par la -

men ti vá lasz tá sok slá ger té má já vá avat ta a klí ma pá ni kot – szin tén a bal ol dal meg -

újí tá sá nak esz kö ze ként kí vánt szol gál ni. 

De ha ilyen hosszan ki tart a nyil vá nos dis kur zus te ré ben, sőt egy re nép sze rűbb 

a kör nye zet vé de lem mint po li ti kai ide o ló gia, mi ért nem vá la szol rá ér dem ben a jobb -

ol dal? Sőt, ha to vábbvisszük a gon do lat me ne tet, mi ért nem pró bál ja vissza hó dí ta ni, 

sa ját té má vá ten ni azt? Hi szen a kon zer va ti viz mus a meg őr zés po li ti kai gon do la tá ra 

épül, nyil ván va ló, hogy eh hez kap cso lód na a ter mé sze ti ér té kek, a kör nye zet vé del -

me is. Az aláb bi ak ban Roger Scruton brit fi lo zó fus vo nat ko zó el kép ze lé se it an nak 

pél dá ja ként vesszük szem ügy re, hogy mi ként tár gyal ja egy kon zer va tív po li ti kai 

gon dol ko dó a ter mé szet- és kör nye zet vé de lem ügyét. Scruton már 2012-ben ki adott 

egy kö tet nyi írást Zöld fi lo zó fia cí men.2 Mi most ter je del mi okok mi att nem ez zel  

a mo nog rá fi á val fo gunk fog lal koz ni. Ehe lyett elő ször egy ta nul má nyát fog juk fel -

hasz nál ni, hogy kon zer va tív kör nye zet vé dő ál lás pont ját meg ha tá roz zuk. Ezt kö ve -

89

1      MANNHEIM Ká roly: Ide o ló gia és utó pia. Bp., Atlantisz, 1996. 
 
2      Ma gya rul: SCRUTON, Roger: Zöld fi lo zó fia, 2012. A kö tet más cí men is meg je lent an go lul. Lásd: How to 

Think Seriously About the Planet: The Case for an Environmental Conservatism (2012). 



tő en az an gol táj le írá sá nak jel leg ze tes scrutoni pél dá já ra fo gunk rá tér ni az zal a cél -

lal, hogy ele mez zük be széd mód já nak inherens kör nye zet vé dő alap ál lá sát. 

Mi e lőtt be le vá gunk Scruton vo nat ko zó né ze te i nek elem zé sé be, ér de mes még 

egy pil la na tig el időz nünk az an gol esz me tör té net mo dern ko ri idő sza ká nál. Mi vel az 

an gol kul tú ra alap ve tő sa já tos sá ga va la mi faj ta ma kacs ha gyo mány őr zés, s ez a po -

li ti ká ra is ha tás sal van, ha más hogy nem, mint a po li ti kai kul tú ra meg ha tá ro zó 

voná sa, nem lep het meg ben nün ket, hogy az an gol kul tú ra kö ze gé ben a kör nye zet -

vé de lem egyál ta lán nem esik messze a kon zer va tív ér ték rend től. Sőt, ha szem ügy re 

vesszük a kör nye zet vé de lem brit tör té ne tét, azt ta pasz tal juk, hogy a toryk csak -

ugyan ré gó ta sze re pet ját sza nak eb ben a tör té net ben. A brit kör nye zet vé de lem nek 

két nagy kor sza ka volt. Az el ső a XIX. szá zad ban az ipa ri for ra da lom kri ti ká ját fo -

gal maz ta meg, mi vel úgy ítél te meg, hogy vég ze tes ha tá sai le het nek en nek a ter mé -

sze ti és az épí tett kör nye zet re. E kri ti kai dis kur zus ban toryk és ra di ká lis ok egy más 

mel lett je len tek meg. A má so dik kor szak a szo ci a lis ta for ra da lom és terv gaz da sá gá -

nak kri ti ká ját fo gal maz ta meg, mi vel úgy lát ta, hogy a kol lek ti vi zá lás, az ipa ro sí tás, 

a né pes ségát he lye zés, a fo lyók fo lyás irá nyá nak meg vál toz ta tá sa va lós ve szélyt 

jelent het a kör nye ze tünk re. E te kin tet ben a toryk már nem szá mít hat tak ba los se -

géd csa pa tok ra, egye dül kel lett meg vív ni uk a csa tát. 

Roger Scruton csak 1968 után ér ke zett a brit kon zer va tív tá bor ba. Ahogy er re 

ön élet raj zi írá sá ban vissza te kint, a pá ri zsi ’68 volt az az ijesz tő ta pasz ta lat, amely 

el ve zet te őt a kon zer va tív po li ti kai gon dol ko dás hoz.3 Eb ben a kor szak ban ki vé te les 

bá tor ság ra vall az in tel lek tu á lis kon zer va ti viz mus fel vál la lá sa. Hi szen Scruton ma -

ga utal rá, hogy in tel lek tu á lis fej lő dé se ide jén az ér tel mi ség jó ré sze szi tok szó nak 

te kin tet te a kon zer va ti viz must. De Scruton jobb ol da li sá ga nem va la mi faj ta fe ne -

gye re kes tem pe ra men tum ból fa kadt. Sok kal több kö ze volt az an gol tem pe ra men -

tum hoz, an gol élet for má hoz, az an gol táj hoz vagy akár az an gol tár sa da lom sa já tos 

szer ve ző dé si mód já hoz. Ezek ugyan is job bá ra meg fe le ltek a kon zer va tív gon dol ko -

dás mód mér cé jé nek. Hogy kon zer va ti viz mu sa sok kal in kább volt egy élet mód, egy 

gon dol ko dá si for ma vá lasz tá sa, s nem va la mi faj ta ide o ló gi ai di vat függ vé nye, azt az 

is bi zo nyít ja, hogy idős ko rá ra egy vi dé ki farm ra vo nult vissza, ahol a ha gyo mány -

tisz te lő an gol vi dék szo ká sai sze rin ti gaz dál ko dást ele gyí tet te sa ját in tel lek tu á lis 

te vé keny sé ge i nek na gyon is ki fi no mult, ur bá nus kö ré vel. 

