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A természettel való viszonyunk újrarendezése nélkül nem tervezhetjük meg a következő generációk jövőjét. 
A változások elindításához az egyéni felelősségvállalás és a közösséget megszólító aktivitás mellett az oktatás 
fontossága is megkerülhetetlen.

A Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület (Farkaskő NBME) működése szervesen összekapcsolódott 
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Képzőművészeti Tanszékének képalkotás szakán elindult ter-
mészetművészet-oktatással. Az egyetemi kollégák és az egyesületi tagság pedagógiához kapcsolódó tanulmá-
nyaiból válogattunk. Az együtt gondolkodás és a sok kicsi tapasztalat összeadódása az alapja a könyvnek. Így 
épült felt és indult útjára ez a szellemi-gyakorlati műhely, amely az immár 10 éves természetművészet-oktatás 
elindulása során született meg a Déli-Bükk vidékén, Egerben és Noszvajon.

E kötetben elsőként az EKKE és az egyesületünk együttműködésében zajló, egyetemi szintű természetművé-
szet-oktatást mutatjuk be. Erőss István nemzetközi alkotói tapasztalatai inspirálták e képzés indítását a tan-
székre kerülése után. Az akkreditált oktatási program alkotója, kitalálója írásában megidézi az előzményeket, 
a specializáció felépítését és működését. A következő fejezetekben az egyetemi tanulmányok alatt megszülető 
természetművészeti alkotói szemlélet és a vizuális nevelés összefonódásáról olvashatunk Egervári Júlia írá-
sában. Ezután a természetművészeti indíttatású foglalkozások speciális közösségben, mélyszegénységben 
élő roma fiatalokkal való felhasználhatóságát mutatja be Lipkovics Péter. Mindketten első tanítványaink voltak 
az induló képzésben, most kollégáink. A negyedik tanulmány a Farkaskő NBME - saját inspiráló barlangi tereiben 
zajló - oktatáshoz kapcsolódó tevékenységeibe, többek között a nyári művésztelepek munkájába és a tájrevitali-
záció történetébe és gyakorlatába enged bepillantást. Mindez Balázs Péter alapító tag oktatói gyakorlatában vált 
a képzés részévé. Kötetünk végén Tátrai Vandának az egyesületi tevékenységekhez tartozó, az alkotó-fejlesztő 
meseterápiás munkát és a természetművészeti gyakorlatot ötvöző, különleges környezeti kapcsolódást segítő 
módszerével ismerkedhetünk meg.

Reményeink szerint hozzájárulunk a következő képzőművész és pedagógus generáció és ezen keresztül a társa-
dalom kulturális és természeti gyökereket integráló látásmódjának megerősödéséhez, és így tevékeny részesei 
lehetünk egy éltető, ökotudatos földi közösség megteremtésének.

Előszó

Dr. habil. Balázs Péter
egyetemi docens, képzőművész
a Farkaskő NBME alapító tagja
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Természetművészeti alkotások létrehozása során az alkotó céltudatosan a természettel való harmónia újra-
teremtésére törekszik. A természet immár nem csupán ábrázolási téma, hanem egy másfajta alkotói attitűdöt 
feltételező közeg, amelyben a művész a természeti anyagokat, tárgyakat, energiákat, helyszíneket közvetlenül al-
kalmazza az alkotásban, azaz a természettel való közvetlen fizikai kapcsolatteremtés az alkotói folyamat lényege.

A természetben való alkotás a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején vált elfogadottá a land art mű-
vészek színrelépésével, jellemzően az amerikai kontinensen. Ezek az alkotók a „nagy gesztus” képviselői, 
beavatkozásuk a természetbe olyan mértékeket öltött, hogy művészi tevékenységük nyomán a táj egész 
karaktere megváltozott. Létezett azonban egy gyökeresen más, „kis gesztusnak” nevezett alkotói magatartás 
is, melyet Európában, annak is a keleti felén gyakoroltak elsősorban. Ebben a közegben sem kellő mennyiségű 
pénz, sem megfelelő galériahálózat nem létezett, a fojtogató politikai légkör és a hivatalos kultúrpolitika előli 
menekülés vágya szinte predesztinálta a természethez vonzódó művészeket, hogy olyan intim alkotói tettek-
ben nyilvánuljanak meg, amelyek sok esetben az alkotók bensőséges, meditatív művészeti aktusai maradtak, 
és teljesen nélkülözték a radikális beavatkozást, megőrizve a táj eredeti karakterét.

A hetvenes évek Kelet-Európájában az urbanizáció lassúsága, az ipari fejlődés viszonylagos elmaradottsága 
és az utazási korlátok fennállása miatt az emberek nagy része még természetközeli, élő népművészeti kör-
nyezetben élt. Ezek a művészek a paraszti élet mindennapi tárgyait emelték be a művészetbe, és a rurális 
környezetet „magas művészeti színtérré” minősítették, vagyis a még élő folklórt transzponálták kortárs művé-
szetté, egy tipikusan kelet-európai elemmel gazdagítva ezzel a természetművészet kifejezési tárházát. Ekkor 
találkoztak az úgynevezett neoavantgárd stílusirányzatok és az expanzionista formabontó törekvések az élő 
folklór hagyományaival.1 Ennek a művészi magatartásnak a legemblematikusabb figurái a MAMŰ társaság 
művészei voltak, akik a nyolcvanas évek második felében költöztek Magyarországra Erdélyből, és folytatták 
a Marosvásárhelyen a 70-es években megkezdett tevékenységüket, immár magyarországi alkotókkal is ki-
bővítve az egyesület tagságát.

A 2000-es évek elején három elsőgenerációs MAMŰ-tag: Borgó György Csaba, Molnár László József és Bukta 
Imre az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Tanszékén kezdte meg oktatói pályáját, egyfajta ter-
mészetközeli szellemiséget alapozva meg az egri művészeti felsőoktatásban. Az évtized második felében két 
másodgenerációs MAMŰ-taggal bővült a Tanszék tanári kara, s ma már Balázs Péter és Erőss István mellett 
a korábban a MAMŰ egyesület elnöki feladatait is ellátó Szigeti Csongor Gábor, valamint Kopacz Kund, Lipko-
vics Péter és Egervári Júlia személyében a harmadik generációból is tanít itt néhány oktató.

Természetművészet 
a felsőoktatásban

Dr. habil. Erőss István
egyetemi tanár

01 Novotny Tihamér (1990): Történetek és más összefüggések. In: Novotny Tihamér (szerk.): MAMŰ. Marosvásárhelyi Műhely 1978–1984. Tegnap és Ma. Barátság 

Művelődési Központ és Könyvtár, Százhalombatta. 6-36.



10      ///

A tanszék művésztanárainak érdeklődése jóvoltából a természet és a rurális tér iránti vonzalom ilyen módon 
már hosszú ideje meghatározza az oktatás irányultságát, de 2010-re érlelődött meg bennünk a gondolat, 
hogy az országban és egyúttal Európában is elsőként elindítsuk a természetművészet oktatását egyetemün-
kön. A természetművészet melletti személyes elkötelezettségemen, a témában folytatott többéves kutató-
munkánkon és a tankönyvként is használható publikáció2 meglétén túl az a kivételesen kedvező körülmény 
is megerősítette elhatározásunkat, hogy Balázs Péter kollégám egyúttal a Farkaskő Művésztelep Egyesület 
vezetője, mely egy rendkívül izgalmas és egyedülálló kültéri helyszínt tudhat magáénak az Egertől 10 km-re 
található Noszvajon. Ez a valamikori barlanglakás-rendszer – mely az egyesület művész tagjainak a tulajdo-
nában van, és amelyet az egyesület működtet – az újonnan induló természetművészeti képzés rendelkezésére 
állt, és hallgatói gyakorló terepként használhattuk már a kezdetektől fogva.

Az első természetművészeti évfolyam 2011 szeptemberében indult el a Vizuális Művészeti Tanszéken3 10 hall-
gatóval. Hat évvel később, 2017-ben már hivatalosan is felkerült a felsőoktatási képzési palettára a természet-
művészet mint különálló specializáció, melyre a képi ábrázolás szak keretében jelentkezhetnek a hallgatók. 

A képzés indításakor a szokásos adminisztratív akadályokon túl a legnagyobb kihívást a tanterv összeállítása 
jelentette. „Úttörőnek” számítottunk, semmilyen követendő minta, semmilyen felsőoktatási tapasztalat nem 
állt rendelkezésünkre, magunknak kellett kitalálni úgy a gyakorlati, mint az elméleti tárgyak tartalmi részleteit. 
A szakon folyó oktatás jelenleg három típusú tevékenységből áll össze: heti rendszerességgel tartunk műtermi 
gyakorlatot, melynek során a tanárok által kiadott feladatok révén a hallgatók megismerik a természetes 
anyagokat, a különböző tradicionális technikákat és az eszközök használatát. Ezzel párhuzamosan folyik 

02 Erőss István (2011): Természetművészet. Líceum, Eger

03 Jelenleg Képzőművészeti Tanszék, amely a 2016-ban létrejött Vizuális Művészeti Intézet, 2021-től Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézet része.
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az elméleti oktatás. A hallgatók tanulnak néprajzot, egy rövid művészettörténeti áttekintés során megisme-
rik a természetművészet létrejöttének körülményeit a különböző kultúrkörökben, majd a fontosabb termé-
szetművészeti események koncepcióit prezentáljuk, illetve az itt készült munkákat elemezzük. Az oktatás 
harmadik fontos pillére a noszvaji barlanglakások területén folyó terepmunka, amely az oktatás elindulásától 
szerves része a képzésnek. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden évszakban készüljenek itt munkák, 
amelyekhez az egyes évszakok jellegzetes természetes anyagait − színes falevél, ágak, hó, jég, zúzmara, sár, 
nád stb. − használják fel a hallgatók. A főleg hétvégén szervezett workshopok eredményeit minden alkalommal 
elemezzük, és a tapasztalatokat felhasználjuk a következő munkák készítése során. 

A szemesztervégi bemutatókon a műteremben készült alkotások kiállítása mellett a kültéri munkák fotódo-
kumentációját is bemutatjuk, majd archiváljuk. Ennek az archívumnak az anyagát kiállítás formájában már 
több helyszínen: Egerben, Budapesten, Bódvaszilason, Márokföldön, valamint külföldön Nagyváradon, Jog-
jakartában (Indonézia), Pekingben (Kína) és Gonjuban (Korea) is bemutattuk. Ezek a hallgatói tárlatok nem 
csak a diákoknak jelentenek alkalmat a bemutatkozásra, hanem lehetőséget teremtenek egyúttal arra, hogy 
a nagyközönség is megismerje az Egerben folyó természetművészeti felsőoktatás eredményeit.

A tantervi órákon kívül rendszeresen hívunk meg jeles előadókat e témában Magyarországról és – anyagi le-
hetőségeinkhez mérten – külföldről is. Tartott nálunk előadást többek között Colin Foster, Szombathy Bálint, 
John K. Grande (Kanada), Pál Péter (Románia), Rumen Dimitrov (Bulgária), Chintan Uphadyay (India), Anke 
Mellin (Németország), Ri Eung-woo és Jeon Won-gil (Korea).

Módszertanunk fontos részének tekintjük, hogy hallgatóink lehetőséget kapjanak arra, hogy különböző rangos 
természetművészeti eseményeken asszisztensként dolgozhassanak a meghívott művészek mellett. Ezen 
alkalmakkor a diákok a szakma legnevesebb képviselőivel találkozhatnak, és közelről van módjuk belelátni 
az alkotás bonyolult folyamatába, a technikai megvalósítás szakmai trükkjeibe. A koreai YATOO művészcsoport 
nagyvonalúságának köszönhetően hallgatóink 2010 óta minden második évben részt vesznek a világ egyetlen 
természetművészeti biennáléján, a GNAB-on Koreában. A bódvaszilasi Természetművészeti Központ 2011-
es nyitó kiállításán, melyet a tanszék két tanára, Balázs Péter és Erőss István szervezett, immár 20 hallgató 
dolgozhatott olyan nemzetközi jelentőségű művészek mellett, mint Alan Sonfist, Liu Po-Chun, Ko Seung-hyun 
vagy Anke Mellin. A darmstadti International Forest Art rendezvényen két hallgató, az Art-Nature Gabrovtsi 
2013-as bulgáriai eseményen pedig egy hallgatónk segítette a résztvevő művészek alkotói munkáját. 2018-
ban hallgatóink kéthetes tanulmányúton jártak Indonéziában, 2019-ben pedig Erdélyben vettek részt kéthetes 
természetművészeti szimpóziumon. A legjobb eredményeket elérő hallgatóink meghívottként is részt vehet-
nek természetművészeti eseményeken, ilyen a már említett koreai biennále vagy a Nemzetközi Velence-tavi 
Symposion, illetve a Pakson vagy Gyergyószárhegyen szervezett művésztelepek, ahol művészek, a témában 
jártas tanárok és a hallgatók immár egyenlő félként működnek közre. 

A felsorolt művészeti események mellett az oktatási folyamat és a tanév egyértelműen legfontosabb ese-
ménye évekig a tanszék által szervezett természetművészeti szimpózium volt, amelyet több éven keresztül 
a noszvaji Pocemben4 és annak környezetében rendeztünk meg. E kivételes adottságú és hangulatú helyre 
hívtuk meg minden év júliusában a tanszék és partnerintézményei hallgatóit és tanárait a világ minden ré-
széről. Később az őrségi Márokföldön, majd Ipolytarnócon rendeztük meg e fontos tanszéki eseményt. 

04 www.barlanglakasok.hu
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A nyári nemzetközi alkotótelep és szimpózium azért is bír különös jelentőséggel a tanszék számára, mert az itt 
szerzett tapasztalatok a tanulási folyamat fontos részét képezik. A különböző intézményekből és országokból 
érkező hallgatók és a tanárok itt közösen valósíthatnak meg munkákat, az esti prezentációk és beszélgetések 
bővítik a diákok lexikális tudását, illetve az itt szerzett kapcsolati hálóból a résztvevők a későbbiekben önálló 
művészként is profitálhatnak.

Nemzetközi szimpóziumunk először 2009-ben került megszervezésre, és az elmúlt 12 évben 9 ország 14 in-
tézményének hallgatóit és tanárait volt szerencsénk itt fogadni: Magyarországról a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem tájépítész szakja és a Borsos Miklós Alapítvány, 
Romániából a Sapientia Tudományegyetem, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem és az Universitatea de Artă și 
Design din Cluj-Napoca, valamint a Taipei National University of the Arts (Tajvan), a Fine Arts College in Jaipur 
(India), az Indonesian Institute of the Arts of Yogyakarta (Indonézia), a Facultat de Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona (Spanyolország), a Joongbu University Seoul (Korea), a University of Tehran (Irán) és az Academy 
of Applied Arts Rijeka (Horvátország) képviselőit. De mi is az a speciális tudás, amelyben a természetművészet 
specializáción végzett hallgatók jeleskednek?

A természet és a művészet kapcsolatának területén szerzett tapasztalatok révén olyan fontos képességek 
alakulnak ki, amelyek elősegítik az ökológiai aggodalmak sokrétű, mögöttes tartalommal rendelkező művészi 
megfogalmazását. A végzett hallgatók hatékonyabban hívhatják fel a figyelmet a természet degradálódá-
sára, az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk megőrzésének fontosságára. Kreatív 
tevékenységük révén hozzájárulhatnak a művész társadalmi pozíciójának újraértékeléséhez, felelősségének, 
aktív közösségi részvételének elismeréséhez. Az itt végzett diákok a későbbiekben tanári diplomát szerezhet-
nek, és természetművész tanárként, adott esetben szülőhelyükre visszakerülve, hatványozottabban tudják 
kifejteni tevékenységüket. Egy kisebb közösség személetmódjának pozitív változását játékosan, és ami még 
fontosabb, gyorsabban tudják elérni, mint bármilyen média által terjesztett propaganda. Környezettudatos 
magatartásra érzékenyíthetik a közösséget, a természetért felelős életvitelre sarkallhatják őket. Egyúttal 
erősíthetik a művészet iránti fogékonyságukat, kibontakoztathatják kreatív látásmódjukat, rávezethetik őket 
az örömteli rácsodálkozásra, a szépség élvezetére a természettel harmóniában. Ideális esetben cselekvésre 
tudják bírni a közösség tagjait, be tudják őket vonni az alkotói folyamatba akár a művészet, akár a természet 
apropóján, ami ilyen módon egy felbomlófélben lévő falusi közösség egyben tartására is pozitív hatással lehet.

2022-ben a kilencedik évfolyam fog végezni ezen a világszinten is unikumnak számító szakon. Az elmúlt 
évtized gyakorlatát folytatva, hallgatóinkat tanulmányaik befejeztével is követjük, segítjük pályájukat, hogy be-
kapcsolódhassanak a nemzetközi természetművészeti események vérkeringésébe. Talán ennek is köszönhető, 
hogy a végzettek csapata egy igazi, összetartó közösséggé kovácsolódott az elmúlt években, sőt néhányan 
közülük immár oktatóként vesznek részt az egri természetművészeti képzésben.

Amint láthattuk, egy kísérletező művészcsoport negyven évvel ezelőtti törekvései öltöttek intézményesült 
formát a KMI Képzőművészeti Tanszékén, ahol immár hivatalos keretek között folyik e sajátos kreatív kifejezési 
forma oktatása. A természetművészeti képzés egyetemi szintű elindítása és működtetése okán érzett öröm és 
büszkeség mellett óriási felelősség is hárul ránk, hiszen külföldről is folyamatosan megnyilvánuló érdeklődés 
kíséri munkánkat. Ennek a felelősségnek a tudatában a jövőben is legjobb tudásunk szerint kívánjuk oktatni 
a vizuális művészet ezen izgalmas, perspektivikus területét.
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Bevezetés

Tanulmányomban egy alkotói attitűd és metódus sajátosságait szeretném párhuzamba állítani egy pedagógiai 
módszerrel. Doktori kutatásom közben számos érdekes pedagógiai kísérletre, irányzatra akadtam, és sok eset-
ben párhuzamokat fedeztem fel bizonyos képzőművészeti gyakorlatokkal. Bár kutatásom a neveléstudomány 
területén mozog, azon belül a környezeti nevelés és a vizuális nevelés közös keresztmetszete áll a fókuszában, 
az egész témakörhöz képzőművészként is közelítek, ez pedig meghatározza a kiindulási pontjaimat, akár más 
irányú megközelítésemet. Így például a place-based pedagógia szemlélete a helyről és a közösség szerepéről, 
a hely megismeréséről, a helykötődésről, a környezetvédelemről, az élmény és tapasztalás, az autentikus 
tanulási környezet lehetőségeiről számomra összekapcsolódott azzal a folyamattal, ahogy egy-egy environ-
mentalista alkotás összeáll. Vagy ahogy egy természetművészeti projekt egy másfajta alkotói attitűdöt kívánva 
új szemmel tekint a környezetre, a természet elemeire, gyakran közösségi élményt is biztosítva, amelyben 
az alkotói, megvalósítói folyamat szinte szétválaszthatatlan a létrejött objektumtól. Kitérek arra is, hogy saját 
alkotói tevékenységem tapasztalatai miként járulnak hozzá egy sajátos művészetpedagógia alkalmazásához, 
és milyen lehetséges irányok tárulnak fel, illetve az irányzat létjogosultságáról és aktualitásáról is írok.

