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Kapusi Krisztián
										
Parkfrász (szerkesztői előszó helyett)

Utazik, mert távoli, számára idegen városban kell előadást tartania
szülőföldje társadalmi-politikai helyzetéről („Kommunisták-e az
orosz emberek?”). Elvéti a megfelelő irányba közlekedő vonatot,
majd a csomagja keveredik el menetközben, és amikor észreveszi a
bajt, bezáródik az ajtó, már indul az autóbusz, riadt mozdulatsorral
felpattan az ülésről, kétségbeesetten magyaráz a sofőrnek, így pár
kilométerrel odébb sikerül leszállnia. Az Egyesült Államokba sodort,
meglehetősen szórakozott Pnyin professzor – Vladimir Nabokov egyik
címszereplője – ekképpen „nyirkos, bordóba hajlóan zöld parkban
találta magát, amolyan temetőkert jellegűben, amelyben túltengenek a
rododendronok, a fényes levelű babérbokrok, a gonddal permetezett
árnyas fák, és tövig van nyírva a gyep; s alighogy nekivágott a tölgy- és
gesztenyefasornak, amely a sofőr kurta útbaigazítása szerint visszavezet
az állomáshoz, teljesen úrrá lett rajta ez a hátborzongató érzés, ez a
bizsergető valószerűtlenség”.1
Idilli zöld zárvány a lüktető nagyvárosban. Szmogtól, zajtól és
tömegtől gyötört helybéliek átmenetileg megszabadulnak az urbánus
közeg egészségtelen tényezőitől úgy, hogy pár saroknyira azért
elérhető a bevásárlóközpont, tompán hallatszik a villamos moraja,
biztonságos közelségben marad a hétköznapok szokványos életkerete.
Csalóka helyszín, vadregényes erdőben képzelhetik magukat
a sétaút csikorgó díszkavicsán andalgók. Bólogató páfrányok,
ezüstösen lengedező fűzfák, izzó japán cseresznyék és a pompázatos
virágágyások buja vegetációja feledteti a látogatókkal, hogy a park
valójában szakértő tervezők és gondos fenntartók által formált
1

Nabokov 1991: 19.
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mesterséges környezet, a természetben korántsem alakulhatna ki a
honos és különleges fák, virágok és rekettyések, tuják meg ciprusok,
aranyhalas tavacskák, törpefenyők és lombhullatók efféle együttélése.
A parkot többnyire azért keresi fel az ember, mert elege van a hajtásból,
ki szeretné fújni magát, csendre és nyugalomra vágyik. Feltűnnek a
szélső fák hamuszürke törzsei, egyre élénkebben neszez a lombkorona
és már csak a szökőkút fröcsköl, gyöngülnek a városi zajok, elmarad
a megszokott utcák világa. Végre egyedül, vagy mégsem? Zörgő
avartól kalapál hevesebben a szív, pedig csak egy pajkos feketerigó
kotorászik a rozsdásodó pergola alatt. Görbül a sétány, nehogy
hasonlóan járjunk, mint mondjuk szegény jó Dante, ráadásul a
cserjésbe szűrődő fakó fények alig engedik láttatni, hogy miféle alak
ücsörög a mohos pihenőpadon! Koldus, kurtizán, vagy rablógyilkos?

Bármi előfordulhat a parkban: vonzerejét tápláló csöndessége,
burjánzó növényzete, elhagyatottsága riasztó is lehet, szezonálisan és
napszakonként változik ezerféle arculata. A londoni Maryon Parkban
zajlik Antonioni Arany Pálma díjas filmjének meghatározó jelenete.
Témát keres a nyughatatlan divatfotós, felfigyel egy párra, talán azért,
mert a nő sokkal fiatalabb a konzervatív külsejű korosodó úriembernél.
Az időjárás őszies, mélyzöld még a lombkorona, de meglehetősen erős
szél ostromolja, hűvös fuvallatok borzolják a parkot. Sűrű bokrokkal,
fákkal benőtt dombok szegélyezik az angolosan gondozott élénkzöld
pázsitját, a sétautak aszfaltja pedig egészen sötét, komor színek
dominálnak. Beigazolódik a baljós előérzet, fotósunk felnagyított képein
pisztolyt tartó kezet, bokor alatti holttestet azonosít. A kései óra ellenére
ismét felkeresi az éjjel pláne kísérteties parkot, rátalál a tetemre, ami annak
rendje és módja szerint eltűnik másnapra. Mi történik a fák rejtekében?
Átélhető, felfogható a valóság? Megoldás helyett vagy éppenséggel
választ sugalmazva, a filmet záró jelenetben pantomimesek imitálnak
játszmát a Maryon Park betonozott teniszpályáján.2 Következtetünk egy
gyilkosságra, holttest a parkban. A fotós sem valódi szemtanú, nem látja
a „fától az erdőt”, technika révén utólag elemzi a részleteket. Majdnem
tökéletesnek bizonyul a bűntett helyszíne.
Winfried Georg Sebald3 utolsó regényének címszereplője prágai
zsidó kisgyermekként került Walesbe, majd felnőttkori utazásai során
visszatért a szülőhelyére, korai emlékeinek előhívásában a Petrín-hegy
parkjai voltak segítségére. Sebald ekképpen fogalmazott: „egy padon
üldögéltem a napsütésben és tekintetemet a Kisoldal házain és a Moldván
túlra emelve a város látképét bámultam, amelyet, akárcsak a firniszt valamely
festményen, mintha az elmúlt idő görbe repedései és törései szabdalták volna.
„Nagyítás” („Blowup”), angol-olasz filmdráma, 1966. Rendezte: Michelangelo
Antonioni.
3
Az író Sebald 1944-ben született Bajorországban. Előbb gimnáziumi tanárként dolgozott
Svájcban, majd 1970-től egyetemi irodalomprofesszor lett az angliai Norwichban.
2

1. Beckenham, St. James’s Avenue, London, 1938.
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Ennek a semmiféle törvényszerűséget nem mutató mintának a második
példáját, mondta Austerlitz, nem sokkal később fedeztem föl egy lejtős helyen
álló gesztenyefa kusza gyökérzetén, amelyen, mint Verától tudom, mondta
Austerlitz, előszeretettel mászkáltam gyerekkoromban. A feketészöld tiszafák,
melyek a magas fák alatt tenyésztek, szintén ismerősek voltak, oly ismerősek,
miként a hűvös levegő, ami az árok alján fogadott, és miként a most, áprilisban
már elvirágzott, az erdei talajt temérdekszám ellepő berki szellőrózsa, s most
értettem meg, miért akadt el sok évvel azelőtt Hilaryvel tett kúria-kirándulásaink
egyikén a szavam, amikor egy egész elrendezésében a Schönborn-kerthez igen
hasonló gloucestershire-i parkban egyszer csak ott álltunk egy északi fekvésű
rézsűnél, amelyet hófehér márciusi virágainak finom szirmaival belepett az
Anemone nemorosa”.4 Sebald a parkok leírásakor is precízen dokumentált,
bámulatos, ahogyan adatokkal bőségesen megtámasztott szövegeit
elbizonytalanítóvá, igézően álomszerűvé, ihletően nyugtalanítóvá
fogalmazta olyasfélén, mintha valami elfeledett mohos liget százéves
tölgyei suttognák azokat a fülünkbe. Austerlitz édesanyjáról írta például,
hogy deportálása előtt arra kérte prágai bizalmas barátnőjét, hogy „odaát
van a Stromovka park. Elmennél oda néha sétálni helyettem? Úgy szerettem ezt
a szép helyet. Talán ha belenézel a tavak sötét vizébe, talán majd egy szép napon
meglátod az arcomat”.5
A viszonylag fiatalon, 2001-es autóbalesetében elhunyt Sebald
munkásságának – számtalan más titokzatos vonása mellett – kísérteties
keretet adott az a valószínűleg véletlenül előállt tény, hogy az utolsó
regényében is emlegette Franz Kafkát,6 „Szédület. Érzés” című első
szépprózai művében pedig kifejezetten meghatározó szerepet kapott
a rokonlelkű prágai zseni. Olvasás közben elfelejtettem levegőt venni
annál az oldanál is, melyen Sebald leírja, hogy Kafka 1913-ban megtett
itáliai útját bejárva felült a Rivába induló buszra, és közvetlenül az
4
5
6

Sebald 2007: 177-178.
Sebald 2007: 193.
Sebald 2007: 76.
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2. Namesti Svatopluka Cecha, Prága, 1956.
ajtók záródása előtt előbb egy, aztán még egy 15 év körüli kamasz fiú
tűnt fel a lépcsőkön és az ülések közötti szűk busztérben. Egy ikerpár,
akiknek „mélyen a homlokukban kezdődő hajtövük volt, ugyanaz a sötét
szemük, ugyanaz a sűrű szemöldökük, ugyanaz a nagy, aszimmetrikus és
lenőtt cimpájú fülük”, mint Kafkának.7 Elismerem, a mediterrán vonások
persze nem feltétlenül meglepőek Olaszországban,8 az adott élmény
mégis felkavaró és feledhetetlen pillanat lehetett, amennyiben mindez
csakugyan megtörtént Sebalddal.
Részünkről effélék indokolták a cseh főváros, egészen pontosan a
szerző által leírt Petrín-hegyi Schönborn-kert és Szemináriumi-kert,
Sebald 2010: 83-84.
Fellini egyik utolsó remekében – a film sztorija egy hasonmásokat bemutató televíziós
showműsor körül gomolyog – ugyancsak szerepeltet Kafka-alteregót, lásd „Ginger és
Fred” („Ginger e Fred”), olasz-francia-német vígjáték, 1986. Rendezte: Federico Fellini.
7
8
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valamint a Moldva kanyarban elterülő Stromovka halastavainak
kiemelését. Sebald olykor rögtönzöttnek tűnő intellektuális kóborlásai
során persze számtalan más parkban megfordult. Stendhal és főleg
Kafka itáliai útvonalain bolyongva írta, hogy „Veronában az Arany
Galambban szálltam meg, majd pedig, régi szokásomhoz híven, nyomban
elmentem a Giardino Giustiba. Ott azután a kora délutáni órákban egy
kőpadon heverésztem egy cédrusfa alatt. Hallgattam, amint a levegő ki-be
surran az ágak közt, s a finom neszt, amit a kertész keltett a kavicsos utat
gereblyézve az alacsony bukszussövények között, melyeknek szelíd illata még
most ősszel is betöltötte a levegőt. Rég nem éreztem már magam ilyen jól”.9
Kelet-angliai zarándokútja kapcsán a Brighton környéki ligeteket
(melyeket Napoleon kalapjának és Wellington csizmájának körvonalát
követve telepítettek) és az amszterdami Vondelparkot ugyanúgy szóba
hozta, ahogyan kitért a „Peking közelében fekvő, palotákkal, pavilonokkal,
sétautakkal, fantasztikus kerti lakokkal, templomokkal és tornyokkal ékesített,
varázslatos Jüanming jüan kertre, ahol a mesterséges hegyek lankáin, rézsűk
és ritkás ligetek között mesés agancsú szarvasok legeltek, s a természet egész
felfoghatatlan pompája és az emberkéz által beléje ágyazott csodák sötét, szellő
sem rezdítette vizekben tükröződtek”.10
Londonban gyilkosság, Prágában nyomasztó emlékezetmunka teszi
hideglelőssé az idézett műalkotásokban szereplő parkokat. Budapest a
Városliget, az Orczy-kert, a Népliget, Vérmező vagy a Tabán kapcsán
is bőven kínálna hátborzongató élményeket. Nádas Péter víziója az
éjjeli Margitszigetről talán minden másnál meglepőbb, borzalmasabb.
Az emlékek persze „Az éjszaka legmélyén” sem hagyják el az érintett
szereplőt: „Őszi nagytakarítások idején a nagyszüleim minden évben
kiköltöztek ide a Stefániáról, s minden évben ugyanazt a lakosztályt vették ki.
Olyan kivételes hely volt, ahol semmi nem változott meg az évekkel. Mindig
9
10

Sebald 2010. 66.
Sebald 2011: 106-107, 148, 169.
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ugyanaz a szellő motozott a platánok laza lombozatában, hozta a folyó illatát,
vitte, lobogtatta a gázlámpák fényeit, ha pedig nagyobb szél támadt, akkor
csattogva egymáshoz ütögette, sustorgásokat hallatva csúsztatta egymáson,
és a levelek vastagon erezett ötágú árnyai hangosan dörzsölődtek. Az eső úgy
kopogott rajtuk, akárha kifeszített bőrre hullana”.11 Az adott fejezetekben
mégsem a parkok nosztalgikus hangulata ragadja magával az olvasót.
Számos városi legenda él a homoszexuálisok köztéri szokásairól, a
„Párhuzamos történetek” második kötete lebilincselően izgalmas
szöveggel ábrázolja férfiak bestiális üzekedését a Margitsziget éjjeli
ösvényein, a kolostorromok között, a nyilvános vécében. Erőteljes képek
demonstrálják, hogy napszakonként mennyire eltérő hangulatok járják
át az egyes városrészeket. Léteznek persze világosban is kínos szakaszai
az egyébként módfelett elegáns sétányoknak, parkjainkra általános
érvénnyel idézzük a kapcsolódó mentális térképeken kerülendőként
rögzült helyekre vonatkozó nádasi sorokat: „Nem messzire attól a széles
és kavicsos sétaúttól, amely a kolostor romjait rejtő ligetet mintegy élesen
elválasztotta a fűszeresen mély édességet árasztó rózsakerttől, szintén voltak
szennyezett helyek. Az éjszaka ösvényein végezték el nappal az emberek a dolgukat,
illetve itt kakáltatták és pisáltatták a szükségükben toporzékoló és vonyító
kölkeiket és kutyáikat, a nők pedig nagy szükségükben itt cserélték ki sietve az
átvérzett vattacsomóikat”.12 Hasonlóan általánosítható, hogy a rejtőzködő
szerelmesek, prostituáltak, szatírok és kéjgyilkosok viselt dolgait a
köztudat sokfelé társítja a parkok titokzatos világához. A Margitsziget
mindenesetre ekképpen is belesodródott az irodalomtörténetbe.
Végtelenül behatárolhatatlannak tűnnek a parkokhoz fűződő
asszociációk. Díszesen üdék, romantikusan andalítók, giccsesek,
árnyasak, rejtelmesek, kísértetiesek… A park gyakorta ihletet ad
zeneműhöz, képzőművészeti, szépirodalmi alkotáshoz, miközben
11
12

Nádas 2005: 96.
Nádas 2005: 17.
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maga is műremek, tájépítészeti kompozíció. Kertek, ligetek, sétányok
alkotják, szökőkutak, játszóterek, csónakázótavak színesíthetik, de
még strandfürdőt, vidámparkot, állatkertet is körbenőhet a területe.
A közparkok sorából persze nem maradhatnak ki a lakótelepek
kevésbé nívós, ugyanakkor mégiscsak gondozott, parkosított terei sem,
mindezért a témánk szélesebb összefüggéseivel a városi zöldfelületek,
zöldövezetek kérdésköréhez tartozik. Aktuális lapszámunk tehát
örömmel közöl írásokat angolkertekről és patakpartokról egyaránt:
áttekintő, mégis alapos esszé után konkrét példákkal ismerkedhetünk,
végezetül némileg elvontabban közelítünk a témánkhoz, a
szerkesztőnek pedig ezúttal csupán a „parkfrász” marad!
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Városainkban (akár kicsik, akár nagyok) a zöldterületek, zöldfelületek
olyan értéket képviselnek, amit senki sem kérdőjelez meg. (Olyannyira nem,
hogy olykor egy-egy véletlenül odanőtt fa indokolt kivágása is hatalmas
indulatokat generál, de erről majd később.) Cikkemben egy építész
szemével próbálom a városi zöldterületek témáját körüljárni, előrebocsátva,
hogy a zöldterület és zöldfelület fogalmakat egyszerűen minden városi
zöld gyűjtőfogalmaként fogom használni, nem teljesen szakszerűen.1
Kezdjük a téma vizsgálatát a legfontosabb városi zöldterület, a közpark történetének rövid áttekintésével. A közparkok létesítésének ideológiai előfutára Christian Cay Lorenz Hirschfeld (1742–1792) volt. Theorie
der Gartenkunst című művében ír arról, hogy a nagyvárosokban közkerteket kell kialakítani. Érdekes, hogy elsősorban nem a városok élhetőségével indokolja a Volksgartenek létesítésének szükségességét, hanem
a nemzeti fejlődés és a polgárosodás elősegítése miatt tartja mindezt
fontosnak. Írása szerint a városifórum-funkciónak megfelelően ezeknek
a kerteknek nagy méretűeknek kell lenniük. Kialakításuknál honos növényeket kell alkalmazni; és tágas tisztásokat, vízfelületeket, sétautakat
(mellettük a nemzet nagyjainak szobraival), pihenőhelyeket, sportlétesítményeket is el kell helyezni. Az első, Hirschfeld elvei szerint eleve erre a
célra tervezett valódi közpark a müncheni Englischer Garten volt, ami a
bajor király megbízásából, Friedrich Ludwig von Sckell (1750–1823) tervei alapján, királyi birtokon épült fel. Területe a híres Versailles-i park
három és félszerese. Az első, városi tulajdonú területen, városi költségveRadó Dezső meghatározása szerint a zöldfelületi rendszer magába foglal minden
növényzettel fedett területet, beleértve a magánkerteket, gyárak előkertjeit, stb.; a
zöldterület pedig városrendezési kategória, a városnak azon területei, ahol csak közpark
és véderdő helyezhető el. Radó1983: 10–11.
1
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1. A Városligeti-tó
tésből közcélra létrehozott park a pesti Városliget volt. A korabeli város
legszélén, kietlen, fátlan, mocsaras területen épült fel. 1813-ban írtak ki
tervpályázatot a területen közhasználatú népkert létesítésére. A győztes
tervet Heinrich Nebbien (1779–1841) készítette. Nebbien Németországból jött, a Brunszvik család szolgálatában Martonvásár és Alsókorompa
kertjeit formálta tájképivé. (A köznyelv a tájképi kertet hívja angolkertnek.) Az 1816-os városligeti pályázati tervéhez a kerttervezés elveiről
és történetéről szóló, nagy tájékozottságra valló részt is mellékelt, ezzel
mentorai előtt tisztelegve. Itt William Kentet jelölte meg a kertművészet
atyjaként. A Városligetet tájképi kertként tervezte meg, kanyargós utakkal, tóval, és az ültetendő növények (a természeti-táji adottságokat figyelembe vevő természetközeli társulások) pontos listájával. A város felől
a fogadóteret egy kör alakú sétatér, a rondó képezte. A romantikus park
az 1830-as évekre készült el, hogy aztán a századvég nagyszabású város16

rendezése áldozatául essen. A Sugárút megépítése áthelyezte a rondótól
a főmegközelítést a mai Hősök tere térségébe, a kertről nagy területeket
leválasztottak a vasút, állatkert, vidámpark számára, a megmaradt területet pedig jóval sűrűbb úthálózattal építették át Räde Károly (1864–1946)
tervei alapján. Az egykori városszéli kirándulóhelyből szórakozó- és találkozóhely lett, ami jól jelzi a városi zöldterületek a város növekedésével
elkerülhetetlenül bekövetkező funkcióváltozását is.
Mind a müncheni, mind a pesti park az akkor nagynak számító város szélén terült el. A mai fogalmaink szerint eredeti szerepük inkább
a jelenlegi Normafához vagy a miskolctapolcai, lillafüredi parkhoz
hasonló. A mai városi parkok már nem hétvégi kirándulások, séták
helyszínei, hanem a város mindennapi életének részei. A közlekedés
gyorsulása is lehetővé tette ezt a váltást (a Városliget esetében például
a Kisföldalatti megépülése). Pesten a 19. század közepére a városszéli
nagy kertek (Ludovíceum, Állatkert, Füvészkert) létesítése mellett felmerült a belváros parkosításának igénye is, például az Erzsébet tér (akkoriban Új piac) parkosítása is erre az időre nyúlik vissza, de a városi
parkok nagymértékű fejlődése csak a század végén (a már egyesített
Budapest robbanásszerű fejlődésével párhuzamosan) következett be.
Ilsemann Keresztély (Christian Ilsemann, 1850–1912) nevét kell itt megemlíteni, aki a fővárosi kertészetet világszínvonalra emelte. A városi
zöldfelületek növekvő fontosságát jelzi, hogy ekkoriban már a vidéki
városok is rendelkeztek főkertésszel és kertészettel, és a meglévő parkok továbbfejlesztése mellett újabb parkok is létesültek, sok helyen.
A városi kertépítészet legfontosabb új jelensége a „szabadtér”mint
definiált fogalom megjelenése és a hagyományos kerttervezés melletti
egyre nagyobb hangsúlya.2 A szabadtér mint fogalom tulajdonképpen
tájépítészeti eszközökkel formált térkompozíciót – városi teret, utcát –
jelent. A szabadtértervezés három fő kortárs irányzatát a geometrikus
2

Jámbor 2009: 149.
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kertek, szabad formálású kertek és az alternatív, látvány-kertek jelentik (jellemzésük túlmutat jelen dolgozat keretein).
A történeti áttekintés után érdemes megvizsgálni városi kerteket, zöldfelületeket kialakulásuk szerint is. Ehhez ismét Radó Dezsőt hívom segítségül,3 kiegészítve és átalakítva az ő felsorolását. A főkategóriák a következők:

4.Városkörnyéki erdőkből, vadaskertekből kialakított parkok
Ez a kategória szintén a városok növekedésével függ össze. Ide tartozik
a londoni Hyde park és a berlini Tiergarten.

1.Eleve közparknak épült parkok

5.Vásárterekből, városi főterekből kialakított parkok

Ez a kategória nem igényel további magyarázatot, a történeti bevezetőben nagyrészt tulajdonképpen ezekről a parkokról volt szó.

Ennél a típusnál egy már létező városi teret láttak el növényekkel.
Az elsőre példa a prágai Vencel tér és a budapesti Erzsébet tér, az
utóbbira Kecskemét, Hódmezővásárhely, Szeged, Szombathely főterei.
Véleményem szerint az ilyen parkok kialakításának létjogosultsága
(főleg a második esetben) megkérdőjelezhető.

2.Kastélyok köz számára megnyitott parkjai
Ahogy a növekvő városok bekebelezték az egykor városszéli (főleg
barokk) kastélyokat hatalmas kertjeikkel együtt, ezek a kertek városi
parkokká alakultak. A leghíresebbek: Párizs mellett Versailles; Bécsben
Schönbrunn, a Burggarten és a Belvedere; Prágában szintén a Belvedere;
de a gödöllői vagy a Český Krumlovi kastélyparkot is lehetne itt említeni.

3.Kolostorok, templomok köz számára megnyitott kertjei
A kolostorok sokszor eleve a város belsejében épültek, és kerengőik szép
zöld szigetek. Ezeket mára sok helyen szintén megnyitották a köz számára.
Prágában a Hradzsin kertkoszorúja kolostorkertekből jött létre, és a
Margitsziget is valamennyire ide sorolható (a középkorban két kolostor
volt rajta, és semmi más). Halberstadtban (Németország) a Domplatzot
két oldalról szegélyező két templom szintén rendelkezik parkosított,
köz számára nyitott kerengővel. Diósgyőrben az evangélikus templom
kihasználatlan, nagyméretű kertje válhatna kellemes városi közparkká.
3

2. Schönbrunn

Radó1983: 23–24.
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6.Városi védművek helyén kialakított parkok
A középkori városi védművek külső oldalán védelmi szempontból tilos
volt az építkezés. Így állt elő például Bécsben az a helyzet, hogy a belső
és a külső városrészek között egy üres sáv húzódott (itt alakították ki
aztán a Ringet, monumentális épületeivel együtt). Ezek a védművek a
modern korra okafogyottá váltak. A mellettük/helyettük maradt üres
sávot azonban Béccsel ellentétben nem mindenhol építették be, hanem
parkosították. A leghíresebb közülük a krakkói Planty, de a wolfenbütteli
Stadtgraben is ide sorolható, ahol a védelmező vizesárok néhány
szakasza is megmaradt, és jelenleg tóként funkcionál. Sopronban pedig
az utóbbi években kiszabadították a városfal még meglévő szakaszait
a kertek végéből, és keskeny, parkosított sétányt alakítottak ki a falhoz
kapcsolódóan. Kölnben az Innerer Grüngürtel követi a középkori
városfal vonalát, és külön érdekesség, hogy a porosz védműrendszer
két erődje is fennmaradt és kertként funkcionál (Fort X, Fort IV).

7.Kertészeti kiállítások után visszamaradt zöldterületekből kialakított parkok
Ezeket a kiállításokat sokszor eleve azzal a céllal rendezték, hogy egy
elhanyagolt területet rendbe hozzanak. Ennek a kategóriának szép
példája a kölni Rheinpark, további példáit egyebek mellett Essenben,
Hamburgban, Baselben, Amszterdamban, Bécsben találjuk meg.

8.Egykori ipari területek rehabilitációjával létrejött parkok
Ezek a parkok is a városok növekedésének köszönhetik létüket.
Az egykor a város szélén létesített iparterületeket körbenőtték a
városok, így ipari termelésre már kevéssé váltak alkalmassá. Európában
az ipar szerkezetváltása, a nehézipar szerepének csökkenése is sok
felhagyott iparterületet eredményezett. Ezek a sokszor kiváló helyen
20

fekvő, nagyméretű területek ideálisak városi parkok létrehozására,
a meghagyott és más funkciót kapott ipari épületek, berendezések
pedig olyan attrakciók lehetnek, amik ezeket a zöldterületeket az adott
város legérdekesebb helyeivé tehetik. A Ruhr-vidéken számos példát
találhatunk erre, de itt lehet említeni a budapesti Millenáris Parkot és
a pécsi Zsolnay Negyedet is. Az ózdi és diósgyőri kohászat városba
ékelődő, pusztuló rozsdazónája pedig egy-egy kihagyott ziccer.
A városok közvéleménye általában a legkisebb zöldfelületet is értéknek tekinti. Időről időre lehet a sajtóban és az interneten arról olvasni,
hogy milyen közfelháborodást okoz egy-egy fa kivágása. Érdemes ezt
a kérdést egy kicsit alaposabban megvizsgálni. Éppen a közvélemény
fenti álláspontja miatt kevéssé valószínű, hogy a városvezetők, döntéshozók nyomós ok nélkül rendelnék el fák kivágását (önös érdek persze
közbeszólhat, de az már más kérdés). Sok helyen azonban maguktól
nőttek ki értéket nem képviselő, invazív, gyomnak tekinthető fák, teljesen rossz helyeken. Ezek megítéléséhez tudni kell, hogy a kertépítészet,
definíciója szerint az építészethez hasonlóan tereket alkot, de építőelemnek nem téglát vagy követ, hanem növényeket használ. Képzeljük el,
hogy egy szép tér közepén valaki egy több emelet magas bódét tákol.
A térélmény szempontjából ugyanez történik, ha kinő egy ecetfa egy
téren. Most már sokadszorra idézem Radó Dezsőt, akinél valószínűleg
kevés ember tartotta fontosabbnak a városok zöldítését: „Amennyire szép
egy tér az építészeti egységhez célszerűen alkalmazkodó fáival, annyira zavaró
lehet a túlzsúfoltság, a növények átgondolás nélküli kiültetése”.4Ő ráadásul
kiültetésről beszél, a maguktól növő fák pedig még ennél is nagyobb
disszonanciát okoznak. Ezt a miskolci Erzsébet tér mellett szemlélhetjük
meg: a teret északról az Avas oldala határolja, a gótikus templommal.
A templom alatti lejtőt azonban benőtték a fák-bokrok, mára teljesen
kitakarva az épületet. A mai városlakók már ezt szokták meg, így köz4

Radó1981: 31.
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felháborodást okozna a növényzet kitakarítása, annak ellenére, hogy az
Avas teljes zöldfelületének pár ezrelékéről se lenne szó. De ha megnézünk egy régi és egy mai képet a térről, egyértelművé válik, hogy megérné kiszabadítani a város egyik legjelentősebb műemlékét a dzsungelből.
Mielőtt az a vád érne, hogy építészként az épületeket fontosságban a
növények elé helyezem, szeretném mindenki figyelmébe ajánlani a cink.
hu témába vágó interjúját Szende András tájépítésszel.5
Ehhez a kérdéskörhöz tartozik a tér és a park megkülönböztetésének fontossága. A tér teljesen városi kategória, attól lesz tér, hogy legalább három, de még jobb, ha négy oldalról épületek határolják (építésznyelven ezeket hívjuk térfalaknak), ettől lesz az ott tartózkodóknak
térélménye (szintén építész szakzsargon). Ahogy egy szép park, úgy
egy szép tér is fontos helye az adott városnak. A térélményt azonban a nem megfelelően elhelyezett, túl nagy fák tönkre tudják tenni.

A velencei Szent Márk teret hoznám fel itt példának, ami teljesen elképzelhetetlen lenne fákkal sűrűn beültetve. Ennek megfelelően azon
a véleményen vagyok, hogy a városi főtereket meg kellene szabadítani
a nagyra nőtt fáktól, hogy újra terekké válhassanak. A városokat átszelő kisebb-nagyobb vízfolyások ugyanakkor kiváló alkalmat kínálnának
arra, hogy partjukon az egész városon végighúzódó parksávot, zöld
folyosót alakítsanak ki. A várostervezők azonban sokszor nem élnek
ezzel a lehetőséggel, pontosabban a vízfolyásokat „nyomvonalszerű
létesítménynek”(mérnök szakzsargon) tekintve közlekedési folyosót alakítanak ki mellettük (ez történt-történik például Miskolcon a Szinva esetében). Ilyen patak melletti zöld folyosót volt alkalmam megfigyelni például az Amerikai Egyesült Államokban, Boulderben, de nyilván nem kell
ilyen messzire menni ehhez, Európában is számos jó példát lehet találni.
A városi zöldfelületek növelésére akár az egyén szintjén is rengeteg
lehetőség van. Én városi zöldfelületnek tekintem a balkonládákkal, dézsákkal ellátott erkélyeket; a járdák tenyérnyi réséből kinövő rózsatöveket, a zölddel futtatott homlokzatokat is. Ezen a téren szintén sok a
kihagyott lehetőség. A harmincas évek keretes beépítésével kialakult
tömbbelsők kiválóan alkalmasak parkosításra, mégis kevés helyen
fordítanak erre gondot. A jellegzetes pesti „gangos”házak udvarai is
zöldíthetők lennének, de a kis terület miatt itt már óvatosan kell eljárni, és nem szabad túl nagyra növő fákat ültetni. A közlekedési műtárgyak – például hidak, felüljárók, támfalak – növénnyel futtatásával sem
foglalkoznak többnyire, pedig így emberközelivé lehetne tenni ezeket a
sivár építményeket. Magyarországon nincsenek magasvasutak, de ahol
vannak, ott a felhagyott vonalak megmaradt felépítményein egészen sajátos hangulatú kerteket lehet kialakítani (példa erre a New York-i High
Lane). Nálunk is van azonban rengeteg lapostető, amik ráadásul álta-

„Jó, hogy fákat vágtak a Kossuth téren, de a Városliget terve vérlázító.”http://cink.hu/
jo-hogy-fakat-vagtak-a-kossuth-teren-de-a-varosliget-1448370307

lában sötét színűek, így a városok nyári túlmelegedéséért is felelősek.
Ha csak egy részükön tetőkerteket hoznának létre, azok az adott épület
lakóin-dolgozóin kívül a városlakók javára is válnának.