 

 

2. 

 

Ha ar ra va gyunk kí ván csi ak, mi lyen aján la ta van a brit kon zer va tív po li ti kai gon -

dol ko dás ha gyo má nyá hoz kap cso ló dó Scrutonnak a kör nye zet vé de lem ügyé ben, 

ak kor két szin ten vizs gá lód ha tunk. Van ugyan is egy ke ve seb bet vál la ló és egy erő -
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sebb érv me ne te a kon zer va ti viz mus és a ter mé szet vé de lem kap cso la ta tárgy kö ré -

ben. Az el ső, ke ve seb bet vál la ló té tel csak annyit mond, hogy a jobb ol dalt jog ta la nul 

vá dol ják a ter mé szet vé dők a ter mé szet ér té kei irán ti ér zé ket len ség gel.4 A bal ol dal 

sok szor han goz ta tott kri ti ká ja sze rint a jobb ol dal ki szol gál ja azo kat a nagy vál la la -

to kat és glo bá lis cé ge ket, ame lyek nek meg ha tá ro zó sze re pe van a mind gát lás ta la -

nabb ter mé szet rom bo lás ban, amely egye nes úton ve zet a klí ma ka taszt ró fa fe lé. 

Scruton sze rint ez a di ag nó zis ha mis, de leg alább is hi á nyos. Ugyan is fi gyel men 

kívül hagy ja azt a tényt, hogy a glo bá lis cé ge ket még is csak a pi a ca ik tart ják el, ha 

ezek a pi a cok vissza je lez né nek a ter mé szet pusz tí tó te vé keny ség gel kap cso lat ban, 

ak kor nyil ván nem len ne ki fi ze tő dő e cé gek nek az ilyen faj ta te vé keny ség to váb bi 

fenn tar tá sa. Scruton te hát nem ta gad ja a glo bá lis gaz da ság ter mé szet pusz tí tá sát, 

sőt azt sem, hogy egyes (akár a jobbol dal ál tal kor mány zott) ál la mok en nek el le né -

re is tá mo gat ják őket, de azt mond ja, hogy e kri ti ká nak szá mot kell vet nie a fo -

gyasz tók fe le lős sé gé vel is, akik a jó lé ti szol gál ta tá sok ki ter jedt kö rét úgy él ve zik, 

hogy köz ben be huny ják sze mü ket a szol gál ta tók ter mé szet pusz tí tá sá val kap cso lat -

ban. A ha gyo má nyo san a pi ac lo gi ká ját üd vöz lő brit kon zer va ti viz mus hoz ké pest 

Scruton vég ső so ron el jut a pi a ci lo gi ka erő tel jes kri ti ká já hoz, s ki mond ja, hogy  

a po li ti ka ál tal ki szol gált és a fo gyasz tók ál tal va kon fenn tar tott glo bá lis pi a ci sze rep -

lő ket a jog ura lom is mert esz köz tá rá val kell kor lá tok kö zött tar ta ni. Va gyis a sza bad 

vál lal ko zást meg tar ta ni biz tat, de ja va sol ja, hogy a köz jót szol gá ló jog rend szer 

szab jon an nak kor lá tot. 

A kon zer va ti viz mus és a kör nye zet vé de lem kö zöt ti kap cso lat ne ga tív iga zo lá sa 

után Scruton elő ve zet egy sok kal bát rabb és min den te kin tet ben erő sebb té telt 

annak iga zo lá sá ra, hogy a kon zer va ti viz mus és a kör nye zet vé dő gon dol ko dás mód 

(environmentalism) ter mé sze tes szö vet sé ge sek (natural bedfellows). Sze rin te sem 

vé let len, hogy a két gon dol ko dás mód meg ne ve zé se azo nos szó tő ről ered: a po li ti -

kai ha gyo mány meg őr zé se és a ter mé szet meg őr zés gon dol ko dás mód já nak lo gi ká ja 

na gyon is ha son ló. Ahogy Scruton fo gal maz, mind két gon dol ko dás mód cél ja a gon -

dos gaz dát jel lem ző gaz dál ko dás biz to sí tá sa a ja vak vo nat ko zá sá ban (husbanding 

resources). Egy fe lől a kon zer va ti viz mus a tár sa dal mi tő ké nek vi se li gond ját, ame lyet 

a „tör vé nyek, szo ká sok és in téz mé nyek” tes te sí te nek meg. Más fe lől azon ban a kör -

nye zet ben fel lel he tő anya gi tő két is óv ja, ahogy azt a gaz da sá gi ér te lem ben vett 

tő két is, ame lyet egy sza bad, de jog kor má nyoz ta gaz da ság nyújt. A kon zer va ti viz -

mus ugyan is egy át fo gó ent ró pi át té te lez, amely a vi lág min den je len sé ge fe lett ki -

fej ti ha tá sát, s amely, ha nem fi gye lünk rá, egya ránt ero dál ja tár sa dal mi és öko ló giai 

örök sé gün ket.5 A kon zer va ti viz mus eb ben az ér te lem ben min dig vé de ke ző stra té -

gi át kö vet: az ent ró pia el len pró bál meg vé de kez ni, már amennyi re le het és tud. 