A vitális tapasztalat

Már John Dewey - a pragmatizmus pedagógiai képviselője - is kiemelte a művészet, az alkotás összetett 
szerepét az emberi tapasztalás, érzékelés, élmény és feldolgozás tekintetében, mind a befogadó, mind az al-
kotó szerepek megélésén keresztül. Bár értekezéseiben (Art as Experience, 1934) a művészet újradefiniálása 
mint naturalista művészetfilozófia számos kérdést és kételyt vet fel, sok helyütt megalapozatlannak tűnik, és 
vitát indít el esztétikai és művészetfilozófiai szempontból, mégis fontosnak tartom megemlíteni, két okból is. 
Az egyik a tapasztalás természetéről vallott nézete, miszerint a tapasztalás nem lehet kizárólag kognitív fo-
lyamat, az egész embert bevonja, része a tapasztalt dolog, a tapasztaló és a tapasztalás módja, illetve emberi 
tapasztalásról lévén szó, meghatározza a történelmi, társadalmi, politikai kontextus. Ez a tapasztalás egyaránt 
sajátja az életnek és a művészetnek, esszenciális az alkotó és a befogadó számára is. Nem csak a mindennapi 
élet általános értelemben vett hétköznapi tapasztalását érti alatta, mely szinte már nem is tudatos, hanem 

Hely- és közösségalapú 
természetművészeti gyakorlatok - 
a „vitális tapasztalat”

Egervári Júlia
tanársegéd, PhD-hallgató

„Minden művészet és műalkotás ritmusa mögött ott van… 
az élőlény környezetével való kapcsolatainak alapmintázata.” 1

01 John Dewey, idézi Shusterman 2003: 48.
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azokat a jellegzetes pillanatokat, amelyek kiemelkednek ebből az áramlásból, és egy emlékezetes, „valódi” 
élmény érzetét keltik.2

 
A tapasztalat minősége többször visszatér értekezéseiben, a tapasztalatot előtérbe helyezi a produktumhoz 
képest, persze hangsúlyozza, hogy a művészet objektuma szükséges, vannak objektív feltételek, melyek szük-
ségesek az alkotás és egyben az esztétikai tapasztalat létrejöttéhez. „Esztétikai produktum csak akkor születik 
meg, amikor az ideák lebegése megszűnik és testet öltenek egy tárgyban… az ember mentális képmásai és 
emóciói is valamilyen tárgyhoz kötődnek és egyesülnek az objektum anyagával.” Ugyanakkor kiemeli, hogy 
„a műalkotás a megélt dinamikus élmény keretei között létezik”.3

Tehát az ember egész lényét bevonó cselekvés mint alkotói élmény létezővé, élővé teszi az alko-
tást, ez az egység szétválaszthatatlan, és maga ez a jelenség előbbre való, mint a produktum. Eszünk-
be juttathatja a művészeti akció, happening vagy performansz időben és térben való létét, az adott 
pillanat megragadását, melyben az alkotás elválaszthatatlan az „aktustól”. Dewey egy másik fontos meg-
közelítésének lényege pontosan az, amivel a kanti művészetfelfogással szembemegy. Szerinte a művésze-
tet le kell hozni az elefántcsonttoronyból, az elitizmusból, a művészet nem választható le az ember termé-
szetes és organikus gyökereiről és szükségleteiről, ezeket nem kellene, hogy megtagadja, és nem valami 
elvont vagy emelkedett, éteri „tiszta” élményhez kell, hogy juttasson, hanem elégítse ki a testi és szelle-
mi dimenziókat egyaránt, integrált módon, és „az egész élőlényt szolgálja, annak teljes vitalitásában”.4 

Shusterman továbbfejlesztette Dewey elképzeléseit, melyeket pragmatista esztétikának nevezett, saját elmé-
lete pedig a szómaesztétika nevet kapta. A szómaesztétika a test - mint az érzéki-esztétikai megismerés és 
a kreatív önformálás helye - megtapasztalásának és használatának kritikai tanulmányozása. Művészetfelfo-
gása szerint a művészet transzformatív, azaz átalakító hatású. Ez a már-már mozgalommá alakult filozófia 
interdiszciplináris jellegű. „A szómaesztétika interdiszciplináris területté vált, mivel a test – mint eszközeink 
eszköze és tapasztalásunk központi helyszíne – döntő kapcsolatban áll mindazokkal a diszciplínákkal, amelyek 
az emberi gyarapodással foglalkoznak: nemcsak a művészettel, hanem a politikával, a neveléssel, valamint 
a történelmi és társadalmi tudományokkal éppúgy, ahogy az egészségügyi tudományokkal és még a techno-
lógiával is.” 5 

Ha megnézzük, hogy a képzőművészet azóta az elmúlt évtizedekben milyen változásokon ment keresztül, 
érdekes párhuzamokat találhatunk Dewey vélekedésével és Shusterman szómaesztétikájával. Nem célom 
művészetfilozófiai és művészettörténeti elemzésekbe bocsátkozni, mindössze arra a jelenségre szeretnék 
reflektálni témám szempontjából, hogy a művészet szükségszerű megújulásának nagyon is része ez a fajta 
inter- és multidiszciplináris szemléletmód, gondoljunk csak az ökoművészet tudományközi kollaborációira, 
vagy a bioart már nem is olyan új jelenségére. Egyre több alkotás épít arra a transzformatív erőre, mely nem csak 
magát (magukat) az alkotó(ka)t, hanem a nézőket, befogadókat vagy interaktív alkotás esetében résztvevőket 
is átalakítja, megmozgatja. Az ember mint tapasztaló a testén keresztül, az érzékszervek segítségével szerzi 
az információt a külvilágból. Ahogy Dewey mondja, vannak bizonyos jellegzetes pillanatok, tapasztalások, me-
lyek kiemelkednek a hétköznapi érzékelés folyamából, és különösen „valódinak” tűnnek, emlékezetessé válnak. 

02 Shusterman 2010: 8.

03 Shusterman idézi Deweyt (2003: 80.)

04 Uo. 48.

05 Krémer 2014
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Úgy vélem, hogy a természetművészeti alkotás folyamatában – és ez akár a befogadói oldalról is elmondható 
– valami ilyesmi történik. Már ismerős, látott, tapintott tárgyak, anyagok kiemelődnek a hétköznapokból, új 
megvilágításba, új kontextusba, egyáltalán: egy másfajta figyelem középpontjába kerülnek, és ettől a figye-
lemtől megváltoznak a szemünkben, új életre kelnek. A produktum - kérdéses, hogy nevezzük-e műtárgynak 
- átlényegül, a gyakran efemer jelleg, a folyamatos változás, formálódás valóban „dinamikus élménnyé” teszi 
a létrehozást és a szemlélést is. És bár Dewey nem fejti ki részletesen, de érdekes, hogy kitér a környezet - mely 
egyben jelenti a személyes helyet és tágabb értelemben a társadalmi, történelmi, politikai hátteret - szerepére, 
az alkotás beágyazottságára.

Természetművészet a felsőoktatásban és a „kertemben”

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mint hallgató részt vehettem, és most mint oktató is részt vehetek 
az egri Eszterházy Károly Egyetemen a természetművészet szak működésében. Néhány alapvető információn 
túl a személyes tapasztalataimat osztom meg. Amikor a szak Erőss István vezetésével 2011-ben elindult, 
az első csoportok tagjaként egy számomra akkor teljesen új szemléletmóddal találkoztam az akadémikusabb 
művészetoktatás kereteiből szabadulva. Bár itt is nagy hangsúlyt kapott a klasszikusabb, hagyományosabb 
tendenciák és technikák oktatása, tehát nem maradtak el a részletes, naturális tanulmányrajzok, stúdiumok 
vagy a fej- és alakmintázás és ezek gipszöntése, de volt kerámia kurzus is, ahol korongozásra és egyedi ob-
jektumok építésére nyílt lehetőségünk. Az újdonságot azonban az anyagokkal való kísérletezés adta. A Környe-
zet- és téralakítás, az Alternatív plasztikai ábrázolás, illetve a Természetművészet kurzusok a megszokottól 
eltérő hozzáállást kívántak meg. Egy-egy adott témakörön belül nagy szabadságot kaptunk a megvalósítást 
illetően, egyéni utakon indulhattunk el. A különböző természetes és mesterséges anyagokkal való kísérle-
tezés, az újrahasznosítás, a talált tárgyak és anyagok felhasználása, átdolgozása a saját környezetemmel 
való kapcsolatomra is hatást gyakorolt. Egyszerre kezdett témát és anyagot szolgáltatni egy-egy munkához, 
különböző mechanizmusok, evidensnek vélt működések és jelenségek kerültek új megvilágításba és fókuszba, 
emelődtek ki a hétköznapi érzékelés megszokott ritmusából, az épített és a természeti környezetben egya-
ránt. A természetművészeti feladatok, kísérletek fontos része volt az évszakokhoz való kapcsolódás, az adott 
időszak lehetőségeinek felfedezése, kihasználása, az arra való reflektálás természeti környezetben, egyszerű, 
gesztusszerű beavatkozások, nyomhagyás a természet esztétikai képében. Volt, hogy csoportosan vonultunk 
ki egy-egy természetközeli helyszínre, de gyakran oldottuk meg egyénileg ezeket a feladatokat. A csoportos 
munkának előnye a közös gondolkodás, közös tapasztalás, kit mi fog meg a helyszínen az adott pillanatban, 
hogyan tudjuk az egyéni tapasztalásainkat közelíteni, hogy aztán mindenki azonosulni tudjon a létrejövő alko-
tással. A közösségi alkotás lehetőséget ad a monumentálisabb méretű munkák létrehozására, a művésztelepi 
munkafolyamatok esetében a közösségformáló hatás önmagától létrejön. Az egyéni megoldások esetében több 
lehetőség van az elmélyedésre, a saját lakókörnyezet megismerésére, újrafelfedezésére. Én a saját kertünkben 
és a környék mezőin, erdőiben találtam meg a „játszóteremet”, és mintegy „meditációs objektummá” váltak 
az anyagok, a tárgyak, a szerves, folyamatosan változó matéria és a természet elemei. Megfigyelhető, hogy 
előbb-utóbb a folyamat részévé válik a saját természetfelfogás újragondolása, az egyéni kapcsolat keresése 
és sok esetben az igény a közvetlenebb tapasztalásra, így megjelenik a saját test „használata”, hogy az ember 
valóban a saját bőrén tapasztalja meg a természet erőit és elemeit, és az önkifejezés új rétegét fedezze fel. 
Sok olyan alkotónál, akik valamilyen formában foglalkoznak természetművészettel, megfigyelhető a saját test 
bevonása, egy természetművészeti akciónak, folyamatművészeti kísérletnek, performansznak vagy magának 
a gesztusnak a részeként, létrehozójaként. Például Teresa Murak egy akciójában addig feküdt egy víztől duz-
zadt magokkal teli kádban, míg saját meztelen testének melegétől kicsíráztak, kihajtottak a növények, vagy 
olyan ruhát vett magára, amelyet a textilbe csíráztatott növények szőttek át, és ebben a ruhában különböző 
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helyszíneken fotóztatta magát.6 De ott vannak Ana Mendieta munkái is, aki a saját testén keresztül folytatott 
sajátos párbeszédet a földdel, az elemekkel és a szülőföldjével. „Silueta” című sorozatában arccal a föld felé 
fekszik, és testének lenyomatát használja fel változatos módokon és helyszíneken, reagálva a hely sajátossá-
gaira, a női test és a föld formai találkozására, archaikus, szakrális hangulatot teremtve, és nyers, elementáris 
erőket idézve meg. Megfigyelhető egyfajta vágy a teljes egybeolvadásra, több olyan fotót láthatunk róla, ahol 
eltűnik a környezetében, növények, kövek vagy sár fedi be a testét.7 De megemlíthetőek itt Erőss István body art 
jellegű akciói is, melyek különböző országokhoz és kultúrákhoz kötődnek. Ezekre a későbbiekben visszatérek. 
Tanulmányaink alatt a feldolgozandó témák és kérdéskörök hozták magukkal ezt a szemléletmódot is, idővel 
a legtöbb hallgató megszerezte ezt a szomatikus tapasztalatot. Saját esetemben ezt megelőzte egy tavaszi 
kísérlet a kertben. Egy négyzet alakú gödröt ástam, amelybe a kiásott agyagos földet helyeztem vissza kockába 
tömörítve, majd különböző variációkat dokumentáltam, ahogy kiszárad, megreped, virágszirmok ragadnak 
bele, elmossa a víz, stb. Már akkor erős késztetést éreztem arra, hogy ezzel az agyagos földdel közvetlenebbül 
érintkezhessek, és végül megtaláltam a módját, hogy a kiásott gödörbe illesszem a saját testem. Három verzió 
készült, három különböző állapot megjelenítése. Fontos kérdés ezeknek a munkáknak a bemutathatósága, 
dokumentálása, mely értelemszerűen fotó vagy videó formájában történik. Szerettem volna egy olyan mó-

06 Supińska-Polit 2002

07 https://www.moma.org/artists/3924. Utolsó letöltés: 2021. december 17.
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dot találni, ahol a természetművészeti akció fotói nem csupán dokumentációk, hanem önálló alkotásként is 
működhetnek, mondjuk egy fotóinstalláció formájában. Ezek az 1 x 1 méteres képek a földre kerültek, fekete 
fakerettel körbevéve, így fokozatosan egyre közelebb haladva a térben tárul fel, hogy mit takarnak a keretek, és 
mit is láthatunk a képeken, egyfajta illuzionisztikus hatást keltenek, mintha valóban megnyílna a föld. 

Elkerülhetetlen, hogy ezen a területen találkozzunk az ökológia, a fenntarthatóság fogalmával, és olyan kér-
désekkel, amelyek a környezeti szempontokat, a természetről való gondolkodást, a társadalmi jelenségeket és 
mindezek művészettel való viszonyát érintik. Természetesen egyéni választás kérdése, hogy ki mennyire ássa 
bele magát ezekbe a kérdésekbe, és egyáltalán: mely aspektusaikat ragadja meg, mely rétegeikre reflektál 
a munkáiban. A szak az irányvonalaiban nem szab határokat. A különböző anyagkísérletek mentén a fenn-
tarthatóság és fogyasztás kérdéskörére reagálva kezdtem el kelt tésztával mint a plasztikáim médiumával 
dolgozni, és ebből egy többéves folyamat lett, nonfiguratív és figurális, nyers és sült formájában is használtam 
ezt az anyagot, vagyis együttműködtem a saját önformáló erejével, törvényszerűségeivel. Az efemer jelleg, 
a folyamatos változás pedig extra réteget adott ezeknek az installációknak. De a szak hallgatóinak munkáiban 
megjelentek még más, akár a népi építészeti kultúrára emlékeztető anyagok is, mint a vályog vagy például 
szőlőkaróból, venyigéből és vályogból épített figurák, kurkumával töltött üvegfej, olvasztott cukorfelszínnel 
formált test, betonöntvény hasak deszkaveknikben, szotyihéjjal burkolt emberalak. 
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Emellett a különböző magyarországi és nemzetközi művésztelepek, szimpozionok és biennálék jó lehetőséget 
adtak – és adnak – a kulturális kicserélődésre, új nézőpontok és gyakorlatok megismerésére, esetleges kol-
laborációknak biztosítanak terepet. A teljesség igénye nélkül csak egyet emelek ki, a dél-koreai Yatoo csoport 
Természetművészeti Biennáléját, melyen számos hallgató vehetett részt asszisztensként, sőt pályázat útján 
többen a rezidens programban is helyet kaphattak.

Itt találkoztam először olyan „múzeumpedagógiai” jellegű foglalkozással, amely a szabadban zajlik, ahol a land 
art és természetművészeti alkotásokat szemlélve, azokra reflektálva tevékenykednek a látogató gyerekek, sőt 
több alkalmas, tematikus foglalkozásokon vesznek részt, megtanulnak egyszerű eszközöket használni, erdei 
hajlékot építenek, és egyéb tárgy- és környezetalakító technikákat sajátítanak el, miközben a környezetükről 
is tanulnak.8

Ezek a benyomások motiváltak arra, hogy elkezdjek a környezeti neveléssel foglalkozni, pontosabban annak 
támogatásával, a vizuális nevelés, és kifejezetten a természetművészet eszközrendszerével. A továbbiakban 
ennek a folyamatnak egy-egy állomását mutatom be.

A hely- és közösségalapú szemléletmód

A neveléstudományi fókuszú doktori kutatásom közben egy olyan pedagógiára akadtam, melynek alapelvei 
és módszerei felkeltették a figyelmemet, egyrészt a környezeti nevelés kapcsán, másrészt a helyről való gon-
dolkodás jellegzetessége miatt. Ez a place-based, azaz hely- és közösségalapú pedagógia, mely alapvetően 
az 1980-as évek Amerikájából származik, az akkori környezeti nevelési programokból nőtte ki magát.

A place-based pedagógia sok ponton visszanyúl Dewey pedagógiai gyakorlatához és elveihez. Ugyanakkor 
meg is haladja azokat, túllép azon az elven, hogy az iskola az életre készít fel, reprodukálja a társadalom cse-
lekvésformáit, és lemodellezi a társadalmat az iskola rendszerében, ehelyett viszont kilép a valós életbe, és 
azt tekinti valódi tanulási környezetnek. Természetesen a fókusz változó, ahogy a helyszín is. Kezdetben főleg 
az ökológiai szempontok, a természeti és a rurális környezet megismerése és védelme dominált, ám azóta a PB 
pedagógia látótere is kiszélesedett. Röviden összefoglalva a „place-based” pedagógia célja annak támogatása, 
hogy a környezet, a kultúra és az oktatás mint összefonódó egység része legyen az oktatás diskurzusainak 
és gyakorlatának, kiemelten figyelembe véve a hely-specifikus kapcsolatokat és az ún. „eco-justice” etikus 
szemléletét, a különböző kultúrák és ökoszisztémák kapcsolatát.9

A helyeken keresztül képesek vagyunk kapcsolódni a természeti és kulturális környezetünkhöz, a helyérzékelés 
(sense of place) képessége erősíti a kapcsolatot. A helyalapú oktatás képessé teszi a tanulókat arra, hogy felfe-
dezzék a helyi bioszférát, feltárják a geológiai folyamatokat, a hely történelmét, az ott élők életének változását, 
és igazi mélységükben megértsék az ezek közötti összefüggéseket, szembenézve akár az árnyoldalaikkal is. Ez 
a megismerés és tudatosodás megfelelő módon alakítva motiválhat és részvételiségre biztathat, generációk 
között építhet hidat, elősegítve az ökológiai integritást és a kulturális fenntarthatóságot.10

08 http://www.natureartbiennale.org/en/bbs/board.php?bo_table=education3. Utolsó letöltés: 2021. december 10.

09 Graham 2007: 375-391.

10 Semken és Brandt 2010: 287-302.
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Pedagógiai értékét tekintve Gruenewald öt fontos dimenziót jelöl meg: perceptuális, társadalmi, ideológiai, po-
litikai és ökológiai.11 Megfogalmazásában ez a fajta oktatás ugyanúgy transzdiszciplináris jellegű, ahogy a hely 
konstrukciója is. Ez a tudományköziség változatos lehetőséget nyújt a világ holisztikus megismerésére, lehetőség 
nyílik a különféle szakterületekkel és az ott dolgozókkal interakcióba lépni, a projektekben kutatóvá, tervezővé, 
megvalósítóvá, alkotóvá válni. A tanulói aktivitás növelése és az ismeretek azonnali gyakorlatban való alkalmazása 
által egy olyan réteg alakul ki, akinek érdeke a közösség hosszútávú jólléte és működése, és ezért tenni is képes.12 
 A művészetek, az alkotó tevékenység gyakran részei a PB projekteknek, és az érzelmi kapcsolódásra építenek. 

Az alkotás, a művészeti tevékenység, az esztétikai elragadtatás sajátosan magában hordozza az általa fel-
dolgozott, feltárt témához, kérdésekhez való érzelmi kapcsolódás lehetőségét. A művészeti nevelés hatásos 
kontextusteremtő, előidézve az érzelmi köteléket, nemcsak az ökológia érdekében, de akár a valahova tartozás 
(hely, környezet, közösség, életforma) és kapcsolódás emberi érzésére, vágyára is reagálva. A kortárs művészet 
gyakran vizsgálja az elidegenedés érzését, témakörét annak társadalmi és fizikális aspektusában egyaránt, 
illetve az ember természethez fűződő viszonyát. Az ökoművészet és az ökoművészeti nevelés ezekhez a kér-
désekhez kapcsolódva igazolja létjogosultságát és keres holisztikus kapcsolatokat.13

Egy, a PB pedagógia modelljeit összegző könyvben14 találhatunk művészetalapú projektet is, mely a városi 
környezetben kísérli meg a hely megismerésének, a hellyel való kapcsolódásnak a támogatását. Az oktató 
arra próbálta rávezetni a diákjait, hogy szemléljék friss szemmel a környezetüket, és ne csak a tömegmédia, 
a fogyasztás, a TV-műsorok szűrőjén keresztül, keressenek egyéb kapcsolódási pontokat és személyes jelen-
téseket az épített környezetben, mindezt valamilyen alkotó tevékenységben bemutatva. A többalkalmas projekt 
részeként rendszeresen járták együtt a várost, gyűjtöttek motívumokat, értelmezték újra azt a környezetet, 
amelyben nap mint nap megfordulnak.

Ilyen városi place-based projektből kevesebb van, ez a pedagógia eleinte a rurális és a természeti környezetre 
fókuszált, a forrásokban is inkább ezek lelhetők fel, és találhatunk land art projekteket is. Ugyanakkor a pla-
ce-based pedagógia sem korlátozódik egy-egy területre, számos módszertani megoldást szabadon beépít, és 
bármilyen helyre és közösségre szabható.

Ez a szemléletmód nem kifejezetten új keletű, és nem csak az Egyesült Államokra korlátozódik. Számos pár-
huzam, egybehangzó gondolat és módszer fedezhető fel a Waldorf-pedagógiában, a természethez és a rurális 
környezethez való kapcsolódás, a fenntarthatóságra nevelés, a művészettel nevelés és a közösség alakítása, 
a részvételiség pedig következetesen, szervesen a része.15

A hely-és közösségalapú pedagógia elvei, módszerei saját szervezésű táboraimban is megjelennek, kiegészülve 
land art és természetművészeti kísérletekkel, melyekre a későbbiekben részletesen kitérek. 

11 Gruenewald 2003a: 619.

12 www.gettingsmart.com. Utolsó letöltés: 2021. november 19.