3. Zsolnay-negyed
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Mohay Borbála
										
Az Orczy-kert gondolata és megvalósítása

Rapaics Rajmund 1940-ben azt írta, hogy „ma el sem tudjuk képzelni
a városokat közkertek nélkül”.1 Napjainkra ez az állítás még inkább
jellemző lehet. Hosszú ideig azonban kizárólag magánparkok léteztek,
amelyek csak a kerttulajdonos kiváltságos ismerősei előtt álltak
nyitva. Az, amikor 1766-ban Bécsben József trónörökös megnyitotta a
Pratert – az ekkor még klasszikus geometrikus kertet – a közönség előtt,
már az új szemléletmód megjelenését tükrözte.2 Magyarországon a
18. század vége felé kezdték a főurak látogathatóvá tenni kertjeiket
válogatás nélkül mindenki számára. A báró Orczy László által
1794-ben alapított Orczy-kertet, „a pesti közönség kedvencét” az első
nyilvánosság számára megnyitott parkok között tarthatjuk számon.3
A 11 hektáros terület napjainkban is sok látogatót vonz kikapcsolódás
vagy sportolás céljából.4
A park az 1994-ben kezdődő igényes helyreállítási munkálatokat5
megelőzően azonban hosszú hányattatott évtizedeket élt át. A 20.
század második felében a növényállomány folyamatos pusztulása
és rendezetlen tulajdonviszonyok jellemezték,6 a hanyatlás jeleire
Rapaics é. n.: 253.
Granasztói 2010: 197. A Prater ma is közparkként, valamint vidámparkként működő
terület Bécs második kerületében (Leopoldstadt).
3
Rapaics é. n.: 253.
4
A park eredetileg sokkal nagyobb volt: a második világháború előtt például még 23
hektár. Romhányi 1930: 124.
5
Az Orczy-parkot Európai Uniós pályázaton kapott támogatás segítségével állították
1
2

helyre: az államszocializmus évtizedei alatt épült acél- és vasszerkezetes építményeket
elbontották, tereprendezést, növénytelepítést végeztek, és többek közt rekonstruálták a
sziklakertet is. Kiss 2000: 122.
6
Csorna 1962: 224.; Gombos 1974: 87.
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a kerttörténeti szakmunkák viszont már az 1830-as évektől, sőt az
alapító főúr 1807. évi halálától kezdve utalnak. A Bernhard Petri által
megterveztetett és nagy erőfeszítések árán, gondosan megépített
angolkert fenntartására az azt öröklő unokaöccsei már sokkal kisebb
figyelmet fordítottak. 1829-ben az Orczy család úgy adta el a területet
a fővárosnak a magyar tisztképző – a későbbi Ludovika Akadémia –
létrehozásának céljából, hogy a kertre vonatkozóan semmi előjogot
nem tartott fenn magának.7 Az 1840-es, 1850-es években, Petz Ármin
főkertészsége alatt még nehéz megközelíthetősége ellenére is gyakran
látogatta Pest lakossága a „város legnagyobb gondozott parkját”,
de a terület állapotának romlása már látványossá vált.8 Az 1860-as
évektől kezdve folyamatos küzdelmek indultak a fővárosi lakosság
és képviselői, valamint a hatóságok (Helytartótanács, Közmunkatanács, Honvédelmi Minisztérium) között a kert látogathatóságának
ügyében. Míg az előbbiek a helyi érdekeket képviselték és a városi
lakosság szórakozási lehetőségeiért szálltak síkra, az utóbbiak az
egész ország szolgálatába kívánták állítani a területet a rajta fekvő
épületekkel együtt. A huzavona szomorú eredményeként végül
1891-ben a főváros tulajdonjoga végérvényesen megszűnt, a parkot
elzárták a nagyközönség elől.9 Az 1896-os bedekkerek a „városlakók
Romhányi 1930: 120-122.; Rapaics 1936: 179-181. Gombos Zoltán viszont az 1810-es
és az 1820-as éveket tartja a kert virágkorának, amit a nagyszabású üvegház 1817-20-as
megépítése és a pezsgő társasági élet indokol is. Gombos 1974. 81-82.
8
Hereufler 1854-es útikönyvét idézi Gombos 1974: 85. A kert 1830 és 1860 közötti
történetéről részletesebben lásd u. ő. 83-85.; Csorna 1962: 221-222.; Rapaics 1936: 187189.; Romhányi 1930: 122-126. A park ekkor még Pest határában feküdt, a hozzá vezető
Üllői út nem volt lekövezve, és a bérkocsisok is meglehetősen borsos árat kértek a
fuvarért. A megközelíthetőség problematikáját Budapest parkjainak összefüggésében
7

lásd Magyar 2013: 93.
9
Gombos 1974: 85-86.; Csorna 1962: 223.; Rapaics 1936: 189-190. A 19. század utolsó
harmadának az Orczy-kert körüli politikai huzavonáit részletesen lásd Romhányi 1930:
127-132.
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kedvelt mulatóhelyei” között az Orczy-kertet már meg sem említik,
sőt, Gombos Zoltán egyenesen azt írja, hogy „nem tudjuk”, mi
történik az 1891 és 1944 közötti időszakban, ugyanakkor találunk
utalást arra is, hogy a 20. század első felében látogatható volt a park.10
Az elmúlt két évszázadnak az Orczy-kert szempontjából hányattatott
története ellenére nem tagadhatjuk annak sem mai, sem múltbeli
fontosságát a városi lakosság élete, mindennapjai szempontjából.
Tanulmányomban azonban sem a park jelenlegi használatát és a hozzá
kapcsolódó élményeket, sem a terület hosszú használati, tulajdonjogi
történetét nem vizsgálom behatóbban. Kifejezetten az Orczy-kert
létrehozására koncentrálok. Először a kert tervezője és megalkotója,
Bernhard Petri kertépítő mester tevékenységéről és az általa készített
leírás alapján az Orczy-kert fizikai jellemzőiről lesz szó. Ugyanakkor
kétségtelen, hogy a kert létrehozásában legalább akkora szerepe volt
az építtető bárónak is, mint a tervezőnek. Meggyőződésem szerint ez
a szerep nem merült ki az anyagiak biztosításában és a reprezentációs
célban – Orczy László olyan szellemi-kulturális közegben élt, ahol nagy
hatást gyakorolhattak rá a kor eszmei áramlatai, és magáévá tehette a
megváltozott természetszemléletet is. Az Orczy-család, a közvetlen
szellemi hatások és ennek egy kézzelfogható megnyilvánulása, az
Orczy-könyvtár vizsgálata után ezért egy konkrét műre térek rá,
amelynek francia nyelvű kötetei megtalálhatóak a családi könyvek
között (tehát Orczy olvashatta őket), és amelyek köztudottan az angol
kert stíluselemeinek eszmei kialakításában is kulcsszerepet játszottak.
Ez a The Spectator című napilap (1711-1714), amelynek releváns
szövegrészeit párhuzamba állítom azokkal a forrásokkal, amelyek
a megvalósult Orczy-kert jellemzőiről tudósítanak. A meglepő
hasonlóság egyszerre utal Bernhard Petri korszerű kertépítészeti
Magyar 2013: 99.; Gombos 1974; 86.; Rapaics 1936: 190. Romhányi 1930-ban így
fogalmazza meg ezt az állapotot: „[…] ma részben zárt, részben nyilvános közkert.”
Romhányi 1930: 117.
10

27

Az Orczy-kert gondolata és megvalósítása

Mohay Borbála
jártasságára és – ami tanulmányom szempontjából még fontosabb
– egyik kézzelfogható bizonyítéka az általánosságban sokszor
emlegetett, de konkrétan oly nehezen megragadható felvilágosult
természet-szemléletnek, amelyet Orczy László is képviselt.
A magyar történetírásban meglehetősen kevés az olyan munka,
amely egy konkrét eszmei hatást összefüggésében vizsgál egy konkrét
művészeti alkotással. A művészettörténészek, táj- és kertépítészek
(például Rapaics Rajmund, Galavics Géza, Kiss József11) történeti
jellegű kutatásai, valamint a kerttörténészek és a történeti ökológia
képviselői (például Magyar Erzsébet, S. Lauter Éva12) részletesen
kifejtik a kertek fizikai állapotának változásait és ennek okait az adott
időszak politikai–gazdasági–társadalmi környezetébe ágyazva, de
ezek hátterében legfeljebb csak az általános eszmei áramlatokat látják.
Ugyanakkor az eszmetörténészek, irodalomtörténészek (például
Szilágyi Márton, Bodrogi Ferenc Máté13) egyes konkrét eszmei
hatások megragadására törekednek, de azokat ritkán kapcsolják
össze az általuk befolyásolt, megvalósult, alkotásokkal. Legújabban
Granasztói Olga vetette föl annak a lehetőségét, hogy a könyvekből,
könyvtárakból kikövetkeztethető szellemi háttér konkrét kertek
létrehozásával állítható párhuzamba, és ő maga vizsgálta is ezt a
Csáky család szepességi Sans-Souci kertjének példáján.14 Vele együtt
úgy vélem: rendkívül fontos megvizsgálni, hogy„milyen olvasmányokon
keresztül jelent meg a felvilágosult főurak horizontján a természethez való
viszony változását tükröző új szemléletmód, és ez vajon hatott-e […] a
tájkertek megvalósítására”.15
11
12

Lásd például: Rapaics 1936; Rapaics é. n.; Galavics 1999; Kiss 2000.
Lásd Magyar 2013; S. Lauter 1993.

Lásd Szilágyi 1998; Bodrogi 2012.
Lásd Granasztói 2012: 46-56.; U. ő. 2009: 130-149. Konkrétan a módszerről lásd U. ő.
2009: 18-22.; U. ő. 2012: 43-45. Kazinczy és a kertek kapcsolatáról lásd u. ő. 2010.
15
Granasztói 2012: 44.
13
14

28

Ezek fényében tehát tanulmányomban az Orczy László által építtetett
kert létrejöttének körülményeire és az emögött álló szellemi hatásokra
fókuszálok, kiemelve a Spectator befolyását. Mindennek megértéséhez
azonban elsőként röviden tárgyalom az angolkertek megszületésének
és – főként magyarországi – elterjedésének tendenciáit.

Az angolkert16 elterjedése
A kozmikus törvényszerűségeket és a hierarchikus rendet
reprezentáló barokk kert geometrikus formái és szimbolikája a 18.
század elején már nem volt képes visszatükrözni a megváltozott
világképet. A 17. század baconi és miltoni gondolataira építve a korai
felvilágosodás angol gondolkodói – kiemelten Shaftesbury, Joseph
Addison és Alexander Pope – alkották meg a később angolkert néven
elterjedt stílus elméleti alapjait.17 A szabadság- és természeteszmény
képviselői a szabálytalanság, a változatosság kertjére vágytak, amely
egyszerre nyújthat helyet a kifinomult szórakozásnak és a magányos
elmélkedésnek. A gyakorlati megvalósítás a század derekától kezdve
William Kent és „Capability” Brown kertépítészek nevéhez fűződik,
akik a lehető legtermészetesebb formák kialakítása céljából immár
előnyben részesítették a facsoportokkal szegélyezett kanyarokat
az egyenes sövényekkel szemben, valamint a környező vidékkel
való fokozatos összeolvadást, ellentétben az éles határokkal.18
A magyar szakirodalom egyaránt használja az angolkert, a tájkert és a tájképi kert
kifejezést. A fogalmak közötti különbségekről nincs konszenzus, ezért jelen munkában
ezeket egymás szinonimáiként kezelem. A fogalmak tisztázatlanságáról lásd Zádor
1988: 149.
17
Rapaics é. n.: 145.; Ormos 1967: 76-77.; Buttlar 1999: 12-16. Tom Williamson szkeptikus
16

abban a tekintetben, hogy ezeket a megnyilvánulásokat mennyire lehet a későbbi
szabálytalan angol kert elméleti elődének tekinteni. Williamson 1995: 52.
18
Girouard 1978: 210.; Prest 1981: 102; Thomas 1983: 262. Brown melléknevét a
hagyomány szerint onnan kapta, hogy mindig a táj adottságait, lehetőségeit nagy
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Az épületeket háttérbe szorító és a látványra, a festőiségre koncentráló
Twickenham, Chiswick, Stowe és Wotton kertje politikai színezetet is
kapott.19
Az angolkert a kontinensen csak lassan, fokozatosan terjedt el részben
gazdasági-anyagi okok, részben a barokk kertnek az udvari igényeket
tökéletesen kielégítő volta miatt. A kertelméleti munkákat lefordították,
és az egyre gyakoribbá váló angliai látogatások, „kertutazások” során
is nőtt az új kertstílus ismertsége20 – a század utolsó harmadában már
önálló kertészeti irodalmak is születtek, például Hirschfeld Theorie
der Gartenkunst című műve (1775). A fokozatos megvalósulásra jó
példa a Claude-Henri Watelet által tervezett Moulin Joli a Szajna
egyik szigetén, amely alaprajzában még megtartja a geometrikus
szerkezetet, de látványában már a vad természet benyomását kelti.21
Franciaországban az úgynevezett jardin anglo-chinois vált jellemzővé,
amely kevéssé sikeres keverékét jelentette az angol tájképi kertnek és az
egzotikus kínai elemek sokaságának (pagodák, fahidak, kerti bútorok).22
mértékben kihasználva tervezte meg kertjeit. Munkáságáról bővebben lásd Williamson
1995: 77-99. The Age of Brown című fejezetét.
19
Ezekről és további példákról részletesen lásd Ormos 1967: 78-79.; Buttlar 1999: 29-67.
A tájfestészet (főleg Claude Lorrain, Gaspard Poussin és Salvator Rosa) befolyását a
kertművészetre többen említik: Zádor 1988. 148-149.; Buttlar 1999: 17., 39. A természetesség
elérése mesterséges eszközökkel történt – emiatt az ellentmondás miatt jellemezheti John
Barrel a tendenciát a természet felé való elmozdulás „illúziójának.” Barrel 1972: 48. A
kor embere számára ez viszont nem volt ellentmondásos. Zádor 1988: 148. A tájkert az
elveszett Paradicsom, sőt a humánus állam jelképévé is vált a liberális whig kormányzati
korrupcióval szemben. Buttlar 1999: 20.
20
Buttlar 1999: 129.

A német területeken a vallásos tartalomtól egészen el nem szakadó
grották elterjedése jelentette az átmeneti fázist; Lipót Frigyes Ferenc
herceg wörlitzi parkja hatalmas tavával, antikizáló építményeivel és
tudatos feszültségkeltő hatásával azonban már az angolkert nagy
volumenű megvalósulása.23 A változékony és rugalmas új kertművészeti
megoldások Észak-, Kelet- és Dél-Európába is eljutottak, és a különböző
helyi sajátosságokhoz igazodva hódítottak teret.
A régebbi szakirodalom szerint Magyarországon a tájkertek
elterjedését a török idők alatt visszavetett kertművészeti fejlődés, a
pénzhiány és az éghajlat is késleltette.24 Ezeket viszont kiegyensúlyozták
a meghonosodást elősegítő tényezők. Az irodalmi élet és a nyugati
kapcsolatok megélénkülése, a felvilágosodás eszméinek és ezen belül is
a szabadságvágynak és a természetrajongásnak az átvétele, valamint a
bécsi udvartól való elhatárolódás reprezentációja mind abba az irányba
mutatott, hogy „a természetes kertstílus számára megérett a magyar
lélek”.25 Egy korabeli lapban a versailles-i kert leírásáról például a
következőt találjuk:„Az ide való kert felette mesterséges, és éppen azért
nem betsüllik azólta annyira, a’ miólta már az Anglus íz szerént, a’ kertek
készítésében inkább arra vigyáznak, hogy bennek a’ természeti eggyügyüség
találtassék-fel, mintsem hogy igen mesterségesek legyenek”.26
Az angolkert azonban más országokhoz hasonlóan eleinte nem
tiszta, érett típusában jelent meg hazánkban, hanem keveredett
korábbi stíluselemekkel és igazodott a helyi viszonyokhoz is: a
hédervári kastélykertnek például lényeges elemei voltak a legelésző
23

Buttlar 1999: 119-141. Az angolkert német adaptációjáról részletesen lásd még u. o.

Buttlar 1999: 91.
Buttlar 1991: 91-99. Ugyanakkor itt is kialakultak az angolkert tipikus példái, elég, ha Girardin

141-228.
24
Zádor 1988: 145-147. A késedelem ugyanakkor a többi európai országhoz képest nem

márki ermenonville-i parkjára gondolunk. Franciaországi sajátosság még a fiziokrata tanok
hatására kialakult, gazdasági és esztétikai célokat egyesítő díszfarm vagy mintafalu. U. o. 99-117.
Az angolkert stílusának átvétele nem csak Franciaországban fulladt néha kudarcba. Hollandiában
például a zsúfoltság miatt egyenesen „elfajultak az ízléstelenségek.” Ormos 1967: 77.

volt nagy. U. o. 150.
25
Rapaics é. n.: 148-149.; R. Várkonyi 2009: 47-48.; Zádor Anna ezeken kívül kiemeli a
kertészeti mintalapok és a lombardiai befolyás jelentőségét. Zádor 1988: 152.
26
Hadi és Más Nevezetes Történetek 1789. júl. 28. 3. szám, 85.

21
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„szép magyar marhák”.27A stílusjegyek keveredését a szakirodalom
eltérő kategorizálása is jelzi. Rapaics Rajmund a szentimentális, a
dendrológiai és a virágos tájkertet főként növénytani szempontból
különbözteti meg; Zádor Anna az „átmeneti”, a „kevert” és a „tiszta”
stílust a stílusjegyek kizárólagossága szempontjából határolja el;
Galavics Géza a klasszikus tájképi kerttől a szentimentális tájképi
kertet különíti el.28 A játékosságot és a bensőségességet középpontba
állító szentimentális kertben a kertépítők a hangulati változatosságot
színekkel (például világos és sötét lombú fák), formákkal (például zárt
facsoportok, nyílt rétek), építményekkel (sírok, műromok) érték el.
Az „eszmeáramlatok színező hatásai” és az árnyalatnyi különbségek
miatt alig észrevehető a szentimentális és a klasszikus kert közötti
eltérés. Ez utóbbiban már teljesen elmaradnak a geometrikus elemek,
az érzelmi hatások zsúfoltsága, és egyre nagyobb hangsúly került
a képszerűségre. A kategorizáláshoz hasonlóan az egyes kertek
besorolása sem egységes, de a szakirodalom java a következő kerteket
tartja a késő 18. és a kora 19. század legnevezetesebb magyarországi
angolkertjeinek: az illésfalvi (Csáky István), a tatai (Esterházy Miklós),
a hédervári (Viczay Mihály), a körmendi (Batthyány Lajos), a vedrődi
(Zichy Ferenc), a hotkóci (Csáky Emánuel), a pesti (Orczy László),
a kismartoni (Esterházy Miklós), az alcsúti és margitszigeti (József
nádor) kerteket, valamint a városligeti parkot. A legjelentősebb, angliai
tapasztalatokkal és magas színvonalú képzettséggel rendelkező
kertépítészek – Bernhard Petri, Charles de Moreau és Heinrich
Neibben – meghatározó tevékenységet végeztek hazánkban.29

Az Orczy-kert, Bernhard Petri és az érdemek kérdése
A pfalzi születésű Bernhard Petri (1767-1853) munkásságában a
mindössze egy évtizedes magyarországi kertépítészeti működése
későbbi nyugat-európai – főként a merinói juhok tenyésztéséhez
kötődő – gazdasági tevékenységéhez képest jelentéktelennek tűnik.
A schwetzingeni főkertész fia Zweibrückenben töltötte tanulóéveit,
ahonnan a választófejedelem Angliába küldte tanulmányútra.
A kertművészet, a botanika és a korszerű mezőgazdaság területén
egyaránt sok tapasztalatot szerzett Petri utazásai után csak rövid ideig
dolgozhatott a pfalzi hercegi kert angol stílusú átalakításán, mert a francia
forradalom kitörése miatt menekülnie kellett e határközeli városból.
Bécsben kapott megbízásokat, majd 1793-ban állítólag Sándor Lipót
nádor hívására Magyarországra jött. Hazánkban a vedrődi, a hédervári,
a rárói és a pesti (Orczy-) kert tervezési és megvalósítási munkálatai
kötődnek személyéhez.30 Azonban míg az első háromban a már meglévő
kertek angol stílusú átalakítása néhány hónap alatt megtörtént, a pesti
kert kialakítása több évet vett igénybe, hiszen azt az alföldi homokra
telepítették. Teljesen csak a 19. század első évtizedére készült el.
A Petri által épített angolkert – mint a bevezetőből is kiderült – mára
teljesen elpusztult. A növényállomány kicserélődött, az építményeket
lerombolták, legfeljebb a tó és a domborzati viszonyok mutatnak valamit a
19. század eleji tájkertből.Az eredeti kert karakterének rekonstruálásához
azonban többféle forrás is rendelkezésünkre áll. A kertben zajló élénk
társasági, kulturális élet „melléktermékeiként” több irodalmi emlék
megemlíti az Orczy-kertet.31 Az elkészült kert jellemvonásait Joseph
Leyler (1803), Franz Schams (1821) valamint Szepesházy Károly és
Petri életéről lásd Galavics 1999: 56-58.; Rapaics 1936: 179-180. Érdekes, hogy
Romhányi (1930) ugyanakkor meg sem említi Petrit az Orczy-kert létrahozása kapcsán.
31
Például Vay Sándortól: Romhányi 1930: 121.; valamint Kazinczy Ferenctől: Kazinczy
2009: 284., 705.
30

27
28
29

Rapaics é. n. 158.
Rapaics é. n.; Zádor 1988.; Galavics 1999.
Lásd például Galavics 1999: 55-56.;
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1. Gottfried Prixner rézmetszete, 1803
C. J. Thiele (1825) dokumentációjából is ismerjük.32 Szintén értékes forrás
egy 1810-ből fennmaradt térkép,33 amely az Orczy-kertet a szomszédos
Festetics-kerttel együtt ábrázolja. A képi ábrázolások közül a Kazinczy
Ferenc által emlegetett „két gyönyörű paysage”,34 Joseph Fisher 18.
század végi festményei elvesztek, de korabeli és későbbi rézmetszetek
a kertről ma is megtekinthetőek.35 Rapaics Rajmund szerint azonban
32

Leyler leírását lásd Die Stadt Pesth und ihre Gegend in Briefen von einem Freunden,

Pesth 1803, 141-156. Schams leírását (Vollständige Beschreibung der königl. Freystadt
Pest in Ungarn) részleteiben szintén Rapaics közli. Rapaics é. n.: 178. Carl von Szepesházy
és J. C. Thiele művének címe: Merkwürdigkeiten des Königreichs Ungarn.
33
Lipszky János készítette, az eredeti példány ma a Kiscelli Múzeumban található.
Kazinczy 2009: 284.
35
Például Gottfried Prixner rézmetszete a Joseph Leyrer által írt Die Stadt Pesth und
ihre Gegend című könyvben (1803). Lásd még Alt Rudolf rézmetszetét (1845). Ír róla
Csorna 1962: 221.
34

34

„mindenféle tervrajznál és festménynél beszédesebb” Bernhard Petri
részletes kertleírása, amelyet 1797-ben, tehát még az építés folyamata
alatt alkotott.36
A kertleírás műfaja nemcsak azért kedvelt a korszakban (és egyszerre
hasznos számunkra is), mert a kertet a benne sétáló szemszögéből saját
megfigyelései és élményei szerint mutatja be, hanem azért is, mert
belőlük képet kaphatunk a kert színei, formái mögött rejtőző elvekről,
eszmékről, amelyeket a kertépítő, esetünkben Bernhard Petri képviselt.
A leírásban kulcsszóként szerepel a „természetesség”, a „változatosság”
és a „festői szépség”. A kert karakterének meghatározói a kanyargó
utak, a hangulatkeltő építmények és a világos és sötét lombú fák.
Anélkül, hogy részleteiben megvizsgálnánk a leírást, már ebből is
kiviláglik, hogy a kert magán viselte az angolkert alapvető stílusjegyeit
– ugyanúgy, ahogy a stílushoz kapcsolódó eszmék is megjelennek Petri
természetszemléletében. A „bájos látvány” és a „kellemes út” gyakori,
váltakozó említései azt jelzik, hogy a kertépítész nemcsak felszínesen
sajátította el a modern szabályokat, hanem értően alkalmazta azokat
és érzékenyen összeegyeztette az egymást látszólag kizáró elveket (ti.,
hogy a befogadás elsősorban látvány vagy séta által történjen). Az ily
módon elkészült Orczy-kertet Rapaics Rajmund a szentimentális, Zádor
Anna az átmeneti, Galavics Géza a klasszikus tájkertek közé sorolja.37
A pontos kategória megállapításánál azonban sokkal fontosabb arra
rámutatni, hogy a kert stílustörténeti jelentősége, eszmei megalkotása
kapcsán a szakirodalom főként Bernhard Petrit méltatja. Ő alakítja ki
az angolparkot, ő az „új módi” legkiválóbb képviselője,38 ő az, aki a
természethez való átalakult viszonyt, az új természetérzést magáénak
36

Petri leírása a lipcsei Wilhelm Gottlieb Becker által kiadott Taschenbuch für

Gartenfreunde c. lapban jelent meg 1797-ben. Magyarul közli Rapaics 1936: 181-186.
37
Rapaics é. n.: 173.; Zádor 1988: 153.; Galavics 1999: 66.
38
Kiss 2000: 119.; Rapaics 1936: 180. Máshol: „A kert tulajdonosa kiváló tervezővel és
kivitelezővel találkozott.” Csorna 1962: 219.
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vallhatja. Bernhard Petri magyarországi kertészeti tevékenysége tehát
stílustörténetileg megkerülhetetlen.
Az Orczy-kert kutatói ugyanakkor értelemszerűen az építtető
főúr, Orczy László szerepét is hangsúlyozzák, de főként gyakorlati
szempontból. Ismeretes, hogy a kertet mostoha adottságú területre, az
alföldi homokos talajba telepítették, amely már eredendően úttörő munka,
merész vállalkozás volt a tulajdonos részéről.39 Az elképzelés kockázatos
volta beigazolódott, amikor a kert frissen ültetett, 300 000 csemetéből álló
faállománya az 1794-es száraz nyár során teljesen elpusztult. Az ezt követő
hihetetlen nehézségek, anyagi áldozatok nagyszerű bizonyítékai Orczy
László szerepének, amelyet a kert építése kapcsán betöltött. A pénzügyi
ráfordítások jelentőségét kiválóan illusztrálja Orczy örököseinek
panaszkodó levele, miszerint „László bátyánk halálával jószági 1807-ben több
mint 800 ezer adóssággal reánk szállván […] adósságaink […] szaporodtak”.40 A
felhalmozott adósság nagy része a kert megépítéséből és fenntartásából
fakadhatott, lévén, hogy ez volt Orczy László életének legköltségesebb
vállalkozása. A báró tevékenységének jelentőségét mutatja még, hogy a
kertet megnyitotta a városi közönség előtt.
De lehet-e azt állítani, hogy Orczy Lászlónak csupán e gyakorlatias
szempontok miatt ismerjük el érdemeit? Gondolhatjuk-e azt, hogy
– ahogyan Zádor Anna hangsúlyozza – az angolkert a tulajdonosok
számára pusztán „társadalmi rangjelzőként” funkcionált?41
Kimondhatjuk-e, hogy az Orczy-kert mögött rejtőző eszmei-gondolati
tartalom kizárólag Bernhard Petri sajátja volt?
A báró rendkívül fontosnak tartotta a vállalkozást – ezt mutatja,
hogy a telepítés kudarca után sem adta fel a kert megépítését, hogy
hatalmas költségeket fordított a létrehozásra és a fenntartásra,

valamint, hogy az egész városi lakosság előtt megnyitotta az elkészült
kertet. Az Orczy-kertet vizsgáló tájépítészek közül egyedül Gombos
Zoltán veti fel – mélyebb részletezés nélkül – annak jelentőségét,
hogy Orczy László gondolkodásmódjába „apja és írótársai eszméi”
által épült be a természet iránti rajongás.42 Granasztói Olga az Orczykönyvtár kapcsán megemlíti, hogy a fellelhető kertészeti könyvek és
Orczy László vállalkozása között kapcsolatot lehetne keresni.43 Mindez
valóban arra enged következtetni, hogy komolyabban is foglalkozott
az angolkert mögött rejtőző eszmei tartalommal. A következőkben
azt fogom vizsgálni, vajon milyen szellemi tényezők játszhattak közre
– a reprezentációs célon túl – Orczy László kezdeményezésében.