A kör nye ze ti és gaz da sá gi tő ke meg óvá sá ért tett erő fe szí té se i vel kap cso lat ban 

a kon zer va tív Scruton bát ran hasz nál ja a ró mai jog ban és a brit common law-ban 

egya ránt lé te ző ka te gó ri át, a va gyon ke ze lés, gond no ko lás vagy le té te mé nyes ség 
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(trusteeship) fo gal mát. En nek a jo gi dis kur zus ból át vett gon do lat nak az az alap ja, 

hogy a vi lá gon épp most élő nem ze dé kek nem tu laj do no sai a rá juk bí zott anya gi 

va gyon tö meg nek (va gyis a tár gyi és ter mé sze ti kul tú rá nak), ha nem le té te mé nye sei, 

meg őr zői, gond no kai. Va gyis nem sza ba don vál lal ko zunk meg lé vő ja va ink kal, ha -

nem azok egy olyan örök ség ré szei, mely ről pont ról pont ra el kell szá mol nunk (leg -

alább is lel ki is me re tünk sze rint) a kö vet ke ző nem ze dék nek. Fe le lő sek va gyunk ezért 

az örök sé gért, gyü möl cse it él vez het jük, de a tő két nem él het jük fel, mert az nem 

ké pe zi ki zá ró la gos tu laj do nun kat. 

Scruton nem rej ti vé ka alá, hogy a gond no ko lás (trusteeship) gon do la tát nem ő ve -

zet te be a kon zer va tív po li ti kai gon dol ko dás dis kur zu sá ba. Edmund Burke, Justus 

Möser és von Gierke ne vét em lí ti. Edmund Burke ese té ben a kép vi se let el vét árnyal -

ta a gond no ko lás: kép vi se lő ink a par la ment ben he lyet tünk jár nak el, ér velt Burke, 

sza ba don, sa ját po li ti kai íté lőere jü ket hasz nál ják, ami kor dön te nek, de utóbb el szá -

mo lás sal tar toz nak vá lasz tó ik nak, akik min den to váb bi meg fon to lás nél kül meg is 

sza ba dul hat nak tő lük, ha nem elé ge det tek tel je sít mé nyük kel. Justus Möserről nem 

so kat le het ol vas ni, sok kal ke vés bé is mert mint Burke, de va ló já ban egy né met 

Burke volt, csak ép pen a he lyi po li ti ká ban ját szott olyan gya kor la ti sze re pet, mint 

ír kol lé gá ja a brit par la ment ben. Möser pat rí ci us csa lád tag ja ként, jog vég zett em -

ber ként vett részt Osnabrück vá ro si és püs pök sé gi ve ze té sé ben. Ám en nél is fon -

to sabb, hogy gya kor la ti ta pasz ta la ta it is ka ma toz tat va hely tör té ne ti és el mé le ti 

mun kák ban fej tet te ki a ha gyo má nyos pol gár ság kor mány zá si el ve it, amely nek lé -

nye ge, hogy a pat rí ci us pol gá rok elit cso port jai a tár sa da lom egé szé nek ér de ké ben 

jár tak el. Vé ge ze tül a Möser ál tal hely tör té ne ti szin ten foly ta tott ku ta tó mun kát  

a Né met Ró mai Bi ro da lom szint jén vé gez te el Otto von Gierke, aki jog tör té nész ként 

a né met-ró mai bi ro da lom te rü le tén élő tár su lá sok jog tör té ne tét ír ta meg, ily mó don 

gyűjt ve anya got a kö zös ség el vű, kom mu na lis ta gon dol ko dás szá má ra.6 Gierke bi zo -

nyos fo kig ide a li zál ta a kö zép ko ri tár su lá si for má kat, le gye nek azok bár val lá si, 

céhes vagy másfajta ala pon ál ló tár su lá sok, úgy gon dol ta, hogy e las san-fo ko za to san 

intézményesült kö zös sé gek kí nál ják a po li ti kai ha ta lom gya kor lá sá nak a kö zös ség 

szá má ra leg gyü möl csö zőbb for má it, fő leg ha együtt lé tez nek az egyé ni aka rat nak 

alá ve tett ural mi for mák kal is. Gierke ger mán jog szo ká so kat fel dol go zó mun ká ját 

töb bek kö zött Maitland ül tet te át a brit kon tex tus ba, le he tő vé té ve a ha gyo mány -

el vű tár sa da lom fel fo gás ha gyo má nyos for má i nak új ra tár gya lá sát.7 

Bár Scruton ma ga is haj lik egy faj ta tör té ne ti szem lé let re, nem vész el a jog tör -

té ne ti anyag ap ró lé kos fel tá rá sá ban. Ere je ugyan is nem eb ben rej lik, ha nem sok kal 

in kább a tör té ne ti em lé ke ket fel hasz ná ló, de kre a tív asszo ci á ci ók kal dol go zó el mé -
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let al ko tás ban. A trusteeship in téz mé nyét pél dá ul a ne ga tív ér te lem ben vett vál lal -

ko zás sal szem ben játssza ki, ahogy a be szél ge tés a po zi tív ér ték a pa rancs ura lom 

ne ga tí vu má val szem ben, s a ba rát ság a kol lek ti vi tás he lyett. Ahogy a trusteeshipet 

Burke-höz, Möserhez és Gierkéhez kö töt te, úgy kap csol ja a be szél ge tés fo gal mát 

Oakeshotthoz, a ba rát sá gét pe dig Arisz to te lész hez.8 E szem be ál lí tá sok po zi tív pó lu -

sa it össze köt ve meg kap juk an nak a kon zer va tív ter mé szet szem lé let nek az alap ja it, 

amit Scruton is ma gá é nak vall. En nek a lé nye ge a tár sa dal mi és öko ló gi ai örök sé -

gün ket ero dá ló erők ent ró pi á já val szem be ni küz de lem. 