13 Vasko 2016

14 Gruenewald és Smith 2008

15 Mészáros és Egervári 2021: 21-45.
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Hely- és közösségspecifikus művészet a természetművészet kontextusában 

Hely és közösség témaköre a képzőművészet kontextusában is vizsgálható. A helyspecifikus művészetet a nyu-
gati kultúrában az 1960-70-es években kibontakozó új alkotói attitűdök és módszerek hozták magukkal, pél-
dául a minimalista szobrászat sajátos felfogása, mely aztán a land art, progress art, performance, body art stb. 
kibontakozását inspirálta. A mű létrehozásában, bemutatásában, befogadásában a környezetnek meghatározó 
szerepe van. Az alkotás az adott hely részévé válik, és nemcsak a hely fizikai aspektusát, de a kulturális, társa-
dalmi, politikai rétegeit is figyelembe veszi. Ekkortól a művész már a kültéri épített és a természeti környezetben 
is alkot, és a helyspecifikusság nem csak a galéria termeiben való specifikus elhelyezésre, installálásra kor-
látozódik. A későbbiekben gyakran különféle ökológiai, szociális, kulturális problémákra irányítják a figyelmet, 
és a befogadás, bemutatás kérdéseit elemzik a projektek.16 Ezekben a programokban a művészek sokszor 
helyi csoportokkal, közösségekkel együttműködve hozzák létre az alkotást, illetve az együttműködés maga is 
az alkotás fontos eleme.

Erőss István body art jellegű akciói, melyeket különböző kontinensek és országok földrajzi, társadalmi, politikai 
kontextusában, adott helyekhez és közösségekhez kötődően valósítanak meg, erőteljesen tükrözik a mű-
faj többrétegű lehetőségeit és azokat a szempontokat is, melyeket a hely- és közösségalapú szemléletmód 
kapcsán összegeztem. Az alkotó egy rezidensprogram vagy művésztelep keretében megismerkedik a helyi 
kultúrával és a helyszín adta lehetőségekkel. Könyvében ír arról, hogy Indiában a 2008-as Sandarbh Workshop 
résztvevői, köztük nyugati művészek milyen élményeket szereztek a helyi közösségek életébe belelátva, amikor 
akár többnapos esküvői szertartásokon vagy más szakrális eseményeken vettek részt. Erőss a saját identitá-
sának határait feszegetve a testét használta médiumként, és egy helyi hennafestővel esküvői motívumokat 
festetett még igencsak fehér felsőtestére, melyeket aztán napozással „égetett” bele a bőrébe, mintegy nap-
tetoválást hozva létre. A dokumentáció módja is a helyi kultúra jellegzetességére reflektált, helyi fotóstúdiók-
ban, népszerű színes hátterek előtt fotózkodott, és az elkészült képek kikerültek a műhelyek kirakatába is, ami 
nagy érdeklődést váltott ki a helyi közösségből, így párbeszéd alakult ki a művész és a mikroközösség között.17

Ez az attitűd más hasonló projektjeiben is követhető, és jól példázza azt, ahogy a társadalmi és kulturális kap-
csolódás több szinten – az identitás többirányú megközelítése, egyéni tapasztalás, a test mint tapasztaló és 
közvetítő médium, a hely és a közösség megfigyelése és annak részévé válás – a művészet eszközeivel valósul 
meg, és a természet mint közreműködő erő ez esetben a napsütés formájában jelenik meg.

Hely- és közösségalapú pedagógia és természetművészet – 
táborok, foglalkozások általános iskolás gyerekekkel

A 70-es és a 80-as évektől kezdve folyamatosan alakul a környezeti nevelés tartalma, módszerei pedig bővül-
nek. A jelenkorban, melyet nevezhetünk antropocén kornak is, nem csak a környezeti nevelés és a környezetvé-
delem tartalma problematikus. Magukat a környezetről és a természetről alkotott fogalmainkat, felfogásunkat 
kell újragondolnunk, hiszen az ember környezetalakító hatása, beavatkozása jelenleg olyan mértékű, hogy 
meghaladja a környezetünk saját magára gyakorolt hatását, és lassan alig beszélhetünk valós természetről, 
vadonról. Elengedhetetlen, hogy a felnövő generáció is tudatosuló tapasztalatokkal rendelkezzen a környe-
zetéről, legyen az épített vagy természeti, és kialakítsa saját fogalmi köreit, reflexióit, kritikai szemléletét. 

16 Rezsonya 2007

17 Erőss 2011: 77-80.



///      29

A természeti környezetben zajló „nature art” vagy „eco-art” foglalkozáson előtérbe kerülnek az érzékszervi 
tapasztalások, a természethez való személyes viszonyulás, a környezet- és téralakításon keresztül pedig a kör-
nyezeti attitűd, a környezetünkről, a természetről való tudás és akár az anyagismeret, a tárgykultúra is. Nem  
utolsó sorban pedig ott van a vizuális nyomhagyás öröme, egy vizuális-esztétikai probléma megoldása, az ön-
kifejezés új formája, az iskola falai közül kiszabadulva újszerű munkaformában, „új” anyagokkal és eszközökkel, 
ökológiai szempontokat figyelembe véve, a természettel együttműködve.

A felső tagozatosok számára szervezett szakkörökön, foglalkozásokon a környezeti nevelés a vizuális alko-
tással kapcsolódik össze. A táborokban a tematika és a program a helyi környezet adottságaira épül, a rurális 
és természeti környezet, az ott élők életmódjának megismerése, a kulturális és természeti értékek vannak 
a középpontban. Minden tevékenységhez kapcsolódik egy átgondolt vizuális alkotó feladat is.

Saját képzőművészeti, természetművészeti alkotómunkám tapasztalatait belesűrítve tervezem meg a fel-
adatok struktúráját és a megvalósításhoz vezető utat, melyet közösen formálunk tovább a vizuális nevelő és 
képzőművész kollégákkal. A valóság megfigyelése (pl.: fa- és egyéb növényrajzok, festmények, frottázsgyűjtés, 
abból tájkép készítés), a természetes anyaghasználat (hangszerkészítés, makettezés), a természetfotózás és 
akár a tűzrakás, a nyársbot megfaragása, az egyéb tárgykészítés mind az egyéni természetművészeti és land 
art alkotás létrehozását előzi meg, illetve készíti elő.
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A Balaton-felvidéki rurális környezetben megvalósult alkotótáborokban a vizuális alkotás a hely- és közösséga-
lapú pedagógia mentén egy helyi jellegzetességre is reflektált. Például megnéztük a Hellowood művésztelepét, 
megfigyeltük a faszerkezeteket, a jellemző épületeket, épületelemeket és ezekre hangolva kis csoportokban 
készítettünk maketteket természetes anyagokból, megvitatva azt, hogy milyen fontos és tipikus épületekkel 
találkozhatunk egy magyarországi faluban. Majd léptékváltásként a tábor környezetében fellelhető növényekkel 
ismerkedtünk, és lenyomatokat, „növényfosszíliákat” készítettünk agyagból és gipszből. Falulátogatás során 
különböző témák és szempontok szerinti fotós gyűjtőfeladatok támogatják a környezet megismerését, hogy 
ne csak nézzünk, hanem lássunk is. Ez arról is képet ad számunkra, hogy az adott korosztály mit vesz észre 
a környezetéből, mit tart vizuálisan érdekesnek, és hogyan értelmez egy-egy látványt és magát a feladatot.
 
A kifejezetten természetművészeti munkák esetében a helyi adottságokat felmérve, minimális anyag és esz-
közhasználattal reflektálunk a természet formavilágára, esztétikumára, folyamatokra, anyagbeli sajátosságok-
ra, a hely szellemére, vagy akár konkrét témát dolgozunk fel ezekkel az eszközökkel. Az egész nagyon kísérleti, 
és sokszor ösztönös az újfajta kifejezésmód próbálgatása. Nem véletlen, hogy az ilyen jellegű foglalkozások 
például a tábor vége felé vannak, addigra azért mindenki ráhangolódik a folyamatra… De természetesen nem 
garantált, hogy mindenki ugyanúgy megéli, ráérez, és mindenkinek ugyanúgy felkelti az érdeklődését, így a fog-
lalkozásvezetőnek az is feladata, hogy adaptívan reagáljon erre a helyzetre, valahogy vonja be ezeket a tanu-
lókat is, alakítsa úgy a foglalkozást, hogy mindenki találjon benne valamilyen kihívást, szerepet. Például egy 
természetművészeti alkotás létrehozásakor előfordulhat, hogy valakit jobban leköt a fotózás, így az ő szerepe 
a dokumentáció lesz, több szögből fotókat és videót készít a munkálatokról és a kész alkotásról is. Aztán lehet, 
hogy valaki kevésbé vette ki a részét a munkából, de saját indíttatásból „tárlatvezetést” tart a helyszínen létre-
jött különböző munkák között. Akkor ez is értékelendő, elismerhető megnyilvánulás, ami egyfajta önállóságra 
is utal. A páros vagy kiscsoportos munka során fontos szempont a kismértékű beavatkozás és a környezet 
védelme. Ha használunk valamilyen kötözőanyagot, akkor könnyen lebomló, természetes anyagokat viszünk, 
de az is előfordul, hogy közvetlenül a dokumentálás után lebontjuk a kompozíciókat. 
 
A fotózás és videókészítés új dimenziót ad ezeknek a munkáknak, és bár ezeknek az elmúlás megtapaszta-
lása és elfogadása is része, az új generáció számára az is természetes, ha valami már csak digitális módon 
őrizhető meg, vagy csak ebben a formában látható, kiállítható. Kiss Virág művészetpedagógiai és művészet-
terápiás szemszögből az efemer jellegű alkotás lehetőségeit kutatja. Milyen rétegeket tár fel a mulandó jel-
leg az egyébként tárgyállandóságra törekvő vizuális művészetpedagógiában? „Az efemer, vagyis ideiglenes 
jelleg művészetterápiás szempontból is izgalmas helyzetet teremt, mert az elmúlás, elengedés, az »itt és 
most« jelentősége akár mély művészetterápiás fókuszban: játék és gyermekkultúra téma lehet. Lehet dolgozni 
a veszteséggel és az elengedéssel, de ez az ideiglenességre építő alkotói helyzet nagyon pillanat-érzékeny, 
szükségszerűen meg kell teremteni és tudatosan meg kell élni azt a kiemelt »most« pillanatot, amikor éppen 
létezik, ezért az ilyen közösségi tevékenységek jellegüknél fogva némileg rituálisak, fontos a közös figyelmi 
fókusz megteremtése, a művet létrehozó alkalom dramaturgiája és koreográfiája.” 18 Kiss szintén kiemeli 
a közösség szerepét, a közös figyelem, cselekvés és folyamat rituális jellegét, a cselekvés tudatos tervezését, 
de ahogy egy rituáléban, itt is helye van a spontaneitásnak, az adódó helyzetekhez való alkalmazkodásnak. 
 
A résztvevők bepillantást nyerhetnek abba, hogy egy más nézőpont mennyire megváltoztathatja a mű jel-
legét, jelentését, hangulatát, és abba, hogy hogyan alakítható a kontextus. Az alkotások dokumentálásakor 
a saját test body art jellegű bevonása is szerepet kaphat. Ez alapvetően egy természetes folyamat, főleg 

18 Kiss 2021
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a kisebb, például alsós korcsoport esetében, ahol még nem olyan távoli a természetben való játék, az odú, 
a rejtekhely keresése, az építés és rombolás élménye, vagy akár ruhák, ékszerek készítése növényekből, vagy 
az anyaggal való érintkezés öröme, a sár gyúrása, a maszatolás, az ösztönös térrendezés. Ezzel a korcso-
porttal előnyös valamilyen történet, mese feldolgozása és a foglalkozás előkészítése. Atmoszférateremtés, 
mondhatni varázslás történik, és ennek terében jön létre az alkotás. A saját hely, amely biztonságot nyújt, óv, 
komfortos, és vizuálisan is kielégítő, izgalmas, és magától ingerli őket arra, hogy belemásszanak, a részé-
vé váljanak. Azok a gyerekek is közelebb kerülhetnek a művészi kifejezés megtapasztalásához, akik esetleg 
nem szereztek sikerélményt a rajzolásban, festésben, úgy érzik, nem elég „ügyesek” vagy „tehetségesek” 
ezen a téren, vagy korábbi negatív élményeik elvették a kedvüket és önbizalmukat az alkotástól. Itt elsza-
kadhatnak a „szép” vagy „jó” mű fogalmától, amit számukra általában az jelent, hogy mennyire valósághű  
egy rajz vagy festmény, mennyire dekoratív, színes, figyelemfelkeltő vagy éppen humoros, megbotránkoztató. 
A rajzfejlődési szakaszokat figyelembe véve elmondható, hogy körülbelül 12 éves kortól megjelenik egy önk-
ritikusabb, elégedetlenebb hozzáállás, a valósághű ábrázolásra való törekvés, amelyben nincs mindenkinek 
egyformán sikerélménye. Ugyanekkor érdemes a plasztikai és design képességeket előhívni, és térbeli alkotások 
létrehozására ösztönözni a kiskamaszkorba lépő gyerekeket. Majd 14 éves kortól egy ösztönösebb, a gyer-
mekkor vizuális nyelvéhez való visszafordulás is felfedezhető, szimpatikussá válik a firka, a graffiti és a minél 
többféle vizuális nyelv és technika kipróbálása. A tehetségesek számára ez az időszak gyakran mélypontot is 
hoz.19 Ezekhez kapcsolódva is úgy gondolom, hogy kifejezetten ebben a korcsoportban még inkább előnyös 
a természetművészetre alapozó művészetpedagógiai gyakorlat. Egy újfajta kifejezésmóddal és eszköztárral 
találkoznak az iskola falai közül kiszabadulva, ahol tere van a kísérletezésnek, az önkifejezés pedig nem szok-
ványos módon és környezetben történik, ami önmagában motiváló lehet. 
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19 Lowenfeld (1970) táblázata a rajzfejlődési szakaszokról, idézi Kárpáti 2005: 17.
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Egy-egy téma a lehetőségekhez mérten továbbfűzhető, az alkotásokról készült fotók – melyeket a diákokkal 
együtt készítünk – újra bevihetők a tanórára, beszélgetésindítóként kiváló asszociációs felületet biztosítanak, 
vagy kiindulási pontjai lehetnek egy újabb tervezési feladatnak. A fotókból és akár a videókból ugyanúgy kiállítás 
rendezhető az iskolai és a tábori környezetben is.

Összefoglalás

Talán a különböző témakörök kulcsszavaiból is kitűnik, hogy ezek a látszólag szerteágazó területek sok ponton 
tudnak kapcsolódni egymáshoz. Ahogy művészetelméleti, képzőművészeti, kortárs művészeti, művészetpe-
dagógiai, környezeti nevelési és egyéb módszertani jelenségekkel találkoztam a saját - alkotói, kutatói és 
pedagógiai – munkám során, fokozatosan egy rendszer állt össze belőlük. Ez a folyamat még nem zárult le, 
így ennek egy állomása, szelete rajzolódik ki a tanulmányomból a holisztikus és transzdiszciplináris szemlélet 
mentén. A szómaesztétika testen keresztüli megéléssel, gondolkodással, tapasztalással kapcsolatos központi 
motívuma rezonál a természetművészet zsigeri, érzékszerveket bevonó tapasztalására, transzformatív erejére, 
amely eleven élményt adhat. Ez a formáló erő és a hétköznapi érzékelésből kiemelkedő élő élmény – mint „vi-
tális tapasztalat” – implicit vagy explicit módon nevelő hatású lehet. Ugyanígy a természetművészeti és egyéb 
environmentális, installációs alkotások is bírhatnak környezeti nevelő szereppel, de maga az alkotói folyamat 
megélése is segítheti az érzelmi bevonódást, erre pedig számos pedagógiai irányzat, többet között a hely- és 
közösségalapú pedagógia is épít. Ugyanakkor a neveléstudományi és pedagógiai eredmények, módszerek is 
visszahathatnak az alkotói tevékenységre, tudatosítva például egy-egy folyamatot, metódust, összefüggéseket, 
és további irányokat és kísérleti lehetőségeket kínálva.
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„Lábunk nyomán minta terem”.
Csoportrehabilitációs kísérlet 
a természetművészet eszközeivel 

Lipkovics Péter
tanársegéd, DLA-hallgató

Várakozásaim szerint a természetművészet és az ember alapösztöneit megmozgató barkácsoló tevékenység 
összekapcsolása olyan eszközt adhat a pedagógus/művész kezébe, amelynek módszereivel kisebb közösségek 
közelebb kerülhetnek viszonyrendszereik rehabilitálásához, és egészségesebb, organikusabb viszonyt építhet-
nek ki környezetükkel. Ebből az irányból közelítve a technikai civilizációval még meg nem fertőzött természeti 
népek kultúráját vagy a két keze munkájából élő parasztgazdálkodó funkcionális és letisztult formakincsű tárgyi 
világát példaként kezelhetjük, és így az annyira áhított környezettudatos gondolkodás térnyerését és az ökoesz-
tétika által pallérozott ízlésvilágok létrejöttét párhuzamosan egymást fejlesztő folyamatként is értelmezhetjük.
 
Mint az Egerben természetművészeti szakirányon végzett és a Vizuális és környezetkultúra tanár – Tehetség-
fejlesztő tanár MA képzésben résztvevő diák, 2016 szeptemberétől 2017 áprilisáig élesben is kipróbálhattam 
frissen formálódó elképzeléseimet, amikor egy szomolyai cigány fiatalokból álló csoport projektmunkájának 
művészeti vezetésével bíztak meg. Az itt szerzett pozitív és negatív tapasztalataimat adom közre, egyfajta 
naplózható bizonyítékaként annak a munkának, amelynek során számos elméleti előfeltevésem bizonyult 
tévesnek, vagy legalábbis az adott körülmények között alkalmatlannak, s amely munka eredményei talán fo-
gódzóul szolgálhatnak további feladatok megfogalmazásához.1

A 15-20 éves roma fiatalokkal való együttműködés kereteit alapvetően az határozta meg, hogy a program része 
volt egy nagyobb projektnek, amelyet a SZETA Egri Alapítványa nevű civil szervezet hívott életre azzal a kiemelt 
feladattal, hogy a bevont szakemberek hat falu roma lakosságát igyekezzenek kulturális téren megmozgatni. 
Mindegyik településnek más és más művészeti, illetve kézműves tevékenységre kellett felfűznie a magáét. Én 
a szomolyaiakkal a street art témakört kaptam, s ezen a feladatkörön belül a következő pályázati feltételeknek 
kellett megfelelnünk:

◊ legalább hat közösségi műalkotás létrehozása, amely köztéri szereplésre és akár az országos nyilvános-
ság előtti megjelenésre is alkalmas;

◊ legalább kéthavonta a projektben szereplő hat település közös programján való részvétel, ahol workshop 
jelleggel kell bemutatnunk az addig elvégzett munkánkat;

◊ a pályázati időszak végén egy záró rendezvényen való részvétel, ahol egy képzőművészeti kiállításon 
dokumentálhatjuk az eredményeinket.

Ebben a projektben már az első pillanattól világos volt számomra, hogy bizonyos értelemben teljesen új uta-
kat kell bejárnunk, és a street art műfaját át kell értelmeznünk a falusi környezetben. Emellett azt a kényes 
problémát is fel kellett oldanunk, hogy – a falu cigány közösségének részeként – a csoport úgy jelenjen meg 

 01 Ez a tanulmány a mesterképzés során készült szakdolgozatom sűrített változata.
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a nyilvánosnak szánt műalkotásokkal, hogy azokkal ne dúlja szét a lakosság kisebbségi-többségi viszonyrend-
szerének igen kényes, feszültségekkel teli egyensúlyát. Mindezeket szem előtt tartva a pályázati felelősökkel 
a következő alapvető célkitűzéseket állapítottuk meg:

◊ olyan programot kívánunk adni, amelyben a fiatalok megtalálhatják a munkában való feloldódás lehetőségét;
◊ a cél az együtt dolgozás közösség- és egyénfejlesztő hatásának megtapasztalása;
◊ az alkotómunka sikerélményének megtapasztalása;
◊ az énkép fejlesztése;
◊ az igényes, a nagyobb közösség előtt is felvállalható minőség;
◊ és nem utolsósorban olyan rokonszenves példa mutatása, amely javíthatja a roma közösség megítélését 

a többségi társadalom közegében.