Orczy László (1750-1807)
Az eredetileg somogyi birtokos Orczy család birtokgyarapításait
követően a 18. században szerezte meg a bárói címet Orczy István
(László nagyapja) udvarhűségének köszönhetően.44 Orczy László
apja, Orczy Lőrinc már nemcsak gondos birtokpolitikájáról, katonai
érdemeiről és jelentős tisztségeiről volt híres, hanem élénk intellektuális
érdeklődéséről, költői tevékenységéről is. A poéta irodalomtörténeti
jelentőségéről sokat elárult Arany János egy évszázaddal későbbi
véleménye, miszerint ha korábban kiadta volna verseit, tőle
számítanánk a magyar felvilágosodás korát. Verseiben eleinte –
Voltaire-t követő lázadó moralistaként – az élvezeteket mint a haladás
feltételét magasztalta, később Rousseau hatására a városi fényűzést
elítélve a vidéki élet egyszerűségét hirdette.45 Eszmevilágában egyszerre
42

Csorna 1962: 219.; Rapaics 1936: 181. Még a 19. század második felében is elterjedt
nézet volt, hogy „Pest talaja nemigen kedvező a faültetésre.” Magyar 2013: 91.
40
Galavics 1999: 67.; Romhányi 1930: 121.; H. Kakucska 2007: 423.
41
Zádor 1988: 150-151.; Ezt a funkcióját hangsúlyozza még Granasztói 2010: 206.
39

36

Gombos 1974: 76.

Granasztói 2009: 119.
Az Orczy család történetéről lásd B. Gál 1993: 9-17.; H. Kakucska 2003: 8-15.
45
Orczy költészetében a „luxus apológiájáról” lásd Bíró 1998: 69-73.; a falusi élet
dicséretéről Vörös 1991: 129-130.
43
44
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jelentek meg a hagyományos vallásosság értékei és a vallásfelettiség, a
tolerancia elve.46 Orczy Lőrinc naiv moralistaként, „derült szkepszissel”
megtalálta az egyensúlyt a régi és az új, a hazai és a külföldi között.
A nyugat-európai felvilágosult irodalomban való nagy jártasságáról
fordításai, átdolgozásai tanúskodnak – szempontunkból különösen
fontos megemlíteni, hogy ő ismerte és fordította Magyarországon
elsőként a költő és kertépítő Alexander Pope műveit. Szellemiségének
fontos eleme a közjó szolgálata, amelyet lírikusként a művelődés és
a magyar nyelv támogatásával, tisztviselőként folyamszabályozási
munkálataival valósított meg.47
Orczy Lőrinc fiával való kapcsolatának pontos és részletes feltárására
nincs lehetőségünk. Néhány feddő hangvételű levélből tudjuk, hogy
az egri és a pozsonyi iskolákban nevelkedő ifjú életmódjával sok
aggodalmat keltett apjában; az esetenkénti konfliktusok azonban nem
jelenthettek tartós gyűlölködést, hiszen – ugyan a fiatalabbik fiú volt
– ő kapta meg apja legjelentősebb tisztségét, az abaúji főispánságot.48
Ismeretes, hogy ő örökölte az Orczy Lőrinc által 1783-ban megvásárolt
három pesti telket is az Üllői út mentén, amelyeken később az angol
stílusú kert létrehozásába fogott.49 A – mindenképpen jelentős – anyagi
jellegű családi örökség mellett viszont legalább annyira lényegesnek
kell tekintenünk azt a szellemi örökséget, amelyet többek között
apjától kapott. Orczy László bátyjával ellentétben nem verselgetett,50

de költő apjához hasonlóan nyitott volt az újra, különösen a nyugati
felvilágosult gondolkodók eszméire, valamint felelősséget érzett
a társadalom, a haza iránt. Ugyanakkor amögött, hogy belefogott
nagy áldozatokat követelő vállalkozásába, és az elkészült tájkertet
megnyitotta a közönség számára, más eszmei hatásokat, mélyebb
elköteleződést is kell feltételeznünk.
Ehhez a máshoz, ehhez a nagyobbhoz a keretet az 1790-es évek
nemesi ellenzéki mozgalmai, valamint a szabadkőműves páholyok
adták meg. A felvilágosult reformokért és hazai érdekekért egyszerre
küzdő, a kalapos királyhoz ambivalensen viszonyuló „demokratikus
értelmiség”51 szervezkedése II. Lipót trónra lépésekor újabb lendületet
kapott, amelynek egyik központi alakjává, a „rebellis mágnások
vezérévé” maga Orczy László vált. Orczy pesti házában gyakran
találkoztak a radikális ellenzék tagjai – Podmaniczky József, Szapáry
János, Sztáray Mihály és Lányi Sámuel a besúgók jelentéseiben gyakran
emlegetett személyek.52 Az „összeesküvő urak” találkozásainak
mozgatója, a társaság legradikálisabb elveket képviselő tagja Orczy
titkára, Szentmarjai Ferenc53 volt. Orczy László szabadkőműves
tevékenysége is ismert: a báró feltehetően már tanulóévei alatt,

Horváth 1974: 454.; H. Kakucska 2003: 34.
Orczy Lőrinc írja: „Egész czélom az volt, […] mi képen ébreszthetném Nemzetünket

azonban láthatóan elkülönül. Kosáry 1983: 333-345. E kategorikus fogalmak árnyalásának
fontosságáról Lásd Miskolczy 2007: 36-39.

46
47

aláírt. Ezt a névnapi köszöntő verset közli H. Kakucska 2005: 81-82.
51
Benda 1978. Benda Kálmán a demokratikus (jozefinista) értelmiség és a patrióta nemesi
ellenzék tagjai közt érezteti az élesen meg nem húzható határvonalat. A „felvilágosult
rendiség” és a „rendi nacionalizmus” Szekfű Gyula (és az őt követő Kosáry Domokos) szerint

írásra.” Idézi Horváth 1974: 674. Orczy az Ung, a Latorca és a Laborc folyók szabályozását
végezte el az 1780-es években. H. Kakucska 2003: 23-26.

52

48

H. Kakucska 2003: 28-29. László bátyja, József szemrehányásokat is tesz apjának
emiatt, amire Orczy Lőrinc mindig azzal válaszol, hogy ő (ti. József) jobb képességekkel

53

rendelkezik, ezért neki nincs szüksége külső apai segítségre.
49
Ezek a 46., a 47. és a 66. számú majorsági birtokok voltak. Pontos méretükről,
határaikról, és egyéb, oklevelekből kiolvasható adatokról lásd Romhányi 1930: 120-121.
50
Orczy József több verse fennmaradt, amelyek közül egyet 1762-ben öccse nevében is

kulcsfigurája. 1795-ben a Vérmezőn lefejezték. Eckhardt 2001: 42-46.; Kazinczy 2009:
1071. Orczy László szellemiségére nézve elgondolkodtató, hogy maga Martinovics a
bíróság előtt ezt vallja Szentmarjairól: „azt mondhatjuk, egy személy” főnökével. Idézi
Benda 1978: 151.

38

Orczy László szerepéről lásd Benda 1978: 141-142. Az élénk társasági életről a kertben:
Romhányi 1930: 121.
Ő fordította le először Rousseau Társadalmi szerződését magyarra. Martinovics
Szabadság és Egyenlőség Társaságának egyik igazgatójaként a jakobinus szervezkedés
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Pozsonyban is kapcsolatban állt a szabadkőművesekkel, majd később a
budai – Podmaniczky József révén angol orientációjú – Első Ártatlanság
páholy tagja lett.54 Szintén sokat elárul Orczy szellemiségéről, hogy
szobája falán Egalité Fülöp portréja függött.
A haladó gondolkodásúakkal való élénk kapcsolattartás minden
bizonnyal közrejátszott abban, hogy a kertépítő főúr mélységeiben
megismerte és teljesen magáévá tette a legkorszerűbb elveket,
esztétikai ideálokat, sőt alkotásában – amely az ő esetében nem
egy irodalmi mű, nem egy filozófiai értekezés, hanem egy tájkert
volt – ki is nyilvánította eszmeiségét. Ezen kívül a szabadkőműves
páholyok szerepe jelentősnek mondható konkrétan az angol tájképi
kert ideájának elterjesztésében is: a kerttulajdonosok közül legtöbben
szabadkőművesek voltak, valamint számos nyom árulkodik arról,
hogy a páholyokban a tájkert a témák közé tartozott.55 Orczy László
tevékenysége is ezt látszik igazolni. Az édesapa hatását, valamint
a nemesi értelmiségi miliőt vizsgálva azonban nem hagyhatjuk
figyelmen kívül azt a szellemi tényezőt, amely mindezek mögött
meghatározó jelentőséggel ott állt: az Orczy-könyvtárat.
Az Orczy-könyvtár kialakulásáról korabeli katalógus hiánya és
a gyűjtemény 19-20. századi hányattatott sorsa miatt kevés biztos
ismerettel rendelkezünk. Az azonban valószínű, hogy Orczy László
örökölte apja könyvtárát, valamint hogy kiemelkedő szerepe volt a
könyvállomány gyarapításában.56 A könyvtár jelentősége abból is
kiviláglik, hogy Orczy társaságának tagjai is használhatták: Szentmarjai

Ferenc például az itt megtalálható köteteken „nevelődött”.57
A könyvgyűjtemény egyszerre tükrözi a gyűjtő érdeklődését és
alakítja annak gondolkodását – nem meglepő tehát, hogy az Orczykönyvtárban meglehetősen sok a korszerű irányzatokat képviselő,
francia nyelvű könyv. Az irodalmi, vallási művektől kezdve az
emlékiratokon át a pornográf kötetekig a művek széles skáláját
megtaláljuk, a legjobban reprezentált azonban a francia forradalomhoz
kapcsolódó – a Habsburg Birodalomban egyébként szigorúan tiltott –
politikai irodalom. A felvilágosodás klasszikus gondolkodóin kívül
például Bayle, Condillac, La Mettrie, Condorcet, és Necker művei is
szerepelnek a könyvtárban.58
A gyűjtés tevékenysége és a kötetek tematikai-irányzati sokszínűsége
Orczy László nyitottságára, illetve a kortárs eszmeáramlatokban
való nagy jártasságára utal. A haladó gondolatokhoz hozzátartozott
az új természetérzés is, amely a báró érdeklődését különösen
felkelthette – erről tanúskodnak a kertészeti-kertművészeti könyvek
a gyűjteményben. E kézenfekvő kapcsolaton kívül azonban egyéb
filozófiai-esztétikai jellegű köteteket is olvashatott Orczy László,
amelyek nyomán kialakultak a természetes kert ideái és megfoganhatott
a kertépítés ötlete a főúrban. (Nem beszélve arról, hogy – mivel nem
tudjuk a kertészeti könyvek beszerzési idejét – lehetséges, hogy ezek
beszerzése ugyanannyira a már kialakult érdeklődés következménye
volt, mint a kert létrehozása.) Ilyen mű a Spectator című angol
napilap, aminek franciára lefordított nyolckötetes változata szintén
megtalálható az Orczy-könyvtárban.59
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Ez utóbbi működését azért volt kénytelen beszüntetni, mert Orczy és Podmaniczky
után nyomozni kezdett a rendőrség. Kosáry 1983: 329.
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Buttlar 1999: 21; Granasztói 2010: 199-200. Ez alátámasztja az angolkert eredendő
politikai jelentéstartalmát. Lásd a 16. lábjegyzetet.
56
Granasztói 2006: 266-267, 269. A könyvtárat 1870 óra Aradon őrzik. Történetével
kapcsolatos kérdésekről lásd H. Kakucska 2007: 414-428.
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Eckhardt 2001: 101., 142. A 19. század elejéről több kölcsönzőcédulát is ismerünk, ami
szintén az élénk használatra vall. H. Kakucska 2007: 417-420.
Konkrét kötetekről és a könyvtár állományáról lásd Granasztói 2006: 270-277.;
Granasztói 2009: 117-119.
59
Granasztói Olga szóbeli közlése szerint. Ezúton is hálásan köszönöm Granasztói Olga
segítségét – e tőle származó információ nélkül ez a tanulmány nem jöhetett volna létre.
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Az Orczy-kert és a Spectator
Az 1711 és 1714 között megjelenő, Joseph Addison és Richard Steele60
által szerkesztett napilap a 18. századi Anglia kulturális és szellemi
életének meghatározó eleme volt. A Spectator céljának az illem, az
ízlés és az erkölcs fejlesztését, tökéletesítését tekintette, témái az
élet minden területére és az emberi tevékenységek széles skálájára
kiterjedtek.61 A lap fiktív főszereplője, Mr Spectator „univerzális
szemként” nézte és bírálta a körülötte levő viselkedési formákat,
társadalmi és kulturális jelenségeket.62A napilapnak kulcsszerepe volt
a „természetes ízlés”, a megváltozott esztétikai értékek, tehát a későbbi
angolkert eszmei tartalmainak kialakításában és népszerűsítésében is
– gondolatvilága beleillett a kortárs Shaftesbury és Alexander Pope
munkáinak sorába.63

A napilap írói közül az előbbi tekinthető a lap eredeti szellemi szerzőjének és Mr
Spectator megtestesítőjének is. Addison kimagasló latin műveltsége, az antik klasszikusok
iránti vonzalma, és élményekben gazdag európai utazásai magyarázzák gondolatainak
eredetiségét és írásainak irodalmi értékét. Smithers 1954: 203. A Spectator irodalmi
értékéről lásd Newman 2005: 29-34. Pontosan nem lehet beazonosítani, hogy melyik
60

A Spectator Angliában azonnali kirobbanó sikert aratott.64 A lapokat
megjelenésük után kötetekbe rendezték, amelyek a század folyamán számos
kiadást megértek, de gyakori volt az egyes példányok vagy részletek iskolai
tankönyvekben, emlékiratokban és későbbi lapokban való felbukkanása is.
A felvilágosodás számos meghatározó gondolkodója, mint Edmund Burke,
David Hume és Adam Smith műveiben felfedezhetőek a Spectator egyes
elvei, valamint Benjamin Franklin, Rousseau és Voltaire is olvasta számait.
A lap – és így az általa képviselt szellemiség – rendkívüli népszerűségének
köszönhetően egész Európába, sőt Amerikába is eljutott, és a század
második felére több fordítást megért.65 Magyarországon francia és német
fordításban, főként a Göttingenben tanuló írók (például Sófalvi József és Rát
Mátyás) hatására vált ismertté. Teljes magyar fordítás nem született,66 de a 18.
század végén a magyar olvasók már minden bizonnyal ismerték a napilapot
– az Uránia bevezetésében például a szerkesztő a „Spectateur”-t mindenféle
magyarázat nélkül említi.67 A hazai recepció központjának a Teleki családot
tekintjük,68 de valószínű, hogy a napilap kötetei megtalálhatóak voltak a
legtöbb főúri magánkönyvtárban.69 (A befolyásra utaló közvetett, rejtett
nyomok részletes feltárása még várat magára.)
64

A Spectator egyik számából az derül ki, hogy Londonban minden tizedik ember

számot ki írta, a szerzők álneveket, illetve titkos monogramokat használtak. Ugyanakkor
Addisonnak is voltak példaképei, közülük Newtont, John Locke-ot és Robert Boyle

olvashatta a napilapot. Spectator 10. Vol. I. 53-54. Az első szám megjelenése után néhány
héttel a Spectator példányai már „mindenkinek a kezében voltak, és a reggeli asztali és

természettudóst különösen gyakran idézte. Matthew 2004: 83; Porter 2000: 69.
61
A célokról lásd Spectator Vol. I. The Dedication (oldalszám nélkül). (A továbbiakban

kávéházi beszélgetések állandó témájaként” szerepeltek a bennük foglaltak, mint John
Gay írja 1711-ben a The Present State of Wit című művében. Idézi Porter 2000: 194.

a napilap sorszámán kívül a kötet számát és azon belül a releváns oldalszámo(ka)t
tüntetem fel. A kötetek pontos bibliográfiai adatait lásd a Forrásoknál.) A Spectatorban
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nem találhatunk gúnyiratokat vagy obszcén megjegyzéseket az egyházról és a papságról.
Addisont néhányan a kor legnagyobb hatást gyakorló keresztényének tartották. Porter

is. Balázs-Lábadi 2005: 7-9.
66
Egyetlen ma ismert terjedelmesebb – bár korántsem teljes – magyar fordítást közli

2000: 195. Bár a lap a vasárnapokon kívül naponta megjelent, Habermas a morális
hetilapok kategóriájába sorolja. Habermas 1971: 67-68. A témák közt szerepelnek a nők,

Balázs-Lábadi 2005. Ennek szerzőségéről és keletkezésének körülményiről keveset
tudunk. Az azonban valószínű, hogy a kortársak körében nem volt elterjedt.

a házasság, a gyereknevelés, az oktatás, a kereskedelem, a gazdaság és a vallás kérdései
is. Lásd még Smithers 1954: 218.
62
Newman 2005: 13.; Porter 2000: 196.
63
Buttlar 1999: 12-16.; Ormos 1967: 77.
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Brewer 1997: 87., 100-101. Porter 2000: 201, 203. Legkorábbi a holland, a francia és a
német fordítás. Népszerűségét jelzi a hetilap számtalan tartalmi vagy formai imitációja

Szilágyi 1999: 13.
A magyarországi recepcióról lásd Balázs-Lábadi 2005: 10-17.
69
Szarvasi Margit többször említi, hogy az „angol irodalom termékékei eredetiben vagy
fordításban” megtalálhatóak voltak a magánkönyvtárakban. Szarvasi 1939: 19., 74.
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Az Orczy-könyvtár 20. századi gépelt katalógusában a következőt
olvashatjuk: Le Spéctateur ou le Socrate moderne ou l’on voit un
portrait naif des moeurs de ce siécle. Paris, 1746-1755. Merigot,
I-VIII.70 Vagyis Orczy László miden bizonnyal ismerte, olvasta a
Spectator francia fordítását. A napilap esszéi egy lényeges eszmei hatás
darabjaiként foghatók fel. Természetesen nem azt akarom sugallni, hogy
közvetlenül és kizárólagosan a Spectator elolvasása hatott az Orczykert létrehozására, hanem csak azt, hogy valamiféle kapcsolat áll fenn
a publicisztikai írás és a kertművészeti alkotás között. Milyen elveket,
eszméket tartalmazott ez a több kötetes mű, amely nagyban befolyásolta
az olvasók természetszemléletét – és mit láthatunk ehhez képest az
Orczy-kertben a korabeli források alapján? Milyen összefüggéseket
fedezhetünk fel a szellemi alkotás és a kert között?
A Spectator esztétikatörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú
elve a táj vizualitásának hangsúlyozása. A napilapon belül egy egységet
alkotó sorozat, a Képzelőerő örömei71a látás dicsőítésével kezdődik.
Ez – ahogy Addison72 érvel – az összes érzékszervünk közül a
legtökéletesebb és a legnagyobb élvezetet okozó, mivel ez teszi
lehetővé környezetünk legfinomabb és legkiterjedtebb érzékelését.
70

A francia fordítás alcíme szerint már egy „új, javított, és új kötettel bővített kiadás”

volt. Az egyes esszék az eredeti dátumok helyett számozott „Discours”-okkal vannak
jelölve, valamint az esszék elosztása sem teljesen egyezik az eredeti angol kötetekkel –
a beazonosítás ezért kissé nehézkes. A mottók, az összegzések és egyes tulajdonnevek
tekintetében is eltér francia fordítás az angoltól, de ezeket figyelmen kívül hagyom,
hiszen nem vizsgálok olyan szövegrészeket, amelyekben ilyenek szerepelnének. A
fordítás amúgy teljesen szó szerinti. Tanulmányomban az angol eredetit használtam fel.

A képzelőerő örömei a látvány befogadása során az új ötletek, ideák
keletkezését jelentik, amelyek többek között a tájak képének észlelésében
csúcsosodnak ki.73 A természet közvetlen szemlélése és a képiesség
fontossága az Orczy-kert leírásában is szerepet kap: a képzeletbeli séta
közben a kert számos helyen „tetszetős,” „bájos” vagy „előnyös látványt
nyújt” – a „pompás kilátások” gyönyörködtetik a szemet.74 A kert
vizualitásának jelentőségét jelzik az arról készült festmények is, amelyek
közül „az eggyik ennek [a kertnek] a scenája, a’ másik a’ kilátás onnan a’
meleg párában álló Pestre ’s Budára”75 – a látvány tehát úgy teljesedhet
ki, ha maga a kert és az onnan való kitekintés is csodálatot kelt.
Addison szerint a képzelet örömeit a természet látványában három
tényező teszi teljessé: a nagyszerűség vagy hatalmasság, amely főként
a hegyekben és a pusztákon teljesül; a szokatlan érzékelése, amely a
lélek felfrissülését szolgálja; valamint a szépség, amely a színekben
és formákban rejtőzik.76 A nagyszerűséghez kapcsolódik a „kellemes
rémület”, amelyet a Spectator egyik levélírójában a tenger látványa
vált ki: az óceán a leghatalmasabb mozgó tömeg, amelyet az ember a
Földön észlelhet, és ezért ez a képzelet örömének a legmagasabb rendű
formája.77 Az Orczy-kert egészének méretbeli nagysága már Lipszky
János térképéről is egyértelműen kitűnik. A kert elrendezésének
köszönhetően a látszólagos kiterjedés azonban még nagyobb, amint
a Petri-féle leírásban olvashatjuk. A „nagy, szabad térségek” és a
szintkülönbségek szintén a hatalmasság elvét követik. A „méltóság”, a
„magasztosság” és a „csodálat”, amelyet a kert egy regényes részlete,
73

Spectator 411. Vol. VI. 83-85. Addison a képzelet élvezetének két fajtáját különbözteti

71

Spectator 411-421. Vol. VI. 83-139. Addison már 1704-ben megírta az eredeti Pleasures
of the Imagination (a francia fordításban: Plaisirs de l’Imagination) egy verzióját.

meg: a közvetlenül a táj szemléléséből adódó elsődleges élményeket, és a közvetetten, a
táj képi vagy írott ábrázolásának tanulmányozásából fakadó másodlagos benyomásokat.

Nicholson 1959. 308. E nagy hatású sorozat miatt írhatja Hunt, hogy Addison az
„asszociáció szabadságának bajnoka.” Hunt 1976: 63.
72
A sorozat minden bizonnyal Addison nevéhez köthető. Nicholson 1959: 308; Bond
1965: III. 535-580.
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Rapaics 1936: 181-184.
Kazinczy 2009: 284.
Spectator 412. Vol. VI. 88-93.
Spectator 489. Vol. VII. 84.
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2. Lipszky János térképének részlete, 1810
a klasszicizáló templom vagy a Gellérthegy látványa idéz elő, szintén
ebbe a gondolatkörbe illeszkedik.78 Kazinczy elismerése, miszerint a kert
„nagy stílusban épűlt”,79 ugyancsak a nagyszerűség érzetét közvetíti.
A hatalmasság a Spectatorban az újdonsággal és a szokatlansággal
összekapcsolódva tárgyak változatosságát is magában foglalja.80 A 455.
számban például a kertben sétáló szemlélődő a növények és ültetvények
„nagyszerű változatosságára” figyel fel.81 A szerző több helyen is említést
tesz a nappalok és éjszakák, valamint az évszakok váltakozásáról, ami a

kellemes és szép képek folyamatos sorozatával szórakoztatja a szellemet.82
Az Orczy-kert képi forrásain világosan látszik a változatosság a növényzet
fajtái és a telepítés módja tekintetében. Konkrétabb párhuzam, hogy a
leírásban a napszakok különböző fényviszonyaiból fakadó változatosság
is említésre kerül: „A reggeli és esti órákban gyönyörködtető és szabad
részletek hívják az embert, és a tikkasztó déli órákban a fák boltozatának
árnyékában találja meg az óhajtott védelmet a forróság ellen”. Ehhez
kapcsolódik a meglepetéseknek a szentimentalizmusban felértékelődő
szerepe: a kanyargó utakon újabb és újabb izgalmas részekre bukkanhat
a sétáló, sőt „a kertet már telepítésekor úgy rendezték el, hogy innen
különböző utakon kétszer is átsétálhatunk ugyanazon a részleten anélkül, hogy
észrevennénk, hogy a kertnek ezen vagy azon a részletén már átsétáltunk”.83
A fák „színük hasonlóságával vagy eltérésével, valamint összeolvadással
és keveredéssel, árnyékkal és fénnyel […] bájos képet alkotnak”.84
A természet nagysága, változatossága és szépsége mögött ott
szerepel annak művészi értéke, amely többféleképpen jelenik meg
a Spectatorban. Egy késői darabban egy fákért rajongó „olvasó”
számol be arról, hogy az erdő közepén fekvő vidéki birtokán a
látvány gyönyörűbb, mint amit egy művész valaha is létre tudna
hozni.85 A 414. számban Addison a természet és a művészet
műveit figyelembe véve megállapítja, hogy a természet látványa
annál kellemesebb, minél inkább hasonlít egy művészi alkotásra.86
Mindez előrevetíti a kertművészet kialakulását,87 amelynek szerepét
82

Spectator 387. Vol. V. 398; Spectator 412. Vol. VI. 90.
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Rapaics 1936: 182.
U. o. 184.
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Rapaics 1936: 182., 184.
Kazinczy 2009: 705.
Spectator 412. Vol. VI. 89.
Spectator 455. Vol. VI. 328. Lásd még Spectator 477. Vol. VII. 18.
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Spectator 589. Vol. VIII. 185.
Spectator 414. Vol. VI. 98-99. Addison a természet és a művészet előbb tárgyalt

kapcsolatát a művészet felől is megközelíti, de végső soron ugyanarra a következtetésre
jut: a természetnek és a művészetnek hasonlítaniuk kell egymásra. Spectator 415. Vol.
VI. 109
87
Erről lásd Buttlar 1999: 16-22.
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Petri is említi: az Orczy-kert egyes részei „a művészet révén”, illetve „a
művészet eszközei” által válhattak csodálatossá.88
Sokkal gyakorlatiasabbak és jobban láthatók azok az elvek a
Spectatorban, amelyek a későbbi angolkert központi elemét, a
természetességet vetítik elő. Addison már a Képzelőerő örömei első
számában leszögezi, hogy a kifinomult képzelettel rendelkező embert
nemcsak a szimmetriát magukban rejtő földek és mezők látványa
teszi boldoggá, hanem a természet legdurvább, műveletlen részei is.89
Később a szerző levél formájában számol be saját különös kertjéről,
amelyet egy idegen a természet műveletlen részének gondolna, hiszen
„olyan szabálytalanság uralkodik az ültetvényesben, hogy szinte teljesen
beleolvad a természetes vadonba.”90 Más helyen a francia és az olasz
magánkertekben fellelhető „mesterséges vadont” sokkal bájosabbnak
tartja a Spectator, mint az angol kertek szabályos eleganciáját.91 Nem
meglepő, hogy az Orczy-kert „természetessége” az a jellemző, amelyet
minden róla szóló forrás kiemel. A tavat és környezetét ábrázoló Prixnerféle rézmetszeten a fák összevisszasága, a vízimadarak jelenléte és a
barlang elhelyezkedése mind a természetes vadon benyomását kelti.92
88

Rapaics 1936: 184., 185.

89

Spectator 411. Vol. VI. 86.
Spectator 477. Vol. VII. 17-18. Addison saját kertjét Bilton Hallban valójában azonban

90

egyenes vonalú formák és hosszú fasorok jellemezték. Williamson szerint a társadalom
még nem állt készen az Addison által hangoztatott radikális változások gyakorlatba való

A térképen az erdők–rétek–ligetek szabálytalan váltakozása látszik.
A „természetes ízlés” és a „természetes hatás” a Petri-féle leírásban
is többször hangsúlyosan szerepel például az ültetvények telepítése,
a domborzati formák váltakozása és a patak kanyargása kapcsán.
Az addisoni ideálok között a természetességhez kötődik a hegyek
látványa is, amely az Orczy-kert bizonyos részeiről a budai hegyekre,
különösen a Gellérthegyre való kilátásban testet ölt.
A természetesség esztétikai ideálja a Spectatorban nem zárta ki
a gazdasági hasznosság előnyeit a kertben. Igaz, hogy a 387. szám
határozottan megkülönbözteti a táj „örömet szerző” és „hasznos” jellegét,
és kifejezetten az előbbit tartja fontosabbnak,93 de máshol a szerző már
a kertészkedés, az ültetvények erkölcsileg jótékony hatását és hasznos
voltát hangsúlyozza.94 A 414. szám híres bekezdése arra buzdítja a vidéki
kastélyok tulajdonosait, hogy az egész földjüket egyfajta beültetett kertté
alakítsák, ami egyszerre hozna profitot és szerezne esztétikai élményt.95
A szépművészetek összeegyeztetése a haszonelvűséggel96 az Orczykertben tökéletesen megvalósul. A leírásból nyilvánvaló, hogy a szőlők, a
művelés alá vont területek esztétikai szerepet kapnak a kertben. Ha a kert
hátsó bejáratán lépünk be, „balra hátul kilátás nyílik az ezzel a kertrészlettel
egybefűződő szőlőre és egy szintén ezzel a részlettel kapcsolatos ültetvényre,
amely természetességével gyönyörködteti a szemet”.97 Ezt nem zárja ki,
hogy ezek geometrikus elrendezésűek legyenek – a szabályos részek

átültetésére – erre a század második felében kerül majd sor. Williamson 1995: 49, 51. A
magyarországi befogadásra nézve elgondolkodtató, hogy Kazinczy angolkertekről szóló

93

híres értekezésének hatodik pontja így hangzik: „…az idegen a szép természetben véli
magát.” Az „idegen” alakja feltehetően Addisontól származik. Spectator 477. Vol. VII.

– Vergilius után – művészetnek nevezi, amely az ember ősi állapotában egy tökéletesebb
formában valósult meg. Lásd még Spectator 554. Vol. VII. 458.

91

Spectator 414. Vol. VI. 101. Lényeges, hogy itt nem az udvari kertekről van szó (pl.
Versailles), hanem a középrétegek kisebb kertjeiről. A különbségtétel a francia formalitás
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és az angol természetesség, a francia és az angol kert köztudott ellentétének fényében
máskülönben zavaró lehet. Az értelmezéshez felhasználtam Bond jegyzeteit. Lásd Bond
1965: III. 551.
92
A képet lásd Galavics 1999: 66.
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Spectator 387. Vol. V. 396-397. Lásd még Spectator 627. Vol. VIII. 378-380.
Spectator 583. Vol. VIII. 152-154. A Spectator a kertészkedés, az ültetés tevékenységét

Spectator 414. Vol. VI. 99. A vidék látványának változatosságát megemlíti a 417.
Spectator is. Spectator. 417. Vol. VI. 118.
Brewer feltárja a korabeli különbséget a szépművészetek (fine/elegant arts) és a
haszonközpontú művészetek (practical/mechanical arts) között. Brewer 1997: 87. Az
összeegyeztethetőség problémájáról lásd még Thomas 1983: 285-286.
97
Rapaics 1936: 184.