Van egy meg le he tő sen tá mad ha tó vo nat ko zá sa en nek a kon zer va tív ter mé szet -

szem lé let nek. Ez pe dig az a fel té te le zés, hogy a tár sa dal mi és ter mé sze ti ér té kek 

egymással pár hu za mo sak, az egyik vé del me a má sik szá má ra is hasz nos lesz, és 

for dít va. Ez a té zis nem lát szik nyil ván va ló nak, hi szen a tár sa da lom fenn ma ra dá -

sát sok szor épp ter mé sze ti ve szé lyek fe nye ge tik, s ilyen kor a tár sa da lom úgy mond 

a ter mé szet el len for dul. Más fe lől pe dig a mos ta ni klí ma krí zis azt a hely ze tet je len ti, 

ami kor a tár sa da lom sa ját fej lő dé se ér de ké ben a ter mé szet tel mint egy szem be for dul. 

Scruton vá la szá ban szem be ál lít ja Rousseau és Burke tár sa dal mi szerződés fo gal mát. 

Míg Rousseau-nál a szer ző dés nek nincs jö vő be mu ta tó vek to ra, va gyis a ma élő ge -

ne rá ció nyu god tan ki zsi ge rel he ti az utó da it, Burke-nél a tár sa dal mi szer ző dés nek 

meg van az idő be li mély ség di men zi ó ja is: a ma élők az elő dök kel és az utó dok kal 

kö tik a meg ál la po dást, va gyis őr zik az elő dök örök sé gét, és biz to sít ják azt, hogy az 

ál ta luk gond no kolt ter mé szet na gyobb vesz te sé gek nél kül át száll has son az utó dok -

ra. Ha ilyen hosszú tá von gon dol ko dunk a fenn tart ha tó fej lő dés ről, ak kor szük ség -

sze rű en ke rül pár hu zam ba a tár sa dal mi és a ter mé sze ti egyen súly meg tar tá sa. 

 

 

3. 

 

Scruton itt egy bá tor lé pést is be vál lal. Azt ál lít ja, hogy a fenn tart ha tó ság nál erő -

sebb mo ti vá ló erőt is té te lez he tünk, ez pe dig a sze re tet. Mint mond ja, a nem ze dé -

kek kö zöt ti szer ző dés lét re jöt té nek épp a sze re tet a fel té te le: „az em be ri sze re tet 

ki ter jed a ha lot tak ra és a még meg nem szü le tet tek re is: eze ket meg gyá szol juk, 

azok nak szü le té sét ter vez zük, s en nek oka sem mi egyéb, mint a jó szán dék túl csor -

du lá sa”. (36) Nyil ván va ló, hogy Scruton itt át lép a ke resz tény val lá si ter mi no ló gi á -

ba, ám vé le mé nye sze rint sem mi utó pi kus nincs ab ban, amit mond. El len ke ző leg, 

úgy vé li, hogy ál lás pont já nak alap ját „a kis lép té kű, meg fi gyel he tő és hi he tő em beri 

mo ti vá ci ók” ad ják, s hoz zá fű zi, hogy az e té nye zők re for dí tott na gyobb fi gye lem  

a kon zer va tív po li ti kai gon dol ko dás erős sé ge. 
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Az is igaz azon ban, is me ri el Scruton, hogy ami kor Burke nyo mán ilyen je len tő -

sé get tu laj do nít a sze re tet nek a ge ne rá ci ók kö zöt ti meg egye zés alap ja ként, ak kor 

még egy olyan kö zös ség jár a fe jé ben, amely nek tag jai kö zött va la mi faj ta kap cso lat 

lét re jö het, és lét re is jön. Ez zel szem ben „a mo dern tár sa dal mak ide ge nek tár sa dal -

mai”. (38) Itt a sze mély kö zi kap cso lat ként mű kö dő sze re tet nem tud ja ki fej te ni  

a ha tá sát. Ezért szük sé ges va la mi más me cha niz mus után néz ni, ami biz to sít ja a tár -

sa da lom össze tar tá sát, s ezt Scruton sze rint a nem zet ad hat ja. A nem zet kö zös sé gi 

esz mé nye el ér min den kit, s be kap csol ja egy kö zös kul tú rá ba. A múl tat össze kö ti  

a je len nel és a jö vő vel. A nem ze ti kul tú ra kin cse it ezért kí ván ja meg őriz ni a kon -

zer va tív: ilyen Ang li á ban a common law in téz mé nye, ilyen a kép vi se le ti ala pú kor -

mány zás, s ilye nek azok a tár sa dal mi in téz mé nyek, ame lyek a kis kö zös sé ge ket mű -

köd te tik, pél dá ul a há zas ság és a csa lád in téz mé nye, ame lye ket szin tén meg őr zés re 

mél tó nak ítél Burke és Scruton is. 

Már most per sze van eb ben a cél ki tű zés ben va la mi szük ség sze rű en hi á ba va ló.  

A ter mé szet ugyan is gon dos ko dik min den lé te ző el mú lá sá ról, a mu lan dó ság az ál ta -

lunk is mert vi lág meg vál toz tat ha tat lan té nye. Eb ből fa kad a kon zer va tí vok múl tat 

men tő igye ke ze té nek ér zé kel he tő me lan kó li á ja. Az ent ró pia ter mé sze ti tör vé nyé nek 

sen ki nem tud el len áll ni. Ám e te kin tet ben a kon zer va tí vok hi á ba va ló erő fe szí té se 

sok ban ha son lít a ter mé szet vé dők ha son ló re mény te len, ám ne mes küz del mé hez. 