Az ezekhez a célokhoz rendelt eredeti programtervem számos előfeltételezése azonban már a gyakorlat első 
próbáit sem állta ki. Ezek a lányok, fiúk például nem emlékeznek, s úgy tűnik, nem is akarnak emlékezni a roma 
kultúra formavilágára, nem ismerik mese- és mondavilágukat, sőt cigányul sem beszélnek, egyedül a zene és 
a tánc terén őriznek némi – bár jócskán felhígult ízlésű – cigány hagyományt. Lányi András megállapításai ijesz-
tő egyezést mutatnak az általam tapasztaltakkal: „A hagyománnyal sajnos ugyanaz a gond, mint a termőta-
lajjal. Ameddig megvan, természetesnek találjuk a létét, de ha egyszer elpusztul, évszázadokba telik, ameddig 
újratermelődik, vagy pedig örökre kopár, meddő marad a táj, gyökértelen a nép, talajtalan a jobbító szándék.” 2

 
Az irányításommal dolgozó csoportban is hasonló kulturális erózió eredményét figyelhettem meg. A fiatalok 
a tudatosan felvállalható cigány értékeik felismerése és integrálása helyett az arctalan asszimilációt választják. 
Ennek a beolvadási szándéknak a legkönnyebben, legkényelmesebben követhető magatartásformája pedig 
a többségi társadalom fogyasztói szokásainak követése. A nyomortanyákon szocializálódott család kulturális 
örökségéből, a tanulatlanságból, az alacsony szociális státuszból és a többségi társadalom által lenézettnek, 

02 Lányi 2015: 111.

Fotó: SZOMARO
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számkivetettnek megélt származásból azonban olyan kisebbségi érzések, gondolkodási és viselkedési minták 
születnek, amelyek eltorlaszolják a sikeres beilleszkedés amúgy is keskeny ösvényeit. Ennek a vesztes pozíci-
ónak közvetlen feladatunk szempontjából is volt egy jól kitapintható következménye, ez pedig a gátolt kreati-
vitás. A sikertelenségtől való – még önmagunk előtt is leplezett – félelem egyrészt bénítja az alkotó fantáziát, 
másrészt nem hagy elmélyülni.
 
Alapföltételezésem az volt, hogy a társaság vevő lesz olyan alkotások elkészítésére, amelyek talált természeti 
formákat és újrahasznosítható anyagokat, tárgyakat építenek magukba. Erre kívántam felépíteni a több hó-
napos projektmunka szerkezeti vázát is. Azonban a már fentebb vázolt asszimilálódni vágyó attitűd s ezzel 
kapcsolatban a hulladékfeldolgozás pejoratívvá váló felhangja, illetve a művészetről alkotott sztereotip elkép-
zelések ezt az irányt javarészt ellehetetlenítették. Ezek mellett azt is konstatáltam, hogy a csoportomba járók 
legtöbbje nem tud vagy nem mer rajzolni. Sok hiányosságot vettem észre olyan alapvető rajzi készségekben, 
mint a kör szabadkézzel való megrajzolása, az ábrázolt egyszerű forma szimmetriájának megtartása, vagy 
a használt felület méretének optimális kihasználása, így pedig még a másolás is komoly nehézségekbe ütkö-
zött. A véletlen sikerültségek szinte óvodás kézjegyei a felnőtt (sztereotip) értékítélettel párosulva – néhány 
üdítő kivételtől eltekintve – nélkülözték a belső látás frissességét. Tovább nehezíti a problémát, hogy minden 
fiatalnál ott az okostelefon, amelynek végtelen vizuális kínálata folyamatos utánpótlást biztosít a képi köz-
helyekkel amúgy is teletömött képzeletüknek. Ugyanakkor megszokták, hogy otthon és az iskolában, illetve 
néhányuknál a munkahelyen csak utasításokat kell végrehajtaniuk, s így nem alakult ki bennük a személyes fe-
lelősséggel járó tervezés és döntés gyakorlata. Ennek egyik következményeként a projektmunka alapját képező 
közös, illetve önálló tervezés metódusát alig tudják értelmezni, munka közben pedig hamar elvesztik érdeklődé-
süket. Viszont nagyon szeretnek párban, kisebb csoportokban együttműködni, ez pedig olyan lehetőséget adott 
a kezembe, amellyel éppen ezt a közös tevékenykedés iránti igényt lehetett a projekt motorjaként kiaknázni.
 
Eredetileg olyan projektrendszerű feladatok kidolgozásán gondolkoztam, amelyek az önkifejező, kreatív befelé 
figyelés eredményes megnyilvánulásainak engedtek volna teret. Ez a megközelítés azonban feltételezte a még 
jól hozzáférhető autentikus szellemi gyökereket. A fentiekben azonban már kifejtettem, hogy – az általam 
ennyi idő alatt feltérképezhető mélységekig – már megtörtént a roncsolódás. Ezért olyan témákat, kifejezési 
formákat és technikai megoldásokat kerestem, amelyek a rehabilitáció lehetőségeit tehetik elérhetővé. Sokat 
töprengtem azon, vajon célravezető-e a roma kulturális gyökereket megkeresni, feleleveníteni, de – tekintettel 
a fiatalok életkorára (15-20 év) – nem tűnt reális esélynek ez a megközelítés. Sokkal valószínűbbnek tűnt, hogy 
a kortárs problémák, jelenségek feldolgozása, a saját élettapasztalatuknak megfelelő gyakorlati megközelítés 
hatékonyabban utat tör az önkifejezés és ezzel a reálisabb önértékelés megalapozása felé.
 
Komoly dilemmával járt tehát az a kérdés, hogy mennyire hagyatkozhatom a fiatalok önálló kreatív megnyilvá-
nulásaira, s mennyiben kell konkrét feladatok elé állítanom őket. Végül a street art műfaj spontaneitását inkább 
a résztvevők munkájának vizuális minőségétől vártam el, de a valódi projektgondolkodás terhét elsősorban 
magam vállaltam fel, és a megvalósításban sem csak lehetőségeket villantottam fel, hanem szinte pontról 
pontra előre kitaláltam a szükséges munkafolyamatokat, s ezek végrehajtásával bíztam meg a srácokat. Nem 
volt könnyű döntés, hiszen ezzel én is a hagyományos pedagógia eszközeivel próbáltam feloldani a motiválás 
és képességfejlesztés problematikus kérdéseit. Azt azonban meg kellett értenem, hogy a jelen pedagógiai 
szituáció nem annyira a tehetségfejlesztésről, sokkal inkább a felzárkóztató jellegű készségfejlesztésről szól. 
Ennek megfelelően a nevelési céljaimat is át kellett hangolnom, s így a hangsúlyt a szabad önkifejezés lehető-
ségeinek gazdagításáról át kellett helyezzem olyan alapkészségek és alapmotivációk fejlesztésére, mint a rajzi 
ügyesség és bátorság szabadabb megélése, vagy a pontosabb, igényesebb és elmélyültebb munkavégzés.
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Úgy tűnik, hogy az önálló feladattervezésben való motiválatlanság egyfajta kudarckerülő gyakorlatként rög-
zült a fiatalokban, ami az iskolás évek soránsikerélmények híján alakulhatott ki. Ez a jelenség azonban annál 
is inkább aggasztó, mert később ez az attitűd nagy valószínűséggel a legtöbbjüket be fogja betonozni a se-
gédmunka világába. Ezért azzal a módszerrel éltem, hogy a feladatok leosztása után egy-két ötlettel előbb 
én álltam elő, majd ez aktiválta a többieket is, s így több elképzelést is ütköztetni tudtunk. Előfordult azonban 
olyan eset is, hogy az általam előrajzolt, majd a fiatalok által elkészített munkadarab hatott lelkesítőleg és 
ösztönözte a teljesen önállóan megtervezett és kivitelezett műtárgy létrehozását. Annál is inkább örömteli 
volt egy-egy ilyen epizód, mert a sikerélmény valódi belső motivációból és kreatív energiákból táplálkozhatott.
 
A csoportmunkával, mint azt már korábban említettem, nem volt gond, tehát ez a foglalkoztatási forma ered-
ményes és hatékony pedagógiai eszközként működött, sőt a valódi motivációt gyakran éppen ez az együttes 
cselekvési lehetőség adta. Ehhez azonban ki kellett alakulnia közöttünk egyfajta kölcsönös bizalomnak és 
tiszteletnek is. Igyekeztem emellett hiteles munkalégkört teremteni, amelybe nem fért bele a „de ügyes vagy” 
és a „nagyon kreatív” panelek kritikátlan szajkózása, a görcsoldásra inkább a humor és a kellő mennyiségű 
önirónia bizonyult hatékony megoldásnak. A foglalkozási keretek kötetlensége nélkül azonban nem hiszem, 
hogy valós esélyem lett volna megtalálni a közös hangot, amely lehetőséget adott arra, hogy mindenkit a saját 
képességeihez, motivációihoz, azaz belső lehetőségeihez mérjek, s ugyanakkor megengedő, elnéző módon 
közelítsek a gyorsan kifáradó munkakedvhez vagy a pontatlanságokhoz.
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Visszatérve a társaság fentebb vázolt rajzi nehézségeire: ezt valami módon orvosolnom kellett, s olyan vizuális 
megoldásokban kellett gondolkodnom, amelyekben – közvetlen rajzkészségének, ügyességének és bátorsá-
gának hiányosságai ellenére is – sikerélményekkel gyarapodhat mind az egyén, mind a közösség. Ezért esett 
a választásom a mintaképzésre, azaz a lehető legegyszerűbb vizuális jelekből felépülő kompozíciós rendszerek 
alkotására. Ugyanakkor a másik fontos szervező erőként a természetművészeti gyakorlatból ellesett építkező 
magatartási formát találtam meg. Ez az alkotómódszer a hétköznapi barkácsolás, tárgykészítés, objektépítés 
gyakorlatából táplálkozik. Így a modern művészet readymade-jeivel vagy az arte povera gondolatiságával rokon 
megoldásokat igyekeztem ötvözni a cigánykultúra látványvilágával. A célom az volt, hogy ezzel a megközelítés-
sel helyzetbe hozzam a nyers, őszinte, rusztikus fogalmazás esztétikáját, s ezáltal a kifinomultság és a velejáró 
milliméter-pontos munkavégzés már ne legyen számonkérhető része művészeti tevékenységünknek.

Eleinte úgy gondoltam, hogy a nature art természetes anyaghasználata, illetve a környezetünkben található 
hulladékanyagok beépítése a műalkotásba magától értetődő lehetőséget jelent majd, és a természetművészeti 
látásmód irányából haladhatunk a klasszikusabb műveltségi elemek megismerése és alkalmazása felé. Ebben 
azonban – a korábbiakban már vázolt okoknál fogva – nagyot tévedtem. A gallyak, kövek vagy a lábasfedők, 
drótok és természetes kötöző anyagok, illetve a kézműves technikákat alkalmazó alkotási módszerek nem 
motiválták az ifjakat. Ezzel szemben egy-egy érdekes szerszám (mint a japán fűrész) vagy gép (dekopír fűrész, 
akkus csavarozó) már megmozgatta fantáziájukat, s ezekkel az eszközökkel szívesen dolgoztak. Az anyagvá-
lasztásban, a művészeti üzenetet hordozó matéria kiválasztásában tehát ezeket a szempontokat is figyelembe 
kellett vennem, amellett, hogy a street art műfaját hozzá kellett igazítanunk a falusi környezethez, s olyan 
megoldási formákat kellett találnunk, amelyek nem sértik a település érdekeit sem. Egyfajta hordozható és 
ideiglenesen is installálható felületre volt szükségünk, s végül ezt az általunk is megépíthető deszkapalánkok-
ban találtuk meg.

Kezdeti puhatolózó feladataim egyike a saját teg, azaz a legelemibb önazonosító graffitijel készítése volt. 
Azonban talán ketten-hárman ha megértették a feladatot, s jutottak túl az egyszerű monogramrajzoláson. 
Ugyanakkor a szimbolikus gondolkodás gazdagsága verbális formában számos alkalommal élvezetes módon 
megjelent, ami arra utal, hogy nem az absztrakt képzelőerő sérült, csupán annak vizuális megjelenítő csatornái 
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szűkültek be. Igyekeztem tehát egy olyan fejlődési ív lehetőségét megteremteni, amelyben az egyszerűbb, s elő-
re meghatározott szimbólumok irányából közelíthetünk az összetettebb s önállóbb önkifejezési formák felé.

Ebben az általam válságosnak megélt helyzetben kellett megszerveznem első bemutatkozó workshopunkat 
az egerbaktai falutalálkozón. Az addigi kézzelfogható eredmények híján és a csapatomban tapasztalt rajzi 
hiányosságok okán olyan programot találtam ki, amelyben a főszerepet az egyszerűen kivitelezhető technikák 
vitték, úgymint szögveret-készítés, különböző talált anyagok, természeti formák applikálása és a rajzolással, 
festéssel kiegészíthető dekorálás az erre a célra előkészített fenyőpallókon. Néhány választható témát is meg-
jelöltem, hogy elindítsam az alkotó gondolatokat a több településről érkező kicsikben és nagyokban egyaránt. 
Az eredmény felülmúlta várakozásaimat, s született néhány egészen autentikus darab is, ezeket azonban vagy 
a fiatalabb (nyolc-tízévesek) vagy az idősebb (felnőtt) korosztály képviselői készítették.

A sikeres rendezvény pedig bennünket is átbillentett a holtponton, amennyiben alkotócsoportom tagjainak adott 
annyi tartást és perspektívát, hogy a természetben és szűkebb környezetünkben megtalálható anyagok segít-
ségével építkezve keressük tovább a „cigány street art” üzenetközvetítő lehetőségeit. Már csak a témát kellett 
megtalálnom. És ekkor jött a mentőötlet: ácsoljunk-barkácsoljunk okostelefonokat méteres fenyődeszkákból!

A téma valóban a fiatalok mindennapjairól szól, ahogy a street art üzenete is kortárs problémákat feszeget, 
s ugyanakkor az alkotók saját ízlését, identitását is tükrözheti. S ez volt az első olyan feladat, amely valóban 
„bejött” a társaságnak. A sztereotípiák ugyan itt is megszólaltak, de a tartalmi mondanivaló részévé váltak, 
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ugyanakkor a pontatlan deszkaácsolatok formakontrasztja valódi üzenethordozóvá vált. (Az egyik munka példá-
ul egy felnyitható mobiltelefont mintázott, melynek zsanérjait bútorajtók süllyesztendő kivető pántjai képezték, 
de valami olyan brutális, nyers és őszinte erővel lettek formátlanra püfölve, össze-vissza hajlítgatott 60-as szö-
gekkel felkalapálva, hogy egy kortárs képzőművész is megirigyelhette volna ezt az erőtől duzzadó kifejezőerőt.)
  
Ebben a gondolati körben maradva a következő feladat egy flipper játékautomata építése volt, a már megszo-
kott deszkaácsolat lehetőségeivel élve. A téma több szempontból is hiteles volt a fiatalok számára. Egyrészt 
gyerekkoruk része volt ez a vendéglátóipari szórakozási forma, másrészt – az interneten példákat gyűjtve 
– láthattuk, hogy különböző témák szerint kerülnek dekorálásra ezek az eszközök, s így a mi közösségünk 
kedvenc időtöltésének, a focinak is kifejezési felületévé válhat, ha együtt egy ilyen „gépet” készítünk. Fejlesztő 
céljaim a következők voltak: a bonyolultabb asztalos alakzat elkészítése során számos technikai fogással lehet 
megismerkedni, a pontosabb munkavégzés is fontos része a feladatnak, a dekorálás során pedig a rajzi és 
kompozíciós képességek is fejlődhetnek. A közös munka során ellesett megoldások már a valós gyakorlatban 
is alkalmazható tapasztalatokat jelenthettek a fiataloknak, akikben a munka során megfogalmazódott a gon-
dolat, hogy akár pénzt is kereshetnének asztalostermékek elkészítésével, amelyeket a mélyszegénységben 
élőknek ajánlhatnának, nekik is megfizethető áron. A projekt utolsó foglalkozásain – ennek megfelelően – egy 
kerti asztal prototípusának elkészítését tűztük ki célul.
  
Az eddig leírtak mellett a workshopprojektet is folytatnunk kellett. Ezért kidolgoztam egy olyan projekttervet, 
amelyben a gyakorlatsorok elvégzése során a gyerekek saját kezük munkájával tapasztalhatják és tanulhatják 
meg mindazt, amit a csapatom tagjaival addig kikísérleteztünk. A „Lábunk nyomán” címmel megindított foglal-
kozássorozatban minden egyes workshopon megépítettünk egy-egy deszkalombozatú fát, melyeket különböző 
mintaszerveződési elvek alapján raktunk össze és dekoráltunk. Ehhez azonban először a szomolyai csapattal 
építettem meg egy két és fél méter magas „szivárványfát”, amelynek szimbolikája az emberek egyenlőségéről 
és egyaránt értékes sokszínűségéről beszélt. A fa elkészítése során kipróbálhattunk ácsillesztési technikákat, 
fa-felületkezelési módszereket, egyszerű – természetes anyagokat alkalmazó – kézműves megoldásokat is. 
Ezen felül néhány könnyűszerrel elsajátítható mintaalkotó eljárást is kitaláltunk, ezeket egy-egy deszkán je-
lenítettük meg, melyekhez csináltunk egy bemutatásra alkalmas állványzatot is, illetve egy olyan deszkaépít-
ményt, amelyen a street art feliratot különböző színű zománc lábasfedőkön kopogtattuk ki. Ezek lettek később 
a workshopjaink szemléltető műtárgygyűjteményének kezdő darabjai.
        
„Együtt, közöset.” Interkulturális kapcsolatépítés hat kistelepülésen.

Ezzel a címmel fémjelezte célkitűzéseit az a projekt, amelynek keretein belül eredményeket kellett elérnünk 
a szomolyai fiatalokkal. A projekt egyik legfontosabb feladata tehát az volt, hogy a programban résztvevő hat 
település – különböző műfajokban végzett – alkotó tevékenységét ne csak bemutassa egymásnak, de work-
shop jelleggel gyakorlati ízelítőt is adjon tapasztalataiból. Ennek megfelelően egy-egy minikiállításon nekünk 
is prezentálnunk kellett a street art csoport addigi munkáját, s műhelymunka jelleggel tovább kellett adnunk 
az idők során nyert gyakorlati ismereteket. S végül ezek az alkalmak hozták meg a várva várt áttörést is és 
jelentettek egyfajta megoldást a fentebb már kifejtett problémákra: egyrészt mert konkrét gyakorlati céloknak 
kellett megfelelnünk, másrészt ezzel betartandó határidőket kapott a csoport. A felelősség kérdése valóban 
hitelessé vált, hiszen a mi előkészítő munkánkon múlott a különböző településeken megtartandó foglalkozá-
sok eredményessége, ugyanakkor olyan közvetlen, kézzelfogható sikerélményekben lehetett része a csapat 
tagjainak, amelyek fényében értékesebbé és érvényesebbé vált számukra az általuk eddig elvégzett alkotó 
tevékenység is, azaz valódi értelmet nyert a munkájuk.
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Első alkalommal a szomolyai általános iskola szinte csak roma gyerekekből álló nyolc évfolyamának – erre 
az alkalomra „összeterelt” – hatvan fős csoportjával kellett a street art témát a saját elképzeléseink szerint 
megközelíteni. Nehezen megoldhatónak tűnt a friss iskolakezdők és a már kiskamaszkorba lépett ifjúság együtt 
foglalkoztatásának problémája, ugyanakkor arra gondoltam, hogy – korábbi ifjúsági klubos tapasztalataimból 
kiindulva – élek majd azzal a lehetőséggel, hogy a roma kultúrában mélyen gyökerezik a több nemzedék szoros 
együttéléséből származó szocializációs forma, s így támaszkodhatok az eltérő korúak természetes együtt-
működési készségére. Ennek megfelelően vegyes korcsoportú csapatok alakítása mellett döntöttem, s bíztam 
a spontán munkamegosztás kialakulásának esélyében. Az eddig nyert tapasztalataim alapján olyan foglalkozási 
programot állítottam össze, amelyben a festés-rajzolás mellett a barkácsolás is fontos szerepet kaphatott. 
Ugyanakkor fontos szempont volt az a korábbi felismerésem is, hogy reális eséllyel találkozhatok majd olyan 
gyerekekkel, akik rajzi készségükben gátoltak, s ennek feloldása komoly kihívást jelenthet mind az egyes szemé-
lyek esetében, mind a nagyobb létszámot figyelembe véve. Az egyéni és a közös sikerélmény eléréséhez tehát 
olyan motiváló eszközökben és végtermékekben gondolkoztam, amelyek megkerülik a kezdeti „én nem tudok 
rajzolni”, vagy „nem jut eszembe semmi” problémáját, s amelyek az esetleges „ügyetlenségeket” is áthidalják 
a végső, jól sikerült vizuális összkép által. Ezért azt tűztem ki célul, hogy a nyomhagyás mint alapvető emberi 
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ösztön, és a mintaképzés mint a természetből eredeztethető kifejezési forma jelenjen meg a közös munka 
eredményeképpen. Így született meg a projektfoglalkozások címe:  „Lábunk nyomán minta terem”.