49

Az Orczy-kert gondolata és megvalósítása

Mohay Borbála
a Spectator szerzője szerint még intenzívebbé teszik a látogató élményét.98
A környező vidéktől csak egy árok határolja el az Orczy-kertet, így az
az érzése támad az arra járónak, hogy a kettő egybetartozik. A térképen
is jól látszik, hogy egyes művelt területek és gazdasági épületek a park
szerves részét képezik. A városon kívül eső rétektől azonban éles, a
legtöbb helyen fákkal szegélyezett határ választja el.
A Spectator által képviselt új természetszemlélet az esztétikai
elveken kívül a különböző érzelmeket is hangsúlyozta: a művészeti
tárgyak szemlélését esztétikai értékükön túl még kellemesebbé teszi, ha
a „szépséget megpuhítja a melankólia vagy a szomorúság légköre.”99
Az 514. szám szerzője álmában a gyönyörű hegyekbe vonult vissza, ahol
megélhette a vágyott „kellemes búskomorságot”.100 A 425. számban egy
olvasó levelében mindennapjainak legkedvesebb tevékenységeként a
kertben való tartózkodást jelöli meg; a hűs árnyékok és a friss levegő
elkergeti a kellemetlen gondolatokat és boldogságot okoz.101 A szerző
szerint az erdők, a mezők és a virágok szeretete az ember veleszületett
sajátja, ezért a természet mindenkinek állandó gyönyörűséget és
ünneplést kínál.102 A 18. század végére még inkább felerősödött az
érzelmek és hangulatok szerepe – az Orczy-kert esetében ezt inkább az
írott szövegekben tudjuk megragadni. Petri gyakran említi a kert egyes
részei kapcsán, hogy milyen kedélyállapothoz illenek: a nyílt, világos
lombú fákkal, bokrokkal szegélyezett rétek vidámságot, élénkséget
98
99
100
101

A szimmetria és a változatosság együttes értékelésére lásd Spectator 412. Vol. VI. 92.
Spectator 418. Vol. VI. 123.
Spectator 514. Vol. VII. 215-216.
Spectator 425. Vol. VI. 160-161.

Spectator 393. Vol. V. 429-434.; A természetérzés örömteli voltáról lásd még Spectator
387. Vol. V. 394-397.; Spectator 365. Vol. V. 278.; Spectator 15. Vol. I. 86-87. Ez utóbbi
102

a vidéki élet magányosságáról és annak – főként morális – előnyeiről szól, amelyet a
Spectator gyakran hangoztatott. Erről eszünkbe juthatnak Orczy Lőrinc versei, akinek
témái között szintén gyakran szerepel a visszavonulás magasztalása és a városi lét
elítélése. Vörös 1991: 129-130.
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sugároznak, míg „ha valaki egészen el akar merülni magányában, azt az
utat kell követnie, amely sötét ligetben vész el, ahol pad hívja pihenni és
a magányt élvezni”.103 A rézmetszeten található barlang és a körülötte
lévő szomorúfüzek is ez utóbbi hangulatot tükrözik.104
A képiesség, a nagyszerűség, a változatosság, a természetesség,
valamint az érzelmesség Spectatorban hangoztatott elvei tehát
megvalósulnak az Orczy László által építtetett és Bernhard Petri
által tervezett kertben. Ez nem is meglepő, hiszen a napilap számait
mind a kerttulajdonos, mind a kerttervező olvashatta. Az azonban
nem különleges, hogy Petri tervezési folyamatában közrejátszottak
a Spectatorból is megismert elvek, hiszen ő komoly tanulmányokat
folytatott az angolkertről. Annak azonban nagyobb jelentőséget kell
tulajdonítanunk, hogy Orczy László több szellemi hatás között részben
a napilapot olvasva sajátíthatta el a „természetérzést”, amely később az
angolkert megépítésében manifesztálódott.
A Spectatort a 18. század végi Orczy-kerttel összevetve bármennyire
is kézenfekvő a hasonlóság, nem kell feltétlenül a két alkotás között
kizárólagos és közvetlen eszmei hatásra gondolnunk. A 18. század
végére ugyanis már kiforrtak az új kertművészeti stílus szabályai, számos
angolkert megépült, illetve kertészeti szakkönyvek is születtek, amelyek
tartalmazták a legfontosabb tudnivalókat a gyakorlati megvalósításról
és az eszmei háttérről. Ezeket utazások, tanulmányok, könyvvásárlások
révén vagy haladó szellemiségű társasági életbe bekapcsolódva mind
a kerttervező mester, mind a kerttulajdonos főúr megismerhette, és
minden valószínűséggel meg is ismerte – ahogyan arról például az
Orczy-könyvtár kertészeti könyvei tanúskodnak. A természethez
való megváltozott viszony eszmei-szellemi összetevőinek recepciója
tehát rendkívül bonyolult szövedéket alkot; egy konkrét irodalmi mű
103
104

Rapaics 1936: 185.
A szomorúfűz iskolapéldája a fa-szimbolikának. Rapaics é. n.: 199.

51

Az Orczy-kert gondolata és megvalósítása

Mohay Borbála
és egy megvalósult kert közötti kapcsolat pontos rekonstruálása csak
valószínűségeken alapulhat. Az ideák magyarországi befogadásának
biztosan csak az eredménye rekonstruálható a létrehozott kertek és
az ezekhez kapcsolódó nyomok alapján. Azonban akár közvetlenül
hatott a Spectator az Orczy-kert kialakítására, akár általában véve
az a gondolkodás, amelynek a napilap egyik kezdeményezője volt,
világosan látható, hogy a 18. századi természetszemlélet mind a
kert létrehozásának ötletében, mind pedig konkrét kialakításában
érvényesült. Ahogy Galavics Géza írja: a kert olyanná vált, amilyennek
Orczy László és Bernhard Petri közösen elképzelték.105 Bizonyos tehát,
hogy a vállalkozás a bárónak is szívügye volt. Élénk érdeklődését az
angolkertek iránt Kazinczy106 is megörökítette: „O[rczy] kérdé, ha láttam e
a’ Beck’ Téglási Anglus ízletű lakát. Azt érdeme szerént magasztaltam, és úgy
festettem, hogy O[rczy] soha még róla bővebb és igazabb ideát nem kapott, a’
mint mondá.”107

Galavics 1999: 68.
Kazinczy kertszeretetéről újabban lásd Granasztói 2010.
107
Kazinczy 2009: 284. Beck Pál (1761-1827) téglási földbirtokos, Kazinczy szabadkőműves
társa.
105
106
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Budapest leghosszabb, bővizű patakja sokszor szerepel a történelemben.
Az írás felidézi a dicső múltat, majd személyes emlékek alapján a városi
patak és környezete jelenkori változásait.

Múlt
A történelem lapjain sokszor szereplő Rákos-patak forrása a Gödöllői-dombvidéken, Szada és Gödöllő között található. Egy meghatározás szerint: a Pesti-síkságon a Duna leghosszabb mellékvize. A patak átfolyik Gödöllőn, Isaszegen, Pécelen, a Rákosokon (Rákoscsaba,
Rákosliget, Rákoskeresztúr) – itt éri el a történelmi Rákosmezőt, majd
a kőbányai-zuglói kerülethatáron átkelve, 44 kilométeres útját befejezve Angyalföldnél, az Árpád híd fölött torkollik a Dunába. A Rákos-patak nevét a benne egykor élő állatokról, a rákokról kapta. A part menti
zsombékosokban, mezőkön fölfedezték a vipera sajátos helyi változatát, az ártalmatlan rákosi viperát, melynek nevét az 1950-es években
(hogy ne legyen belőle áthallás, kellemetlenség) rákosréti vagy még inkább parlagi viperára módosították.
A patak völgye mindenkor valóságos felvonuló útja volt a Pest felé
tartó hadaknak. Ezért a patakvölgy, de különösen mai pesti szakasza, az
egykori Rákosmező vagy Rákos mezeje sok történelmi esemény tanúja.
A Rákos-patak Gödöllőn a pompás Grassalkovich-kastély előtti
Alsó parkon folyik keresztül. A kastélynak vendége volt Mária Terézia,
a szabadságharc alatt egymást váltotta Windischgrätz, Görgey és Kossuth, majd Paskievics, később Stromfeld Aurél, ezt követően Horthy
Miklós – napjainkban az EU összes miniszterelnöke. Isaszegen a patak
partján álló óriási tölgyfánál a híres isaszegi csatában (1849. április 6.)
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megfordult Windischgrätz, később Görgey, Damjanich, Aulich, Nagy
Sándor és Klapka. Pécelt akár a „második Széphalomnak” is nevezhetnénk. Központjában magasodik a Ráday grófok kupolás, barokk
kastélya. A kastélyt Ráday Pál építtette a 18. század elején. Ráday 1703
októberében csatlakozott a Rákóczi-szabadságharchoz, s hamarosan
Rákóczi Ferenc legbizalmasabb embere lett. Irodalmi munkásságában
emlékezetes a Rákóczi-szabadságharc kiáltványának, a Recrudescunt
vulnerá-nak (Felújulnak sebei...) megfogalmazása. Fia, Ráday Gedeon
1755-ben a gödöllői Grassalkovich-kastély mintájára átépíttette a péceli kastélyt. Ráday Gedeonról ezt írja Váczy János: „Vannak írók, kiknek
emlékét nem annyira az tartja fenn, milyen műveket alkottak, mint inkább az,
mily hatást tettek másokra, kik nyomukba léptek”. Kazinczy említi, hogy
példaképének tartotta Ráday Gedeont. Pécel harmadik tudós egyénisége nem a kastélyban, hanem mellette egy parasztházban született.
Szemere Pálról van szó, a nyelvújítás harcosáról. 1815-ben a nyelvújítást támadó Mondolatra ő írta Kölcsey Ferenccel a Feleletet. Elkészítette a nyelvújítás szótárát, de kiadatnia nem sikerült. Az általa alkotott
sikeres szavak száma megközelíti a százat. Ilyen például a divat, az
eszmény, az elnök, az irodalom, a jellem, a regény, a színész, a telep, a
titkár szó. Örömmel üdvözölte Petőfit és atyai gesztussal meghívta magához Pécelre. De barátja volt Fáy András, Döbrentei Gábor, Kisfaludy
Károly is. Kazinczy Szemere sürgetésére írta meg a Pályám emlékezetét. P. Balázs János ekképp méltatja: „Szemerének igen szép vonása volt
állandó segítőkészsége. Nem anyagilag támogatott másokat, mert abból neki
is kevés jutott, de jó tanáccsal, buzdítással, könyvekkel kéziratokkal mindig
segítette barátait.” Barátja, Kölcsey így figyelmeztet: „A Rákos partján,
hol szép és nagy emlékezetek hosszú sorral emelkednek a lélekben, hidegen ne
járjatok el Pécel mellett”.

A Rákos mezején 1277-től (más forrás szerint 1286-tól) 1540-ig tartották az országgyűléseket. A helyi szájhagyomány szerint a király sátra a
mai kőbányai Nagyicce utcában, a patak fölött emelkedő, 137 méter magas Király-dombon (a térkép szerint: Király-hegyen) állt. A Rákosmező
föltehetőleg egy hosszan elnyúló terület lehetett a mai Rákoscsaba és
Angyalföld között, pontos helyéről vita folyik, ám a mai napig élő szájhagyomány valószínűleg jól jelöli meg a mai Kőbánya és Zugló határán
lévő, a Király-dombbal koronázott központi helyet.
A Rákos első említésére 1299-ből, a Rákosmezőre 1451-ből maradt
adat. A rákosmezei országgyűlések kapcsán a „rákos” egy ideig az országgyűlést jelölő köznév is lett: „auf dem presspurgerischen Ragkhusch”
(a pozsonyi rákosra/országgyűlésre). A régi szerb, horvát, szlovák és
lengyel nyelvben is felbukkan a rákos mint tanácskozást, országgyűlést
jelölő szó.
Kisfaludy Károly versben örökítette meg az egykori dicsőség színhelyét (Rákosi szántó a török alatt):

A pesti „Rákosok” között előbb Rákoscsaba (korábban: Csabarákosa)
említendő. Templomában esküdött meg Jókai Mór és a Laborfalvi Róza.

Összegyűltek, tanakodtak;
S ha csatára trombitáltak,
Mint a sasok, víni szálltak.
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Miről apám nagy búsan szólt,
Hogy itt hajdan szebb élet volt,
Érzi szívem s felsóhajtok,
Amint Rákos terén szántok.
Hol Mátyás, az igazságos?
Te láttad őt, boldog Rákos!
Tán itt nyargalt hajdanában,
Hol én szántok mostanában.
Mondják, itten vitéz urak
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Eltűntek ők; Rákos, te állsz,
Meződön hány embert táplálsz,
Hej, de magyart alig látok,
S nehéz szívvel tovább szántok.
Pest-Budárul sok nép kijár,
S alig érti nyelvünket már;
Hej, maholnap a magyar szó
Ritka, mint a fejér holló.
Hűs szél támad onnan felül,
Zúgó szárnyán sötét köd ül;
tán a por is e szép mezőn
Nemes szívek hamvábul jön.
Barna leány a falubul,
Hej, ne igyál a Rákosbul!
Magyar csonton foly a vize,
Könnyektül sós annak ize.

1. A Rákos-patak

1848-ban is kapott politikai jelentőséget a Rákosmező. A márciusi
ifjak a Rákos mezejére népgyűlést hívtak össze, amelyet csak az időközben kitört forradalom miatt nem kellett megtartani.

lótéren végezték. 1916-ban a közeli Mátyásföldön, a Rákosmezővel érintkező területen vadászrepülőgép-gyár működött. Ugyancsak Mátyásföld
rákosmezei részén nyílt meg az első közforgalmú repülőtér. A mátyásföldi repülőtér ma is megvan, de nem használják.
1872-ben megépült a patakot (és a Rákosmező egy részét) átszelő budapesti bal parti körvasút. A pataknak két ága is átvezet alatta:
egy régi, a felhagyott ág az EGYT-nél (egykori Egyesült Gyógyszer- és
Tápszergyár) és az újabb a Kerepesi úti egykori vámháznál.
Részletes néprajzi és történeti leírása van a patak menti Rákoskeresztúrnak. Az 1950-es években az ún. Nagybudapesti Néprajzi Albizottság feladatának tekintette az akkor létrejött Nagy-Budapest külső

A Rákosmező volt a magyar repülés szülőföldje is. Az első világháború alatt itt végezték az első próbarepüléseket. A helyi emlékezet szerint
az első repüléseket a mai Örs vezér tér és Élessarok közötti ún. Gyakor-

részeinek néprajzi feltárását. Sinkovicsné Kalina Julianna munkája egy
eltűnő, városiasodó falu pontos képét adja. Különösen értékesek a 19.
század eleji, személyes emlékekből összerakott képek. Például a nép-

Rákos, Rákos hová lettél?
Szép híredbül de kiestél!
Fáj szívem, fáj, ha ezt látom,
S hazám földét sírva szántom.
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viselet és a városi öltözködés váltása. Az 1900-as évek elején Rákoskeresztúron először a férfiak, majd a nők hagyták el a népviseletet, de ez
nem ment egy csapásra. A még népviseletben járó lányok copfját olykor meghúzkodta egy-egy pesti aszfaltbetyár, és csúfondárosan megkérdezte: „Hé, Mariska, mit csinál a cinkotai bíró?” Az öltözetváltás többször is megtörténhetett: „Volt olyan parasztlány, aki kétszer-háromszor is
kivetkőzött. Aszerint, hogy parasztlegény vagy iparosfiú udvarolt-e neki, bő
szoknyában vagy városi ruhában járt, felváltva. Mindaddig cserélgette a viseletét, míg csak férjhez nem ment.”
A patak két oldalán virágzott a földművelés. A 19. század második
felében szorgos bolgárkertészek telepedtek ide.
A mai Kőbánya és Zugló határán egykor egy falu volt: Rákosfalva.
Rákosfalva korábban a főváros X. kerületéhez, Kőbányához tartozott,
ma Zuglóhoz (XIV. kerület). A falut, a mellette lévő Lardolin olajgyárral együtt az 1970-es évek elején lerombolták, s helyére épült a Füredi
úti lakótelep. Az egykori falura csak a középen megmaradt Álmos vezér téri templom és általános iskola, valamint a neve (mint városrésznév) emlékeztet. Rákosfalvával szemközt, a kőbányai részen található a Hatház, hat, négyemeletes, nyitott folyosós tömbház. A házak az
1938. május 25-29. között Budapesten megrendezett 34. eucharisztikus
világkongresszus vendégeinek elszállásolására épültek. A háború után
szükséglakásként szolgáltak.
A falu mellett voltak kisebb polgári villák és néhány kastély is, például a Cziráky-kastély. A helyiek „Mária Terézia kastélynak” nevezték,
a rendszerváltás után magánkézbe került, valaki felújíttatta és fallal vette körül. A másik kastélynak már csak a helye van meg: közvetlenül a
Rákos-patak partján állt a Kopottbárónak nevezett kastély. Az 1990-es
években lebontották, lakópark áll a helyén. A helyiek szerint nevét arról

Az egykori mocsaras Rákosmező helyén (mai neve: Felsőrákosi rétek) ma szántóföldek, néhol lápos rétek, kertészetek, kiserdők és raktárak, telepek foglalnak helyet. A patak az 1960-as évek óta elkezdett
szabályozás eredményeként már betonágyban folyik. Az utolsó betonozott szakasz az 1980-as években készült el. Csak néhány, nyomokban
fellelhető, kiszáradóban lévő kanyargós patakág emlékeztet arra, hogy
egykor itt széles területet foglalhatott el a víz. Amikor a patak az 1960as években még nem volt teljesen szabályozva, olykor áradáskor a Pilisi út környékén fekvő házakat, bolgárkertészeteket elöntötte az árvíz.
Néhány természetes tó és víztározó is kapcsolódott a patakhoz. Legtovább a kőbányai sörgyárosról elnevezett Dréher-tó vonzotta a sétálókat.
Mára ezt is feltöltötték.
Az egykori vízi életnek alig akad nyoma. A patak mellett néhol láthatók olyan épületek, melyekről sejthető, hogy malmok voltak. Ilyen
például a Keresztúri úti kertészet közelében álló sárga egyemeletes ház.
A zuglói részen volt a Paskál-malom (ma már csak a Paskál-fürdő neve
őrzi emlékét). Ki tudja, hogy a Paskál esetleg a húsvét jelentésű Paszkál névből, vagy a latin eredetű népi páskum (legelő) szóból eredeztethető-e? A rákosmezei részen két pataki fürdőről tudunk. Az egyik a
Kopottbáró mögötti mélyedésben volt. A mélyedést elárasztva itt forgatták a 1960-as években a Kárpáthy Zoltán (1966) című film dunai árvíz jelenetét. Sokáig játszótér volt itt, ma a már említett lakópark van a
helyén. Egy másik pataki fürdő nyomai még látszanak a Rákos-patak
és a Kerepesi út kereszteződésében, a patak régi és új ágának találkozásánál. A bozótosban ki lehet venni, hogy egykor (a két világháború
között) a patakból egy négyszögletes, betonozott medencébe vezették
a vizet, az egyik partszakaszon pedig fürdőházak (öltözők) alapjai látszanak. Ma hajléktalanok szállásolták be magukat a bozótos területen.

kapta, hogy egykori gazdag lakója eladósodott. A háború után mindkét
kastélyt beköltöztetett családok lakták. A Kopottbáró éppen a már említett Király-domb tövében, a Rákosmező közepén feküdt.

Közelben volt Rákosfalva HÉV (helyiérdekű vasút)-állomás, a városból
20-30 perc alatt lehetett kiérni a rákosmezei fürdőhöz. A második világháború után már nem üzemelt a strand.
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Rákosfalva HÉV-állomással szemben az egykori Brösöc focipálya
örvendett népszerűségnek. A Brösöcről sokszor ír Gyurkovics Tibor,
Rákosfalva szülötte is. A „brösöc” valójában BRSC, ez pedig a Budapest Ruggyantagyár SC rövidítése. Azt nagyon kevesen tudják, hogy
a ruggyanta (ejtése rug-gyanta) a gumi nyelvújítási magyar neve volt
– 1843-ban bukkan fel Bugát Pál nyelvújító Szóhalmazában. A háború
után már Taurus pálya volt a neve, de a helyiek még sokáig azt kiabálták: „hajrá brösöc”. Az 1990-es években a pályát eladták, ma áruház és
benzinkút áll a helyén.

2. Rákosmezei emlékmű
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Emlékezők
A Rákos-patakot, a Rákosmezőt sokan idézik nosztalgiával. Gyurkovics Tibor így emlékezik Rákosfalvára Ézsiás Erzsébet könyvében:
Rákosfalván „mindenkinek köszöntünk. Félig ismeretleneknek, épphogy látottaknak, vadidegeneknek is. Jóleső érzés volt még az odamormolt adj isten
vagy jó napot is. Jólesett még a fejbiccentés is. Mert azt érezte az ember: köze
van a másikhoz. A köszöntés kis gesztusában egy pillanatra kapcsolat keletkezett, kis áramütés, egy másodpercre tudomásul kellett vennünk a másik ember
létét. Persze mindez könnyű volt, szülővárosom, illetve szülőfalum mennyországában éltem. Nemcsak a kerítések voltak a legszebbek, hanem a köszöntések
is, a kalapemelintések. A piros palánkkerítés mögött lakott legkedvesebb barátom, Lohner Laci, aki mindennap hallatta hangját: Hu-u-u! indiános köszöntéssel. A ki sem nyitott kapuk mögül hangzó, a palánkkerítések fölött átszálló
üdvözletek finom lelki pókhálószálakkal kötötték össze ebben a kisvárosias demokráciában Rákosfalván a papot, a HÉV-kalauzt, a majorost, a kocsmárost,
a futballistát, a tisztviselőt, az egész kompániát. Én ebben a magunk érzette
demokráciában éltem huszonnégy évig.”
Gyurkovics családját megviselte Rákosfalva elpusztítása. A költő
Az elveszett otthon című verséhez írt prózai bevezetőjében így emlékezik: a „családi ház hajója a jeges hókertbe dermedt”, majd pedig a versben így
szólal meg fájdalom: „Kitől elveszik a tanyát / maga van embertelenül / aki körül
kihal a táj / az emberekbe menekül // annak otthona lesz a másik / lény legtitkosabb belseje / mások fészekmélyébe mászik / keresvén elfelejti-e // a fűt a fát a csipkebokrot / ami halálra sebzi / azzal hogy nincs hogy soha boldog / árnyékot nem
vet neki”. Az elveszett otthon fájdalma azután végigkíséri egész életét.
Csányi Vilmos is a Rákos-patak mellett töltötte gyermekkorát.
A Kedvenc városlényem című írásában így emlékezik: „A Rákos-patak
közelében laktunk... A parti bozótban sikeresen teremtettem kapcsolatot a
környék fiatal bennszülötteivel, akiket ’patyósrácoknak’ nevezett a környék.
Általában szelídek voltak... a hídon átkelő nénik engem is patyósrácnak néz65
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tek, és arra intettek, hogy jobb lenne hazamennem... Én viszont azt gondoltam, hogy azt a különös dialektust, amit a patyósrácok beszéltek, csak
résztvevő módszerrel tanulhatom meg, tehát maradtam”. Bár magam is a
Rákos-patak mellett nőttem fel, a patyósrác szót nem ismertem. De valódi zuglói (városi) tájszónak vélem. Hogyan keletkezhetett? A városi
népnyelv és a szleng kedveli az -i és az -ó képzőket. Mindkét képző,
ha t után következik, akkor visszahat, lágyítja a t-t, és ty lesz belőle:
liter – *liti – lityi, brat – *brati – bratyi (bratyizik), valamint: mutter –
mutyó, fater – fatyó, brat – bratyó. Valószínűleg így jött létre a negyvenes-ötvenes években a Rákos-menti fiúk nyelvében valódi zuglói
tájszóként a patak – patyó, és persze a patyósrác. Vissza Csányihoz:
„A patak számomra a szabadság, a természet és a törzsi kapcsolatok csodálatos világa volt sok évig”. Ám az idillnek vége szakadt. Egyszer hírek
jöttek, hogy döglenek a halak: „a patak vize szinte forrt a kétségbeesetten
pipáló halaktól... Gyermekkorom ott, akkor befejeződött”.
Havas Zsigmond ifjúsági regényt írt Rákosi fiúk címmel. A kedves
történet a harmincas években játszódik. Akkor még emlékeznek a régi,
még nem villamosított helyiérdekű vasútra, melyet kávédarálónak és
„Mukivonatnak” neveztek. A gyermekkori szép nyár egy hirtelen elköltözéssel ér véget: „Maradjunk itt Rákosfalván, mert itt jobb a gyermekeknek,
mint a városban, ahol örökösen zaj dübörög, ahol szűkek az udvarok, magasak a
bérházak, ahol csupa kő, csupa tégla van és ahol nincs tág mező, nincs patak, nincs
bokor, amelybe bebujhatunk, nincs erdő, ahol virágot szedhetünk, nincs eperfa,
amelyre felmászhatunk...” A fiúk így búcsúztak: „Elmentünk Bogár Fülöp káposztáskertjébe, ahol annyi vidám órát töltöttünk és ahol annyi kukacot szedünk
össze... Elmentünk a Rákosmezőre, ahol annyiszor eregettünk papírsárkányt,
ahol gombát szedtünk, ahol az első repülőket csodáltuk és ahol annyit szaladgáltunk. (...) A Templom tér eperfáira is felmásztunk, ahonnan sokáig bámultuk
az elénk táruló látványt és a naplementében gyönyörködtünk. Sztojkov bácsitól
az öreg bolgár kertésztől is elbúcsúztunk... (...) Megfürödtünk a Rákospatakban,
megfürödtünk a Halastóban... (...) Örökre eltűntek a rákosi fiúk...”
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Közelmúlt
A Rákos-patak a háború után, ahogy Csányi Vilmos is utalt rá: szennycsatorna lett. Mesélték, hogy egy kőbányai gyár engedi bele a szennyét,
gyanúba hozták az EGYT-t (Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár), hiszen éppen a gyár mellett folyt a patak. Néha olajfoltok úsztak rajta,
néha (talán valami mosószertől) fehér volt a vize. Élővilága kipusztult.
Az árvizek miatt medrét Budapest határától egészen a dunai torkolatig kibetonozták, Rákosrendező alatt alagúton vezették.
A bolgárkertészek egy ideig még kitartottak: a patakból vették a
vizet olyan időszakokban, amikor nem tűnt szennyezettnek. Ám a
rendszerváltás után végleg felhagytak a kertészkedéssel, földjeiket,
házaikat eladták. Bár terveztem, de nem írtam meg a városi bolgárkertészek, tanyák történetét. Földjeik nagy részén ma ipartelepek,
raktárak vagy lakóparkok állnak. Az egykori rákosmezei életből már
nyomok is alig maradtak. Talán csak a nevek élnek: Király-domb,
Gyakorlótér, Dréher-tó, Hatház, Kopottbáró, Töltés (körvasút)...

Jelen
Néhány éve megszűnt a patak szennyezése, visszaköltöztek a vadkacsák. Most télen-nyáron vadkacsák tanyáznak a patak zuglói szakaszán. Felbukkantak a városi élőlénnyé vált vízi patkányok, amelyek nem zavartatják magukat a kacsák, a kutyák és az emberek közelségétől. Elkészült a patak melletti kerékpárút a zuglói szakaszon
a Csömöri út és a Kerepesi út között, valamint a rákoskeresztúri szakaszon. Így most kisebb megszakításokkal Angyalföldtől a Kerepesi útig lehet kerékpározni. Zuglóban gyalogoshíd épült a patak fölé.
A Paskál strand mellett szánkózó- és síelődomb található.
Megindult az emlékműállítás is. Az 1980-as években a Turista Magazinban és a Honismeret című lapban felhívtam a figyelmet az egykori
67

Balázs Géza
országgyűlések helyének méltó megjelölésére. A zuglóiak 2002-ben az
Egressy teret átkeresztelték Rákosmező térre és egy kisebb emlékművet emeltek. A kőbányaiak még nem ébredtek föl, pedig a Rákosmező
minden valószínűség szerint az ő területükön, a Király-domb környékén feküdt.
A 2000-es évek elején előbb a XVI. kerület, a mátyásföldi repülőtér
bejáratánál emléket állított a magyar repülésnek. Pedig az első repülések – ahogy említettem – az Örs vezér tér és Élessarok közelében
lévő Gyakorlótéren voltak. Erre a XIV. kerületei önkormányzat az Örs
vezér téren emelt emlékművet a repülésnek. A kőbányaiak ismét elaludtak, pedig a Gyakorlótér teljes területe Kőbányán van...
A patak melletti sétányokon, kerékpárutakon nagy a forgalom: sétálók és biciklizők mellett kutyasétáltatók, futók, legújabban a lassú mozdulatokat végző tajcsizók vették birtokukba a felfrissült, kizöldült új városi közterületet.

Rákos-patak: múlt-jelen-jövő
A Rákos-patak budapesti szakaszán, a X. és a XVII. kerületben még
ma is találhatók természetes környezetek, például a Felsőrákosi rétek,
ezek akár egy új budapesti „Városligetként” is szóba jöhetnének.
Bár az emlékállítás elindult, hiányzik egy méltó emlékhely. Hiszen
a Rákosmező, ahol legalább 250 éven át tartották az országgyűléseket,
a független és virágzó magyar államiság szimbóluma.
Bármi is lesz, a Rákos-patak, a Rákosmező hagyományos világa, amelyet még az 1960-as, 1970-es években nyomokban látni lehetett, már a múlté. Új világ jön, telepített fasorokkal, ültetett virágokkal, szabályosra nyírt gyeppel, színes térkőburkolattal, „utcabútorokkal” – erőszakos kerékpárosokkal, akik rákiabálnak a
sétálókra, no meg valószínűleg a civilizálódó tereken törvényszerűen felbukkanó rongálókkal. Persze lehet, hogy másként lesz.
Csak egy biztos: „Örökre eltűntek a rákosi fiúk...”