Amíg az egyik a tár sa dal mi múlt re lik vi á it sze ret né meg men te ni, a má sik a ter mé -

sze ti múlt al ko tó ele me it sze ret né át men te ni. 

De va jon mi lyen erő re tá masz kod hat a kör nye zet vé dő és a tár sa dal mi múlt vé -

del me ző je? Burke az an gol örö köl he tő bir tok (hereditary estate) pél dá já ra utalt, 

amellyel kap cso lat ban a gond no ko lás (trusteeship) fo gal ma meg je lent. Hegel a nem 

szer ző dé ses kö te le zett sé gek pél dá já ra utalt, mint ami lyen a csa lá dot tart ja fenn. 

Úgy gon dol ta, ha son ló kö te le zett sé gek ke let kez tet he tő ek a po li ti ka szint jén is. Vé -

gül Scruton har ma dik pél dá ja de Maistre, aki vi szont a ke gyes ség (piety) fo gal mát 

he lyez te gon dol ko dá sa kö zép pont já ba, amely ké pes az egyé ni ér de ket hát tér be 

szo rí ta ni, s az is te ni aka rat ból lé te ző ha gyo má nyo kat vé del mez he ti. Scruton sze rint 

e mo ti vá ló erők egyi ke sem elég erős. E he lyett ezért sa ját öt let tel áll elő, no ha úgy 

vé li, hogy elő de i től, Burke-től, Hegeltől és de Maistre-től van mit ta nul ni. Az ál ta la 

vá lasz tott meg ol dás lé nye ge, hogy a he lyi el kö te le ző dés (local loyalty) tud ja biz to -

sí ta ni a múlt meg őr zé sé re buz dí tó mo ti vá ci ót. Rá adá sul sze rin te ez a he lyi el kö te -

le ző dés nemcsak a kon zer va tív társadalomfelfogás, ha nem a kör nye zet vé dő ter mé -

szet fel fo gás szá má ra is tám pon tot je lent het. Hi szen mind ket tő ese té ben ép pen er ről 

van szó, az itt és most meg lé vő nek a vé del mé ről. Rá adá sul az itt és most meg lé vő 

vé del me a kör nye zet vé dő és a ha gyo mány őr ző szá má ra kö zös célt je lent, va gyis 

egye sít he tik is erő i ket. 

Hogy mit ért Scruton he lyi el kö te le ző dé sen? Az itt és most lé te ző vé del me nem 

ön cél ná la. El len ke ző leg, úgy vé li, a nem ze ti ho va tar to zás egy faj ta te rü le ti ala pú 

kö tő dés (territorial attachment). A nem ze ti büsz ke ség, nem ze ti önér zet szo ro san 

össze fo nó dik an nak a táj nak a sze re te té vel, ame lyen a nem ze ti kö zös ség él. A hely -

hez kö tő dő hű ség (local loyalty) az alap ja a nem ze ti ho va tar to zás ér zé sé nek, s ez 

te rem ti meg az intézményesülés szint jén a hely hez kö tő dő szu ve re ni tás (local 

sove reignty) gon do la tát. A hely hez fű ző dő vi szo nyunk alap ja az az ér zés, amit az 
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ott ho nos ság ér zé se ként azo no sít ha tunk. Ez az el kö te le ző dés ele mi ere jű és alap ve -

tő: az em ber az ott ho nát sze re ti, be le ért ve an nak ter mé sze ti és tár sa dal mi össze -

te vő jét is. A hely ha tá roz za meg a kö zös sé gün ket, s a kö zös sé günk nagy mér ték ben 

meg ha tá roz min ket is. 

A kon zer va tí vok a hely hez kö tő dő sze re te tet, el kö te le ző dést, a hely ben élő kö -

zös ség hez fű ző dő kap cso la tot ápol ják és vé dik. A ter mé szet vé dők igye ke ze te, ha  

a hely vé del me zői, szin tén le ve zet he tő eb ből, a hely sze re te té ből. Az aláb bi ak ban ezt 

a té zist el fo gad va an nak já runk utá na, mi lyen ér zé se ket vall ma gá é nak a fi lo zó fus 

Scruton, ha ott ho ná ról, az ott ho nos ság ér ze té ről kell szá mot ad nia. Egyet len pél dát 

fo gunk ki emel ni, amely re mé nyünk sze rint meg vi lá gít ja az ere de ti ál lí tást is a kon -

zer va tí vok hely hez kö tő dő gon dol ko dás mód já ról, más fe lől Scruton ter mé szet hez 

fű ző dő vi szo nyá ról is vall. 

 

 

4. 

 

Vált sunk most hir te len szö ve get! En ged jük el a po li ti kai fi lo zó fi át, s for dul junk a ha -

za sze re tet köny ve fe lé! Ne héz ugyan is más ként em lí te ni Scruton England. An Elegy 

cí mű köny vét, ame lyet ma gyar ra Ang lia, egy el tű nő ide ál cí men for dí tot tak.9 Az ere -

de ti szö veg 2000-ben je lent meg, a ma gyar for dí tás már 2004-ben ki jött. Az elé gia 

mint mű fa ji meg ha tá ro zás nem tel je sen vi lá gos, ki vé ve, ha úgy ért jük, hogy Ang lia 

el si ra tá sát je len ti. Scruton te hát – az oakeshotti ér te lem ben vett kon zer va tív ként – 

már most a múlt re lik vi á ja ként be szél ott ho ná ról, ha tet szik, ha zá já ról. A köny ve 

leg alább is egy olyan „múlt ba ré ve dő” vál lal ko zás, amely a kö vet ke ző fe je zet tel 

kez dő dik: „Mi volt hát Ang lia?” Az tán pe dig vé gigmegy az an gol jel le men, val lá son, 

jo gon, tár sa dal mon, kul tú rán stb. Szá munk ra most nem ezek az ér de kes ré szek, ha -

nem Az an gol vi dék cí mű fe je zet.10 Ez ugyan is pont ott foly tat ja, ahol az elő ző tanul -

mány ab ba hagy ta: „Az an gol lo ja li tás hely hez, még hoz zá a sa ját tör vé nye ál tal ott -

hon ná vál toz ta tott hely hez fű ző dő lo ja li tás volt.” (180) Rá adá sul az an gol hely 