A foglalkozás tartalma röviden a következő volt: minden gyerek a saját cipője nyomát körberajzolta egy-egy 
papírlapon, majd a körvonalon belüli mezőbe másolta cipőtalpának mintázatát. Ezután lábnyomaikat indigópa-
pírt alkalmazva lehetett átvinni fenyődeszkákra, és az így kialakult képet kellett tovább gazdagítaniuk festékkel, 
zsírkrétával. Száradás után a dekorált deszkákat összeépítve alkottunk közösen egy nagy gyümölcsfát, illetve 
a maradék darabokból egy-két bokrot. A „gyümölcsfa” terméseit is magunk készítettük el úgy, hogy deszkada-
rabokat díszítettünk festéssel, rajzolással vagy szögveret segítségével, s ezeket erősítettük-függesztettük 
a „lombozat” deszkái közé. Emellett 40 x 40 cm-es rétegelt lemezek is a rendelkezésünkre álltak, s azokra is 
lehetett szabadon választott témákban alkotni.
   
A foglalkozások megkezdése előtt berendeztük azt a kiállításanyagot, amelyet alkotócsoportommal az előző két 
hónap folyamán készítettünk el. Szándékaim szerint ennek a „díszletnek” többféle funkciót kellett betöltenie. 
Először is ez volt az első, közönség előtti bemutatkozásunk, s fontos visszajelzést adhatott az eddig elvég-
zett munkáról. Ugyanakkor a későbbiekben kiadott feladatok elvégzéséhez szükséges technikai megoldások 
mintájául is szolgálhatott, illetve inspiráló hatásukra is számítottam. Mivel ennyi gyereket csak csoportokra 
osztva lehet foglalkoztatni, ezért az alkotócsapatom tagjait választottuk meg a csoportvezetőknek. Érzésem 
szerint ezek a „kinevezések” és a kiállított anyag nemcsak táplálta a büszkeségüket, de hitelt is adott szerepük 
betöltéséhez, nem csak a gyerekek, de önmaguk előtt is. (A későbbiekben is hasznos lelki mankóként szolgált 
ez a megoldás.) 
 
A nap folyamán aztán számos kellemes meglepetés ért. A kiállított anyag hatásosnak bizonyult, s a gyerekekben 
akkora előzetes várakozást generált, amely elég volt a kezdeti kíváncsiság felébresztéséhez és ébrentartásá-
hoz. A cipőnyomok körberajzolásával és a talpminták lemásolásával járó munka több szempontból is oldotta 
az esetleges rajzi gátlásokat: egyrészt szokatlan, mégis konkrét volt a feladat, tehát nem kellett a „mit is 
csináljak” problémával megküzdeni, ugyanakkor mindenki egyedi eredményt produkálhatott, másrészt a vi-
szonylag nagy mozgásigényű gyerekek kiszabadulhattak az iskolában oly sokszor elunt kötött munkaformából. 
Az indigópapírral való kopírozás szintén lelkes fogadtatásra talált, különösen úgy, hogy rajzszögeket is kaptak 
a papírok fixálására. Az alternatív feladat, azaz a rétegelt lemezekre való festés is nagy népszerűségnek ör-
vendett, vélhetőleg köszönhető volt ez az indító feladat gátlásoldó hatásának, a szabad festékhasználatnak 
és az iskolában szokatlan fafelületnek.

A barkácsolás, a szögveretkészítés pedig valódi indulatokat szabadított fel, látható volt, hogy kicsik és nagyok 
egyaránt nagy vehemenciával dolgoznak, aminek jó pár ripityára vert deszkadarab látta kárát. (Azonban eze-
ket is megmentettük, s a darabokat drótozással „gyümölcsökké” tákoltuk össze.) A tiltásmentes pedagógiai 
környezet, amely a felmerülő problémákat megoldandó feladatként kezelte, felgyülemlett feszültségeket sza-
badított fel, de lehetőséget teremtett azok levezetésére is. Meglátásom szerint ennek a foglalkozásnak talán 
ez volt a legnagyobb erénye, amellett, hogy a sok egyéni munka végül egy közös alkotásban nyert értelmet, 
s a munkakedv mindvégig kitartott a legtöbb gyereknél.
 
A következő napon a roma holokausztra emlékező workshopra megint összegyűlt közel harminc gyerek – néhá-
nyukat a kíváncsi szülők is elkísérték –, és történt mindez egy szombat délelőtt, tehát minden iskolakötelezett-
ségtől mentesen. Eredetileg egy előzetesen megépített emlékfalat akartunk kiállítani az iskolában, s az érdek-
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lődőkkel leróni tiszteletünket az áldozatok előtt. Végül azonban a SZETA vezetőivel úgy döntöttünk, hogy közös 
alkotótevékenységgel hatékonyabban emlékezhetnénk meg a múlt tragikus eseményeiről. Az emlékfalat előre 
megterveztem, s ez alapján gyűjtöttünk össze pusztulófélben lévő mosóteknőt, használt lábasfedőket, görbült 
biciklikerekeket, hiányos széket, egy-két gyermekjátékot, félbetörött ablakkeretet. Jó néhány fadoboz majdani 
elkészítéséhez szabtunk le deszkaanyagot, s egy rozsdás olajoshordót is felszabdaltunk a cél érdekében. Ami 
építkezésből visszamaradt deszkát, pallót, illetve drótot találtunk a street art csoport műhelyében, azt is mind 
magunkkal vittük, hogy minél gazdagabb felületet építhessünk a foglalkozásra érkező gyerekekkel.

Az eseményen munkamegosztásban dolgoztuk fel az előkészített alapanyagokat, és a terveim szerint eljárva 
építettük meg a szerkezetet. Lehetett szögelni, kalapálni, csavarozni, toldozni-foltozni, dekopír fűrészt, sőt 
egy kis gázpörzsölőt is használni. A terven felül néhány gyerek, aki a nagy forgatagban kiesett a látóteremből, 
önszorgalomból összetákolt a maradék fadarabokból, drótokból, zsinegekből egy hajót is, melyet Noé bár-
kájaként az emlékfal egyik fő helyére tettünk, amellé a drótból font-tekercselt kereszt mellé, amit az egyik 
egyedül dolgozó srác talált ki, s készített el. Ez a feszület szimbolikusan a házi oltár szentségével ruházta fel 
az így teljessé váló holokauszt-emlékfalat. A foglalkozás végén a fal dobozaiban mécseseket gyújtottunk, s így 
emlékeztünk meg a csak néhány nemzedékkel ezelőtti tragédiáról.
  
Minden munkafolyamatnál aktív irányítószerepet kaptak a street art csoport tagjai. Az én feladatom az ösz-
szehangolt munka feltételeinek biztosítása, a felmerülő vitás helyzetek feloldása, illetve a céltalan csellengők 
bevonása és motiválása volt. A foglalkozáson spontán munkacsoportok alakultak, kettesével-hármasával dol-
goztak a fiúk és lányok, de voltak csapongók is, akik mindent ki akartak próbálni. Természetesen nehéz lett volna 
egyszerre harminc gyereket aktív állapotban tartani, hiszen csak tíz kalapácsunk és két akkus csavarozónk volt, 
s nem is igen fért volna mindenki hozzá a feldolgozandó anyagokhoz, ezért külön térrészben rajzolni is lehetett 
a témával kapcsolatban, természetesen felnőtt felügyelete mellett.

Rendkívül izgalmas nap volt, sok olyan tapasztalattal, amelyeket a későbbi foglalkozások megtervezésében 
fölhasználtam, illetve azzal az élménnyel, hogy a közösségi alkotás-építés igen komoly érzelmi erővel és nevelő 
potenciállal bír, arról nem is beszélve, hogy egyfajta aktív formát is adhat egy-egy közösség megemlékező 
ünnepének. A foglalkozásról készült fényképekből és a holokauszt dokumentumfotóiból olyan videómontázst3 

szerkesztettek a SZETA munkatársai, amely hatásosan közvetítette az esemény emlékező kontextusát, s ezáltal 
az internet közösségi oldalain további interakciókat tett lehetővé. 
 
A további workshopok módszertani megközelítéséhez a tematikát – az előző sikerek hatására – egy közös 
szálra fűztem fel, s ennek megfelelően a foglalkozásokat egy nagyobb képzőművészeti projekt egyes állomá-
sainak fogtam fel. Úgy gondoltam, hogy ez a koncepció erősítheti a különböző települések közötti kohéziót, 
s a viszonylag rövid időtartamú – csupán kétórás – alkalmak hatékonyságát is növelhetik az előző eredmények. 
A foglalkozássorozat így a „Léptünk nyomán minta terem” címet kapta. Ezzel a megnevezéssel utalni akartam 
a képzőművészeti nyomhagyás attitűdjére, a természettel való kapcsolatára érzékeny, ugyanakkor értékterem-
tő emberi magatartás lehetőségére mint alapvető művészi üzenetre, s arra az egyszerű módszertani fogásra, 
amelyre ez a foglalkozási szisztéma felépült.

Ennek a módszertani sémának az elméleti megközelítése pedig a következőképpen alakult ki: a természetmű-
vészet alapvető, kisebb modulokból építkező attitűdjét kell ötvözni az egyéni alkotói motívumokkal. Így az egyéni 

03 https://www.facebook.com/watch/?v=1342122322517287
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és csoportmunka a kooperatív tanulás lehetőségeit megteremtve juttathatja el a gyerekeket az alkotó energiák 
megéléséhez. S ezáltal az alkotó munka már nem csak individuális, de végeredményét tekintve közösségi 
élménnyé is válik. Az egyéni képességektől függetlenül lehet részese minden gyerek a sikernek, amely hosz-
szabb távon a közösség összetartó energiáinak értékes kovásza lehet. Konkrétabban megfogalmazva: minden 
egyes foglalkozáson egy-egy absztrakt fát építettünk fenyődeszkákból, melyeket kéz-, illetve lábnyomainkkal 
díszítettünk. Az egyes fák építkezési variánsai azonban az ember és természet kapcsolatának más és más 
szempontjait vetették fel.
 
Az eltérő helyszíni adottságok, a speciális iskola- és településszintű társadalmi viszonylatok, a különböző 
képességű és motiváltságú gyerekanyag– s nem utolsó sorban az őket kísérő tanárkarakterek – más és más 
dinamikájú foglakozásokat eredményeztek. Egy közös pontja azonban mindegyik workshopnak volt: a munka-
folyamatok és a munkaeszközök gyakorlati megtapasztalása szinte minden esetben oldotta az érintettekben 
az eszközhasználattal kapcsolatos frusztrációkat, a kezdeti ellenállás sokakban felengedett, s azt hiszem, 
hogy végül ezeket az egyéni, majd – az összkép létrehozása után megszületett – közösségi sikerélményeket 
számíthatjuk a legfontosabb eredményünknek. Most saját szememmel láthattam, hogy a közvetlen tapasztalás 
lehetősége milyen motiváló energiákkal tölti fel, teszi kíváncsi és aktív tevékenykedővé, illetve együttműkö-
dővé a diákot. Működött az alternatív pedagógiában oly sokat hangoztatott alapelv, hogy a legélvezetesebben 
s ezért a leghatékonyabban is úgy lehet tanulni, ha mindent saját kezűleg, a gyakorlatban is kipróbálhatunk, 
s erre a közös barkácsolás nagyszerű lehetőséget teremtett. Azt ugyan nem gondolom, hogy a gyerekekben 
a fentebb vázolt street art üzenetek világosan tudatosultak volna, de úgy érzem, hogy az ilyen és más hasonló 
együttműködési lehetőségek növelhetik az érzelmi intelligenciát, nemcsak egyéni, de közösségi szinten is. 
    
Számos problémával kellett tehát szembe néznem a projekt ideje alatt, amelyek egy része képzőművészeti 
jellegű volt, s azt a kérdést feszegette, hogy hogyan lehetne rurális környezetben azt az önkifejező nyelvet 
használni, amelyet a nagyvárosok termeltek ki magukból. A street art üzenőfalait kellett megalkotnunk falusi 
viszonyok között, s olyan üzeneteket küldeni rajtuk, amelyek révén megszólíthatjuk a többségi társadalmat, 
ugyanakkor célul tűztük ki azt is, hogy olyan globális kérdésekkel foglalkozzunk, amelyek az ember és ember, 
illetve az ember és természet viszonyát vizsgálják. Ezért kézenfekvőnek tűnt az az elképzelés, hogy a természet-
művészet gondolatiságával, illetve kifejezés- és eszközkészletével dolgozzunk. A formai, esztétikai kérdéseken 
túl ez a megközelítés azért is szerencsésnek bizonyult, mert a barkácsolás és az ehhez szükséges eszközök, 
gépek használata igencsak ambicionálta a kicsiket és nagyokat egyaránt. Egyfajta mozgás- és eszközhasz-
nálati éhséget láttam csillapítani ezen alkalmakkor.

A projektmunka során tehát kidolgoztam 5-20 éves gyerekek, fiatalok számára egy olyan foglalkoztatási szisz-
témát, amelyet szerintem érdemes lenne tovább csiszolni, s más cél- és korcsoportokra is adaptálni. Ebben 
az együttműködési sémában az alkotó folyamatok több szintjét tapasztalhatták meg a résztvevők. Az indivi-
duális szintnek az egyéni munkával elkészített rajzok feleltek meg. A következő lépcsőben ezek a rajzok közös 
felületre kerültek átmásolás révén, amely szintén önálló tevékenység, de már együttműködést igényel a helyki-
használás, a kompozícióba rendezés szempontjából. Az ezutáni lépésben már konkrét fizikai segítségnyújtásra 
volt szükség, ami a párban végzett munkát feltételezte. Az önállóan elkészített darabok közösen megmunkálttá 
bővültek, ezek pedig aztán egy még nagyobb egység részét képezték. A barkácsolás közösségi élménye mellett 
a produktumok is egyre szélesebb körben kezdtek működni. Így egy-egy foglalkozás során a külön csapatok által 
elkészített kisebb egységek egy-egy egésszé, jelen esetekben egy-egy jelképes fává álltak össze. Ugyanakkor 
ezek a fák részét képezték annak a fokozatosan „ligetté” fejlődő összképnek, melyet a projektzáró kiállításon 
mutathattunk meg a hat faluból álló közösségnek. Mivel azonban az egyes falvak workshopjaira a környező 
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településekről érkeztek az általános iskolás csoportok, ez a közösség egy egész térség lakosságát is jelentette.
Jelen esetben jobbára roma fiataloknak szóltak a programok, s ez annyiban megkönnyítette a dolgomat, hogy 
a csoportban végzett munka – szinte függetlenül a korkülönbségektől – gördülékenyen ment, hiszen ebben 
a kulturális közegben ez a természetes. Úgy gondolom, hogy a későbbiekben érdemes lenne ezt az együttműkö-
dési attitűdöt más, erre kevésbé fogékony társaságokban is meghonosítani, mert a természetes korösszetételű 
közösségekben a tanulás, a fejlődés teljesebb formáit lehet megélni. Nem véletlenül alkalmaznak hasonló 
megoldásokat egyes alternatív iskolákban is, ahol az idősebb diákok mentorálnak fiatalabbakat. Magam is meg-
tapasztalhattam, hogy a street art csoportom tagjai azokat az addig látens ismereteiket, amelyeket a szomolyai 
foglalkozásokon szereztek, hogyan aktivizálták a workshopok alkalmával, pusztán azért, mert az embernek 
természetes motivációja az, hogy tudását megossza a másikkal, s ez sikerélménnyel és felelősségtudattal tölti 
el. Ugyanakkor a kortársaktól vagy azonos státuszban lévőktől kisebb gátlással lehet ellesni a tudnivalókat, így 
hatékonyabb, hosszabb távú tanulásélmény részese lehet az ember.

A közös célért végzett egyéni és csoportos munka kooperatív tanulást tesz lehetővé, s az adott műfajban 
különböző képességeket és érdeklődést mutató gyerekek is a közösség hasznos tagjaiként járulhatnak hozzá 
a sikerhez. Természetesen ezek nem új felismerések, ám a képzőművészet mai individuális környezetében 
kevésbé kézenfekvőek azok a megoldások, amelyek az akár anonim együttalkotás eredményeként jönnek létre. 
Meggyőződésem, hogy a környezettudatos gondolkodás egyik fontos aspektusa éppen ez a névtelenségében is 
motivált alkotói attitűd, s ezt a motivációt a természetművészet szellemisége hatékonyan táplálhatja. Megta-
pasztalni a nyomhagyás örömét, s eközben megélni az egymással és a természettel való közösségünket olyan 
élmény, amely az ősidőktől való, ugyanakkor globalizálódó világunkban ismét korszerűvé válik. 

„[…] miközben bolygónkon a törzsfejlődés mentén történő emberi evolúció már minden bizonnyal befejeződött, 
a természeti környezet nagymértékben és felgyorsulva változik az emberi faj beavatkozásával és irányításával. 
A fiatalok környezeti nevelése ezért szembesül azzal a sürgető feladattal, hogy csak a természet és környe-
zet iránti érzékenység fejlesztése adhat korai védettséget és esélyt a technikai és fogyasztói erők formálta, 
általánosan ható kommerciális eszményekkel szemben, hogy azok ne tudják már gyermekkorban eltompítani 
a felelősség érzését földi létünk alapjai iránt. Így válhat a gyerekek környezeti kultúrájának kialakuló minősége 
egyúttal a társadalmi morál kérdésévé is.” 4

A vizuális nevelés – ritkán kivitelezhető – komplex formája „a vizuális kultúra különböző műveltségi tartal-
mainak, tevékenységeinek integrált oktatását jelenti, vagyis amikor a képzőművészet – rajzolás, festés és 
művészettörténet – a vizuális kommunikáció, a tárgy- és környezetkultúra együttesen jelenik meg egy-egy 
feladatban” 5. Úgy gondolom, hogy a természetművészeti nevelés képes lehet arra, hogy – megfelelő gyakor-
latsorok kidolgozásával – spontán módon építsen hidakat a különböző műveltségi területek között. S ezt teheti 
úgy, hogy nincs szüksége több szaktanár ritkán kivitelezhető összefogására, vagy polihisztor pedagógusokra, 
hiszen pusztán a természetes környezeti kontextusok megéreztetésével, a körülöttünk élő világ iránti érzé-
kenység növelésével facilitálhatja és katalizálhatja a holisztikus világlátás kialakulását, amely megalapozhatja 
az önfejlesztő ismeretszerzés, a felelősségteljesebb gondolkodás és cselekvés igényét is.

04 Bernáth 2007

05 Bodóczky 2003: 49.
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Tájalakítás - tájrevitalizáció 
a kortárs művészeti programokban,
a természetművészet-oktatásban

Dr. habil. Balázs Péter
egyetemi docens

A tér nem a fizikai valóság szubjektív észlelése, hanem az ember egzisztenciájának része - állapítja 
meg Bollnow.1 Az egzisztencia hangoltsága jelenik meg más-más formában az eltérő kultúrákban. 
A tér érzékelése kiegészül egy adott táj, egy adott csoport, egy adott kultúra által meghatározott 
látásmóddal, térszemlélettel.

Mindannyian a természet részei vagyunk. A különböző kultúrák minden időben, már az emberi történelem 
kezdetétől kapcsolódtak környezetükhöz, az ezt alkotó természeti és táji elemekhez. Az emberi tevékenység 
hatására ezek megváltoztak, így nem is beszélhetünk tájról ember nélkül. Sőt napjainkban azt látjuk, hogy 
nincs már természeti táj, minden táj „emberi táj”. Mindeközben egyre távolodunk a természettől. Azt azonban 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az ember alapvetően élőlény, s ebből adódóan kapcsolata a természetes 
környezettel éltető energiákat nyújt számára. A nyugati típusú fogyasztói társadalom működése megváltoztat-
ta ezt a kapcsolatot, s az ennek következményeként megjelenő természetidegen életmód számos probléma 
okozója korunkban.
 
A világban szinte mindenhol találkozhatunk a történeti idők kezdetén emelt építményekkel, földsáncokkal, 
kőobszervatóriumokkal, amelyek mind-mind hihetetlen tömegeket megmozgató vállalkozások nyomai a táj-
ban.2 Ez a tájformálási gyakorlat formai előképe lehet a korunk esztétikai terében megszülető tájalakításnak.
A vidéki revitalizációs programok, a táj érvényességének, fontosságának hirdetése pontosan a különböző tér-
szemléletek rendszerében értelmezve válhatnak fontos tényezővé egy közösség életében. Ezt a sajátosságot 
azonban különböző módon lehet hangolni, kiterjeszteni. A megéltség, a tájjal való azonosulás lehetősége egy 
újfajta térélményt jelent. Ez a nem szimplán fizikai térérzet nem egyszerűen otthonosság, hanem egy tudatosan 
felvállalt téri, térelméleti, kulturális azonosság kiterjesztését jelenti.

Tájtörténet dióhéjban

A táj átalakítása, ahogyan azt jeleztem, végig kíséri az emberiség kapcsolatát a természeti környezettel. A tá-
jalakítás változása a különböző kultúrák világnézetének s ezen keresztül a természethez való viszonyának 
a lenyomata.