Jövő
Az 1990-es évek óta sokszor lehet hallani Rákos-patak „revitalizációs”
tervéről. Ezekben az szerepel, hogy a patak mellett „zöldfolyosót”, „zöldsétányt”, fasorokat, sétautakat, parkokat kell kialakítani. A még merészebb tervekben arról van szó, hogy vissza kell állítani a patak természetes medrét: ki kell szabadítani a betonvályúból. Ahol lehet, homokos
partokat és tavakat kell létrehozni. Érdekes szemléletváltás, sok területen
megértük már, hogy az egyik generáció mindent szabályozni, racionalizálni akar, a másik meg rájön, hogy vissza kell állítani a természetest. A
Balatont is majdnem körbebetonozták már, mire jött az új irány: természetes partokra van szükség, meg kell szüntetni a betonpartokat.
A tervekben szerepel a patak menti kerékpárút teljes kiépítése Budapesttől Gödöllőig. Ha ez megvalósul, az ország egyik legszebb kerékpáros útvonala lehet, mert a patak sok helyen távolabb van a közutaktól.
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Város-önkép, városkép, leképezés (tatai terek és olvasatok)

Olyan város történeti-kulturális identitástudatának és az ott jelenlévő
tudatformáló folyamatoknak rövid vázlatát szeretném leírni, amelyet
korunk unifikálódási és euro-romantizálódási tendenciáinak sodrásában
egyszerre jellemez a szerves-tradicionális közösségi léthelyzet és
a mesterkélt-fölvett önreprezentáció is. Egy kisvárosi mentalitást
próbálok ismertetni, de nem tisztán a városlakói szerepek, építészeti
univerzum, jelen- és múlt-képek szempontjából, hanem elsősorban a
terek és képzetek „város-profillá” összeálló alakzatát bemutatva.
Tata ez a kisváros, mely az évtizede megformált Kelet-KözépDunántúli régió centrumához közel fekszik, így arra a választásra
kényszerül, hogy egyfelől Tatabánya modernizációs hálójában
vergődve, másfelől a maga deklasszálódott helyzettudatában
nyűglődve, életben maradási esélyeket keressen a kulturális
önmegfogalmazódás határai között és a saját kultúra túlélési esélyeit
firtatva. El kell döntenie, hogy az europeizációs folyamatban
megmarad turisztikai csecsebecse-városka és alregionális igazgatási
központ, mellesleg megőrizve rendies múltképét és narratív szerepazonosságát egy váras hely fizikai és mentális terében; vagy esetleg
jövőkép nélküli perspektívák és egyértelmű alárendelődési esélyek
színpada lesz – s utóbbi esetben a piaci-modernizációs trendeknek
ellenállva egyfajta értékkonzervativizmusban találja meg szerepét,
saját hangját, meglévő értékeit, normáit és fennmaradási alternatíváit;
avagy, további útválasztásként – kevés eséllyel ugyan, de – rááll arra a
modernizációs futószalagra, amelyen az európai multinacionális cégek
érkeznek és telepítik le haszonvételi tőke-kinyerő intézményeiket, s ez
esetben drámai szerepváltoztatásra kell kényszerülnie mindenkinek,
aki a tradicionális szerepek híve, közvetítője vagy megtestesítője volt.
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Kutatásom, mely voltaképpen szociológusok, fejlesztéskutatók,
térföldrajzosok
„túlélés-gazdaságtani”
és
városökológiai
terepmunkájának része volt,1 főként arra a kérdéskörre terjedt ki:
hogyan lakják Tatát az eltérő érdek- és értékcsoportok, hogyan élik
át a fölöttük lezajló változásokat, s hogyan próbálnak gazdálkodni
szimbolikus tőkéjükkel, amely párhuzamosan van jelen önfenntartó
lokális öntudatként és drámai szerepkonfliktusok háttereként.
Közelebbről egy városantropológiai perspektívából szemlélt, mentálisan
megépített, megélt és elbeszélt városról szólok tehát, mely dimenziók
nemcsak elválasztva, hanem egyidejűleg is egzisztálnak – adott esetben
ugyanabban a társadalmi és imaginációs térben. A városi társadalom
szimbolikus tereit reprezentáló egyes csoportjait olyan lokális világként
mutatom be, amelyet a stabilizálódott történeti állapot teátrális
védelme és az átmeneti rítusok sokszínű szerepkészlete jellemez, s
amelynek szereptudata a település identitásfenntartását és konfliktusos
helyzetben is megmaradt reprezentálását szolgálja. Teszem mindezt
a „saját társadalmában kutató antropológus” kérdéseivel és narratívértelmezési szándékával. A városi társadalom tereit nemcsak térképek
olvasatával, hanem a terek értékeihez kapcsolódó „értéktérképek”
alapján tekintem át, szembesítve mindezt a modernitás-folyamatokhoz
kapcsolódó ideák, utópiák, oksági érvek érintésével, főként résztvevő
megfigyelésre és interjúkra alapozott feltáró munka nyomán.
Ezt a „városképi archeológiát” olyasfajta kutatástörténeti (konkrétan:
városantropológiai) előképekhez kötöm, amelyekben a város nemcsak
építmény-együttes, modernizációs telephely vagy gyűjtőforma, hanem
társadalmi rítusok, belülről sokszorosan tagolt szimbolikus cselekvések,
kulturális narratívák univerzuma is. Olyan „univerzumhoz” fordulok
tehát, mely nem egyetemleges létével, hanem épp ellenkezőleg, a benne

életformáival, teresedéseivel, létfeltételeivel veszi körül a történéseket,
intimitásokat, értékrendeket, s ezek révén magát a jövőképet, sokféle
vízió együttesét is.
Tatát mint várost a felszínes vizsgálódás nyomán leginkább a
Leonardo Benevolo által megnevezett kváziközépkoriság jellemzi:
„Az utak és terek egyetlen tagolt, közös környezetet alkotnak,
amelynek kialakításában mindenki részt vehet, és amelyben a közösség
önmagára ismer”.2 A tatai városlakók – mint lokális közösség –
számára a város nem pusztán utak és utcák, terek és tavak, lakóhelyek
és közintézmények vagy egymás mellett élő (ám igencsak el-eltérő)
létformák színtere, hanem kulturális hagyományból és topológiai
metaforákból álló szimbolikus struktúra is. Ebben az egyének és
csoportok, korosztályok és szakmák, érdekek és szubkultúrák, vallások
és etnikai csoportok olyan reprezentációkat építettek ki és formálnak
ma is, melyek hordozzák vagy megtestesítik a város történeti-kulturális
életrajzát, rendjét és identitását. Számukra az épületek térbelitopológiai egysége és maga a város „labirintusa” épp annyira az anyagi
kövületekben (a Várban, a malmokban, az Angolparkban) rögzül,
mint amennyire elképzelésekben, imaginációs formákban, bejárható
és beélhető tartalmakban is. A „közösség önmagára ismerése”, és a
mindenki részvétele által megmutatkozó tartalmak viszont ennél sokkal
bajosabbak, konfliktusosabbak, mondhatnák: nemcsak kulturálisan
hangoltak, hanem modernizációsan érdektelítettek is.
Kerüljünk beljebb a városba, elmélyítendő a futó kép(zet), az első
impressziók narratíváit...! A városról megjelent képeskönyveket3 és a
múzeum vizuális környezetét meg kiállítási tárlóit korszakosan díszítő
fotók, plakátok azt a középkoriságot dicsőítik, amelynek ábrázolásain
(a Schedel-krónikától a szocializmus korszakáig kontinuusan)

élők privát és szomszédsági, csoportszintű és kapcsolathálókba tagolódó
2
1

Bővebben erről: Szirmai et. al. 2002.
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az erődváros szimbolikus védekezése, ostromló külső erőkkel szembeni
hősies ellenállása a fő narratíva. A vár és a város viszonya nemcsak
térképekről olvasható, hanem magában a városi térben is érzékelhető:
ugyanabban a lokális miliőben megfér egymás mellett a gótikus, a
rusztikus, az antikizáló vagy a barokk épület, az újabb stílusjegyekről
és a belső modernitás-igényről valló épületek (földrajzi környezethez
és politikai vagy gazdasági szervezethez igazodó) alkalmazkodási
megjelenéséről már nem is beszélve. A város korára és kvalitásaira itt
csupán utalva, szembeszökő az is, hogy a Lewis Mumford jellemezte
módon „szükségletről szükségletre, lehetőségről lehetőségre lépve”4
formálódott az az építészeti história, amely kulturális színpaddá vált
a mai polgári mentalitás számára. Ettől persze szükségképpen vegyes,
stilárisan konfúzus lesz a városról alkotható impresszió – de csupán
a turistabusz ablakából. Mert az „őslakosok” számára mindez tisztán
olvasható kép, imaginárius birtok, virtuális tulajdon, a „saját csoport”
(szociálpszichológiai értelmű) tere. Itt, ahol a helyi társadalom egy
korosabb hányada otthonosan berendezkedhetett az anciennitás
élményében, a történeti identitást alakító együtthatások és a lokális
közérzet szervezte folyamatok drámai konfliktusba kerülnek a
társadalmi viselkedésmintákban kifejeződő gyakorlattal és társadalmi
ritmus szabta dramaturgiákkal.
Tatán a városi ritmus, avagy ennek többese, a stílus egyaránt teret
ad a poros kicsiny polgárvárosnak, az iskolások és nyugdíjasok belakta
kiskertes üdülőfalunak, a szomszédos iparváros (Tatabánya) feltörekvő
elitje kertvárosias berendezkedésének, az Eszterházy-kastély és a vár
meg az Angolpark rezidenciális méltóságának, a halászok, szántóvetők
és iparosok belső hierarchia-szabta történeti biztonságának, továbbá a
vasbeton és cement kimért szocialista pompájának is. Mint a legtöbb –
jobb múltat is látott – hajdani térségi központ, Tata is lokális identitás4

Mumford 1985.
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1. Tata, Komáromi utca, 1959.
bázisra építi öntudatát, jóllehet, e devalválódott értékegység számos
szociális, szociokulturális, rokonsági, szomszédsági, korosztályi,
topológiai identitás-elemre esik szét, ha belülről nézzük – tisztán jelezve,
hogy megmaradt (legalább megmaradhatott) a város egy premodern
állapotban, várva azt a kort, amelyben nemcsak önálló önkormányzattal,
megyétől független identitással, de önérzettel is rendelkezhet majd ismét.
A városi terek historikusság és modernitás konfliktusából
építkező összetettsége jellegzetesen többközpontú struktúrát formál.
A térnek ez a történetileg alakuló belakottsága, a szerves-tradicionális
értékek menti, és sugaras-koncentrikus formában tagolódó ökológiai
kontextusa egy nem túl könnyen áttekinthető értékdzsungelt éltet.
Ennek a helyi forrásokra (például turisztikai potenciálra, szabadidősrekreációs térre, tradicionális megélhetési szubkultúrákra stb.) épülő
interkulturális mezőnek alapvetően két főbb szereplője van, akik között
történeti léptékű konfliktusháló szövődött immár. Az egyik, javarészt
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térbeli dominanciára törekvő szereplőcsoport a helyi igazgatás és
városvezetői érdekracionalitás körét formálja (persze korántsem
egységes motiváltsággal), a másik, kevésbé a térben, annál inkább
az időben legitimitást kereső szubkulturális közösség, amely a maga
városiságát és urbánus túlélési stratégiáit egy survival-értékrendre
alapozza. Utóbbi (talán túlegyszerűsítő leírásban) mint tradicionális
értelmiségi miliő lenne jellemezhető.
A társadalmi térben e második közösség mint a város történetiturisztikai értékeit hangsúlyosan megjelenítő érdekcsoport van jelen,
ugyanakkor a várost a modernitás útjára ösztökélő, pragmatikus
ideákat forgalmazó késztetések gyámolaként jelentkezik az előbbi. A két
érdekszféra természetesen nemcsak a városi tér virtuális fölosztásában
érdekelt, hanem a térátélés és a téri beszédmód különböző elemeit,
narratív késztetéseit a város mint komplex jelentés-struktúra egészére
kiterjesztő gesztussal mindezen küzdelmek téri dramaturgiáját is
megalkotó módon szervezi. Olyan, a város nagyságával, térbeli
helyével, fizikai adottságaival, térszerkezetével és intézményeivel
összefüggő, kommunikált színjátékról van itt szó, amely a történeti és
urbanisztikai értelemben rögzített funkcionális értékek mellé narratív
tereket rendel, s a reprezentációk szereplőit a fizikai terek képviselőivé
teszi egyik oldalon, értelmezési konfliktus bajnokaivá vagy veszteseivé
alakítja a másik oldalon.
Igaza lehet Fejős Zoltánnak, aki egy hozzászólásában (épp a városelbeszélések pécsi konferenciáján jegyezte meg), hogy valaminő
okból a városi létmódok narratíváit szívesen (és persze leegyszerűsítő
gesztussal) olvassuk bele valamely dramaturgiai szituációba...5 De a
kisvároskutatások elmúlt negyedszázados szociológiai, politológiai
vizsgálódásaiban valamiképp mégis erről a kontrasztos ellenállási,

kutatásaim hasonlóképpen nem voltak mentesek ettől, és a történészek,
néprajzosok, identitáskutatók is ilyesmikkel szembesülnek.6 Úgy sejtem,
azért, mert a (nagy)városi lokális kultúra majdnem mindig a fővárosival
kerül érdekellentétbe, polisz a megapolisszal kell megküzdjön, a falusi
környezet számára pedig épp a kisváros jelentheti a perspektívát és
a kihívást egyszerre. Tatán az elvontnak tetsző dramaturgiai képlet
azonmód áttekinthetőbbé válik, amint megnevezhetővé egyszerűsítjük
a jelen–jövő és múlt–jelen közötti kommunikációs küzdelem tétjeit vagy
szereplőit. E kétszereplős teátrumban – mely spektákulum-jellegét
annyiban is őrzi, hogy a közélet szereplőinek többsége visszafogottan
dönt a jelenlét és képviselet, résztvevő megfigyelés és beavatkozó
buzgalom terén – a múlt felé figyelő és az újabb nemzedékek számára
is ezt a pozíciót ajánló egyik érdekcsoport számára a jeles hírű tatai
vár, az Öreg-tó, a Cseke-tó és az Angolpark, a város fekvése, helyi
kisipara és malmai, a szakrális közösségek térbeli egysége és hatása
olyan szimbolikus univerzummá kovácsolódott, amelytől téridegen és
identitás-fosztott jelenségként választják le a másik politikai-gazdasági
aspirációk kialakította kör egész célrendszerét. E másik csoport, amely
számára a város mint funkcionális univerzum képeződik le, a maga
pragmatikus terveiben és érdekjátszmáiban szinte (vagy látszólag)
tudatosan nem veszi figyelembe a város mint átélhető élményközösség
(belülről sokszorosan tagolt) egészét, ellenben a maga policy-ját,
dramaturgiai szerepét – vagy éppenséggel a Hannah Arendt-i értelmű
autoritását, (az „alapító atyák” hitvallását és feladattudatát folytonosan
fenntartó kötelezettségét) egy sajátlagosan lokalitás-idegen performancehoz kapcsolja.7 Pragmatikusan átformált saját terük lényegi sajátossága
az, hogy szerintük a fizikai értelemben vett város térbeli-kulturális
profilját egyedül és kizárólagosan a hazai modernizációs projektumok

oppozíciós gyakorlatról gyűlt össze a legtöbb megfigyelés, saját

6

5

Fejős – Szíjártó szerk. 2003.
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térségi-regionális modelljéhez lehet és kell kapcsolni, a városi tér
lokális dimenzióit csakis az európai piaci-gazdasági trendekhez és
útvonaltervekhez érdemes felzárkóztatni, követve ebben a példakép
Tatabánya modelljét. Tatabánya mint város és térségi-regionális központ
is főként a „menekülés előre” stratégiáját követve kapcsolódott rá a
Budapest-Bécs-Brüsszel tengelyen megindult modernizációs mozgásra,
mely megoldás valóban tűnhet életképesnek a tatai fejlesztés-elvű
értékszemlélet számára, de ehhez a hagyományos viselkedésminták és
kulturális gyakorlatok lényegi megváltoztatására volna szükség.
A két érdekcsoport drámai összefeszülése – lévén szó nem nagyobbról,
csupán egy kisvárosi léptékről – lényegében néhány tucat „pragmatikus”
vagy „idealisztikus” jelzővel minősíthető helyi döntéshozó, vagy épp
„fantaszta” csoportkonfliktusában kulminál. Nem térek ki itt ennek a
viadalnak (Geertz kifejezésével) a helyi „színházi állam” működésében

megnyilvánuló számtalan formájára, vagyis nem kívánok itt politikai
és gazdasági érdektérképet fölmutatni. (Ennek egy részét, főként a
multinacionális befektetők, ágazati lobbik és városigazgatási vagy
párt-szervezeti hátteret működtető döntésbefolyásolók körét talán
körvonalazóan megjelenítette már a térség kooperációs technikáit,
megmaradási képleteit átfogó kötetünk is,8 amely azonban nem vállalt
antropológiai vagy kultúraközi kommunikációkat szemrevételező
szempontot). Gazdasági, térségpolitikai és szűken vett igazgatási körkép
helyett itt inkább a város mint mikrouniverzum néhány antropológiai
szempontból hangsúlyos interpretációjára térek át.
A városi térstruktúra átélésében és a város lakói számára
interpretálható miliők szimbolikus tartalmai szempontjából fontos
imaginációk közegében ez a két érdekcsoport-stratégia egyszersmind
narratívákat is formál: a modernizáció hívei a „materializált értelmű”
város túlélési programját egy strukturális megjelenítésben kívánják
megfogalmazni. A másik csoport, amely a várost mint identitásuniverzumot forgalmazó tradicionalista tagságból áll, ugyanezt a teret
funkcionális egységként kezeli, hangsúlyozva a lakosi emlékezetközösséget és a szimbolikus jelentőséggel bíró immateriális-spirituális
tartalmakat. A mikrotársadalom egésze következésül megoszlik a
pragmatikus és „idealisztikus” érdekkörök mögött, az átmenetek,
informális hálók, kulturális és politikai örökségek képviselete mentén.
Ez a megoszlás a város kulturális életrajzát és a kollektív emlékezet
közösség-formáló dimenzióit tekintve is arra a dualitásra épül, melyet
a városkutatások tradíciói, a klasszikusok (Tönnies, Weber, Mumford,
Park stb.) munkái nyomán kétféle értelmű közösségként is le lehetne írni.
Egyfelől ez a város mint intézményesült közösség alakját ölti: a civitas
ebben a kontextusban egy területi alapú, térbeli funkcionális helyzet és
regionális szerepkör nyomán definiálható intézményi-képviseleti egység.

2. A tatai vár, 1959.
8
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Ezen belül a societas mint a vérségi kapcsolatok, legitim hagyományok,
értékközösségi tartalmak, kulturális legitimációk formája kap jelentőséget.
Másfelől azonban az együttélő közösség szellemi-szimbolikus szférája a
communitas és a lakóhelyi universitas alakját ölti. A két szféra abban az
angolkertben találkozik, ahol a műrom és a sporthorgászat, a vonatfütty
és a romantikus pódiumzene randevúzik, ahol az intézményesített
rítusok összekapcsolódhatnak a térbeli jelentéstartalmakkal. A város
modernizációs gyorsvasútra kapcsolása nemcsak az élményközösségjelleget, az „élhető város”-funkciót mellőző pragmatikus érdekkör
megjelenített programja, de a modernitás-ellenes ókonzervatív politikai
mentalitás követőinek egyik perspektívája is. (Utóbbi érdekkör az
önerőből esélytelen múltfenntartás – például műemléki állagóvás,
értékesítés, idegenforgalmi fejlesztés – hatékony külső támogat(tat)ását
reméli attól, hogy ha Tata is „bekapcsolódik Európába”, akkor majd
dől a támogatás a fenntartható fejlődésre, érdeke lesz a „megyének”
és az országnak is ez idegenforgalmi gyöngyszem, s bevallott érdeke
lesz a városi jelen múltképre épülő víziójának támogatása... Ez a kör
illetve szemléleti alap igen szűkös a városban, de annál hangosabbnak
mutatkozik, mihelyt a térségi szerepkörök elosztása folyik...).9
Az intézményesült pragmatikus közösség mellett létezik persze egy
élmény-, érték- és tradíció-közösség is, mely éppen a visszahatás elve
nyomán vállalja a „puha társadalmi tények”, kulturális folyamatok
megjelenítését, de szintúgy nem mellőzheti a másik csoport néhány
értékszempontjának legalább részbeni átvételét...
A városi angolkert művies lepusztultsága nem csupán artisztikus
reprezentációja a helyi hagyománynak, amely a maga értékkonzervatív
módján, rendkívül felemásan érvényesül (például antik szobormásolatok
tára a régi zsinagógában; motorcsónak-kikötő az Öreg-tó partján, az
egykori malom-sor utolsó megmaradt vízimalma szomszédságában;
9
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befulladt haltenyészet a Zsigmond-kori várárokban; olimpiai edzőtábor
az angolkert sarkában; diszkórendezvények a Pálma monarchikusromantikus épületében stb.)... Az angolkerti atmoszférában és a város
történetileg legrégebbi negyedében egyszerre van jelen a „hegyek
alján” fekvő műemlékváros, a párálló hőforrások és a kastélylakókat
kiszolgáló cselédnépek házainak közegében a megszikkadt, lassú
tempójú település hanyagul arisztokratikus pusztulása, meg az
a civilitás-hagyomány is, melyre akár a pragmatikus városatyai
programok hivatkozhatnak: nevezetesen, épp a tatai körzet igazgatási
ésszerűséggel kidolgozott racionalizálási tervének, a Magyary-iskola
helyi reformkoncepciójának történelmi öröksége is. Ennek a tervezetnek
az 1920–1930-as évtizedek fizikai környezeti és territoriális tagoltsági
hangsúlyai egy olyan, térképek fölötti, tér-birtokbavételi koncepcióra
épültek, amely a hagyományok beépítésére úgy tett kísérletet,
hogy igazgatási ésszerűsítés modellezésének perfekcionizmusával
múlta fölül a helyi, városi imaginárius univerzumot. Vagyis éppen
a várostervezési és körzeti irányítási eljárások „tették” ez esetben
organizálandó várossá az írható-reprezentálható várost. A helyi
hatalmi igazgatási köröknek erre a lokális hagyományra mint preferált
értékre hivatkozása egyúttal a városi (politikai és gazdasági) színpad
mai szereplőinek is díszletéül-hátteréül szolgál. A nyilvános politikai
(avagy rejtett érdekreprezentációs) szcénában a pragmatikus tábor
„történeti nosztalgiájaként” érvényesül, historikus értékként válik
hivatkozhatóvá ez a fajta érték-térkép, amely a városka több elemét
egykor több önálló funkciójú települési térből csoportosította egybe.
A modernizációs csatazajtól távol maradó, s főként a város képzelt
„mesevilágában” kontinuitást átélő szereplők viszont a terek értékeit
inherens hagyomány fenntartása (fenntarthatósága) formájában
forgalmazzák, s emögé vetítik háttérként a városi modernizációs

Lásd Bencsik 2000. 2001. Baráth – Molnár – Szépvölgyi 2001.
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praxis informális vízióját.10 A szcéna szereplői persze kiegészülnek
a kellemes kertvárosias miliőben lakó környékbeli, de elsősorban
is tatabányai politikai-gazdasági pozíciójukat tatai lakással-házzal
jutalmazó érdekkörökkel éppúgy, mint a pragmatikus modernizációs
trendet elutasító-elvitató helyi turisztikai vállalkozók érdekköreivel.
A városi emlékezet és a narratív közösség éltetői olyan, maguk számára
megalkotott térben szervezik tevékenységüket, melyben a megyei
múzeumok igazgatósága éppúgy érdekelt, mint a kastélybarátok köre,
az utolsó megmaradt 18. századi malom üzemeltetője ugyanúgy, mint
a református lelkipásztor, a kórházi részleg-igazgató épp annyira, mint
a bor-lovag panzió-tulajdonos...
A maguk közt fölosztott mentális térben a régi („tősgyökeres”)
tataiak számára a közösségi tér (amely a mumfordi „tartálygyűjtőedény” funkciójú város fogalmához kapcsolódik), egyúttal életmiliő és reprezentáció is. Számukra a városi épület- és tér-arányok mint
a lakosok mozgásának architektúrája, szabályozó szerepe, stílusa fontos:
részint egyéni-társas „birtok”, ugyanakkor materializálódott formája
annak az univerzális programnak, amely holisztikus módon átélhető,
de a birtoklás lokális alakjában az egyéni és a társas létet szervezett
rendszerként definiálja. Ezt a szférát a pragmatikus felfogás (például
a városatyáké) nem a spirituális tartalmak térbeli kiterjedéseként
értelmezi-értékeli, hanem a város mint statikus territorialitás érzékelhető
csupán számukra. A kétféle stílus között eltérő ritmus-dominancia szinte
zeneileg is értelmezhető: a város-uraló intézményi tempóérzék egyfajta
presto allegro felfogást tükröz, a lakosi-birtokosi interpretációkban a
város(rész) inkább egy andante largo stilaritásként élhető át.
A város mint ritmus a tataiak észlelési mezőjének legelemibb
szintjein is megjelenik: a tóval, természettel, környezettel kialakult

építészeti elemei, az életutak és létmódok ciklusai, a zárt és jelképesen
mégis védtelen hullámzás ad szabályosságot – avagy, másként szólva:
rendet. Az a narratíva, amely Tata városi terének elbeszélhetőségét, a
modernitást sürgető káosz-érzettel szembeni kontemplatív nyugalmat
sugározza, valamiképpen a város mint épületek és emberek harmonikus
összhangja mutatkozik, s az épített, megőrzött, elbeszélt helyek
összehangolódottságából ered. Sokak számára a „város mint labirintus”,
a „város mint burok” architektonikus felfogás azokat a periódusszabályozó és elkülönítéseket eszközlő képzeteket jellemzi,11 amelyek
a város határoltságát mint a védettség terét tükrözik. Ez a városi

összhang abból az összhangzásból ered, amelynek a városi tér

labirintus türelemmel megfejthető, de folyamatainak, áramlásainak

10

Lásd ehhez Appadurai 1996. 2001.
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3. Tata, Kossuth tér, 1959.