Scruton sze rint az an gol vi dék. Sze rin te a lo já lis an go lok az an gol vi dék hez lo já li sak. 

De mi ért le het ez így, ha tény leg így van? Er re a kér dés re a vá laszt Scruton a há bo -

rús pro pa gan da fel idé zé se ál tal re mé li meg lel ni. Ezek ben a fil mek ben – ő a Tawny 

Pi pit-et és az A Canterbury Tale-t em lí ti, mind ket tő 1944-ben ké szült – „a táj és  

a vi dé ki élet a po li ti kai sta bi li tás, a rend és a nyu ga lom jel ké pe ként… je le nik meg”. 

(191) Rá adá sul a vi dék az an gol kul tú rá ban a val lá sos ság szem pont já ból is sok kal 

lo já li sabb, mint a nagy vá ros, fő ként az iparváros, amely „a sza ka dá rok, a nonkon-

formisták és vé gül a szkep ti ciz mus” ha zá ja. De Scruton leg erő sebb ér ve amel lett, 

hogy a vi dék Ang li á ja az iga zi Ang lia, a de tek tív re gény mű fa ja. Agatha Christie és 

Dorothy L. Sayers tör té ne te i re utal va mu tat ja be Scruton, hogy a vi dék ár tat lan sá ga 

az a hát tér, ami előtt a bűn tény be kö vet ke zik, szó sze rint erő sza kot té ve az ár tat -

95

Hörcher Ferenc: Scruton a konzervativizmus természetszemléletéről

9      SCRUTON, Roger: England. An Elegy. Lon don, Chatto & Windus, 2000. 
 
10     SCRUTON, Roger: Ang lia, egy el tű nő ide ál. Ford. Csa ba Fe renc, Bp., Typotex, 2004, 181–187. 



la non. A de tek tív fe la da ta az erő szak te vő le lep le zé se, s ez ál tal az éde ni rend hely -

re ál lí tá sa, a bű nös meg bűn hő dik, így a ha lá lon tud győ ze del mes ked ni a tör té net. 

Vé gül még egy sa já tos iro dal mi mű fajt em lít, ez pe dig a hor gászszak könyv mű fa ja. 

Töb bek kö zött Izaak Walton: The Compleat Angler (1653) cí mű köny vé re utal. Ki -

mond ja, hogy mi a mű faj si ke ré nek tit ka sze rin te: „táp lál ja az il lú zi ó kat, vi gasz tal ja 

a zak la tott szí ve ket”. Olyas mit tesz te hát, amit ko ráb ban a val lás nak tu laj do ní tot -

tak, leg alább is egy meg nyil vá nu lá si for má já nak. A szkep ti kus ol va sót a hor gász -

szak könyv ha son ló kép pen va rá zsol ja el – em lé kez zünk a varázstalanítás (Entzau -

be rung) fo gal má ra Webernél –, mint a val lás, s ezek sze rint pont az zal a cél lal is: 

hogy se gít se őt evi lá gi küz del me i ben. 

Scruton vi dék szem lé le tét alá tá masz tan dó ki mu tat ja, hogy a fran cia kul tú rá ban 

pél dá ul egé szen más a sze re pe a vi dék nek, mint az an gol (brit?) kul tú rá ban. Mauriac 

A mé reg ke ve rő cí mű re gé nyé re és Bernanos A fa lu si plé bá nos nap ló ja cí mű mun ká -

já ra utal va ír ja: „A fran cia vi dék a ka to li kus pa pok ál tal nyo mor ga tott, csö kö nyös 

pa raszt ság ott ho na, az itt élő em be rek re az a ke mény ség és meg szo kás jel lem ző, 

amely a föld ből élők sa ját ja.” (182–183) Scruton el fe led ke zik a vi dé ki kas té lyá ba 

vissza vo nu ló Montaigne-ről vagy az Ermenonville-ben nyu gal mat ke re ső Rousseau-

ról, hogy ha zá ja vi dé ki idill jét an nál ér té ke sebb nek lát tat has sa, amely per sze ért -

he tő el fo gult ság a hely sze re te te ként ér tett pat ri o tiz mus ese té ben, még ha eset leg 

tor zít ja is a ké pet. Hi szen nem be szél a Pá rizst bű nös vá ros ként be mu ta tó XIX. szá -

za di fran cia re a lis ta re gény ről, amely mél tó tár sa a Twist Oli vér lon do ni szen ve dé -

se it el me sé lő Dickens re gé nyé nek. Scruton a szép re kon cent rál, nem el len té zist fejt 

ki, ha nem a ha za sze re tet alap ja i ra kér dez rá, az ő an gol vi dé két de cent ra li zált vá -

lasz tó ke rü le tek, fő ne me si bir to kok, egy há zi ke rü le tek, he lyi igaz ság szol gál ta tás és 

a leg jobb ma gá nis ko lák és egye te mek jel lem zik. Az éle te utol só kor sza kát de monst -

ra tív mó don vi dé ken élő, s ott ma gát lát ha tó mó don meg ta lá ló Scruton szá má ra  

a vi dé ki Ang lia ha gyo má nyai, így pél dá ul a ne ve ze tes ró ka va dá szat – a bal ol da li kriti -

kák da cá ra is – a ha za sze re tet mél tó tár gyai, olyan rí tu sok, ame lyek nél kül az or szág 