01  Idézi Rényi 2005: 7-20.

02 Az ipari tájhasználat térségek domborzati viszonyait átformáló tevékenysége léptékéből adódóan nem képezi most vizsgálódásunk tárgyát. Idézi Rényi 2005: 7-20.
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A kezdeti kultúrák s a későbbi úgynevezett természeti népek természethez való viszonyulásának alapvető 
pontja a kölcsönös függés és kommunikáció. Hitviláguk szerint az ember nem tulajdonosa környezetének. 
A természeti jelenségek megszemélyesítése során a kölcsönösség és szívesség alapelve mentén működtek 
együtt mindennel, a természeti erőforrásokkal, az ásványi, növényi és állati formájú jelenlévőkkel. A kapcsolat-
teremtés-felhasználás fenntartásának működtetéséhez illeszkedtek a különféle rítusok, amelyek szabályozták 
a folyamatot, és egyben biztosították a természeti környezet megújulásának feltételeit. Ebben a rendszerben 
a hálóként rajzolódó mintázatban minden résztvevő azonos szinten van jelen.
 
A letelepedő életforma megjelenésével együtt járt a megélhetést biztosító növényi kultúrákhoz kapcsolódó 
rítusok hangsúlyosabbá válása. A társadalmi hierarchia a munkamegosztás differenciálódása során alakul ki, 
s ez tükröződik a szakrális világrend hierarchikus felépítésében is. A gazdálkodás megjelenésével a tudatos 
átalakító, formáló attitűd mindenképpen jelentős különbséget hozott a növénynemesítés gyakorlatában a ván-
dorló, gyűjtögető életforma gondolkodásához képest.
 
Az ókori nagy kultúrák jellemzője a növények kiemelt szerepe s az ebből adódó kertkultusz jelentősége. Mind-
emellett megfigyelhető a zárt felépítésű mezopotámiai, egyiptomi kertek formáinak különbsége a görög élet-
szemlélet által létrehozott kertformákhoz képest. A szakrális világképbe illeszkedve alakítja a tájat - sokszor 
hatalmas változásokat elindítva - például a dinári hegység erdeinek eltűnése vagy a prekolumbián városállamok 
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kertjei. Az ókoriak ligeterdőket, kerteket teremtő gyakorlata az átalakulás évszázadaiban újra felfrissül a szent 
növényeket tisztelő kelta, germán ideológiával.

A vad természet tengerében a kolostori szakrális kertszigetek mutatják a természethez másként viszonyuló 
keresztény gondolkodás megjelenítését. Már nem a természet részeként vagyunk jelen a tájban. A paradicsomi 
kert elveszett, az isteni rend mintájára létrehozott zárt kertekben a természetből kiemelkedett ember gondos-
kodik a rábízott világ teremtményeiről.3 A kapcsolat szakrális, de nem vagyunk részei a körülöttünk létezőnek. 
A természet elemeivel egészen más viszonyt alakít ki Assisi Szent Ferenc, aki a gondoskodás isteni feladatát 
az együttérzés és az isteni megnyilvánulás elemeivel elegyíti tanításaiban. Elsőként jeleníti meg a természeti 
elemekkel, a lélekkel együtt érző mentalitást a keresztény kultúrkörben. Mindez a megközelítés a reneszánsz 
megjelenésével változik meg.

A termelő-felfedező ember a tudomány világának nagyítóján keresztül rendszerezi újra az ismert világot, s köz-
ben a lélek, az isteni összetevők szerepének kiszorulása magával hozza a természeti környezet használható-
ságának új formáit.
 
A felvilágosodás korában fellendülő ipari termelés új léptékek, új szemlélet szerint kezdi átalakítani a tájat, 
a természeti környezetet. Az eszközök egyre fejlődnek, a javak kitermelése nem ismer határokat. Az elidege-
nedés fokozódik annak ellenére, hogy a különböző művészeti korszakok megteremtik a maguk arcára sza-
bott kert- és tájképmintáikat. A tájábrázolás és a kertépítészet évszázadonként új és újabb formákat alakít ki 
az ember természetszemléletének változásait demonstrálva, a divatnak, vagy ahogyan ismerjük, a különböző 
művészettörténeti korszakok sajátosságainak megfelelően.
 
Az ipari forradalom nyersanyagigénye soha nem látott változásokat indít el, és kiterjeszti hatását az egész földi 
élővilágra. Az ipari tájalakítás világméretűvé szélesedik, a termelés globalizálódik.

Művészeti előzmények

A tudomány specializációjához hasonlóan a művészet is elemző, felfedező attitűddel kezd új világok építésébe 
az izmusok korában.
 
A természeti világ elemeit és az ezt egységében érzékelő kultúrák térformáló gyakorlatát Brâncuși és Noguchi 
emeli újra a művészet palettájára. Brâncuși A csend asztala, A csók kapuja és A végtelen oszlopa című alko-
tásaiban a természet helyspecifikus elemei kompozíciójának elidegeníthetetlen részei. Noguchi az, aki szinte 
megelőzve korát, megőrzi a környezettel szembeni érzékenységét a modernitás expanziójában gyökerező 
indulása ellenére. Számára a környezet, az élet különböző terei nem különböző módon kialakított terek kap-
csolódásából álló valóságot, hanem egységes világot jelentenek. A párbeszéd terei összenyílnak.

A művészeti aktivitás helyszínei a hatvanas évektől újra nagyot változnak, a galériák kiállítóterei mellett/he-
lyett a közösségi és a természeti helyszínek használata elfogadott gyakorlattá válik. Amikor a városi környezet 
nagyobb közönséget megszólító rendezvényei adnak helyet az eseményeknek, rendszeres a közösségeknek 

03 Az ipari tájhasználat térségek domborzati viszonyait átformáló tevékenysége léptékéből adódóan nem képezi most vizsgálódásunk tárgyát.

04 Békési 2003: 174.

05 Pl.: Josef Beuys
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a kor társadalmi problémáira reflektáló művészeti akciókba való bevonása. Ezek az akciók számos esetben 
a szociális érzékenység, a környezet tudatosság4 kérdéseit érintik. Mindemellett a vidéki helyszínek kínálta 
lehetőségek is egyre inkább szerepet kapnak a különféle megközelítésű művek, akciók, programok megvaló-
sításában. Itt különösen érdekes az a tény, hogy az események indítékai helyspecifikus elemeket használva, 
helyi sajátosságokból táplálkoznak. A különböző földrészeken zajló események időbeli és formai párhuzamai, 
azonosságai szembetűnőek.5

Előfutárok. A természetművészeti indíttatású alkotók 
és műveik a képzőművészeti közéletben

A legelső ökoszemléletű6 alkotók között említhető az amerikai Alan Sonfist, akinek környezettudatossága a vá-
rosi lét hatására formálódik programmá művészetében. Sonfist emblematikus munkája a Time Landscape 
(1978), az emberi beavatkozás előtti táj rezervátumszerű újrateremtése a manhattani dzsungelben (Erőss 
2008: 27.). Az érintetlen természet élettérként, műként való újrateremtése a közösséggel együttműködve 
valósul meg. A természettel harmóniában élő ember ideáját ütközteti korának természetszemléletével.

Agnes Denes magyar származású művész akcióit is fontos kiemelni. Elhivatottságát kifejezik gondolatai: 
„A művész új szerepe a dekorációnál, árucikknél vagy politikai eszköznél magasabb rendű művészet létreho-
zása. Az efféle művészet kitűzött életcéljainkat, azok fenntarthatóságát kérdőjelezi meg, a végeláthatatlan 
ellentmondásokat, melyeket elfogadunk és jóváhagyunk. Feltár és lendületbe hoz, gondolati folyamatokat, és 
intelligens alternatívákat állít elénk.” 7

06 A Yatoo (Dél-Korea) és a MAMŰ (Erdély) párhuzamos gondolkodása a nyolcvanas évek kezdetén

07 „Az ökológia vagy környezettan a tudományoknak azon ága, amely az élettereket, az élőlények és a környezet kapcsolatait vizsgálja. A kifejezést 1866-ban 

alkotta meg Ernst Haeckel német darwinista biológus az „öko” (görögül oikosz = lakás, ház, háztartás”) és a lógia (görögül logosz = „tudomány”) szavakból.” 

(https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96kol%C3%B3gia. Utolsó letöltés: 2021. december 21.)
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Manhattan szigetén kéthektárnyi földet bevetett búzával a volt World Trade Center mellett, megtisztítva a te-
rületet az építési törmeléktől, a szeméttől. „Búzamező – Egy ellentét” (Wheatfield – A Confrontation, 1982) 
című műve a maga tisztaságával gyönyörű metaforája a természet erejének, a természet értékének. Mezője 
szimbolikus jelként növekedett, sokkolóan hatott környezetében. Az európai gyakorlatban is8 a hetvenes évektől 
jelennek meg a vidéki környezet adottságait, a helyspecifikus lehetőségeket így használó kezdeményezések 
a művészeti közéletben.

Bár többfajta művészettörténeti meghatározás létezik, számomra az ökoart keretébe is illeszthetőek Joseph 
Beuys rituális művészeti akciói, happeningjei. Munkássága inspirálója a természeti elemekkel kommunikáló 
művészeti gondolkodásnak. Tevékenységének fontos eleme a környezetével kommunikáló ember felelősségé-
nek, szerepének hangsúlyozása. Ennek szép példája a kasseli tölgyese (7000 Eichen 1982–1987), mely a 7. Do-
cumentára készült. Beuys ökológiai elkötelezettségről tanúskodó későbbi akciói tovább gerjesztik az ökológiai 
gondolkodás egyre szélesebb körű elterjedését, megismertetését. A szociális plasztika koncepciójának meg-
alkotásával tovább árnyalja, tudatosítja a művészeti programok társadalommegújító szerepét, felelősségét. 
A kortárs művészeti tendenciák egyik meghatározó alakja.

Herman de Vris kutató biológusként válik kertépítővé a renaturációt központba állító programjával. A hetvenes 
évektől foglalkozik természeti ihletésű művek készítésével, majd Eschenau mellett vásárolja meg azt a mező-
gazdasági területet, ahol elkezdi „Mező” (Wiese) ökokert programját. Feleségével (Susanne Jacob Goepfert) 
visszatelepítik a táj honos és nemesített növényfajait. Újraindítják a terület természetes életét, az ökoszisztéma 
szigetét varázsolva a mezőgazdasági „ipar” kemikalizált világába.

Louis G. Le Roy (művészetpedagógus, vándorprédikátor, kertépítő)9 a karizmatikus nyugat-európai képviselője en-
nek a gondolkodásnak. Hangsúlyozza a romlatlan táj újrateremtésének fontosságát. Ez nem a passzív rezisztencia 
jegyében megvalósuló tett, hanem hitvallás a természet kibomló ereje mellett, annak hatalmát hangsúlyozva.

08 McEvilley: 2007

09 A nature art megjelenése a világ számos helyén összekapcsolódik revitalizációs programokkal. Érdekes az ázsiai és a kelet-európai párhuzamok jelensége. 

Lásd: Gabrovtsi (Bulgária), Noszvaj (Magyarország) - Echigo Tsumari, Funasaka (Japán), Wongol (Dél-Korea).

Echigo - Tsumari 

Art Triennale
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A kertépítés ökológiai szempontjait szem előtt tartva, beavatkozását minimálisra redukálva kezdi el építeni 
Heerveen (Hollandia) települése mellett ökokatedrálisát. Szerződést köt a helyi önkormányzattal, és a területre 
szállított építési sittből 40 év alatt egyedül építi fel kertjének ciszternáit, tornyait a kert növényeivel szimbiózis-
ban gyarapodva. A természet kinyilatkozó erejében bízva küzd, és aláveti magát a felette álló teremtő-rendező 
erőknek. „A Természet a mester – a kertművelő tanítvány” 10.

Közösségi szerveződések, művésztelepek

Az egyéni kezdeményezések mellett a művésztelepek, a szimpozionmozgalom működési mintáit alkalmazó kö-
zösségek megalakulását figyelhetjük meg. A természetközeli művésztelepek gyakorlatában ott van a szándék, 
hogy az alkotók által képviselt értékrend megjelenjen a környezet formálásában. Ez lehetőség a térség gondol-
kodásának, értékítéletének hangolására. A korszakban alakuló csoportok, művészeti intézmények, központok 
természetművészeti eseményeiket, szimpozionjaikat a kulturális környezet, a hagyományok, az életforma és 
a táji adottságok sajátos felhasználásának együttes alkalmazásával alakítják ki.11 Mindez a folyamat a világ 
eltérő hangoltságú kulturális területein a globalizációs hatások következtében indul meg (World Nature Art 
katalógus). Néhányat fontos megemlíteni ezek közül, a teljességről sem megfeledkezve.

A természetközeli szemlélet a kelet-ázsiai országok kulturális hagyományában gyökerezik12, s ehhez kapcso-
lódik a kortárs alkotók gyakorlatában a természetművészet. Az egyéni alkotók alkalmanként csoportokba szer-

10 www.ecokathedraal.nl. Utolsó letöltés: 2021. december 21.

11 Szikra 2007.

12 ecovention, greenmuseum.org
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veződnek, szimpozionokat, biennálékat rendeznek. Egészen nagy léptékű tájrevitalizációs programok indulnak 
Japánban, a vidéki, helyspecifikus kultúra megújításának szándékával. 

Mindezek közül ki kell emelni Echigo Tsumari Triennálé rendezvényét, amely kiegészül az évszakokhoz kötődő 
programokkal is, s már több mit 20 éve működik. A tájrevitalizáció a szomszédos falvak vagy egy egész tá-
jegység természeti-mezőgazdasági kulturális környezetében valósul meg. Felvállalják a helyi-hagyományos 
értékek megóvását. A táji környezet helyszínein túl az elhagyott iskolák, házak terei adnak helyet az alkotások-
nak, rendezvényeknek. A művészek mindenféle műfajban pályáznak. Aztán a lakosok vendégeiként kivitelezik 
a kuratórium által elfogadott projektjeiket. Itt aztán egész évben művészeti, környezeti oktatási programokat 
szerveznek különböző korosztályoknak. A művészeti tevékenység hatására újraéledt az elnéptelenedő vidéki 
környezet. A betelepülők új elemekkel gazdagítva használják a tájat.13

 
A program sikerességét számos állami elismerés jelzi. A közösségépítés példájaként befolyásolta Osaka, To-
kushima és számos más helység „kreatív város” néven induló projektjeit. A további helyszínek közül érdemes 
megemlíteni a Nishinomiya Funasaka Biennálét, amely az elöregedő, elnéptelenedő falu életének megújítását 
kapcsolja össze a művészeti program megrendezésével. Hasonló dolgok zajlanak a Nakanojo Biennálé keretein 
belül is.
 
Napjaink Nyugat-Európájában figyelemre méltóak egyes hálózatokat létrehozó művésztelepek, közösségek 
programjai. Néhányan kistérségi társulás formájában működtetik a rendezvényeiket. A legkiemelkedőbb ilyen 
az észak olaszországi Arte Sella művészeti központ vagy a dél-franciaországi Vassivière-ben a Centre interna-
tional d’art et du paysage. Számos működő művészeti központ található például Németországban. Ilyen a Kas-
sel mellett szerveződő, a Documenta alatt, ötévenként megrendezett Naturkunstforum Licherodéban. Jelentős 
az angliai CCANW (Centre for Contemporary Art and Natural World) Bristol mellett. Északabbra is említhetünk 
példákat, ilyen a finnországi Oranki Art Environmental Art Symposion, vagy a litván Žagarė Land Art Residency.
 
Oroszországban fontos megemlítenünk Nikolay Polissky tevékenységét, aki természeti környezetben szervez 
a helyi társadalom bevonásával művészeti projekteket, hatalmas alkotásokat létrehozva a tájban.
 
Kelet Európában a bulgáriai Duppini Art Group Association szervez nyári szimpozionokat egy kis hegyi faluban, 
Gabrovtsi községben. A helyi adottságokat és anyagokat használják itt is. Közel hozzánk, Erdélyben fontos 
megemlíteni a MAMŰ14 tevékenységét a nyolcvanas években, s aztán ennek az inspirációnak folytatásaként 
a gyergyószárhegyi alkotótelep KorkéP szimpozionjait vagy a Minimum Party nyaranta szervezett művészeti 
táborait a vadonban.
 
Mindeközben Magyarországon is alakultak ilyen közösségek, művésztelepek. Ezek tevékenységében fontos 
szerepet tölt be a természeti tájhoz való viszony alakítása, a természeti adottságok használata. Villány szob-
rászati művésztelep (1967) vagy Nagyatád faszobrász művésztelep (1975) programjában valósultak meg 
elsőként ilyen alkotások. Később a Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület (1997), a tolcsvai Land 
Art Művésztelep15 (1998), a Nemzetközi Velencei-tavi Symposion16 (2006) és a mezőszemerei Nyílt Tér Mű-

13 Az ember a természet részeként jelen lévő teremtmény, egy rész a sok között. Vabi-szabi

14 https://universes.art/en/echigo-tsumari-triennial. Utolsó letöltés: 2021. december 21.

15 Borgó (György István Csaba), Erőss István, Bukta Imre

16 Stark István szervezésében a tolcsvai Land Art Művésztelep

A művésztelep látképe, 

Farkaskő NBME, 2013. 

Fotó: Balázs Péter



///      63

vésztelep17 (2001) is ilyen helyszínek lettek, ahol tudatos kommunikáció zajlik a táji-társadalmi környezettel. 
A különböző kezdeményezések részletes bemutatása nem ennek a tanulmánynak a feladata. Speciális helyzetét 
bemutatva a Farkaskő NBME tevékenységéről, szerepéről írok részletesebben.

A Farkaskő NBME tevékenysége

A déli Bükkalján Noszvaj községben található barlanglakások18 egyediek. A tájban elhelyezkedő, az eleven kőből 
kibukkanó természeti és faragott formák különleges adottsága inspirálta az alkotóközösség létrehozását. 
A Farkaskő NBME alapítói a Pécsett, a Képzőművészeti Mesteriskolában végzett szobrászok és képzőművész 
barátaim, tanítványaim. Megpróbáltuk megteremteni vidéken a közösségi helyzetben való együtt gondolkodás 
lehetőségeit.19

 
Célunk a 90-es évekre szükséglakásként használt, lepusztuló barlanglakások élettérként, művésztelepként való 
újra élesztése volt. Lélegzővé váltak a falak, feltárult az addig rejtett kőszerkezet. A barlanglakások tereinek 
szövevényes elhelyezkedése, helységeik alkalmazkodnak a tufaréteg adottságaihoz (a felszínen és a mélyben). 
Évről évre egyre nagyobb területet vontunk művelésünk alá. Most a Farkaskő dűlőben tizenegy barlanglakást 
használunk. A művésztelep kezdeti éveiben a helyszín kialakítása és a működés formáinak, kereteinek meg-
rajzolása teljes belső műhelymunkaként folyt. A belső terek rendszerének átformálása, a kert gondozása és 
az infrastruktúra fejlesztése gyakorlatilag minden erőnket lefoglalta.

17 Péter Ágnes, szimpozionmozgalom

18 Bukta Imre vezetésével

19 „A barlanglakások negatív terei kívülről láthatatlanul belesimulnak a tájba, részei a természetnek. A ház maga adva van, csak a felesleget kell ki-, elhordani. 

A benne lakók élvezhetik az ebből adódó előnyöket: a föld védelmét, a biztonságot.” (Batár 2005: 24.)
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Képzőművészeti tevékenységünk sokrétű, tereinkben, műhelyeinkben különböző művészeti irányzatok kép-
viselőit láttuk vendégül évről-évre. A szobrászat mellett a zene, a festészet és az iparművészet változatos 
műfajai, a nemezelés, az üvegművesség, a kerámia, valamint a helyi hagyományos kézműves mesterségek, 
a bor-, a kőkultúra, a mogyoróvessző-fonás közötti átjárások sokszínűen gazdagítják az alkotótelep munkáját.
Az egyesület tevékenységén belül a tűz tereinek szobrászati eszközökkel való kialakítása, a tér egészségének 
helyreállítása, a működő élettér – közösségi tér létrehozása inspirál. Számomra a vidéki élet és művészet lehe-
tőség és kötelesség az ökológiai megközelítésű gondolkodás saját közegében való megjelenítésére. Szerintem 
a legfontosabb az adott hely „energiáinak” felfedezése, azok megmutatása és sajátosságaik felhasználása.
Az oktatási tevékenységek különböző formái egyesületünk életében a kezdeti időktől jelen vannak. A művész-
telepre látogatóknak kultúrtörténeti előadásokat tartunk. Az általános és középiskolai korosztály elsősorban 
osztálykirándulások célállomásaként kereste és keresi fel napjainkig alkotótelepünket. Számukra a már-már 
feledésbe merülő archaikus tevékenységek bemutatásával, oktatásával útmutatást nyújtunk a hagyományos 
mesterségek, kézművestechnikák újjáélesztéséhez.
 