11

Bővebben Vidor 1994.
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szabályozására koncentráló energiákkal csupán eszköz-jellege lehet
hangsúlyos. Az eszköz ebben az értelemben ama szűk tárgyi együttes,
amely falakkal határolt terében egy városi funkciójú fizikai teret tételez,
vagyis az építészet nyelvén íródott elbeszélést, amely primer fogalmakra
bontja a teljes kontextust: az építészeti egységként felfogott város a fal
és üreg, kő és levegő dualitására épül, s ez a típusú tértagolás olyan
funkciótlan racionalitásokat is tartalmaz, amelyeket képtelen kezelni.
Nem építészeti, nem architektonikus, ám mégis városi a megélt lokalitás,
ha egy tanya magányosságához vagy egy domboldali várkastélyhoz
viszonyítjuk, de ebben a statikus felfogásban nincs helye egy nyári
vasárnap délutáni csöndes utca árnyékos fasorának, sem egy gyermekálomnak téli hóesésben. Pedig a városlakó számára sokkal inkább
ez adja a városélményt, s kevésbé a buszpályaudvar vagy a laktanya
elhelyezkedése a lokális térben.
E város működési ritmusának jelei, szimbolikus és atmoszferikus
megjelenésmódjai nem az idő szigorú rendjében lelik helyüket, nem
az „óramű és a váz viszonyában” érthetők meg,12 nem a tér és az idő
áramlási ciklusai szerint interpretálhatók csupán. A bennszülött
számára a téri jelek szemiotikai rétegei (akár olyasfajta dualitásokban
mérve, mint a szokás/szokatlanság, magányos/közös, nyilvános/
familiáris, harmonikus/konfrontatív, konvencionális/modern stb.)
nemcsak könnyedén átláthatók, hanem önfenntartó struktúrákba és
kontextusokba illeszkednek. Az építészet nyelvén elbeszélt város például
a közlekedés, a távolságok, az életritmusok dinamikájához illeszkedik,
vagy fordítva: a létmódok ritmusa tagolódik a kertvárosi, a belvárosi, a
tóvárosi vagy erdővidéki létformákhoz, azaz a helyek nyelvén elbeszélt
térhasználatot hallhatjuk ki a városlakók interpretációiból. Ugyanakkor
a másik, a statikus territorialitásban megfogalmazódó, az ehhez rendelt
magatartásokban kibomló narratíva éppen az idő dinamikájában
12

Vidor 1994.
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mérhető orientációs élmény szempontjából marad csökevényes és kerül
szembe a város ritmusát az idővel mérő, a múltból hitelesítő felfogással.
Ez utóbbi ugyanis képes a biometrikus szinttől a transzcendentálisig
ívelő, értékrendi és szimbolikus, emocionális és emlékezeti összhangokig
minden együtthangzásra reagálni: zöldövezetben élni és annak léleképítő
hatására életvezető értékeket építeni teljességgel más állapot, mint a
praktikus lét betonozott formái közé szorulni egy lakótelepi tömbben...
A lakályosság, otthonosság és szépség arányai olyan montázsba
illeszkednek a városlakók mentális szférájában, amelyben orientáló
olvasatot, harmonikus struktúrát formálnak. A város az ő számukra
egyfajta jelképes végtelen, ciklikus és kontrasztos rendezettség, de nem
a dekoráció vagy a topológiai tagoltság értelmében, hanem a fázisok,
állapotok belső ritmusának kivetítődéseként.
A pragmatikus „folyamatszabályozó logika” számára ez a tempó
az áramlás retardáltsága szempontjából „maradi”, „megcsökött”, sőt
a világ dinamikus rendjéhez illeszkedni képtelen entitás. Pontosabban
olyan, a nyers strukturalista felfogással nem harmonizáló tempó,
amely a megóvás/megújulás dinamikájához alkalmazkodni képtelen,
mondhatni „rendetlen”. A rendnek és harmóniának ez a kettős
interpretációja rejtőzik az angolkert öreg fái és bokrai közt, rejtve
és titokzatossá téve az érdekek definiálható körét. A labirintusban
bóklászó, ráérős, múlt és jövő harmóniáját a jelenben reprezentáló
lakosi mentalitás így mint durva érdeksértő, intoleráns magatartás
fogalmazódik meg az érdekdzsungelt kezelni próbáló, a labirintust
fölülről áttekintő, de idegenül szemlélő döntéshozói szinteken. Az
érdekek őserdejének ez a szabályozható vadsága mint korszakos
kihívás van jelen a lokális és szomszédsági szférát saját célrendszerében
idegen kultúraként értelmező, annak életképtelenségét és fejlődési
trendekkel ellentétes voltát reklamáló felfogásban. Stílusosan szólva:
egy franciakert és egy angol diszharmóniája küzd egymással Tatán,
téren és réten, erdei forrásnál és ősi tóparton át. Rengeteg helyi
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interjú-vélemény igazolta számomra, hogy mily találkozásképtelen
ugyanabban a városi térben is a vélekedések-törekvések külsőkívülálló érdekszféráját képviselő, illetve a bensőségesen, intim módon
városmentő értékfelfogás. Ezek olykor (például az önkormányzatiság,
a helyi politika, az érdekközvetítés vagy a reprezentációk szintjén)
„közös” érdekszférának tűnnek, mondván hogy helyiek, ám a helyi is
tagolódik az idegen, a térségi vagy megyei érdekek, a pártos logikák és
az őslakosi vagy közösség-érdekű akaródzások mássága okán.
Ahogyan a hagyományok által közvetített minták és a jelenben fogant
kulturális változások azt lehetséges különbségek interpretálásaként
nyilvánvalóvá is teszik, a várost lakni és elsajátítani, kezelni vagy
átélni, kirakatként manipulálni vagy a városi együttlét formáiban
megnyilvánítani egészen eltérő identitás-tartalom. A város múltját
és értékeit priméren, a turisztikai-gazdasági haszonvétel logikájával
méricskélő szemléletmód olyan interpretációkat segít életre, amelyek
a mindennapi kulturális és életviteli gyakorlatban nemcsak idegenek,
de azzal ellentétesek is. A „saját kultúrában” bizton elterpeszkedő
mentalitások nagymértékben eltérnek a „hiperrendszerekben”
gondolkodóktól – s ez már nem egyszerűen az (egykor helyi hatalom/helyi
társadalom konfliktusban érlelődött) érdekkülönbségek szövegszerűen
és viselkedésmintákban is megjelenő módja. Hanem olyan, a város
komplexitásának, ontológiai státusának feltételezésére épülő értelmező
gesztus, amely a lét áramlásában, hullámzásában meglévő idői és téri
folyamatokat a zeneietlenség, a nemharmonikus létezés sodrásába
taszítaná. Mégpedig tisztázatlan „fejlődési célok”, kvantifikálható, de
nem követhető normák, praktikus, de cél és érték nélkül való finalitások
érdekére hivatkozva: „alkalmazkodnia” kell a városnak „a fejlődési
igényekhez”, „föl kell zárkóznia” az europeizációs folyamathoz, „ki kell
lépnie” a nosztalgikus emlékezés ködéből, s új identitást kell választania,
amely egyidejűleg kiformálja a jövő nemzedékek lakosi tudatát is... –
hangzik a pragmatikus narratíva. S vele szemben a városról alkotott
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szövegek, vagy a létformákban és értékrendekben gyökerező megélési
technikák épp oly esélytelenek, mint az a jelentéstulajdonítás, amely
a város komplexitását nem képes vagy nem hajlandó a pragmatikus
„túlélési technikák” normáihoz igazítani.
A tatai történeti emlékezet és az új lokális identitás-tartalmak
révén mindemellett létrejön olykor a két érdekstruktúra keveredése is.
A tatai őslakosság természetesen éppúgy vágyik kommunális ellátási
kényelemre, ahogy a betontornyok lakói a régies formákra és nyitott
kertre, nyugodt életre és kiegyensúlyozott értéktudatra. Van ezért
egy szimbolikus tartalmú eseménytípus, nevezetesen az évfordulós
ünnepségek többféle típusa, amelyek az egykori „nagyság”, a rangos
múlt értékeinek renoválásával, tartalmaik újrafölfedezésével válnak
alkalmassá arra, hogy kreált történelem, fiktív indentitás-tartalom
segítségével egyfajta „pozitív szemantikájú önkép” építésébe fogjanak
általuk. A múlt szelektív újrakonstruálásával például fölvirágoztatták a
víz napját, a „zene ünnepét”, a Vadlúd Sokadalom fesztiválját, az Öregtó ünnepét, amelyre sajátos, a Walt Disney-világot idéző állatfigurákat
építettek, melyek csónakokra helyezve a tavon úszkálnak a környező
községek szimbólumaival és Tata jelképeivel. Igyekeznek olyan
közösségformáló konstrukciók intézményesítésére, amelyek morális,
esztétikai, történeti értékük alapján új közéleti kommunikációs eszköztár
részeivé lesznek. Az események, érdekcsoportok egész arzenálja olykor
semmi mást nem reprezentál, mint a lehetséges kooperáció, a szükséges
kompromisszumok ritualizálási folyamatát. Mintha a „nappali és
éjszakai kultúra”13 különbségei jelennének meg, mintha a hétköznapok
értéktartalmai a kifelé reprezentált kulturális magatartást és formális
igazodási folyamatot tükröznék, s estére-éjszakára a saját világok
émikus újraátélése már nemhogy ezek nélkül, de kifejezetten ezek ellen
történne meg. Gyakorta ez csupán talmi színjáték, felszínes népszínmű,
13

Boglár 1996.
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amilyeneket az Eszterházyak nyári lakának szomszédságában, az
Angolparkban rendezett színielőadásokon vezettek elő a helyi aktorok...
Ezzel szemben a mai társadalmi szereplők, a városi érdekcsoportok
drámái bonyolultabb sokmenetes játszmákból épülnek föl. A város
büszkeségének és történeti értékeinek számító iparos műhelyek,
17–18. századi hagyományú manufaktúrák mostani kitelepítése
az új „ipari zónába”, talán megfelel egy modernizációs harcjelenet
koreográfiájának, de ellentétes a város szimbolikus tőkéjét védő
érdekcsoport értékőrző törekvéseivel...; az Eszterházy-kastély mint
tatabányai kórházi mentálhigiénés osztályának telephelye eddig sem
volt az ideális felhasználás mintapéldája, de a rendszerváltó politikai
és financiális tőkefolyamatok révén politikus (magán)kézbe kerülve
és betegeitől kiürítve még haszontalanabb sorsra vár; az ornitológiai
világörökség részeként kezelt Öreg-tó haltenyészetként sem az igazi,
nyaraló- és strandhelyszínként még értékén mérhető, de Tatabánya
szennyvizének levezetőjeként már kevésbé előnyös... És a példák
sorolhatók még, papírfogytáig.
E játszmák és viadalok szcénája mindenesetre arra vall, hogy az
elbeszélt történelem múzeumi tárlói, az emlékezeti helyek szimbolikus
univerzuma, valamint a város létmódjának egész ritmusképlete ott
áll ellent a tempót fokozni kívánó modernitásoknak, ahol azok csak
megnyilatkoznak... Az értéktérképek átrajzolása, a szcéna újabb és
újabb dramaturgiai szabályrendszerének kiépítése, s a körülmények
szorításában zajló mentális párbaj is azt a lehetőséget kínálja, hogy
a város hangjait, e hangok egész hangzásvilágát és dinamikáját
másképpen és más céllal hallgassuk-halljuk meg.
Legalább addig, amíg még egyáltalán hangzik valami, s nemcsak
a modernizálások zaja lepi el az angolkert lombjait vagy a tavak szelíd
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Zöldterületi dilemmák Pécs városszerkezeti átalakulásával kapcsolatban
„E cakkos cikkurát, e cirkalmas citadella,
Vasbeton panteon mélyén kicsinyke cella
Talán urunknak is jut: Hiszi, hogy az új haza
Ez a világi szállás: „A Walhalla maga?...”1
Kert, park és város – Fogalmi reflexió
Kert, zöldövezet, park. Egyszerű, asszociatív, mégis gyakran
reflektálatlan alapfogalmak, amelyeket mind az építészet, az
urbanisztika, mind a társadalomtudományok és a közbeszéd is
gyakran alkalmaz. Rosta Gábor 2013-ban megjelent művében2 a ’kert’
fogalmat a mezőgazdasági tevékenység megjelölésére használja,
amelynek sajátos, urbánus körülmények között megjelenő formája
a közösségi kert nevet viseli. Rosta röviden utal a manapság egyre
nagyobb népszerűségnek örvendő közösségi kertek történeti
hátterére (külföldi példák alapján) és felsorolásszerűen megemlíti
azokat az emberi kéz által gondozott területeket is, amelyek nem
feltétlenül haszonkert (hanem oktató- dísz- szakrális-) funkciót látnak
el (például: botanikus kert, templomkert, várkert). A két kerttípusban
a természettel való kapcsolat kialakításának igényét és az egyének
számára a közérzetjavító hatást jelölhetjük a közös metszetnek.

1
2

Térey 2004: 17.
Rosta 2013: 17-18.
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A „park” fogalom szintén Rosta meghatározásából kiindulva már
jóval konkrétabb: olyan területre gondolhatunk, amely a sűrű települési
beépítettség ellenére is virágágyásokkal, növényekkel, zöldfelülettel
rendelkezik, amely kompenzálja a város zaját, lehetőséget ad a városi
ember számára a pihenésre, kikapcsolódásra és hozzájárul a város
természetes lélegzetvételéhez. Egyfajta mesterséges „édenkert.”3 A kert
jelentéséhez képest a park esetében a fogalmi fókusz inkább a rekreáció,
a kikapcsolódás irányába mozdul el. A köznapi diskurzusban azonban
gyakran bukkannak fel olyan fogalmak, amelyek az eredeti jelenést
csak nyomokban hordozzák. Ilyenek többek között a tematikus parkok,
amelyek között is kiemelkedő szerep jut a bevásárlóparkoknak és a
lakóparkoknak. A ‚park’ szó ebben a kontextusban elveszíti eredeti
értelmét, kevéssé a természeti tényezők elsődlegességét hangsúlyozza,
sokkal inkább az emberi élet széleskörű szükségleti kielégítésének terét
legitimálja, szakralizálja. Az újszerű, széles körben elterjedt kifejezések
felborítják az eddigi fogalmi konvenciót és a városi parkokról alkotott
képünket is. Ekkor még a tematikus parkokat létesítő beruházók által
kreált újabb és újabb fogalmakat (például: lakókert, villapark) nem is
említettük. Mit is fed ma a ’park’ szavunk, milyen kapcsolatot ápolnak
a tematikus parkok a zöldövezetekkel, hogyan bukkannak mindezek
felszínre egy regionális antropológiai mintavétel során, mely elsősorban
eme zárványszerű lakóparkok (a külvilágtól kapukkal, falakkal,
sorompóval elválasztott létesítmények) lakóközösségeit vizsgálja?
Az alábbiakban az itt felmerült kérdésekre korábbi vizsgálódásom
alapján igyekszem néhány elfogadható és lehetséges választ adni.
A késői 90-es és a korai 2000-es években a lakópark vonzó
marketingjének, építészeti előnyeinek, a közgondolkodásban élő
presztízslakás szerepének következtében közkedvelt lakásépítési
formává vált. A ‘népszerűség átka’, hogy a lakópark-jelenség intenzív

fogalmi-tartalmi átalakuláson megy keresztül az elmúlt évtizedben.
Korábbi antropológiai terepmunkám4 során, 2012. november és 2013.
április között bejártam Pécs város lakóparkjait, eredményeim elsősorban
a Fellbach, Magnum, Árnyasliget és Liget lakóparkok esettanulmányain
(hozzávetőlegesen 40 háztartás, számos külső-belső beszélgetőpartner)
és az azokból levont tanulságokon, következtetéseken alapulnak.
Az állomásozó terepmunkán, interjúkon, levelezéseken alapuló kutatást
különböző médiaproduktumok (internetes lakáshirdetések, újságcikkek,
a lakosok beszámolói, petíciók egy-egy építkezéssel kapcsolatban)
elemzésével egészítettem ki, a lakóparkok körüli nyilvános diskurzus
és dinamikus kapcsolati háló feltárásának érdekében. Akkori legfőbb
kérdésfelvetésem az volt, hogy rejtenek-e ezek a nyilvánosságtól elfordult
építészeti zárványok aktív, vitális közösségeket. Előfeltételezésemet
számos tényező indokolta: a lakóparkok építészeti profilja, amely magába
foglalja a különböző szociopetális5 terek létét, az adott szakirodalomból6
ismerhető „mi tudat”, amely épp a városi nyilvánosságtól való
elkülönülésből, a zártságból fakadhat, a közösen használt javak és a
köztulajdon, a közösen használt és kiélvezett zöldterületek, valamint a
klasszikus értelemben vett lakóparkok homogén, közel azonos társadalmi
státuszú lakossága. A feltételezés azonban kevésnek bizonyult: dacára a
fent felsoroltaknak a magas fluktuáció (ki-beköltözés aránya és az ehhez
társuló állandó idegenségérzet), a tulajdonjogi problémák, a jószomszédi
viszony átalakulása (kölcsönös reciprocitás helyetti „előre kódolt”
konfliktuskerülés7), a közösségi szervezőerő és a kezdeményezőkészség
hiánya miatt egyelőre nem alakultak ki a feltételezett közösségek.
Megdőlt továbbá a ‘lakóparkokat uraló felső-középosztály’ mítosza is, így
az esettanulmányokban szereplő lakótömbök társadalmi homogenitása
4
5
6

3

Rosta 2013: 23.
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Hajba 2013.
Hall 1978: 140-141.
Lásd: Ambrus 2000: 31-40.
Bali 2012: 211.
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sem kimutatható. Részint érthetőek tehát azok a sztereotípiák, amelyek
a szocializmus időszakában létrejött lakótelepek és az ezredfordulót
követően gyakran valós társadalmi igényeket mellőző lakóparkok között
vonnak párhuzamot. A lakóparkok státusza a zöldterületek diskurzusában
is meglehetősen sokrétű és ellentmondásos. Vizsgálatom jelen esetben a
korábbi esettanulmányokra támaszkodva emeli ki azokat a sarkalatos
pontokat, amelyek kapcsán a lakópark – park – zöldterület – emberi
aktivitás tengely értelmezhető. Először röviden arra a globális átalakító
folyamatra világítok rá, amelyben a tematikus parkok a fő aktorok, illetve
a városszerkezet átalakulásának jól érzékelhető szimbólumai, majd
ezután vetem górcső alá a lakóparkok és zöldterületek viszonyát.

Kollázsváros, zöld parkokból tematikus parkok – Városaink átalakuló szerkezete
Az ezredfordulót követő első két évtized világgazdaságát
általánosságban talán a szabadpiacú információs gazdaság fogalmával
illethetnénk, ahol az információs áramlatok nagyvárosaink tereiben
manifesztálódnak. A recens szociológiai, antropológiai kutatások által
gyakran poszt-indusztriális jelzővel illetett társadalmunk gazdaságának
hajtómotorja nem csupán a materiális javak cseréjének összessége, hanem
az információ áramlása, ezért információt birtokolni hatalom8. A szóban
forgó információs áramlatok gyújtópontjainak, csatornáinak letelepítése,
ellenőrzése markáns gazdasági potenciált jelent egy adott város
számára.9 Mint az egyes településeink szerkezetén, építészeti arculatán
megfigyelhető, a városok egy globális városversenyhez rendezkednek
be, amelynek célja a tőke és az információ egy helyben tartása. Ez a
8

Az információs gazdaság óriási hangsúlyt fektet a tudás-iparágakra és a különböző

digitális jelekre bontható szimbólumok (filmek, képek, hangok, adatbázisok,
nyilvántartások, pénzügyi tranzakciók) létrehozására. Lásd még: Lukovich 2001: 27-29.
és Castells 2005.
9
Lukovich 2001: 33.
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komplex gazdasági folyamat az, amelynek hatására gyökerestül átalakul
a belváros hagyományos szerkezete, elenyészik tradicionális funkcióinak
java és az információs áramlatok szimbólumai (irodaházak, adatbankok,
multinacionális cégek székházai, repülőterek, média és technológiaközpontok, banképületek) egyre markánsabban jelentkeznek a
városszöveten. Az itt vázolt világméretű folyamatok tömkelegében
az egyén szerepe, jelentősége elveszni látszik, így a városépítészet
ellenreakciója az, hogy a lakói számára exkluzív, figyelemfelkeltő
tartalmat kínál az úgynevezett tematikus parkok létrehozásával.
Mik tehát a tematikus parkok? Olyan befelé forduló mikrovilágok,
amelyek közterületen létesülnek, átveszik és egyesítik a belvárosok
hagyományos és változatos funkcióit, élményszerűséget közvetítenek,
az ’itt és most’, vagy adott esetben az ’egyszeri alkalom’ hatását keltve.
Lukovich Tamás szerint ezekre a befelé forduló mikrovilágokra
tekinthetünk úgy, mint a globális gazdaság információs áramlataira
adott védekező válaszokra, a városépítészet felől.10 A tematikus
parkok a városi lakosság által formált igények kielégítésének jegyében,
életünk különböző területei köré szerveződnek, legyen szó rekreációról
(fitneszparkok, egészségcentrumok, magánklinikák), munkáról
(ipari parkok, innovációs központok), szórakozásról (aquaparkok,
élményparkok, vidámpark, skanzen), vásárlásról (bevásárlóközpontok,
plázák, korzók, óriás marketek), táplálkozásról (gyorséttermek) vagy
privát élettérről (lakóparkok, lakókertek, villaparkok). Véleményem
szerint a városi terek metafizikai átalakulásának paradoxonja éppen az,
hogy ezek a tematikus parkok azok a ’mozaikdarabok’, amelyek látszólag
minden városi létesítményhez fűződő logikai kapcsolat vagy kulturális
kontextus nélkül épülnek fel és csatlakoznak a városszövethez, így
fragmentálják a hagyományos városszerkezetet, gyökeresen átalakítva a
városi terek, utcák nyilvánosságát. Így épülhet reneszánszkori műemlék
10

Lukovich 2001: 34.
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1. Pécs
mellé benzinkút, kertes ház hátsó udvara mögé lakókomplexum,
oktatási intézmény szomszédságába mega-áruház és így lehetséges,
hogy kedvelt kirándulóhelyünk, zöldövezetünk területén tematikus
park épül. (Parkba parkot ellentmondás.)
Itt bukkan felszínre a városépítészet által használt értelmezési
keret, a „kollázsváros” kifejezés, melynek lényege a városi elemek
véletlenszerű, egyértelműen azonosítható fizikai - összképi - kulturális
kapcsolatok nélküli (kollázs jellegű) egymás mellé rendeződése.11 Colin
Rowe a kollázsváros szót 1978-ban, a városszövet kaotikus állapotára
használja, melynek okát a lakóegység funkcionalitásának változásában

és a nyilvánosság tereinek befelé fordulásában véli felfedezni.12
A tematikus parkok általában közterületen jönnek létre, létesülésük
kísérő jelensége pedig a közterületek privatizációja (nem ritka a
korábban zöldterületeken való létesülés), a kétes tulajdonú (vagy
korlátozott hozzáférésű) úgynevezett pszeudo-közterületek létrehozása.
A tematikus parkok másik, szintén említett jellemzője az utca és a
köztér nyilvánosságának átvétele és összesűrítése, amely adott esetben
együttjárhat az időfaktor érzékelhetőségének megsemmisítésével
(főleg az élményparkok, bevásárlóközpontok, korzók esetén), és egy
kvázi virtuális valóság létrehozása. Eme privatizáció hatására a város
egyik általam fontosnak vélt összetett szerepét, amely a társadalom
tagjainak véletlenszerű találkozásait és ezáltal újabb és újabb emberi
kapcsolatok kialakítását jelenti, a tematikus parkok fél-nyilvánosságán
vélhetjük újra felfedezni. Írásomban ezt a két jelenséget összességében
zárványképződésnek nevezem. Az általam tanulmányozott lakóparkjelenség eklatáns példája a zárványképződésnek és az elkülönülésnek
(mint a globális trendekkel szembeni védekező reakció).
Ferkai András szintén zárványoknak hívja a lakóparkokat,
véleménye azonban nem mentes az értékítélettől. Szerinte az „élhető
város” szempontjából ezek a zárványok semmivel sem jobbak, mint a
város szövetét mértani szigorral feldaraboló lakótelepek.13
Pécsett jelenlegi tudásom szerint tíz (beruházójuk által is)
lakóparknak nevezett épületegyüttes található, ezek közül kilenc
lakóparkot tekinthetünk befejezett beruházásnak, egy projekt eddigi
megvalósulása kétes eredményű, további kettő nagyobb lakóparklétesítés tervezetéről helyi ingatlanfejlesztők weboldalán olvashatunk.14

Rowe 1978.
Ferkai 2001: 77.
14
Forrás: http://ujpecsilakas.hu/projektek/minerva-park-pecs-koller-utca [A Minerva
Park reklámfelülete.] (Utolsó letöltés: 2014. május 30.)
12
13

11

Lukovich 2001: 17.
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2. Lakótelepi park
Kertváros, vagy kertváros? – A terep jellegzetessége: fogalmi kettősség
Pécsett a lakóparkok túlnyomó többsége a külvárosi lakóövezetekben
létesült. A klasszikus Ebenezer Howard-i15 modell majd a Le Corbusier16
által megalkotott értelmezési keret szerint ezeket az övezeteket
tekinthetjük a kertvárosi zónának. A kertváros megnevezés ebben
az esetben a városi térnek azt a funkcióját jelöli, ami az emberek
mindennapi lakhatásával, pihenésével, időtöltésével kapcsolatos.
A kert elnevezés a ház udvarához tartozó kerttel és annak művelésével
hozható asszociációba. Pécsett a Kertváros elnevezés azonban egy
konkrét városrészt is jelöl, amelynek észak-déli határait a Szilva utca –
Móra Ferenc utca és a Keszüi út – Fagyöngy utca közt húzhatjuk meg

képzeletben. A kertváros „régi” és „új” részeinek építészeti arculata
élesen elválik egymástól. Míg előbbiben OTI-típusházak épültek 1939től, addig az utóbbi reprezentálja az 1970-es évek körül jellemző mértani
szigorral tervezett paneles blokképítkezést17. A Kertváros mint név
ebben az esetben két teljesen eltérő koncepciójú lakhatási formát jelöl
„kertvárosként”, a családi házas, valódi kertekkel ellátott övezetet, és a
zöldfelületekkel rendelkező lakótelepet. Hogyan írható le a lakópark és
zöldfelület viszonya? A kérdésre nehezen adható egyértelmű válasz.
A Magnum-lakópark Tildy Zoltán utcai létesülését fakivágás,
domborzat átalakítás (föld elhordása) kísérte, amely néhány környékbeli
beszélgetőpartnerem emlékezetében bosszúságként maradt meg. „Igen,
mi már akkor nem értettük, minek építkeznek ide, amikor amúgy sem valami
szép a környék és akkor tessék, a maradék zöldet is beépítik.”18 A lakóparkban
található zöld felület igen csekély, az összképet egy kisebb játszótér
és szökőkút tarkítja. KM19 szerint a táblán olvasható tiltás ellenére
„az évszázad futballmeccseit vívják néhány család gyermekei az
udvaron, és ennek eredményeként a bejárati sétány mentén elhelyezett
hangulatos kandeláberlámpák teljesen tönkrementek, a későbbiekben
pedig nem is kerültek hiánytalanul vissza. Elmondása szerint unokáival
inkább a környező, rendben tartott játszótereket veszik igénybe.
PE szerint a kialakított zöldfelület és a közösségi tulajdon jelen esetben
„nem hozott létre közös használatból fakadó megszokást”,20 és tartós
ismeretségek sem köttettek.
A Sztárai Mihály utca kereszteződésétől keletre, a Fellbach utca
mentén hosszan elterülő épületkomplexum a Fellbach-lakópark.
A szalagházak mintájára összeépített négy beruházási ütem épületeiben
megközelítőleg 300 lakást létesítettek, amelyeknek jelentős hányada
17
18

15
16

Lásd: Howard, 1979: 88-100.
Lásd: Tóth 2003: 5-6.
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Pécs Lexikon 2010.
DSz, a Magnum-lakópark közelében élő lakos. (Interjú: 2013. március)
KM, Magnum-lakópark. (Interjú: 2012. november)
PE, Magnum lakópark. (Interjú: 2012. december)
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3. A Fellbach-lakópark
jelenleg is üresen áll. A Fellbach-lakópark parlagon lévő, építkezési
hulladékkal teli területen jött létre, az infrastruktúra kiépülése mellett
némi zöldfelületet is létrehozott az építtető.
A lakópark az északi oldalon magasított falakkal védett, az épületek
alatt mélygarázs található, a lépcsőházakat illetve a személyfelvonókat
zárt láncú kamerarendszer figyeli. A lépcsőházak által közrefogott belső
udvarokon elhanyagolható mennyiségű zöldterületet őriznek a falak.
A zöld felületek itt elsősorban a lakóparki marketing részét képezték. KMe
elmondása szerint a beköltözését követően vált számára világossá, hogy az
ígért kert valójában igen csekély területű, az épülettömb által négy oldalról
árnyékolt kicsiny földrész alkalmatlan haszonnövények termesztésére. DA
ezzel szemben tetőtéri lakás tulajdonosa, ahol igen nagy hangsúlyt fektetett
a vállalkozó a tetőkertek létrehozására. „Dísznövényeket tartunk elsősorban,
meg cserepes fűszernövényekkel gazdagítjuk a tetőt…én elégedett vagyok vele.”21

A lakóparkok – reklámjaikat tekintve – feltűnő piaci szereplők,
amelyeknek retorikája számos marketing-hívószót tartalmaz (például:
presztízs, luxus, kényelem, biztonság, kontroll, kiszámíthatóság). Ezek
közül a zöldterületnek minden vizsgált esetben kiemelkedő reklámszerep
jutott, bár a Fellbach utcai- és a Magnum-lakópark esetén sokkal inkább
hangzatos üzleti fogásról, mintsem exkluzív zöldterületről van szó.
Ennek homlokegyenest ellenkező példája az Árnyasliget-lakópark,
amely a Siklósi úton észak felé haladva bal kéz felől, a Park Center elnevezésű
bevásárlópark mögött, az Árnyas út vonala mentén, ősgesztenyefák
lombjainak takarásában található. A bejárati kapukkal, sorompóval
leválasztott belső területen csapadék ellen védett parkolót is létesítettek.
A lakóházak tövében garázsok találhatóak, az épületek alapterületét a járda
mentén tujákkal, apróbb díszfákkal ellátott zöld sáv szegélyezi. Az alacsony
szintszámú lakások energiafelhasználása csekély (A energiaosztály), a
hegyesszöget bezáró háztetők kiugró felületein napkollektorok üzemelnek.
Az épületek utcafrontra néző elkerítetlen földszintjén gyógyszertár,
ingatlaniroda, fogorvosi rendelő, fodrászat, szépség- illetve masszőrszalon
működik. NyZ22 lakos szerint a lakópark létesítésekor külön ügyeltek
a gesztenyefák megőrzésére, és az a véleménye, hogy a lakópark a
reklámokban közölteknek megfelelően, „beváltotta a várakozásokat a
parkosított megjelenést illetően. ÖrZ23 beszélgetőpartnerem szerint az
Árnyasliget-lakópark vonzereje a magas komfortfokozatú lakásokban,
és az igényes zöldterületi elrendezésben található. A tematikus parkok
létesülhetnek tehát (a helyiek örömére) kihasználatlan telkeken, ami
az infrastruktúra kiterjesztését és a környékbeli lakóházak értékének
emelkedését eredményezheti. Kifejezetten kívánatosnak tűnnek az olyan
építkezések, amelyek barnamezős beruházásként jönnek létre, azaz
elhagyott ipari telephelyeken vagy gyári fantomtelkeken létesülnek.
22

21

DA, Fellbach-lakópark. (Interjú: 2013. április)
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NyZ, Árnyasliget-lakópark.
ÖrZ, Árnyasliget-lakópark. (Interjú: 2013. március)
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Protest - A beruházásokat körüllengő zöldterületi konfliktusok
Pécs esetében azonban ezzel ellenkező tendenciákat is felmutathatunk.
Korunk meghatározó építészei, véleményalkotó urbanistái szerint
építészeti
alkotásaink
gondolkodásunk,
életmódunk
tartós
leképeződései, másfelől tükör kultúránk jelenlegi állapotáról, társadalmi
viszonyrendszereinkről.24 Városaink nem csupán fizikai terek
összességének tekinthetőek, hanem gondolkodásmódok szintézisének
vagy, ahogy Fehérvári Marcell fogalmaz: „világképünk megjelenítésének,
kapcsolatrendszereink szuperorganizmusának”.25 A lakópark polarizálódó
társadalmunk, zárványszerűvé, tematikussá alakuló várostérképeink
sajátosságait egyaránt hordozó több aktoros, komplex jelensége, amelyhez
pozitív és negatív jellemzőket egyaránt társíthatunk. Ennek értelmében
előfordult már, hogy egy adott beruházást széleskörű médiabotrány,
lakossági ellenkezés kísért, mígnem a megvalósulás részint a „protest”
miatt, részint más okokból is félbe maradt. A civil szféra általában akkor
fogalmazza meg kételyeit tervezett vagy már készülő beruházásokkal
szemben, ha a lakópark vagy bevásárlóközpont-létesítés helyszíne
a helyiek, vagy a felszólalók számára kiemelkedő jelentőséggel bír.
Ezek általában a zöldterületek beépítése ellen való felszólalások.
Ilyen konfliktusmező gyűrűzte körbe a Platánkert-lakóparkot,
amelynek megvalósulását már a kezdetektől a helyiek heves tiltakozása
kísérte. A Patacsi Pilvax (a Patacs-Rácváros Egyesület internetes újsága)
hasábjain LöM egyesületi vezető több ízben cikkezett az egyébként sem
botránymentes beruházásról,26 később a beruházó a hírek szerint eltűnt
fizetésképtelenségre hivatkozva, az alvállalkozók pedig az elvégzett
munka ellenére fizetség nélkül maradtak. A dolgozók tiltakozásuk
Cságoly 2009: 140.
25
Fehérvári 2002: 5.
26
Forrás: http://patacsipilvax.hu/2010/05/12/ujpatacsi-getto/ [Patacsi Pilvax – Újpatacsi
Gettó] (Utolsó letöltés: 2014. május 30.)
24
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jeléül kerítést bontottak a helyszínen, amelyet rendőrségi beavatkozás
szakított meg.27 A beruházás jelenleg is stagnál, a látványtervben
szereplő 13 tervezett lakóépületből összesen 2 épületet építettek fel.
A drótkerítéssel lehatárolt terület a mai napig félbehagyott építkezés
képét sugallja. Adatközlőim (köztük LM, RCs, MA, BA) a családi házak
alapterületi elhelyezkedése által kiszélesedő zöldterület eltűnését
kifogásolták és az építkezéssel járó problémák tömkelegét emlegették.
Szintén közfelháborodást és precedens értékű ellenállást váltott ki a
kertvárosi lakosokban egy közelmúltbéli esemény, a Szaturnusz utca és
a Malomvölgyi út által közrefogott zöld terület magánkézre kerülése és
építési telekké nyilvánítása, vélhetően újabb tematikus park (nagyáruház
vagy luxuslakópark) létesítése céljából. A világhálón petíciót28 tettek közzé,
amelyben megfogalmazták, hogy a terület építési telekre való átminősítését
semmiképpen sem tartják a helybéliek elfogadható alternatívának.
Összesen 634 aláírás gyűlt össze, a fórumhozzászólások egyértelműen
elutasítják egy lehetséges lakópark létesülését, illetve a bárminemű
„területfoglalást”. A területen végül nem kezdődött meg az építkezés,
jelenleg is eredeti funkciójához hűen, kutyafuttatóként funkcionál.
A lakópark létesítés olyan területi konfliktus lehetőségét is magába
foglalhatja, amely során a főberuházó és az önkormányzat közötti
megállapodástól való eltérés történik. Az ingatlanfejlesztő a jutányos
áron vásárolt önkormányzati telekért cserébe ígéretet tehet a beruházások
elkészítésére, a társadalmi elkötelezettségre, a felelős tervezésre, amelyek
aztán valóban csak ígéretek maradhatnak, még az építkezés lényegi
fázisai előtt. Ennek szüleménye a Rózsadomb városrészen, az Illyés
Gyula utca átellenes oldalán félbehagyott Fagyöngy-lakópark építése.