és az ott élő nem zet nem az len ne, ami. A vi dék te szi Ang li át, s itt e szón nem csak 

az an gol countryside ér ten dő, ha nem a landscape fo gal ma is: az a táj kép te hát, 

amely a kul tu rá lis föld rajz ál tal ra gad ha tó meg, s amely ben élő és élet te len ter mé -

szet és az ott élő nép tár gyi-anya gi és viselkedéskultúrája és szo kás vi lá ga kap cso -

ló dik össze. Ezen a pon ton ér össze Scruton fi lo zó fi ai ta nul má nya i nak két ága is:  

a po li ti kai fi lo zó fia és az esz té ti ka, hogy meg al kos sa a ha za sze re tet tár gya ként 

adott je len ség vi lá got, az an gol (brit) kul túr tá jat. Eb ben a kul túr táj ban a ter mé szet 

ke re te zi az em ber al kot ta tárgyivilágot, s az em be ri be avat ko zás ré vén ma ga a táj 

is em be ri vo ná so kat ölt ma gá ra. 

 

 

5. 

 

E kul túr táj jel leg ze tes pél dá ja az an gol ud var ház (country house). Scruton szá má ra 

ez a sa já to san an gol épí té sze ti együt tes az ott ho nos ság sa já tos ki fe je zé si for má ja, 

kü lö nö sen az iro da lom mé di u má ban meg je le nő for má já val. Pél dá ja Ben Jonson, aki 

1616-ban Sir Philip Sidney, az an gol köl té szet meg ha tá ro zó alak já nak ott ho ná ról ír 
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ün ne pi hang nem ben a szü lő hely „bé ké jét és har mó ni á ját” (183) em le get ve. E he lyen 

ta nul ta meg a le en dő köl tő „a jó mo dor, a fegy ver for ga tás és a mű vé sze tek tit kát” 

(manners, arms and arts). Az egyéb ként kis pol gá ri csa lá di kör nye zet ből szár ma zó 

Scruton nem szé gyen ke zik, ami kor az ud var ház kul tú rá já nak arisz tok ra ti kus vo ná -

sa i ról ejt szót, nem olyan hi pok ri ta, mint li be rá lis el len fe lei, akik az egyen lő ség re 

hi vat koz va tud ják el ér ni sa ját tár sa dal mi fel emel ke dé sü ket. Sőt, po li ti kai fi lo zó fus -

ként ar ra is utal, hogy épp ez a vi dé ki ud var ház, amely ben a sza bad ság és a nagy -

lel kű ség (liberty and liberality) egya ránt fel lel he tő volt, po li ti kai ér te lem ben „a kor -

lá to zott szu ve re ni tás szfé rá ja volt, amely ugyan ak kor a West mins ter ben szé ke lő 

ha ta lom elé is kor lá to kat emelt”. (184) Más szó val a vi dé ki ud var ház ne vel te ki az 

an gol gent le mant, azt a mű velt és sze mé lyi ség tí pust, amely ugyan nem volt szent 

és bűn te len, de min dent meg tett sa ját lak he lye és kör nye ze te fel eme lé sé ért, a kul -

tú ra he lyi fel vi rá goz ta tá sá ért. Kör nye ze tét, az an gol ud var há zat úgy ala kí tot ta ki, 

hogy az szer ves vi szony ban áll jon ter mé sze ti és tár sa dal mi kör nye ze té vel, az an gol 

táj jal és az an gol pa raszt tal, mint aki e föld mű ve lé sé ből élt. Az an gol gent le man 

nem ide gen ke dett a he lyi ipar tá mo ga tá sá tól, a föld mű ve lés el sa já tí tá sá tól, és így 

hoz zá já rult a táj mér ték le tes és fo ko za tos át ala kí tá sá hoz, át szel le mí té sé hez anél -

kül, hogy a ter mé szet ben a modernistákhoz ha son ló rom bo lást haj tott vol na vég re. 

Az an gol ud var ház köz vet len kör nye ze te az an gol kert, amely a ter mé szet és  

a kul tú ra sze ren csés szim bi ó zi sa, szem ben a fran ciakert tel, amely az em be ri vo lun -

ta riz mus meg nyil vá nu lá sa, azon aka ra té, amely a ter mé sze tet min den képp a sa ját 

ké pé re kí ván ja át for mál ni. Az an gol kert mű ve lő je is át ala kít ja per sze a tá jat, de 

nem úgy, hogy meg foszt ja azt an nak ere de ti jel leg ze tes sé ge i től, ha nem in kább csak 

úgy, hogy benne az em be ri (kul tu rá lis) té nye ző is fel is mer he tő le gyen. A gent le man 

„tisz tá sok kal (views and vistas), par kok kal, er dők kel és em lék mű vek kel tar kí tot ta  

a tá jat” (184), s ez zel eu ró pai di va tot te rem tett, gon dol junk Go et he ne ve ze tes re -

gé nyé re, a Von zá sok és vá lasz tá sok cí mű sze rel mi tör té net re, amely ben egy an gol -

kert meg épí té sé nek iz gal mas fo lya ma tát is meg oszt ja ol va só i val az író. 