A Meseterápiához20 kapcsolhatóan a művésztelep egyedülálló terei befogadó helyszínei lettek önismereti és 
csoportmunkáknak. Népmesékre épülő Metamorphoses alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozásokat, inter-
aktív workshopokat, tréningeket, táborokat szervezünk gyerekeknek és felnőtteknek. A noszvaji gyerekek rend-
szeresen járnak különböző programok keretén belül művésztelepünkre. Leggyakrabban Tátrai Vanda21 általános 
iskolásoknak tartott heti szakkörének tagjai fordulnak meg nálunk. A MeseErdő foglalkozások a természettel 
való együttélés lehetőségeit megmutató tematika szerint zajlanak. A természetvédelem része életünknek, 
az értékrendünket meghatározó környezettudatosságunk a művésztelepet övező kertek kialakításában is 
megjelenik.
 
Kapcsolatunk a faluval folyamatos, a helyiek számára minden programunk nyitott és ingyenes. Az alkotótelep 
látogatottsága, turisztikai ismertsége az évek során egyre nagyobb. Noszvajon is megváltozott a régi szegény-
negyedről alkotott kép. Az itteniek egyre inkább történelmük, hagyományos életformájuk átalakuló, értékes, 
érdekes helyeként emlegetik. Tevékenységünk hatására a déli Bükkalján a barlanglakások használatának új 
változatai22 jelentek meg. Alkotótelepünk a térség kőkultúrájának esszenciális helye. A rendezett barlanglakások 
számát és a megvalósuló programot tekintve egyedi.

Oktatás, szimpozionok

A magyarországi művésztelepek és a szimpozionok kísérletező, értékteremtő tevékenysége a műhelyeket lét-
rehozó mesterek kultúrateremtő elkötelezettségének következményeként számos esetben összekapcsolódott 
a művészetoktatás23 megújításának szándékával. (N. Mészáros: 2017). A szimpozion a közös gondolkodás és 
az együttlét helyszíne, amelyet a tapasztalatok összeadódása, a kísérleti munkák készítésének lehetősége tesz 
nagyon hatékonnyá az oktatási módszerek között. Különleges alkalom a mester és tanítvány együttműködé-
sében, amelynek eredményességét a hétköznapi gyakorlattól független helyzet nagyon segíti.

20 A létrehozás kezdeti lépéseit én szerveztem, majd az egyesület vezetését, működtetését az 1999-től Noszvajra települő Horváth Ottóval látjuk el a mai napig.

21 www.meseut.hu

22 Tátrai Vanda Metamorphoses meseterapeauta, az egyesület alapító tagja. A természetközeli gondolkodás, értékrend átadása, megismertetése kiemelten 

fontos része tevékenységének.

23 Szomolya - barlangi hangversenyterem, Egerszalók - műhelyek, közösségi helységek
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Az egyetemi, illetve a posztgraduális képzés keretein belül találkoztam elsőként a szimpozionok inspiráló vilá-
gával, az oktatásban betöltött szerepükkel. A tanulmányaim befejezése után a művészetoktatásban kezdtem 
el tanítani Egerben. A művészeti egyesületünk és az alkotótelep megalakítása után egyértelmű volt, hogy 
a hallgatókkal felhasználjuk a „szimpozionmintákat”.
 
Elevenen élt bennem a művészeti oktatás speciális gyakorlata, a személyes kontaktuson, együttműködésen 
alapuló oktatási módszer. Ezt a metódust próbáltam folytatni az elmúlt évtizedek alatt, még a csoportos fog-
lalkozások közben is helyzetet teremtve az egyéni korrektúra, konzultáció lehetőségére.
 
A hallgatók elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával, komplex módon sajátítják el környezetük alakí-
tásának lehetőségeit, a plasztikai–építészeti–táji terek alakításának törvényszerűségeit. Az átfogó képzés 
alatt egyrészt képessé válnak téri környezetük értő tolmácsolására a tanításban, másrészt tudásuk a kreatív 
alkotószemélyiség kiművelésének eszközévé fejlődik az ismereteik alkalmazása során.
 
Természetesen a választott hivatásom, a tér szobrászi művelése adja szakmai vizsgálódásom, tanulmányaim, 
elméleti, gyakorlati tevékenységeim irányát. A területen megszerzett tudás átadása, a tanítására való szakmai 
felkészítés a célom tanszékünkön, intézetünkben.
 
A kétezres évek indulásától alkalmanként, majd egyre gyakrabban látogattuk órai keretek között a barlangla-
kásokat. Ezekben az időkben az volt a cél, hogy megismertessük hallgatóinkkal a művészeti munka egy lehet-
séges helyszínét és az izgalmas-inspiráló koncepciót. A vidéki környezetben megélhető tájalakító művészet, 
a galériarendszereken kívüli lehetőség bemutatása mellett a helyspecifikus téralakítás, a negatív terek és 
a környezet viszonya, a hagyományos technikák alkalmazásának lehetőségei a kortárs művészet közegében 
témáit körbejáró program alakulásába tekinthettek be tanítványaim. Igyekeztünk minden félévben legalább 
egyszer kiutazni ide.

Korábban az egyetemen a rajz- és vizuáliskultúra-tanár szak oktatási tanrendjében elinduló Térelemzés tan-
tárgy keretei között foglalkoztunk a téralakítás lehetőségeivel. Ebben az időben lettek kötelező részei a képzés-
nek a nyári szakmai gyakorlatok és művésztelepek is. Egy ilyenen készítettünk elsőként természetművészeti 
alkotásokat a gönci alkotótáborban (2007), a Hernád partján.
 
A bolognai oktatási rendre24 való átalakítás alatt nyílt lehetőség a Képalkotás szakon belül a Plasztikai ábrázolás 
szakirány kidolgozására, de a szakirány indítására az oktatói kapacitáshiány miatt nem került sor. Az alapok, 
a tantárgyi háló a klasszikus szobrászati oktatás elemeit is tartalmazták, de a kortárs változások követésére 
alkalmas tárgyak is beépítésre kerültek, s ez lett a kerete az új specializáció létesítésének.
 
A Farkaskő NBME tereinek a különböző tantárgyak és a nyári művésztelepek befogadó helyszíneként való 
rendszeres használata a Természetművészet specializáció elindulásával kezdődött. Erőss István tanszékvezető 
intézményünkbe kerülése 2008-ban minden területen változásokat hozott. A természetművészet-oktatás 
egyedülálló elindítása, felépítése, működtetése az ő koncepciója alapján közös munkánk eredménye. Tapasz-
talatainkat egyesítve, az egyesületi adottságokat használva elindult az oktatási program kialakítása és ennek 
részeként a természetművészeti szimpozionok megrendezése.25 Erőss István kapcsolatait felhasználva már 
2009-ben szimpoziont szerveztünk Noszvajon, a művésztelep tereit használva. Az Eszterházy Károly Főiskola 

24 Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola. Alapítók: Bencsik István, Keserü Ilona, Rétfalvi Sándor, Schrammel Imre
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Művészeti Tanszéke és a Farkaskő NBME közösen megkereste partnerei körében26 azokat a művésztanárokat, 
akik a természetes anyagokat, tárgyakat, energiákat, helyszíneket közvetlenül alkalmazzák az alkotásban és 
eközben a természettel való harmóniának az újrateremtésére törekszenek. Ennek a sajátosan egyedi megkö-
zelítési módszernek az alkalmazása izgalmas alkotások megszületését generálta a résztvevőkben. A technikai 
feltételek, a természeti környezet lehetővé tette közösen átgondolt projektek megvalósítását is a nemzetközi 
csapattal együttműködve.

A Farkaskő NBME működési helyén rendeztünk a legtöbb alkalommal szimpoziont (2009, 2010, 2012, 2014, 
2015, 2016). A természeti környezetben megbújó, az egyesület által gondozott terület, a tájplasztika külső és 
belső formái, a kert kínálták a keretet és inspirációt a szimpozionon születő alkotások számára. Elsősorban 
a természetes adottságokat használó alkotások helyszínen található alapanyagokból történő készítésére vártuk 
a résztvevőket.

Az alkotások örökké változó kiállításunk szerves részét képezik. Az elkészült munkák dokumentációját használva 
kiállításokat szerveztünk: Egerben a Kis Zsinagóga Galériában és a Hallgatói Galériában (EKKE), Ipolytarnócon 
a Magtárban, Budapesten a Ráday Galériában és a MAMŰ Galériában, Pekingben a Beijing Union Universityn. 
Mindeközben hallgatóink természetművészeti gyakorlataik helyszíneként használták a művésztelep belső és 
külső tereit a különböző évszakokban. A képzés természetművészethez kapcsolódó tárgyait tanítottam a BA és 
MA nappali és az MA levelező oktatás tanrendjében is (Téralakítás, Alternatív téralkotás, Környezet- és téralakítás). 

25 „A felsőoktatás az úgynevezett bolognai folyamat során 2005-től fokozatosan átállt a hagyományos, egységes (osztatlan) 3-4 éves főiskolai és 4-6 éves 

egyetemi képzésekről a háromszintű rendszerre. Ebben a rendszerben a 3-4 éves alapképzést elvégzők egy része felvételt nyerhet az 1-2 éves (tanári szakokon 

2,5 éves) mesterképzésekre. A legfelső szint a 4 évig tartó doktori képzés.” https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_oktat%C3%A1si_rendszere

26 Egyesületünk a megvalósítás során számos esetben pályázati források előteremtésével is hozzájárult a programok sikeres lebonyolításához. Partnereink: 

a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szobrász tanszéke; a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem; a kolozsvári Babeș-

Bolyai Egyetem; Szlovákiában a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola fotográfia tanszéke; Ausztriában a linzi Képzőművészeti Egyetem; Spanyolországban 

a Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona; a tajvani Taipei National University of the Arts; az indiai Fine Arts College in Jaipur; az indonéziai 

Indonesian Institute of the Arts of Yogyakarta és a dél-koreai Természetművész Szövetség (YATOO).
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A gyakorlatok sorából kiemelkedik az a tavaszi kurzus, amikor Noszvaj önkormányzatával egyeztetve került sor 
köztereken megvalósuló plasztikák készítésére. A hagyományos kőrakási technikák helyspecifikus alkalmazása 
volt a kurzus tárgya. Az óvodai plasztika készítését a falu és az egyesület támogatta.

Izgalmas volt a Tanítók tanítása hívószlogennel megvalósított téli alkotótelepünk. A hó, a jég, a fagy lehetőségeit 
továbbgondolva dolgoztunk hallgatóinkkal a héten, majd a telep végén meghívtuk a falu iskolásainak Tátrai 
Vanda által vezetett Mese és természetművészet szakkörét egy közös foglalkozásra.

Az események, művésztelepek bemutatása

A Természetművészet specializáció oktatóit és hallgatóit egyes szervezetek, közösségek, önkormányzatok 
az elmúlt években számos esetben felkérték tájrevitalizációs programokhoz kapcsolódó szimpozionok meg-
rendezésére, természetművészeti alkotások készítésére:
 - Bódvaszilas, Magtár (2011). A nemzetközi szinten is neves alkotók, a természetművészet kiemelkedő 
személyiségei mellett a fiatalabb generáció képviselői és a tervek megvalósítását segítő hallgatói asszisz-
tencia együttműködésével nagy léptékű alkotások készültek. A szimpozion a Farkaskő NBME együttműködé-
sével, az Eszterházy Károly Egyetem Képzőművészeti Tanszékének szervezésében, az Aggteleki Nemzeti Park 
működéséhez kapcsolódva valósult meg Bódvaszilason. Az alkotótelep sikeresen zárult, ám a terveinkben 
elképzelt, a működést is kidolgozó tanulmányok elkészítése ellenére megváltozott a fenntartó szándéka a hely 
hasznosításával kapcsolatban.
 - Tihany, Artplacc (2013). Meghívást kapott tanszékünk, hogy bemutathassuk, kipróbálhassuk tapaszta-
latainkat egy különleges helyzetben. A tanszék természetművészet specializációra járó válogatott hallgatói 
vezetésemmel a környezethez kapcsolódó anyagokat és a helyszín adottságait felhasználó helyspecifikus 
alkotást hoztak létre a fesztivál ideje alatt.
 - Közös alkotótelepeken vettünk részt a PTE Művészeti Kar szervezésében. A résztvevők a PTE szobrász 
hallgatói, az EKE Vizuális Művészeti Tanszékének hallgatói és partnerintézményeink egy-egy oktatója és tanít-
ványaik voltak, akik Tajvanból és Indonéziából érkeztek (Villány, Gyimóthy-villa, 2013). Később a PTE Művészeti 
Kara Doktori Iskolájának alkotótelepén dolgozhattak hallgatóink közös művésztelepen (Miszla, 2018). Meg kell 
említeni a Nemzetközi Velencei-tavi Symposion Péter Ágnes által szervezett művésztelepeire kapott meghí-
vásainkat, amelyek segítették hallgatóink kibontakozását.
 - Természetművészeti Park, Márokföld (2015, 2016, 2017, 2019). A helyszín egy 50 fős kis település az Őr-
ségben, ahol helyi kezdeményezésre épült az első Természetművészet Park hazánkban. A turizmus élénkítése 
volt a céljuk. A szakmai programot az EKE Vizuális Művészeti Intézete Képzőművészeti Tanszéke Természetmű-
vészet specializációjának oktatói (Erőss István, Balázs Péter) és hallgatóink valósították meg nyári nemzetközi 
művésztelepek szervezésével, számos hazai és távol-keleti egyetem bevonásával, a helyi emberek, iparosok 
közreműködésével.
 - Global Nomadic Art Project, Rural Stage (Noszvaj, 2017). A dél-koreai Természetművész Szövetség (YA-
TOO) különleges szerepet tölt be partnereink között, hiszen nemzetközi alkotótagsága évről-évre visszajáró 
résztvevője szimpozionjainknak. Az általuk elindított világkörüli természetművészeti akciósorozat, a GNAP 
(2014-2020) programjának egyik közép-európai bázisa voltunk. Az aszisztensként segítő diákok a noszvaji 
helyszínen értékes tapasztalatokat gyűjthettek.
 - Ipolytarnóc (2019, 2020) a legújabb ilyen kezdeményezés helyszíne, ahol a Száz Szikra Egyesület szer-
vezésében két alkalommal volt nyári művésztelep. A falu a leszakadó elzárt települések sorába tartozik. A helyi 
életminőség javítását kiemelten fontosnak tartják, a lakosságot is bevonják a tevékenységekbe. 
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27 EKE, a Média és Design Tanszék hallgatói

28 EKE, Képzőművészeti Tanszék, a Természetművészet specializáció hallgatói, hazai és szlovák építészeti műhelyek csapatai.

Az ArtWeek programjában a kulturális események sorában megtalálhatóak voltak különböző filmvetítések, kon-
certek, színházi előadások és motoros találkozó is. A tájrevitalizációs programjuknak fontos eleme az egyhetes 
műhelymunka során az utcaképet javító alkalmazott grafikai alkotások27 készítése és a Természetművészeti 
Park28 alkotásainak építése. Mindezt nagyon talpraesett módon a visegrádi négyek támogatásával, nemzetközi 
csapatokkal és az önkormányzattal összedolgozva valósítják meg.

Hombár (fa, nád; 3,5 X 6 m), 100 Szikra ARTWEEK,  Ipolytarnóc, 2020

Kubus (fa; 3,5 X 6 m), 100 Szikra ARTWEEK, Ipolytarnóc, 2019
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29 A szimpozion a közös gondolkodás, az együttlét helyszíne, amelyet a tapasztalatok összeadódása, a kísérleti munkák készítésének lehetősége tesz nagyon 

hatékonnyá az oktatási módszerek között. Különleges alkalom a mester és tanítvány együttműködésében, amelynek eredményességét a hétköznapi gyakorlattól 

független helyzet segíti.

Összegzés

A fentiekben bemutatott kezdeményezések, művésztelepek működésében találunk hasonló elemeket, amelyek 
a helyi lehetőségeket tudatosan felhasználva alakultak az évek során. Jellemző a tevékenységükre, hogy kom-
munikálnak a helyi civil közösséggel, kapcsolatokat építettek a helyszín közelében működő vállalkozókkal és 
önkormányzattal, oktatási intézményekkel szerveznek közös programokat, a „szimpozion módszer” alkalma-
zói.29 Mindezeket figyelembe véve elmondható róluk, hogy a környezetük formálásában a természetművészet 
értékrendszerét is használva vesznek részt. Megteremtik, a gyakorlatban megélhetővé teszik a környezetükben 
az ember és a természet kapcsolatát szorosabbra fűzni hivatott ökopszichológiai szemléleten nyugvó kép-
zőművészeti életteret.
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A Farkaskő művésztelep építése rávilágított a „szociális plasztika” jelentőségére, a közösségi terek tudat-
formáló erejére. A tudatállapotunk, a teremtő művészet és a természettudatos gondolkodás megjelent saját 
tereink és a közösségi helyek megformálásában. Ökológiatudatos értékrendünk számolt a tájjal, az „épített” 
örökségünkkel és a hely speciális adottságaival.
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A természetművészet és 
a népmese szerepe a természethez 
kapcsolódás segítésében

Tátrai Vanda
Metamorphoses alkotó-fejlesztő meseterapeuta

A Vének kioldották sorban a csomókat, és a zsákban maradt csillagokból mintázatokat formáltak 
az égen. Éjszakánként te is láthatod a sok összevissza szétszóródott csillagot és a Vének által el-
helyezett mintákat is. Ha felnézel az égre, a csillagok megmutatják, mikor jön el az ültetés, s mikor 
az aratás ideje, és emlékeztetnek minket a réges-régi történetekre.1

Munkáink során, állandó gyerekcsoportjainkban, kihívást jelentő speciális igényű közösségekben, hosszú tá-
borokban gyakran megesik, hogy a foglalkozás az előzőleg eltervezetthez képest teljesen másként, spontán 
eseményekre reagálva vesz váratlan fordulatot, néha számunkra is új, meglepő utakat nyitva. Így történt ez 
az egyesületünket évek óta meghatározó két terület, a természetművészeti aktivitás és a Metamorphoses 
meseterápiás2 módszertan esetében is. Az évek során szinte észrevétlenül fonódtak össze ezek az alapvetően 
rendkívül különbözőnek látszó területek, hogy együtt nyissanak új utat az ökológiai érzékenyítésben. 

Kíváncsiak voltunk, hogy van-e létjogosultsága annak, ha egymás mellé állítjuk ezt a különleges alkotói szem-
léletet és a mesék sok emberöltőn át formált hőseit. Összevetettük hát a hagyományos népmesehősök és 
a természetművész viszonyát a teremtett világhoz. A munka végeztével számunkra is meglepő módon sok 
olyan egyezést találtunk, amely stabil alapot adhatott a 2014-ben megkezdett munkához. A következő roppant 
izgalmas azonosságokra leltünk:

MESEHŐS TERMÉSZETMŰVÉSZ

AZ ANYAGOKHOZ VALÓ VISZONY TEKINTETÉBEN

Hétköznapi tárgyak
A mese során a hétköznapi tárgyak 

(kilincsmadzag, kő, bot, növény) meg-
szólalnak, átváltozhatnak segítő vagy 

varázstárggyá.

Hétköznapi anyagok
Az alkotófolyamat során hétköznapi 
anyagok (kavics, gaz, bot, kéreg, por, 
homok) változnak át, töltődnek szimbo-
likus tartalommal.

01 Az éjszakai égbolt eredete (észak-új-mexikói népmese, Tátrai Vanda fordítása). In: Boldizsár 2019: 19-22.

02 A Metamorphoses Meseterápiás Módszert dr. Boldizsár Ildikó dolgozta ki Magyarországon. A meseterápia mesékkel való kísérést jelent, amely a mesék tudatos 

használatán alapul. Minden élethelyzetnek van egy mesebeli párja, amely viselkedési és gondolkodásbeli példának tekinthető. A meseterápia lehetőség arra, hogy 

az önmagához utat kereső vagy bajba jutott ember már meglévő történetek (mesék) segítségével felülírja saját történetét; mintákat, forgatókönyveket kapjon a 

fejlődéshez, változáshoz, vagy létrehozzon egy teljesen új történetet.
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MESEHŐS TERMÉSZETMŰVÉSZ

AZ ANYAGOKHOZ VALÓ VISZONY TEKINTETÉBEN

A TETTEK TEKINTETÉBEN

Intenzív kapcsolat
A természet dolgaival, anyagaival, 

tárgyaival, energiáival, helyszíneivel való 
közvetlen, élő kapcsolat.

Valódi szükségletek
A mesehősnek nincs szüksége felhal-

mozásra, éppen annyi eszköze van, mint 
amennyi szükséges.

Tér
A meseélmény bárhol 

bárkinek elérhető.

„Bármi legyen, gazdagít” 03

A mesebeli mottó általában is igaz a hő-
sökre, abból gazdálkodnak, amit találnak, 

kapnak, bár sokszor maguk sem tudják, 
mi lesz belőle, mire lesz használható.

Szimbolikus tettek
A mesék sajátos tudása a szimbólumokban 

kódolt tapasztalat, a hős jellemzője a szimbo-
likus gondolkodás és a szimbolikus tettek.

Idő 
A mesehősök bejárt útja, az úton 

levés a lényeges, a célig vezető út 
beavató jellege a fontos.