Forrás:
http://www.bama.hu/baranya/kozelet/bontottak-az-alvallalkozok-431618
[Bontottak az alvállalkozók] (Utolsó letöltés: 2014. május 30.)
28
Forrás:
http://www.peticiok.com/ovjuk_meg_pecs-kertvaros_zold_teruleteit_es_
kutyafuttatojat (Utolsó letöltés: 2014. május 30.)
27
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Mint arról a helyi sajtóorgánumok több cikkben beszámoltak,29 a 352
lakásosra tervezett lakópark spanyol befektetője eltűnt, dacára annak,
hogy az építési területet fél évvel azelőtt átadta az önkormányzat a
beruházó cég számára. A felépült alapozást és drótkerítéssel elhatárolt
területet nem messze „eladó ingatlan” tábla hirdeti az önkormányzat
és a holding (közterület-kezelő cég) elérhetőségeivel. A mindezidáig
közterületnek minősülő zöld magaslat jelenleg elkerített, félbe maradt
építkezés.

A társadalmi normalitás, a tematikus parkok kizöldítése – Összegzés
A városkép fragmentálódó jellegének egyik kiemelkedő jelensége
tehát a lakóparkok folyamatos létesítése. A szabadpiac már említett
igényteremtési politikájából, a fogyasztó kegyeiért egymással versengő
beruházásokból és a köréjük tartozó konfliktusok halmazából
körvonalazódik az a megállapítás, amelyet egy adatközlőm úgy
fogalmazott: „a város nem a lakókért, hanem a lakók miatt épül.”(FT)30,
tehát a valós igények és a lakosság érdekei a tervezés során háttérbe
szorulnak. Ami a makroszintet, azaz magát a várost illeti, Schneller István
szerint „a közösségi szféra kivonulása a városfejlesztésből ingatlancsoportokon
alapuló mozaikos városfejlődést eredményezett.”31 Véleményem szerint
alternatíva lehet a közösségi tervezés gyakorlatának meghonosítása.
Egy környezetmérnök tanulmánya32 kimutatta, hogy bár az évtizedekkel
ezelőtti lakótelepek állami létesítésekor a közösségi érdekérvényesítés
elképzelhetetlen volt, ennek ellenére is normatíva szabta meg a panelházak
Forrás:
http://www.pecsistop.hu/regio/felszivodott-az-olcso-varosi-lakoparkepitoje/1097329/ [Pécsi STOP – Felszívódott az olcsó lakóparkok építője?] (Utolsó
29

letöltés: 2014. május 30.)
30
FT, (Interjú: 2013. január)
31
Schneller 2012: 79.
32
Lásd: Klaczerné 2012.
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4. Lakópark
köré telepítendő, kívánatos zöldterület mennyiségét. A lakóparkok
szerepe ebből a szempontból ellentmondásos, hiszen exkluzivitásukból
fakadóan kínálnak zöld területeket, amelyek aztán cseppet sem biztos,
hogy reális eséllyel megvalósulnak. Közösségi nyomás hatására az
önkormányzat telekgazdálkodása is vélhetően áttekinthetőbb lenne,
a koncepcióban világosan megfogalmazandó célnak kell lennie, hogy
alkossák meg a városi területek használatbavételének pontos tervezetét.33
Jelen konfliktusmezőkből kitűnik, hogy az önkormányzatot általában
a rövidtávú haszonszerzés lehetősége motiválja, illetve a beruházóval
könnyen megromolhat a kapcsolat. A lakópark-létesítés esetében a
szigorúbb állami kontroll (előírások szigorítása, hatástanulmányok
készítése, zöld területek minimum mértékének megszabása) visszatartó
erő lehet a túlburjánzó beruházásokkal szemben. A civil szektor és a
33

Letenyei 2007: 45-52.

105

Kert-park-tematikus park-lakópark

Hajba Gergő
várostervezési koncepció összehangolása mindazonáltal bonyolult feladat,
az ilyen indíttatásból a pécsi civileket összefogó Pécs2030 projektben
résztvevők szerint nem a véleménynyilvánítók hasznosítható, konstruktív
ötletei hiányoznak, hanem a városvezetés együttműködési hajlandósága.
2014 márciusában a várostervezési koncepció végül elkészült a civilek
lényegi javaslatainak felülvizsgálata nélkül, ez vezetett a kezdeményezés
egyszerű vitafórummá alakulásához. Összegzésképp elmondható, hogy
az ezredforduló első tíz-tizenkét évében épült lakóparkok és a 20. század
zárt udvarú bérházai vagy akár a 1980-as évek igényesebb kivitelezésű
lakótelepi házai között ma már több szempontból triviális a hasonlóság,
így például a zöldterületek kezelésében is. A lakópark gyakran inkább
csak lakó(épület), mintsem park, nem oldotta fel azokat az alapvető
városépítészeti kérdéseket, amelyek a város zöldterületei kapcsán
felmerülnek. Sőt, bonyolította azokat. A lakóparkok exkluzív szerepét
egy szociológiai vizsgálat szerint belvárosi bérházak (főleg Budapesten), a
tetőkertes lakások, loftok, palace-ok vehetik majd át.34 Csizmady Adrienne
tulajdonképpen temeti a lakópark-jelenséget, amelynek helyére valami új,
eltérő igényekhez igazított lakhatási forma lép.
Mennyire igaz az itt felvázolt tendencia kutatásunk helyszínére,
Pécsre? Ferkai András szerint jelen korunk építészetére kettő nagy feladat
vár: egyfelől meg kell tanulnunk újra igényes lakótelepek építését aktív
közösségek részvételével és állami segítséggel, másfelől rehabilitálni
kell lakótelepeinket.35 A társadalomtudományok számára is igen
érdekes törekvés az a már korábban említett, városokból (elsősorban
Budapestről) indult közösségteremtő kezdeményezés, amely városi
kertészkedés, vagy közösségi kert gondozása alatt örvend egyre
nagyobb népszerűségnek. Rosta Gábor, a közösségi kertművelés hazai
teoretikusa és kezdeményezője szerint a közösségi kertek létrehozásának
34
35

Csizmady 2008: 292-293.
Ferkai 2001: 77-78.
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alapfeltétele a lokális (jellemzően lakótelepi) lakóközösségeknek a
cselekvőképessége, a lakókörnyezetért tenni akaró helyi aktorok és
a lakókörnyezet közvetlen szomszédságában művelésre alkalmas,
parlagon lévő terület, foghíjtelek stb. Az általam vizsgált lakóparkok
mindegyike rendelkezne az itt felvázolt kritériumok egy-egy részével.
A közösségi kertek alapvetően 90%-ban közösségteremtést jelentenek,
és csak 10% a tulajdonképpeni mezőgazdasági tevékenység,36 e
helyzet paradoxona, hogy a közösségi kert létesítése már meglévő
közösségi bázisra támaszkodik. Vajon létesülnek-e a közeljövőben
olyan lakóparkok, amelyek magukba foglalják a közösségi kertek
létrehozásához szükséges feltételeket? Azokban az országokban
(például Svédországban vagy az Egyesült Királyságban)37, ahol a
reagáló városépítészet (a városvezetés, a kutatók és a civilek által
közösen megfogalmazott tervezés) sikerrel alkalmazott metódus,
megfigyelhető az építészeti jelenségek társadalmasítása, amelynek
újabb pozitív hozománya a közösségi szellem előremozdulása, valamint
a környezethez való kötődés megjelenése.38 A lakópark-jelenség így a
kreatív építészet (üvegépítészet, a meghökkentés erejével bíró posztdekonstruktivista építészet), vagy az ökológiai diskurzussal rokonítható
fenntartható-organikus építészet (aktív-passzívház, dombház lakópark)
keretei közé is elhelyezhető. Az energetikai szempontból függetlenített
lakóparkok, modern lakótelepek prototípusa Ausztriában készült el,39 a
dombház-lakópark ötletére és megvalósítási terveire pedig hazai példát
is hozhatunk egy Csokvaományon készülő beruházás keretei között.40
36

Rosta 2013: 1-33.

37

Lásd: Tóth 2003: 126-135.
Lukovich 2001: 172.

38

Forrás:
http://epiteszforum.hu/lodenareal-o3-innsbruck-legnagyobb-passzivhazprojektjei [Innsbruck passzívház projektjei] (Utolsó letöltés: 2014. május 30.)
40
Forrás: www.dombhaz.com [Dombház-lakópark weboldal, Csokvaomány] (Utolsó
letöltés: 2014. május 30.)
39
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A beruházások hátránya, hogy a modern technológiák alkalmazása
kiváltképp tőkeigényes, amelyeknek anyagi megtérülése hosszas
folyamat.
Saját javaslatom az alkalmazott antropológia és a kísérleti építészet
metszetén helyezhető el: a lakóparkok megnyitása a nyilvánosság felé, az
időtényező bevezetésével. Cséfalvay könyvében a lakópark szigetszerű
zárt építészetét a nyílt, közös használatú terek építészetével állítja
oppozíciós párba.41 Az ötletet a pécsi székesegyház mögött található
Papkert mintájára képzeltem el, mint egy korlátozott hozzáférésű,
védett, de szabadon használható közösségi teret. Elképzelésem szerint
az építészetileg lazább tömböt alkotó, de zártságot közvetítő, magas
komfortfokozatú lakóépületek között (a pécsi Árnyasliget, az Óbudailakókert, az Egressy úti Mandala-kert, a Paskál-kert, vagy akár a
káposztásmegyeri új lakónegyed mintájára), a különböző közösségi
terek, útvonalak a nyilvánosság számára is elérhetőek lennének. A félközterületek lehetőséget biztosítanának az átmenő gyalogos forgalom
számára és a közös fenntartású javak, belső parkok (játszótér, padok,
sétányok, közvilágítás) haszonélvezete pedig nem lenne a lakóközösség
számára kizárólagos. A koncepció valamiképpen feloldhatná a pszeudoközterekre vonatkozó megállapításokat. Az utcára nyíló kapuk délelőtt
9.00 előtt és este 21.00 óra után kizárólag a lakók számára biztosítanának
belépést, a védelmi rendszerhez a lépcsőházak zártságán kívül a közös
tereket figyelő kamerarendszer tartozna. Ily módon a felújítási, fenntartási
költségekhez kölcsönös megállapodások segítségével a helyi önkormányzat
is hozzájárulhatna. Ami pedig a zöldterületek fontosságát kihangsúlyozó
civil retorikát és a közösségi várostervezési kezdeményezéseket illeti:
legfőbb döntéshozóink remélhetőleg hajlandóak lesznek a jövőben az
együttműködésre.

41

Cséfalvay 2008: 238-239.
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időpontja: 2014. május 30)
7. Dombház-lakópark weboldal, Csokvaomány Forrás: www.dombhaz.
com(A letöltés időpontja: 2014. május 30)
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Macskaköves tanösvény a miskolci Avason

Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület “Utánam, srácok!” cím alatt futó projektje tavaly augusztusban indult, lassan kerek egy éve.1 Egyik kísérlete
a Macskaköves Tanösvény.2 Arra gondoltunk, nagy szükség van arra,
hogy azokat a turistákat és helybélieket, akik Miskolc belvárosából felkanyarodnak az onnan közvetlenül kinövő dombra, jobban tájékoztassuk arról, mi mindent találnak, láthatnak a történelmi Avason. Jó volna
élvezetes és összefüggésekre rámutató, gazdag szövegeket kínálni a
kíváncsi utazónak vagy az andalgó városlakónak: nem csak csupasz tényeket, de felismeréseket is megosztani akár az Avasi templomról, akár
a borászat és mulatozás kultúrájának változásairól, megfogalmazni saját, idézve irodalmi Avas-élményeket. Örülnénk, ha jó érzésekkel és új
tudásmorzsákkal táplálkozhatna, aki erre sétál, és ha úgy van kedve,
tudatos felfedező útra indulhatna keresztbe-kasul a macskaköves vagy
a kőzúzalékos betonutakon. Rengeteg mindenről lehetne mesélni, sok
jó irodalomból lehetne idézni, mi most épp ezekről mesélünk, ezekből
idézünk. Fontos, hogy tudja, aki erre jár, hogy milyen volt az élet az
Avason, amikor még virágzott a borászat és a vendéglátás, amikor még
lepkét fogni jártak ide a diákok, hogy mitől nagy alkotás Hofer Miklós
Avasi kilátója, és mitől nagy nekünk, nektek miskolciaknak az Avas.
Az Utánam, srácok! címet viselő egy éves munka célja az volt, hogy
felélénkítse a párbeszédet Miskolc belvárosi tereiről, hogy elinduljon
egy tevékeny és kreatív folyamat, ami elősegíti az esetlegesen elhanya1

Támogatók: Miskolc Város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap, Norvég Civil

Támogatási Alap.
2
A tanösvény létrejöttében közreműködtek: Balogh Attila, Bán Dávid, Bereczki Zoltán,
Darázs Richárd, Farkas Gyula, Fáy Ádám, Kemény Márton, Kapusi Krisztián, Mester
Zsuzsa, Szujó Péter, Varga Piroska, Vörös Júlia
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golt, méltatlanul elhagyatott terek és épületek revitalizációját – ezzel
is elősegítve azt a fajta értékőrzést, ami megtartó erejű minden itt felnövő ember számára, ami új, vonzó utakat kínál a fiatalok és idősek
számára. A munka során több efféle helyre összpontosult a figyelmünk:
az egykori Avas Szálló, Kossuth Mozi épületére, a Weidlich udvarra és
a történelmi Avasra. Természetesen ennél sokkal több értékes és megújulásra váró tér és épület van a városban, de jobban szerettünk volna
elmélyülni az egy-egy területhez fűződő munkában, mintsem ide-oda
csapongani: így az eredetileg kiválasztott 5 öttér közül hagytuk, hogy
az élet és az emberi környezetünk adta lehetőségek sodrán kiemelkedjen néhány. A terekkel való munka többnyire azt jelentette, hogy közösségi programokat szervezünk oda, ahol mostanában nem nagyon történik semmi, vagy ha történik is valami, történhetne még több minden.

1. A tanösvény túrázói
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A terek értelmezhetetlenek az őket használó vagy nem használó emberek nélkül, meg kell őket figyelni: hogyan élnek, mi történik bennük
és körülöttük, érdemes-e és vajon mit érdemes kezdeményezni, hogy
lehet bekapcsolódni más közösségek tevékenységeibe, hogyan lehet
együttműködni. Ez a céljaink szerint kölcsönösségen alapuló attitűd
formálta az Utánam, srácok! projektet egy saját tapasztalatunk és a vis�szajelzések szerint életképes és értelmes tevékenységgé, amiért hálásak
vagyunk mindenkinek, akivel termékeny kapcsolatba kerülhettünk az
elmúlt egy évben. Szerveztünk vezetett sétát a belvárosban és két alkalommal a történelmi Avason, két fesztivált a kilátónál, több műhelymunkát és kerekasztalt jobbnál jobb társaságokban: ahol a panaszkodás
helyett mindig a „Mit is tehetnénk, hogy jobb legyen?” szemléletével
beszéltünk Miskolc jelenéről, és ihletetten terveztük közös programjainkat. Padfelújítás az Avastető pihenő teraszain, vagy éppen a Weidlichudvar napja, ünnepelve a 103 éves – Hajós Alfréd által tervezett, számos
legendás vállalkozásnak és intézménynek egykor helyet adó – palotát,
a ma benne élő lakókkal, az ott működő vállalkozásokkal és szervezetekkel közösen. Folyamatosan gyűjtünk személyes történeteket és
emlékeket a városról, mert úgy véljük, hogy legalább olyan fontosak a
privát történelmünk eseményei, mint a később nagy történelemmé érő
társadalmi események. Bízunk benne, hogy leginkább a mi miskolciságunk mélységétől, minőségétől és árnyalataitól függ az, hogy milyen
lesz az élet Miskolcon, hogy milyen a társadalmi és gazdasági élet, hogy
jó-e itt vagy sem.
A Macskaköves Tanösvény kísérleti jellegű, és csak pár hónapra
tervezzük kiállítani a tablóit. Készülünk azonban egy tartós tárlattal is,
amihez várjuk a további ötleteket és javaslatokat, mert úgy gondoljuk,
akkor lehet újra igazán kedvelt és virágzó a történelmi Avas is, ha minél
többen veszünk részt a megóvásában és megújításában. Szeretném
megköszönni az Észak-Keleti Átjáró Egyesület nevében minden
közreműködőnek és támogatónak, hogy ez a kis tanösvény létrejött.
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Úgy érzem, szép kifejeződése a természetesen érő régi és új kapcsolatoknak,
barátságoknak, akár magunkra, emberekre, akár a várossal mint élő
szervezettel való kapcsolatunkra gondolok. A kiállítás egyik tervezőszerkesztőjeként külön köszönetet mondok minden szerzőnek: Bereczki
Zoltán, építésznek, Kapusi Krisztián, történésznek. A versválogatást
Mester Zsuzsának, a válogatott történeteket, emlékeket és képeket
Balogh Attilának és Darázs Richárdnak, a grafikát Varga Piroskának,
a térkép alapját adó grafikát Szujó Péternek. A koncepció formálását
minden eddig említett munkatársnak, továbbá: Fáy Ádámnak és Bán
Dávidnak. A kilátó avatós fotót Farkas Gyulának. A kiállítás online is
elérhető lesz a utanamsracok.blogspot.hu oldalon: több történettel és
fotóval. Utánam, srácok: az Avasra – lássuk hát azt a tanösvényt!
A nagyavasi pincesor Bortanyaként közismert pincéjéig vezető
lépcsősor (Dr. Győry Nagy Lajos lépcsősor) mentén, az Avasi templom
sírkertjének kerítésfalára és egyik kandeláberére került az első három
tabló, az alábbiak szerint.
1. Macskaköves tanösvény: Utánam, srácok: az Avasra!

Ezer karakter avasi évezredekről
A „hegy” – amely valójában domb a maga 234 méternyi magasságával
– kiszolgálta már a neandervölgyi embereket is, akik pattintott kőeszközöket készítettek a Tűzköves kovaféleségeiből. Éppen a domb alatt
fogant meg a hazai őskőkor-kutatás, 1891-ben az Avas északi lábánál kerültek elő azok a pattintott kőeszközök (szakócák), melyekre hivatkozva
Herman Ottó számos tudományos vitán keresztül bebizonyította, hogy
Miskolc és környéke már a paleolítikum időszakában lakott volt.
Évezredekkel később az árvíz, tűzvész és gyakori rablóportyák
elől az avasi erdőkbe menekült Miskolc mezőváros népessége.
Ekkor alakult ki a domb összetett szakralitása: északi részén a Szent
György kápolna, a 16. században reformátussá váló avasi templom és
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temetőkertje, keleti vállán a római katolikusok mindszenti temploma
a Kálváriával, nyugaton a zsidótemető irányította Miskolc különböző
felekezeteinek figyelmét az Avasra.
Ráadásul a duhaj Bacchus is befészkelte magát a Kisavas, a Mélyvölgy
és a Nagyavas évszázados pincesorai közé: egészen a 20. század derekáig
szőlőskertek és gyümölcsösök borították a domb lankásabb lejtőit.
A „boldog békeidőkben” felépült az első avasi „kilátó” (Rákóczitorony, 1906), közelében a két Pfliegler villa (1912), ugyanakkor a keleti
oldalban is megjelentek a nagypolgári villák (Görgey kúria, 1904) és
a mai Művésztelep portáján Egri Miksa doktor vízgyógyintézete (1904).
A két világháború között sokasodtak az előkelő villák a Szabadságharc
és a Mikes utcák között: Miskolc mondén kertvárosi övezetévé fejlődött
az Avas keleti oldala, ezt a jelleget az 1960-as években odaépült modern
bérházak sem rontották el.
Másképp alakult a paneles beépítés által érintett Középszer (I. ütem),
alsó (II. ütem) és felső Szentgyörgy (III. ütem) sorsa: az 1970-es és 80-as
években emelt gigantikus avas-déli lakótelep alapvetően megváltoztatta
a környék és az egész városkép arculatát, általános megítélését.
2. Az Avasi templom

A gótika Miskolcon
A 12. század derekán francia földön született és a híres nagy katedrálisok építése során felnőtté vált gótika hamar elterjedt egész Európában.
Az idők változását jelzi, hogy a 15. századra a katedrális helyett a plébániatemplom vált fő építészeti feladattá, és az innovatív közép-európai
mesterek – élükön a Parler családdal – a stílus megújítóivá.
A század végén a legkorszerűbb típus a kívülről viszonylag
egyszerű megjelenésű, belülről azonban bonyolult hálóboltozattal
fedett és elmés kőfaragómunkákkal díszített csarnoktemplom volt.
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Az avasi templom – a középkori város Szent Istvánnak szentelt
plébániatemploma – is ebbe a vonulatba illeszkedik. Román kori elődje
helyén a 15. század utolsó évtizedeiben épült fel, a kor legmagasabb
színvonalán, hálóboltozatos, szentélykörüljárós csarnoktemplomként,
nagyméretű, bonyolult mérműves ablakokkal.
Mestereit név szerint nem ismerjük. A stílusbeli jellegzetességek
Hanns von Burghausen landshuti (dél-németországi) építész körére
utalnak, a közeli Kassa plébániatemplomának néhány évtizeddel
korábban befejezett szentélyéhez hasonlóan. Valószínűsíthető, hogy az
avasi templom építésénél megalakult műhely a környező települések
templomain is dolgozott, így jelentősége nem áll meg a város határainál.
Miskolc polgárai nem élvezhették sokáig nagyszerű új templomukat.
Alig néhány évtizeddel befejezése után, 1544-ben török támadás érte
a várost. A templom – román kori elődjétől örökölt – tornya ledőlt,
a finom művű boltozat beomlott.
A jelenlegi, a belső teret beszűkítő vaskos pillérek és a síkmenyezet
a 16. századból valók. A leomlott tornyot helyettesítő új, különálló
harangtorony szintén 16. századi.
Balázs Győző: Avasi templomhoz
olyan öreg ez a templom
mintha az ég a Földre hajolna
s mintha alvó város felett
messzenéző óriás őr volna;
(…)
Avas alján mintha őrszem
Nézne büszkén régi dicsőségre!

Macskaköves tanösvény a miskolci Avason
aludtam mint aki nagyot vesztett,
s míg aludtam, éreztem: valami van.
Képek jöttek-mentek,
vallottam arról, ki vagyok,
persze nem értettem a felét se,
csak azt: egyszer meghalok.
Furcsa ám álmodni így,
fényben-fűben,
könyvvel a kézben
a templomos fák lombjai alatt.
Az embertpróbáló lépcsősor megmászása után a már említett Bortanya
előtt balra, azaz keletre fordul a tanösvény, negyedik táblája Sassy
Csaba verseivel örvendeztet meg bennünket.
4. Sassy Csaba: Avasi köszöntő
Nem tagadom, rossz híre volt
Kiváltképpen nyáron.
Itt árulták a szerelmet
Leszállított áron.
Pici piros rózsa nyílt és
Virult minden sorban…
Hotel garnit nyitottak itt
Mindenik bokorban.
S a városban odalent, ha
Avast emlegettek…
Jó asszonyok és jó lányok
Keresztet vetettek.

3. Málik Roland: Angyali üdvözlet
Egy templomkertben aludtam délutánit,
szöcskék ugráltak dombomon,
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Az Avas
Öreg Avas, én szeretlek,
Így ősz felé legkivált,
Mikor egy-egy benszülött
A pincék elől lekiált…
Teli pohár kezében…
Te reád köszönti éppen
Borosfejű vén hegyünk…
… Rábolintanak a lombjaid
Hogy: „ez a mi emberünk.”
(…)
Mennyi nóta … Mennyi asszony …
Mennyi duhaj, víg tavaszom
Fűződik hozzád Avas,
S melegít majd akkor is, ha
Fejemen a tél havaz.
Mostan nem tivornyáid,
Nem a borod szeretem …
Hanem az ősz aranyhímes
Csillogását fejeden.
(…)
Az avasi venyigéből
Szívjuk mi magunkba azt,
Hogy a modern gondolkozás
Nem sok örömet fakaszt.
És ma is csak úgy, mint régen,
Fel-felmegyünk estendében
Az Avasra egy kicsit…
Politika, városügyek,
Mind elintéződnek itt.
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2. Kilátás az Avasról
Móra Ferenc köszöntése
Mórát az Avasalja
nyílt szívvel és nyílt lélekkel
szeretettel várja.
Mert erre az Avasalján
a kedély most fázik
és a régi, jó élethez
sok minden hiányzik.
Az életnek sava-borsa
hiányzik itt sokszor,
jó, hogy eljön konzultálni
Szegedéből az a híres
gondűző dísz-doktor.
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Keservesen nyávognak talpunk alatt a macskakövek, igen meredek út
vezet a Petőfi Sándorról elnevezett pincesorra, ahol a következő táblát
találjuk.

5. Borházak és mulatás az Avason
Vér Andor: Miskolc
Széles avenidáknál többet ér nekem Miskolc
sok girbe-gurba utcád és borpincés hegyed, –
a víg Avas, ahol a holtak horpadt
ágyai között nagyokat kurjongatva
dülöngéznek a részegek.
A legtöbb avasi borház 1880 és 1950 között épült. Ebben a korszakban
jelentek meg a korábban elsősorban szőlő- és borfeldolgozásra, -tárolásra
szolgáló épületek mellett felüdülésre tervezett házak és kertek is.
A 19. század közepétől egész Európában jellemző volt, hogy
a polgárság az egyre zajosabb városokból a város melletti
zöldövezetekben felépített nyaralókba, villákba menekült. Ezek a villák
Skandiáviától Svájcig, Oroszországtól az Osztrák-Magyar Monarchiáig
hasonló megjelenésűek voltak: oromzatos tetők széles ereszekkel,
fagerendás-konzolos szerkezet, díszes faragások, verandák, erkélyek,
nagy ablakok. Összefoglaló nevük „svájci stílus”.
A korszak avasi borházai mind funkcióban, mind megjelenésben
ebbe a vonulatba illeszkednek. Sajnos eredeti állapotukban egyre
kevesebb figyelhető meg belőlük.
Az avasi nosztalgia eszményi, magánjellegű asztaltársaságai
pincékben, borházakban gyűltek össze, például a költő Lévay Józsefnél
(Nagyavas 704. szám), vagy a Móra Ferencet, Móricz Zsigmondot
is gyakorta vendégül látó helytörténész, Marjalaki Kiss Lajosnál
(Középsor, 648. szám).
A fordulat évei után az államosított vendéglátás keretei között
működő kisavasi Alabárdos, Törpe, a Mélyvölgy szórakozóhelyei és
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a Nagyavas Csáti-során a Bortanya az 1960-as évekbeli kezdetektől
a nyolcvanas évek végéig élték virágkorukat. A történelmi Avashoz
fűződő kollektív nosztalgiában feloldódott ennek a korszaknak az
esszenciája is, ugyanúgy, ahogyan az 1990-es években – immáron
piaci körülmények között – működő Dukát, Fourier, Fáraó,
Nightmare, Avasi Koccintó, Anonymus, Fekete Bika, Tátra Bob Club
és a többi pince-szórakozóhely, majd az ezredfordulóra drasztikusan
megváltozó fogyasztási, szabadidőtöltéssel kapcsolatos szokások
elreménytelenítették a vendéglátós avasi vállalkozók helyzetét.
Ilyen egy kísérleti tanösvény sorsa… A zöldövezet, még ha a város
közepén emelkedő dombról is van szó, nehezen óvható a szándékos
károkozással szemben. Mire a kézirat lezárul, a hatodik, nyolcadik,
kilencedik és tizedik táblának már csak a hűlt helyét leljük az Avas
tetején. Reméljük jó helyre – a kultúra “elsajátítását” a szó szoros
értelmében célul tűző emberekhez – kerültek, például valaki nagyon
akarta Papp Dénes versét az előszobájába. Minden más érdeklődő
legalább itt, a folyóirat lapjairól értesüljön az eltűnt táblák szövegéről!

6. Macskaköves tanösvény: Utánam, srácok: az Avasra!
Szabó Lőrinc: Miskolc
Miskolcon többször laktunk. De alig
emlékszem rá... Tűzijáték vakít:
avasi ünnep? Egyszer egy hatost
kaptam egy nénitől! És villamost
ott láttam először, s – mint csöpp gyerek –
óriási búzavásárteret.
S mit még? Majálist: lacikonyha, tánc!
Hogy bámultam a viccmondó cigányt!
És látom a Szinvát is: a fa-híd
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alatt, a mélyben, fáradt habjait
keskeny szenny-csík görgette meredek
házfalak közt; de a széles meder
hogy megtelt, mikor jött az áradás!
S a környéket: egy-egy kirándulás
néha ma is idéz benneteket,
kék-zöld mezők, Tapolca, tó, liget,
Miskolc határa... Szülővárosom,
sose lesz szemed kóbor fiadon?