De a ma gyar ol va só szá má ra is is me rős le het szá mos olyan an gol iro dal mi mű, 

amely ben az an gol ud var ház ki fi no mult és la ká lyos vi lá ga és per sze ha nyat lá sá nak 

tör té ne te is meg je le nik. Az el ső re Jane Austent és Ge or ge Eliotot em lí ti Scruton. Az 

ő re gé nye ik ben a vi dé ki ud var ház „az an gol ci vi li zá ció esz mé nyé vé” vált, s ta lán 

ar ra is ér de mes oda fi gyel jünk, hogy mind két szer ző a női nem hez tar to zott, amely 

ar ra le het bi zo nyí ték, hogy a gent le man ud var há za nem volt el len sé ges a nő i es ség 

meg nyil vá nu lá sa i val szem ben. Per sze ez az ide ál is in kább csak nor ma volt, mint 

va ló ság, de Scruton sze rint „ha tott ez az ide ál a va ló ság ra”, amennyi ben „a hi e rar -

chi át a szom szé di vi szony eny hí tet te, a va gyo ni kü lönb sé ge ket pe dig a köl csö nös 

se gít ség nyúj tás gya kor la ta”. (185) A vi dé ki élet át szel le mí té sé vel fon tos tár sa dal mi 

ha tást fej tett ki az ide ál, „er köl csi szfé rá ba emel te a vi dé ki élet meg szo kott te vé -

keny sé ge it, ren det és il le met (order and decency) vitt azok ba a kö zös sé gek be, ame -

lyek sor sa az volt, hogy egye dül küzd je nek meg fenn ma ra dá su kért”. (185) Ám e kö -

zös sé gek ha nyat lá sa az ipa ri for ra da lom, a gaz da ság és a tech no ló gia át ala ku lá sa 

és egyéb té nye zők mi att ki véd he tet len volt. Igaz, ha nyat lá suk is inspiratív, Scruton 

szá mos iro dal mi mű re utal, Henry James Poynton kin csei cí mű köny vé től Edward 

Morgan Forster Szel lem a ház ban cí mű hí res mun ká já ig. Scruton ta lán leg meg győ -

97

Hörcher Ferenc: Scruton a konzervativizmus természetszemléletéről



zőbb pél dá ja a ka to li kus Evelyn Waugh ox for di elé gi á ja, Az utol só lá to ga tás, mely 

a ré gi Ang lia egyik leg nagy sze rűbb em lék mű ve. 

Az egy kor oly lát vá nyos ci vi li zá ci ós si ke re ket el érő an gol ud var ház mel lett 

Scruton má sik pél dá ja az an gol vi dék jel leg ze tes, sze ret he tő ar ca, a sö vény ke rí tés. 

Scruton az an gol vi dék szakmonográfiájára tá masz kod va amel lett ér vel, hogy nem 

igaz, hogy a me ző ket csak az el ke rí té si tör vény (Inclosure Act) óta ke rí tet ték el.11  

A csa lá di gaz da sá gok a fe u dá lis bir to kok el tör lé se után meg je len tek, eze ken gaz dál -

ko dott az úgy ne ve zett yeoman (ma gya rul kb. kis bir to kos, kis gaz da). Scruton né ze -

te sze rint a „sö vény ke rí té sek meg sze lí dí tet ték és em be ri vé tet ték a tá jat, mi köz ben 

véd ték az ál la to kat, ame lyek az éle tet je len tet ték gaz dá ik nak”. (186) A sö vény ke rí -

tés mel lett szól, hogy ma ga is nö vény, élő lény, más fe lől pe dig „a leg na gyobb en ged -

mény, amit a ter ri tó ri u mát fá rad ha tat la nul nö ve lő em ber va la ha egy má sik faj nak 

tett, s a vad vi lág meg óvá sá nak leg ha tá so sabb esz kö ze”. (186) 

Ahogy azon ban az ud var há zak el nép te le ned tek, s át ad ták az ural mat a tu ris ta -

ha dak nak, úgy a sö vény ke rí tés is el tűnt, vagy el ha nya golt, gon do zat lan ál la pot ban 

ten gő dik. En nek ma gya rá za ta ki áb rán dí tó. Az an gol ér tel mi ség, amely ko ráb ban a táj 

meg men té sé re szö vet ke zett, nem járt si ker rel, s a vi dé ket egy kor la kók el hagy ták 

la kó he lyü ket, ez zel pe dig ma gu kat fosz tot ták meg iden ti tá suk tól. Az an go lok há tat 

for dí tot tak a va ló ság nak, „ur bá nus nép pé vál tak”, a tá jon, „ahol őse ik él tek, im már 

csak át ha lad nak”. (187) Ez zel ma gu kat ta gad ták meg, el vesz tet ték ön tu da to kat, már 

nem te kint he tők nép nek. 

 

Ahogy Scruton elé gi á ja, a ter mé szet ké pét be mu ta tó írás is ke se rű gyász be széd dé 

vált. Az Egye sült Ki rály ság úgy dön tött, ki lép az Eu ró pai Uni ó ból. Roger Scruton egy 

vá rat la nul rá tört be teg ség kö vet kez té ben el hunyt. Ahogy a táj, a nép, úgy a pat ri óta 

fi lo zó fus, a táj elé gi kus utol só kró ni ká sa is a múl té lett. Te me té sén Thomas Hardy 

Fe ke te ri gó a ho mály ban cí mű ver sét mond ták el, ezt a gyö nyö rű és ré misz tő ter mé -

szet le írást, amely ben a té li éj kö ze led tén még is csak fel har san az „ál dott Re mény”, 

egy fe ke te ri gó tor ká ból. Bé ke po ra i ra.
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