8. Avasi történeteink
Az avasi életünkhöz hozzátartozott, hogy mint diákgyerekek akkor iskolába
kellett lepkegyűjteményt csinálni, rovargyűjteményt, növénygyűjteményt,
és akkor jártunk rendszeresen az Avasra lepkét fogni (...) az Avasi kilátó és
a Kühne pihenő között. Az Avas tele volt ugye szőlő és gyümölcsösökkel, és
akkor még a kemikália nagyon gyerekcipőben volt, és ott elég tisztességesen
megéltek és ott lehetett lepkét fogni.
Hozzátartozik az akkori életünkhöz – az Avas oldalában laktunk a Mélyvölgy
utcán – hogy jártunk rendszeresen sokat focizni az Avasra. Az Avason voltak
ott azok a régi kiépített teraszok, amik még nem voltak befásítva mint most, és a
szomszéd gyerekekkel, hasonló korú fiúkkal nyolcan-tízen jártunk focizni. (...)
A mostani betonkilátótól ahogy jövünk a belváros fele, és elérünk egy olyan
helyre, ahol megrekken az út, ott vannak teraszok egymás alatt: 3 vagy 4 terasz;
a hátsó részén pedig volt egy szánkópálya, ami leszaladt a Mélyvölgy utcának a
végéig, ahol már borospincék vannak, és ott kezdett elágazni az út a szőlők fele.

9. Kozma Andor: Ének az Avasról
Nemes Miskolc városának
Tisztelet adassék!
Kérdezem szeretettel
Áll-e az Avas még?
Vén Avason öreg templom
Megvan-e még szintén
Holtak csendes városából
Élők zajos városára
Messze tekintvén?
Irigylem a miskolcit
Ki jár az Avasra,
Hogy pincében, sírok mellett
Gondját elihassa.
S búfelejtés vidám kelyhét
Ott eladdig issza,
Mígnem egy nap ott is marad
S vén Avasról nem is vágyik,
Nem is jön már vissza.
10. Papp Dénes: Miskolci Odüsszeia
Kisavas, Középső sor
Itt örök árnyékban ás a lélek, magát
temeti vakon. Ami felszínre kerül belőle,
a napon halálra porlad. A ruha nyirkos,
a csontok dideregnek, csupasz csiga
mászik a kapun. A szemekből elszökik
a fény, emléke sem világít. Ide menekül,

124

125

Vörös Júlia

3. Lépcső a kilátóba
akinek nincs hová, egy éjszakára, két évig,
netovább. Innen szabadulni nem lehet, csak
elveszni újra az egyetlen bizonyosságban,
hogy normális az őrület.
Jelenlegi áttekintésünkből eddig kihagytuk a hetedik táblát, amely azáltal,
hogy a hatodikat ismeretlenek eltávolították, kicsit magányos lett, de
szerencsénkre még ott van, ahová kihelyeztük: az Avasi kilátó teraszán!

7. Az avasi kilátó: Modern jelkép a hegytetőn

Macskaköves tanösvény a miskolci Avason
Egy elismert New York-i designer írta ezt a Google hivatalos blogján
a Rubik-kockáról. De írhatta volna egy magyar építész idén 51 éves
alkotásáról is: Hofer Miklós avasi kilátójáról.
Egyszerű épületet tervezni sokkal nehezebb, mint bonyolultat.
A tervezőnek kevesebb eszközzel kell elérnie, hogy az épület megfeleljen
a sokszor ellentmondó igényeknek, ugyanakkor szép is legyen.
A tornyok az építészettörténet során mindig egyszerre voltak jelképek
és funkcionális létesítmények, egyúttal koruk technikai fejlettségének
megtestesítői. Ezek a tényezők egyesülnek az avasi toronyban is: egyszerre
műszaki létesítmény (TV-torony), rekreációs épület (kilátó, presszó),
technikai bravúr (8 m-es körkonzol), és végül – ami a legfontosabb –
jelkép. Hofer Miklós tehetségét dicséri, hogy az épület jelképpé tudott
válni: ezt előre tervezni nem lehet. Az összetett funkciót olyan egyszerű,
ugyanakkor egyedi formákkal tudta kiszolgálni, amik pár vonalból
készült rajzokon is azonnal felismerhetővé teszik az épületet. Ezt csak az
igazán jelentős épületek tudják elmondani magukról.
Gergely Mihály: Miskolczi anziksz. Kilátó
Az Avas tetején
egyetlen sudaras szökkenés,
merészen feltörő ív:
vasbeton ujjongás
a régi, leégett fatorony helyén (…)
Belga: Hello B.A.Z. megye
Avasi kilátón vígan kiáltom
Azt, hogy belátom, jó itt barátom!

Egy jó terv már a szépségével megragadja figyelmünket. Nincs szükség
hozzá használati utasításra, univerzálisan értelmezhető a világon bárki számára, és úgy egyszerű, hogy közben nem áldozza fel a funcionalitást.
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Budapest és környéke az új kihelyezett hollywoodi stúdió.
Runaway productions. Menekülő produkciók. Hajnalban útjukra
indulnak a stábtagok, a technikai felszerelést szállító teherautók, a
statisztabuszok. Behálózzák a várost, a városból a külső stúdiók felé
tartó útvonalakat. Láthatatlanok akarnak maradni, de nem lehet.
A város lüktetéséhez csatlakozva felerősítik a pulzálást és nyomokat
hagynak. Az ég felé meredő szabadtéri díszletelemek hátsó fala, az
éjszakai forgatáshoz szükséges reflektorok vakító fénye, a belvárosban
sorakozó jellegzetes teherautók látványa a városkép részévé válik.
Ez az egyszeri sétáló, utcán járó általános, távolból szemlélő,
nyomokat, jeleket olvasó szempontja csupán. A kosztümös
statisztahad átvonulása a Nagykörúton vagy várakozó ücsörgésük
az Egyetem téri templom előtt még szintén csak a voyeur pozícióját
adja meg az őket látóknak, sőt egy kamerával egyensúlyozó ember
a felvétel előkészületekor az Andrássy-palota előtt sem tesz más
benyomást. Egy éppen szerencsés helyzetből felvett jelenet pedig
kifejezetten a járókelők örömére szolgál; körbeállva, a kordonig
tolakodva figyelik az eseményeket.
Mi történik azonban akkor, amikor nem őrizhető meg tovább a
kívülállás? Amikor ennek a fikcióteremtő gépezetnek a tárgyi feltételei
a maguk fizikai valóságában kerülnek a lábunk elé, például a könyvtár
bejárata előtt húzódó vezetékek formájában? Vagy ha a lakóutcánkba
nem mehetünk be akkor, amikor mi akarunk, mert a történelem
valamelyik korszakának valamilyen helyszínévé avanzsál éppen a
felvételek néhány percnyi idejére? Vagy amikor lezárnak egy közutat,
és nem lehet oda járművel behajtani?
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Budapest, Hollywood új kihelyezett stúdiója. Runaway productions.
Menekülő produkciók. A forgatásra létrehozott stúdiók külső és belső
terei mellett, melyeknek ténylegesen csak a távolból is jól látható külső
jellegzetességei tűnnek fel, Budapest külső és belső terei is díszletszerepet töltenek be. A forgatásokkal járó következmények a város
lakóinak saját életterébe is belépnek és a készülő produkció sem
hagyhatja figyelmen kívül a díszletként használt helyszínek élettel
telítettségét. A két világ találkozásából adódó jelenségek leírására a
városi parkok, zöldövezetek mint díszletek, a teljesen izolált, ezért be
nem látható zárt terek és a teljesen nyitott, a város mindennapi életét
nem korlátozó nyilvános helyek közötti átmeneti helyzetüknél fogva
kínálnak ideális terepet a valóság és a fikció találkozásának elemzésére,
a Budapest mint filmdíszlet relációban.

Városi park mint filmdíszlet

A város egészét tekintve a városi parkok és a zöldövezetek izolált pozíciót
töltenek be, tehát elkeríthetők, még ha nem is veszi őket körbe minden
esetben kerítés, mégis egyértelmű, meddig tart a kiterjedésük. A pihenés,
a kikapcsolódás funkcióját szolgálják, területükön (virágos) zöld gyep
és sétányok váltogatják egymást. A városon belüli elhelyezkedésük,
elkerítettségük alapján fokozatokat lehet közöttük megállapítani, de
az közös bennük, hogy átláthatóak, nyíltak és nyilvánosak. Tágabb
értelemben gondolhatunk itt a közterekre, játszóterekre is, melyek olyan
szabadidő eltöltésére alkalmas helyszínek, ahova belépni bárkinek
lehetősége van.
Ehhez képest minősül forgatás helyszínéül használt zárt térnek az
olyan belső helyszín, melynek aktuális szerepéről csak a külső jelekből

(könyvtár, múzeum, színház) vagy magántulajdon (cég, lakás), de
az adott időszakban legalább részben lezárt, és a forgatás konkrét
helyszínén csak az illetékesek által bejárható. Másrészt lehet teljesen
elhagyatottan álló szellemépület is, mely a termeit belakó stáb és a
szereplők által telik meg újra élettel, egy elhagyatott kórház esetében
például azt kórházként felhasználva különös jelentéskapcsolatot hozva
létre az elképzelt és az egykor létező között.
Teljesen nyílt helyszíneknek számítanak az utcák, a tömegközlekedési
eszközök csomópontjai. Ideig-óráig ugyan lezárhatók, de teljesen nem
lehet megszüntetni az átmenő-forgalmukat. Egy napjainkban játszódó
történet esetében így állhat elő olyan helyzet, hogy a valódi és a fiktív
járókelők, statiszták egymásba mosódnak (a felvett jelenetben törekvés
szerint már nem), és a máskor hétköznapi járókelőként az adott utcán,
vonatállomáson sétáló közlekedő egyén saját korának megfelelően
öltözve (esetleg civil ruhában) azt játssza, hogy ő egy járókelő, és
az aznap tényleg csak arra járóktól semmiben nem különbözve
ugyanazokat a köveket koptatva, ugyanazon tárgyi feltételek között
mégis csak az illúzió világában szerepel. Ennek sarkított példája
lehetne a Nyugati pályaudvarhoz közel eső lezárt nagyforgalmú
út akciójelenete, ahol a civil ruhás statiszták utcai járókelőkként
instrukció szerint egy üldözési jelenetet figyelnek értetlenkedve.
Az utca elrendezettsége miatt a valódi járókelők pedig ugyanazt teszik
szemből, nem instrukció szerint, értetlenkedő érdeklődéssel, tehát
tükörszerű szimmetriával figyelik a jelenetet, trompe-l’oeil-szerű
megkettőződést okozva.
A városi park, zöldövezet a jelenetek rögzítőinek nem adja meg a
figyelő tekintetektől való teljes elbújás lehetőségét, de nem is teszi
ki bámészkodók tömegének a szereplőket, és mindez nem okoz

lehetnek sejtéseink, a kint álló teherautókból, huzalokból, jellegzetes
sárga mellényt viselő biztonsági őrök látványából. A használt belső tér
lehet a város mindennapjaiban funkciót betöltő épület: közintézmény

fennakadást a városi forgalomban. Belefolyik a városi hétköznapba és
éppen a zárványszerűsége miatt figyelhető meg a zöldövezeti forgatás.
Vannak persze parkok, melyeket éjszakára bezárnak, ezért a forgatás

A városi park, zöldövezet mint köztes tér

130

131

Városi park mint filmdíszlet

Varga Kinga
időpontját nappalra és tavaszi-nyári hónapokra képzeljük, olyan
időszakra, amikor a városi park használata természetes velejárója a
település szokványos életének.

Konkrét példák

Képzeljünk el három helyszíntípust a 2014-es Budapesten. Park/köztér
közötti átmenetként az Erzsébet teret vagy a Corvin-negyed terét a
bevásárló-központ mögött, melyek amellett, hogy pillanatnyitól több
órás megállási lehetőséget biztosítanak, gyalogos átmenő forgalmat
is lebonyolítanak. Ezek körül nincs kerítés és éjszaka is használatba
vehetőek. A második típus legyen olyan játszótér vagy park, mely
körbekerítettsége okán könnyűszerrel lezárható és éppen ezért az
átmenő forgalom számára nem vehető igénybe (persze ha csak a Károlyi
kertre vagy a Szent István parkra gondolunk, a több oldalon is nyitva
álló kapuk ezt lehetővé teszik, mégis, a kerítés, mint választóvonal
inkább eltántoríthat). Az egyértelműség miatt maradjunk tehát egy
játszótérnél, mely körbekerített, de a belvárosban található. Harmadik
típusként pedig egy olyan helyszínt nevezzünk meg, mely (mint például
a Margitsziget, a Hajógyári Sziget, a Kopaszi-gát) természetes módon áll
külön, kikapcsolódás okán keresik fel az emberek és általában azzal a
szándékkal, hogy ráérősen ott akarnak időzni.
A területek tehát a város használói számára igénybe vehetőek és
igénybe is vannak véve, amikor befut oda a stáb (ha korán kezdődik
a forgatás, akkor még csak egy-két ember lézeng ott). A helyszín
élettel van telve: a maga természetességében beszélgetnek a padokon,
piknikeznek a füvön, sétálnak, labdajátékokat űznek, vagy átvágnak
a kérdéses területen. Az átlátható, szabadtéri elhelyezkedés miatt ez a

A helyszín kijelölésében meghatározó, hogy beazonosítható legyen-e vagy
sem. Nagyobb valószínűséggel választanak természetesen elkülönített
területet, ha kosztümös, korhű díszletre van szükség, hogy a modern
elemek ne lógjanak bele a képbe. A korhűség a jelmezeken látszódik meg
leginkább. A margitszigeti nagyrétre képzelt kosztümös statisztéria időben
eltávolított, ráismerhetően színházszerű, ezért az arra tévedő járókelők,
park-használók könnyebben azonosítják magukat nézőként. Az avatott
szem persze már a filmforgatást jelölő eszközökből, kamerákból, huzalokból
be tudja azonosítani a történés milyenségét. Az óvintézkedések, a helyszín
lezárása is könnyebben megy, bár kijelölve bizonyos négyzetméternyi
füves területet esetleg bosszúságot okoz a kívülállóknak, de ugyanakkor
el is fogadható, hogy az a színpad, ahol színészek és jelmezes emberek
tartózkodnak, mozognak, én pedig, a néző ezt meghatározott távolságból
figyelem, és oda nem lépek be. Ez akkor is így van, ha a jelenet szereplői
a rendezői instrukció szerint járkálnak, a kosztümös sétálók ugyanis
egyértelművé teszik, hogy civil ruhában nem lehet mellettük megjelenni a
képen, tehát meg kell tartani a néhány lépés távolságot.
Ez tehát ideáltipikusan a legelkülöníthetőbb eset, több szempontból
is. A természetes helyszíni különállóság miatt (minthogy például a
Margitszigetet a Duna határolja), a stáb és a járulékos kellékek eleve a
szigetre érkeznek. Ott azonban már szabad mozgásterük van abban,
hogy a díszlet aktuális határait hol jelölik ki, hogyan mozgatják azt,
ez viszont minden esetben azzal jár, hogy a szabadidejüket éppen a
területen eltölteni szándékozó egyéneket onnan a megkívánt időre
kitessékelik. A forgatás perceiben az aktuális helyszínről kiszorulók a
színházszerűség révén dekódolják a szituációt, és nézővé változnak.

kép alakul ki általában egy városi parkról/zöldövezetről, mentálisan ezt
tároljuk arról és nagy csalódás a valóságban sem ér minket, a sétáló,
városban közlekedő személy attitűdjét felvéve is ezzel találkozunk.

A másik két estben meghatározó, hogy a helyszín a belváros
közepe. A játszótér jellegzetességei miatt (modern mászóka és hinta)
inkább a napjainkban játszódó jelenetek felvételére alkalmas, éppen

A helyszínek átjárhatósága
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ezért a kosztüm mint egyértelmű jelölő nem jön szóba. Lehetséges
kiegészítőkkel, rikító színekkel az elemelő távolság létrehozása, és ezzel
könnyűszerrel lehet is élni. Mégis, a kamerák, huzalok, csoportosuló
tömörülés ellenére az áttűnés inkább végbemegy, a városi forgatag
könnyebben magába illeszti az eseményt. A kerítéssel lezárt belvárosi
játszótér mint díszlet alkothatja a maga totalitásában, kerítéssel együtt
a helyszínt, és lehet, hogy éppen elkerítettsége miatt érzik a filmesek
ideális helynek (nem kell kordonnal bajlódniuk). Porondszerűsége
miatt a bámészkodók is körbeállhatják, de nem feltétlenül egyértelmű
érzékelni azt, hogy forgatás van, mert a játszótér feltehetően játszótéri
funkciót tölt be, ahol gyerekek szülői felügyelet alatt vezetik le
felesleges energiájukat. A stábon akadhat meg egyesek szeme, melynek
tagjai a játszók és szülők furcsa kísérőiként együtt mozognak velük.
Az éppen a játszótéren tartózkodó szülők és gyerekek esetében azonban
más a helyzet. Nekik azzal kell szembesülniük, hogy háborítatlan
elfoglaltságukat egyszer csak megzavarják! Kitessékelik őket a területről,
és ha sértettségükben még van energiájuk hátra fordulni, azt látják, hogy
korban velük azonos anyuka vagy apuka – ruházatában körülbelül
megegyezően – éppen abban a pillanatban kap egy babakocsit és az
övére kísértetiesen hasonlító kölcsöngyereket, hogy utána pont abba
a pózba állítsák be, amelyben nem rég még ő természetéből adódóan
tartózkodott. Nem tehet mást, jobb, ha sértettségét félretéve minél előbb
továbbsiet. Nincs mese, lecserélték. Valódi énjét egy fiktívre.
A harmadik, a valóság és fikció összemosására leginkább alkalmas
helyszín az a belvárosi közpark, amelynek nincs kerítése és olyan központi
városrész területén található, ahol nagy a forgalom. Itt a stáb, amikor
megérkezik kívülről, koncentrikus körökben lezárja a helyszínt, egyre
beljebb és beljebb halad, majd valahol megáll, és azt mondja, ez a set, a

pihenő tevékenység mellett utcaként is használják a területet. A kellékek
mellett a stáb hozza magával a nagy számú statisztériát, feladata a pihenő
és járókelő-forgalom megjelenítése, a mindezt természetesen végzők
helyettesítése. Nem lehet maradéktalanul kívül helyezni a valódi funkciót,
időnként néhányan átvágnak a „set”-en. Nincs is igazán bámészkodó
közeg, mert nem lehet lényegesen elhatárolni a felvett jelenetet a valódi
parkhasználattól, ha a felvételek csak néhány percig tartanak. Felvételek
között a természetes menetrend helyreáll, a parkon, a park részein átvágnak,
használják a városlakók, és a díszletet birtokba veszik. Ilyenkor a statiszták
is beleolvadnak a természetes közegbe, mit tehetnének mást a több órai
várakozások alatt. Tavasz van, szép idő, parkban vannak, többen ülnek a
füvön és beszélgetnek. Egyébként lehet, hogy ezt tennék amúgy is, pont itt és
pont ezekkel az emberekkel. És amikor elhangzik a csatakiáltás, „menjetek
be a set”-be, két fűcsomóval arrébb ülnek, folytatják a beszélgetést, és azok
pedig, akik természetes módon vannak jelen, elhagyják az újra díszletté
vált területet. Újra fikcióvá változik a természetes közeg.
Budapest és környéke az új kihelyezett hollywoodi stúdió. Runaway
productions. Menekülő produkciók. Budapest mint díszlet, a budapesti
parkok mint díszletek. Egy szegmens csak, de jól demonstrálja,
ahogy a város filmstúdió-jelleget ölt, ahogy minden egyes zegzuga
ki van téve a valóság és fikció megkettőződésének. A filmforgatások
tárgyhasználata jelölővé válik, a szokás miatt megtanuljuk olvasni a
jeleket, és könnyűszerrel értelmezni is azokat: „filmforgatás van”. És a
bőrén is érzi az illető, amikor a saját hétköznapi terei elzárulnak előtte
vagy amikor élvezettel kísér figyelemmel egy középkori csatajelenetet
a szomszéd utcában. A kívülállóság azonban nem mindenki számára
őrizhető meg, ha egyszer kipróbálta, hogy milyen statisztának lenni.
A terek valamelyikén átvágva, legyen az mondjuk egy közpark, feltűnik

díszlet. Elhelyezi a jelölőit, huzalokat, kamerákat, esetleg hoz még egy
plusz padot vagy telefonfülkét, de alapvetően a meglévőből dolgozik. Itt az
emberek, akik használják a parkot, nagy koncentráltságban vannak jelen,

a padon újságot olvasó idős úr, a babakocsit tologató fiatal anyuka vagy
a hátizsákos turista, emberünk pedig mindazok kilétén gyanakvón
elgondolkozik, hogy talán egy beállított jelenet szereplői csupán.
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Azt tudtam, hogy nem lesz egyszerű. Nem is azért mentem, hanem
mert láttam, olvastam róla. Készültem rá évek óta. Dokumentumfilmek
ezrei ontották rám a képeket. Mi lephet meg? Tudtam, hogy lesznek
földön fekvő testek, az utcán főző, mosó, dolgukat végzők, tehát ott
(is) élő emberek. Láttam én már ilyet itthon, gondoltam én, az egyszeri
ember, s fejest ugrottam Indiába, hogy rögtön el is hasaljak, persze
csak képletesen, a tehénlepényen.1
Mert azt nem tudtam, hogy mindez hogyan hat rám. Arra nem
lehet készülni, amikor belépünk a saját dokumentumfilmünkbe.
Mert egy nagyon rövid ideig működött az a hárítás, hogy mi most
csak egy filmet nézünk. Ugye?! Mi mindjárt felszállunk a repülőre és
hazamegyünk – megérkezés után nem sokkal…
Indiával kapcsolatban sosem az a kérdés, hogy mit láttál, hanem
ez: mit éltél át? Ott minden ezerszeres. A tömeg, a szagok, a meleg, a
kosz, az édes, a csípős, a színek, a vallásosság, a forgalom. S léptennyomon tehenek, majmok és kóbor kutyák keresztezik utadat, ha már
sikerült félreugranod a tülkölő járművek elől. Indiában nem lehet
egyedül maradni, akkor sem, ha szeretnéd. Előbb-utóbb (inkább előbb)
jön valaki, és ha éppen nem akar eladni valamit, akkor is megkérdezi,
honnan jöttél. A választ nem érti – ilyen ország hol lehet, hogy Hungary?
De nem vallja be, és dicséri, hogy az egy very nice country. Jöhettél
volna a Holdról, az is egy nagyon szép ország szerintük. S valóban,
ott mi marslakók vagyunk. De ők ezt tiszteletre méltó szívélyességgel
kezelték, ebben már van gyakorlatuk. Elnézték ballépéseinket, hozzá
Az utazás hindu szerzetes vezetésével India három északi államát érintve esett meg.
Így hangsúlyozottan hindu szent helyeket kerestünk fel, a többi program mellett.
1
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nem értésünket a szertartásokon, vagy a bazárban vásárláskor. Ha nem
vettük le a cipőnket egy-egy szent helyen – ami a fél országot lefedi – arra
azért erőteljesebben figyelmeztettek, de segítettek. Mi ezt megtesszük
vajon másokkal, ha ennyire eltérő szokásrendszerrel bírunk? Szerintem
rászólnánk bárkire, ha kézzel és a földön ülve enne. (Ők kedvesen
adtak nekünk evőeszközt, és nem szóltak akkor sem, ha balkezünket is
használtuk. Sütöttek nekünk zsemlét, ezt a száraz, élvezhetetlen európai
kaját és azt hiszem, aznap éheztek a szerzetesek az ashramban.)
Az európai civilizációs gőg itt nagyon nem segít. A nem is olyan távoli
angol gyarmatosítás azért bőven érezteti hatását. Annak ellenére nagy
tisztelettel kezeltek minket, Urakat és Úrnőket, hogy érinthetetlenek
vagyunk, vagyis kaszton kívüliek. Tényleg nagyon kívül voltunk
mindenen, főleg azért, mert nem voltak fogalmaink erre a világra.

1. Úton
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Ott nem egyszerűen sok minden más: ott lenni SOKK, és minden
MÁS. Mi állandóan meg akarunk érteni, osztályozni, kategorizálni és
eldönteni mások helyett is, hogy valami jó vagy sem. Etnocentrizmusunk
nem tesz szabaddá, de ebben nőttünk fel, nyílván mindent magunkhoz
viszonyítunk. Ez is rendjén van. Annyit tehetünk, hogy tudatosítjuk,
van más – nem jobb, nem rosszabb – megoldás is a Világ rendjében.
Azon kívül, hogy feladatot adtunk a helyieknek, mi is bőven
gyakorolhattuk a toleranciát. Nekünk még a világ ingerein túl
egymást és magunkat is el kellett fogadni ebben a helyzetben.
Ez utóbbi volt a nehezebb. Voltunk családlátogatásokon, molnártól
az üzletemberig mindenki szívélyesen fogadott és a maga szemérmes
módján megosztotta velünk élete történetét. S nem csak az egykori
maharadzsából lett szerzetes, de a legszegényebb család is több napi
élelmiszer adagját ajánlotta fel nekünk – nem elfogadni szigorú sértés,
mert ott, ha vendég lép a házba, Isten lép a házba. Legyen az bárkié
is. A vallás ugyan sokféle és ezerszínű, de nem oszt meg, mert a
hétköznapok része, nem kirakati tevékenység.
Minket nagyon megviselt a személyes tér hiánya. Látszik, hogy a mi
társadalmunk nagyon individualizálódott már. Nekünk szükségünk
van helyre magunk körül, ők pedig megkapják a helyüket a világban
és világosan tudják, hogy kik ők, hová tartanak, mire vágyakozhatnak.
Én nem láttam mérges indiait. A számunkra káosznak tűnő
közlekedésben ők rendet és folyamatot láttak. Senki nem kiabált,
haladt a maga útján, egykedvűen kikerülve néhány szent négylábút.
Úgy tűnt, az egész ország folyamatosan úton van, vagy munkát keres,
vagy zarándokol. Itt ez a formája létezik a „turizmusnak”: rengeteg
a szent hely, egy élet rövid, van ám feladat. Modern értelemben vett
parkokat is lehet látni a nagyobb városokban, összességében India
mégis az archaikus világot idézi abban a tekintetben, hogy alapvetően
a természet az úr, és az emberkéz alkotta települések zárványszerűek a
végtelenül burjánzó, szubkontinensnyi parkban.
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Mikor cigánytelepre látogattunk, kérdeztem a „gurunkat”(a helyiek
nevezték így el a vezetőnket, mert számukra csak így van értelme
annak, ha egy tucat nyugati követ valakit): „Na, nekem ez miben lesz
érdekes, itthon láttam ilyet eleget”. Mondta, hogy „meg fogsz lepődni,
tisztább lesz”. Én mindenekelőtt azon lepődtem meg, hogy ott is egy
külön csoportot alkotnak és ott is cigányoknak hívják őket. S valóban, a
vályogból épített takaros házaik portája tisztára volt seperve és a telep
büszkesége (a medve sajna megdöglött) az egyetlen televízió, mely
előtt gyereksereg ült. Rejtély, hogy áramot honnan szereztek… Igaz, az
út túloldala bőven hozta az indiai viszonylatban bárhol „ elvárható”
szeméthegy mennyiséget.
Minden úgy van jól, ahogy van – ez a fő mozgatóelv. Sokáig nem
értettük, hogy sosem köszönnek meg semmit, aztán leesett (és még
mennyi minden nem…): ha adok, az az én döntésem, miért kéne
neki ezért folyamatosan hálálkodnia. Milyen igazuk van. Már ki
merem jelenteni, nem értem Indiát. Nem tudom milyen. Ha kell, majd
összerakom, ha nem, akkor meg csak elég, ha elfogadom. Ennyit
tudtam tenni magamért és ezért az utazásért. Azt sem értem, ha annyira
hazavágyódtam onnan, hogy szinte késztetést éreztem megcsókolni az
„édes anyaföldet” (persze jól nevelten csak tapsikoltunk landoláskor),
akkor most miért mennék mégis vissza? Úgy tűnik nekem, India egy
lassú folyam, s cseppenként érik bennem.

Képjegyzék:
1. kép: A szerző tulajdona
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Abstracts
experiences based on his own anthropological researches in Pécs and
the actual conditions of residential parks in Pécs.

Zoltán Bereczki: Urban green areas of the modern age
This short essay is about the history, types and possibilities of the urban
green areas. The first public parks are the children of the modern age.
The first significant public park was the Englischer Garten in Munich. It
was built by the plans of Friedrich Ludwig von Sckell in the beginning
of the 19th century, on royal property. The first public park on public
property and from public budget was the Városliget of Pest in the first
half of the 19th century. Both of them are landscape parks outside of
the cities.To the beginning the 20th century the green spaces become
important places of the cities, with gardeners and maintenance paid by
the cities.Regarding the genesis of the contemporary urban green spaces
different kinds can be distinguished, from the former castle gardens
to the former industrial areas. For the inhabitants of the cities the
green areas are very important. This can lead sometimes to unwanted
results, for example when the public opinion wants to protect invasive,
incongruous plants grown in city squares. Today more, sometimes
uncommon opportunities are available to enlarge the green areas in a
city. The essay ends with some of them.

Borbála Mohay: The idea and realization of Orczy-garden.
The study represents the history of the public park founded by Baron
Laszlo Orczy in 1794. The analysis gives details about the foundation
of the park and the intellectual-cultural background of its formation,
more over it talks about the designer Bernhard Petri’s work, and the
personality of Baron Laszlo Orczy.

Gergő Hajba: Garden- park- thematic park- residential park. The dilemmas
of green areas in relation to the transformation of the urban structure of Pécs.
This study analyses the conceptual change of the word “park”, in
relation to this the study also shows the social context behind gardens,
parks, community gardens, plazas, and residential parks as well.
The author confronts the commercial slogans and illusions of the
postmodern housing estates and residential parks in Hungary with his
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