Szimbolikus tettek
A természetművészre jellemző a jelké-
pekben való gondolkodás, a szimbolikus 
tettek és anyaghasználat.

Idő
Az elkészült mű nem örök, az odáig veze-
tő lelki történések, szimbolikus tettek, az 
alkotófolyamat a fontos.

Intenzív kapcsolat
A természet dolgaival, anyagaival, 
tárgyaival, energiáival, helyszíneivel való 
közvetlen, élő kapcsolat.

Valódi szükségletek
A természetművész arra törekszik, 
hogy alkotásában ne legyen felesleges, 
környezetet terhelő anyag.

Tér
A természetművészet bárhol 
bárkinek elérhető.

„Bármi legyen, gazdagít”
A mesebeli mottó teljesen fedi a ter-
mészetművészi attitűdöt, hiszen abból 
dolgozik, amit helyben talál, helyspecifi-
kus munkákat hozva létre.

03 Bőhön höbün (burját mese). In: Boldizsár 2016: 373-376.
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MESEHŐS TERMÉSZETMŰVÉSZ

A TETTEK TEKINTETÉBEN

A TERMÉSZETHEZ VALÓ VISZONY TEKINTETÉBEN

Példa
A mesehős mintaként szolgál a helyes 

viselkedésre, a természet, a közösség, a 
világ javára cselekszik.

Felelősség
A mesehős tetteit átitatja a természet, a 

közösség és a világ iránti felelősség, vagy 
annak hiányával mutat ellenpéldát.

Empátia
A mesehős empatikus a makro- és mikro-

kozmosza létezőivel. Aki nem empatikus, 
azt a mesei szüzsé nem engedi győzni.

Egység
A természettel való egység, átjárhatóság, 

egymásba alakulás. A hős egyenrangú 
partner a többi létezővel, bármikor átvál-

tozhat fűszállá, rókává vagy tóvá.

Természetérzékelés
A mesehős magas szinten érzékel. 

Különböző mesetípusokban másként, de 
képes érzékelni környezetének egyedeit, 

személyiségét, egymásrautaltságát és 
rendszerbe ágyazottságát.

Környezetbe ágyazottság
A mesék hőse nem helyezi magát a 

természeti létezők fölé, csak partneri 
viszonyban képes boldogulni.

Egység
A természettel való egység, átjárhatóság 
keresése. Az emberi test, az alkotó is a mű 
szerves része lehet.

Természetérzékelés
A természetművészeti alkotó magas szin-
ten érzékel. Környezetének egyedeit, sze-
mélyiségét, egymásrautaltságát és rend-
szerbe ágyazottságát is képes érzékelni és 
bemutatni.

Környezetbe ágyazottság
Az alkotó partneri kapcsolatban van az 
elemekkel, vagy arra törekszik.

Példa
A természetművész felhívásként teszi 
közzé munkáját, mely mintaként szolgál 
az ökotudatos magatartást és a környe-
zetért felelős gondolkodást facilitálva.

Felelősség
A természetművészeti tevékenységeket 
átitatja a természet, a közösség, a világ 
iránti elkötelezettség.

Empátia
A természetművész környezethez való 
empatikus hozzáállása alapvető fontos-
sággal bír, inspirálója az attitűdnek.
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MESEHŐS TERMÉSZETMŰVÉSZ

A TERMÉSZETHEZ VALÓ VISZONY TEKINTETÉBEN

AZ ÉLMÉNY TEKINTETÉBEN

Szakrális tudás
A mesehős mintaként szolgál a helyes 
viselkedésre, a természet, a közösség, 

a világ javára cselekszik.

A tájhoz kapcsolódás
Az adott mesei helyszínhez a hős mindig 

alkalmazkodik, olyan eszközöket, stratégiát, 
társat választva, amely ott éppen releváns.

Tisztelet
A mesehős empatikus a makro- és mikro-

kozmosza létezőivel. Aki nem empatikus, 
azt a mesei szüzsé nem engedi győzni.

Rend
A természet rendjének, elemeinek való 

kiszolgáltatottság, alárendelődés.

Elemi szükséglet
A kisgyerekkor alapvető szükséglete 

a mese, mondóka. A történetéhség emberi 
mivoltunk sajátja.

Öngyógyító
A mesehallgatás és az abban megélt mese-
hallgatási transz önmagában is öngyógyító 
folyamatokat képes beindítani. Ezen felül a 
mese tükrözi élethelyzeteinket és a lehet-

séges megoldási stratégiákat.

Elemi szükséglet
A kisgyerekkor alapvető szükséglete a ho-
mokozás, földezés, sarazás, vizezés. Emberi 
fejlődésünk sajátja

Öngyógyító
Az alkotómunka önmagában is öngyógyító 
folyamatokat képes beindítani. Ezen felül az 
alkotás tükrözi a személyiségünket, projek-
ciós felületet adva.

Szakrális tudás
A természetművész felhívásként teszi közzé 
munkáját, mely mintaként szolgál az ökotu-
datos magatartást és a környezetért felelős 
gondolkodást facilitálva.

A tájhoz kapcsolódás
Az alkotás folyamata és alapanyagai 
maximálisan kapcsolódnak a mindenkori 
helyszínhez.

Tisztelet
A természetművész környezethez való em-
patikus hozzáállása alapvető fontossággal 
bír, inspirálója az attitűdnek.

Rend
A természet rendjének, elemeinek való ki-
szolgáltatottság, alárendelődés.
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Látható, hogy az általunk vizsgált módszerek a környezetért való felelősségvállalás mentén organikus egységet 
alkotnak. Megkezdtük a tapasztalatok összefonását, úgy, mintha meséből, művészetből, játékból és a szabad-
ban töltött idő színes fonalaiból szőnénk kosarat, amelyben a szálak egymást támasztva, erősítve, hol egymás 
alatt, hol fölül kibukkanva alkotnak egészet. Ezt a kosarat töltöttük meg élményekkel, kalanddal és alkotással. 
Útnak indítva MeseErdő programunkat és mesehőshöz méltón próbára téve az elképzelésünket, egy hat-hét 
évesekből álló csoporttal kezdtük el a munkát 2014-ben.
 
Foglalkozásaink vezérfonala a természethez való kapcsolódás segítése lett, és évről évre azt tapasztaljuk, hogy 
erre egyre nagyobb szükség van. Olyan módon közelítünk a természethez, hogy ne csak egy mozaikszerűen 
összerakott virtuális vagy tudományos információhalmazt adjunk át, hanem át- és megélhető, saját érzék-
szerveinkkel tapasztalható, látható, szagolható, érezhető, hallható valóságot közvetítsünk. Képernyőről nem 
tanulható érzelmi összekapcsolódást keresünk, egységérzést mindazzal, ami körülvesz. A természet erőihez, 
őselemeihez, jelenségeihez, anyagaihoz olyan módon közelítünk, hogy a külső megismerés egy érzékszervek-
kel minél jobban alátámasztott tapasztalássá váljon, és a külsőből belső élménnyé mélyüljön. A természeti 
minőségek a hagyományos népmesék által kötődjenek össze lelki minőségekkel és érzetekkel, amit a termé-
szetművészet aktív gyakorlata tesz teljessé. 

Ezeken az alkalmakon egy tíz bevezető témát felölelő, a teremtésmítoszok rendje alapján megtervezett soro-
zattal kezdtünk. Majd a természeti jelenségekkel, Földdel és éggel, sötéttel és világossal, csenddel, hanggal 
és sok más természeti létezővel ismerkedtünk. Tematikusan választott és a meseterápiás metódusnak meg-
felelően feldolgozott, fejből mondott mesével és a hozzá fűzött természetművészeti gyakorlattal munkálkod-
tunk erdőn, mezőn, zárt térben és az egyesület barlanglakásaiban. Ahogy a gyerekek fogalmaztak: „Nagyon jó 

MESEHŐS TERMÉSZETMŰVÉSZ

AZ ÉLMÉNY TEKINTETÉBEN

Örömforrás
A mesehallgatás örömmel, kíváncsisággal, 

izgalommal tölt el, regenerál, kikapcsol. Kedves a 
gyermeki természetnek.

Az érzékek aktiválása
A mesehős aktívan használja érzékszerveit, me-
lyek működőképes volta akár sorsdöntő is lehet. 

Az érzékszervek sokszor megszemélyesített 
megszólítható karakterek.

Elmúlás
A mesék gyakori záróformulája - „Boldogan éltek, 

míg meg nem haltak” - nap mint nap felszólítja az 
embert az elmúlással való szembenézésre.

Örömforrás
Az alkotói munka örömmel, kíváncsisággal 
tölt el, regenerál, kikapcsol.Gyermekek 
kedvelt tevékenysége.

Az érzékek aktiválása
A természetben való munkálkodás során 
minden érzékszerv aktivizálódik.

Elmúlás
A mű rövid életű, mulandó, elengedésre 
tanítja az alkotót. Az elmúlással való 
szembenézésre késztet.
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az egész, semmi nem uncsi, és az is jó, hogy Vanda mesét szokott mondani a fejéből. Elmegyünk sétálni, és 
a természettel játszunk, a képzeletünk szerint. Minden nagyon élményes!” 4

 
A gyerekekkel való együttléteinken nem ejtettünk szót környezetvédelemről, ügyelve rá, hogy semmi direkt 
információ, felhívás ne hangozzon el. Érdeklődésünk középpontjában az állt, hogy a tematikusan választott 
mesék ereje, a természettel való örömteli érzékszervi kapcsolódás és a természetművészet adta alkotói élmény 
hogyan hat a gyerekekre. Elmozdít-e valamit az ökológiai elkötelezettség mentén? A tapasztalatok egészen 
lenyűgözőek voltak, hiszen a csoportból több gyerek is természetvédő szerveződéseket, kampányt, gyűjtést 
indított, és egészen egyedül, sok esetben a családjaikat is meghökkentve váltak elhivatott természetvédővé, 
megreformálva az otthoni életet is.
 
A népmesékben megbúvó tudás arról a korról beszél, amikor az ember és a természet még egységben élt. Egy 
magyar népmese hősének legfőbb kívánsága így szól: „Ahol mi létezik a földkerekségen, én mindennel tudjak 
beszélni, legyen az fű, fa, kő, állat, víz, vér, vagy amihez én szólok, az énnekem felelni tudjon.” 5 Mesemondás-
kor ez a bölcsesség kézzelfoghatóvá válik, hiszen a mesehősök bejárják a Föld és a víz mélyét, táltosaik hátán 
a levegő, sőt a világűr felfedezői. Magukra öltik a fák, virágok, állatok alakját. Szóba elegyednek a szelekkel, 
hónapokkal, a Nap, a Hold, a csillagok vendégei lehetnek. Megosztják velünk a világ keletkezésének, elrende-
zésének, működésének, teremtményeinek sok-sok emberöltőn át őrzött titkait. Mert „[a] mese nem elvezet 
a valóságtól, mint sokan gondolják, hanem odavezet hozzá, mélyre vezet a lelki valóság tartalmaiban” 6. A mesék 
tudása szerint a természet létezői és az ember akkoriban nem különültek el egymástól, a fák, sziklák, füvek 
beszéltek az emberekhez, és beavatói, tanítói, őrzői voltak a hozzájuk fordulóknak. „Régen volt ez nagyon, abban 

04 A harmadikos Zsófi gondolata, 2017

05 A pokol kályhafűtője. In: Boldizsár 2019: 7.

06 Vekerdy 2013
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az időben, amikor az ember, ha követ látott, kőembernek vélte, ha medvét látott, tagjait embernek hitte, ha 
hal úszott feléje, vízi embert látott benne, ha fa akadt útjába, úgy gondolta, faemberrel találkozik. Akkoriban 
sok minden történt az emberekkel. Olyan dolgok is megestek, amelyek manapság csak ritkán történnek…” 7 S 
valóban, manapság ritkán történik meg, hogy a természettel való egységünket, közösségünket képesek lennénk 
átélni. Megérezni, hogy mindaz, ami körülvesz, éppolyan természeti jelenség, mint mi magunk.
 
Ennek a tudásnak a lenyomata azóta is megbújik a hagyományos népmesékben, bár sokszor alig észrevehe-
tően. A mély testi-lelki közösséget a mesék ritkán kommunikálják direkt módon, hiszen a mesék születésekor 
több ezer évvel ezelőtt nem volt erre szükség. Így, hogy ez a közösség alapvető része volt a világképnek, nem volt 
releváns erről beszélni. Az egység állapotában nincs értelme az összekapcsolódás nehézségeiről gondolkodni, 
hiszen maga a kérdés sem merülhet fel. Ám a cselekmény, a hősök érzései, érzékelése, a helyszínekkel való 
kapcsolat, a világhoz való fordulás mind magában hordozza ennek a világnézetnek a lenyomatát.

„A mese egységes, és egylényegű világkép. Lélekkísérő szakrális szöveg. Az egyetemes szellemi tanítások 
áthagyományozásának egyik eszköze. Szent szellemi kincsestár.” 8 A Metamorphoses meseterápia fenti alap-
gondolata, amelyet Dr. Boldizsár Ildikó mesekutató fogalmazott meg, szintén egy ilyen világkép megőrzött 
tudásáról beszél. Ennek a világképnek a része az egység érzékelése, s megmerítkezve ebben a szent szellemi 
kincsestárban számunkra is átélhetővé válik az egységérzés a teremtett világgal. Emellett a mesék hősei 
azáltal, hogy képesek átváltozni, összekapcsolódni, kommunikálni a természettel, példaképül szolgálhatnak.
Egy nagyon különleges agyi funkció lép itt működésbe, amely döntő szerepet játszik a mesékkel való érzékenyí-
tésben. Mesehallgatáskor belső képeket, képsorokat alkotunk. A gyerekek szavaival egy „belső mozit” vetítünk, 
megjelenítve a mese cselekményét. Jól működő belsőkép-alkotó funkció esetén „színes, szagos” mesevilág 
tárul elénk. Ez a mozi azonban nem csupán látvány. A belső képekben végigélt cselekvéssor „próbacselek-
vésként” átélhetővé, kipróbálhatóvá teszi a számunkra idegen cselekvési mintákat, tapasztalattal szolgálva 
a későbbi valós cselekvésekhez. Alapja a projektív identifikáció, az elme azon képessége, „amellyel egy időre 
el tud távolodni az egótól, s bele tud olvadni egy másik valóságba, ahol olyan új elgondolásokat tapasztal és 
tanul, amelyekkel a tudatosság egyéb formáiban nem találkozik, s amelyeket vissza tud hozni magával a kon-
szenzuális valóságba.” 9 Amikor egy számunkra idegen érzékelési szint tudását hordozó mesébe lépünk, valós 
tapasztalatokra teszünk szert. A mese védett közegében tehetjük próbára mindazt, amit a mesehős megél. 
Ízelítőt kapunk abból, hogy milyen is egy másik szinten kapcsolódni a természethez. Való világunkba visszatérve, 
a magasabb érzékelési szint kipróbálása által átjárhatóbbá válnak ezek a szintek. Hasonlóan a piacokon kínált 
kóstolófalathoz, a mesék a magasabb érzékelési szintek kóstolóit nyújtják nekünk, amelyeket megízlelve már 
magabiztosabban dönthetünk arról, hogy számunkra is elfogadható, jó lehet-e ez a fajta kapcsolódás. Úgy 
léphetünk át egy eddig ismeretlen szintre, mintha az ismerős hely lenne.
 
A mesehős számára a több mint emberi világban10 megjelenő természeti jelenségek, a Nap anyja, Szél anyja, 
Hajnal, Nap leánya mind élővé, megszólíthatóvá válnak, segítői vagy ellenfelei lesznek, kommunikálni lehet 
velük. A hős magára ölti bármely természeti létező alakját, ilyen a Gallyból jött királykisasszony vagy Fából 
faragott Péter. Akadnak olyan mesék is szép számmal, amelyekben egy-egy természeti dolog nagyon hang-
súlyos, képzeletet megszólító, nagy erővel bíró elem, amely kimozdít a hétköznapi, szokásos nézőpontunkból, 

07 Madagaszkári mesekezdő formula. In: Bajzáth 2016

08 Boldizsár Ildikó szóbeli közlése

09 Estés 2004: 361.

10 Abram 1996
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új perspektívát adva. Jó példa erre A csodaerejű sár mesecím, amely már önmagában is meghökkentő, hiszen 
a sárra mint mocskos, értéktelen, bosszantó dologra gondolunk a hétköznapokban. „Oktatási rendszereinkben 
arra jutottunk, hogy a talaj egyszerűen koszt jelent, a kosz pedig piszkot. De a kosz nem koszos; ez az élet 
forrása. E nélkül nincs élet. Rokonok vagyunk a talajjal és függünk tőle.” 11 Satish Kumar szavait átgondolva 
könnyen beláthatjuk, hogy ez az egyszerű mesei felvetés milyen mély ökológiai tudást képes közvetíteni úgy, 
hogy a gyerekek nyelvén szólal meg. Ha csak a mesecímeknél maradunk, akkor is nagyon erős, felhívó jellegű, 
belső képeket aktiváló kifejezéseket találunk. Ilyen A sötétség országa és Az élet vize vagy Az eső ura és még 
hosszan sorolhatnánk. Ezek az erős érzelmeket megmozgató képek egy mélyebb megismerés felé indíthatnak el.
 
Ha a meseszereplőket figyeljük meg, a hősök általános jellemzője, hogy az útjuk során interakcióba kerülnek 
valamelyik természeti elemmel, megmentik a napot, vagy éppen nevükben őrzik csodás természeti képességü-
ket, mint a Mezőzöldítő királykisasszony. Persze negatív példa is akad, ahogy azt egy afrikai mese hőse, a Nagy 
Makelele király példázza, akinek minden földi jó megadatott, de ő többre, a szivárvány húsára éhezett. A mese 
nem engedi ezeket a túlzó, felelőtlen hősöket sikerre jutni, Makalele király is elpusztul, miután megrettent 
alattvalói nyíltan szembe fordultak vele: „Nem merjük megtenni ezt a szörnyűséget. A szivárvány a tied... Ha 
meg akarod enni, öld meg, és főzd meg te magad!” 12

 
Végül a teremtésmítoszok kissé más, de roppant izgalmas megközelítést tárnak elénk: erősítik a változtatásra 
való képességet, a káoszból való kiutak megismerését és egy új vagy szebb, élhetőbb világ megteremtésének 
lehetőségét tárva elénk. A rendetlenség, a káosz összerendezésére, az elromlott világ megjavítására, az új pa-
radigma megteremtésére adnak mintát, nagy többségében nem valamiféle csodára várva, hanem nehéz vagy 
hosszadalmas munkával létrehozva azt. „A mű megalkotásához saját teste szolgált eszközül. Ahol kinyújtotta 
a karját, hegyvonulat emelkedett. Csípőjével és homlokával lapította le a partvidékeket. Lábaival völgyeket 
szántott, kezével szigeteket és kőszirteket formált. Belemerült a tengeri örvénybe, s szakadékokat és barlan-
gokat vájt a mélyben. Ahol víztől harmatos teste megpihent, források, folyók fakadtak, s ha továbblépett, tavak 
csillogtak nyomában. Művét azzal koronázta meg, hogy világra hozta hosszú évek óta hordott gyermekét, aki 
elsőként szántotta fel és vetette be az anyja által megformált Földet.” 13

 
Ahogy láthatjuk, ilyen módon a különböző mesetípusok és alkotói elgondolások más és más tudással lépnek be 
az ökológiai érzékenyítés területére. Az ökopszichológia álláspontja szerint a természetérzékelésünk öt lépcső 
alapján sorolható be. Molnos Zselyke ökopszichológus szerint „A természetet és az élőlényeket többféleképpen 
észlelhetjük - ez a hozzájuk való viszonyulási módunkat, gondolkodásunkat, világnézetünket tükrözi. Az elsőtől 
az utolsó felé haladva egyre tágul a látásmód, és egyre közeledik az egységben látás nézőpontja felé. Azt tehát, 
hogy hogyan látunk, nagymértékben meghatározza az, hogy mit gondolunk, mit hiszünk a létezésről, és a ta-
pasztalataink ezt a hitet erősítik tovább. Ugyanakkor ha képesek vagyunk másképpen látni, az megváltoztatja 
a világnézetünket, átalakíthat bennünket.” 14 Ezek a lépcsőfokok nehezen átjárható szinteket jelentenek. Ha 
az érzékelési minőségekhez hozzárendeljük a különböző népmesetípusokat és természetművészeti akciókat, 
akkor jól láthatóvá válik a magasabb szintekhez vezető út és a módszereink által a teremtett világunk iránti 
mély belső elköteleződés segítésében játszott szerep.
 

11 Kumar 2013

12 A szivárvány (etióp mese, Dabi István fordítása). In: Boldizsár 2019: 188-192.

13 Az aranytojást tojó sas (finn mese). In: Boldizsár 2013: 32-34.

14 Molnos 2016: 60-61.
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Az első lépcsőfok, a legáltalánosabb érzékelési szint, ahol a külvilág egyedei nem különülnek el egymástól, 
komfortos vagy éppen kellemetlen díszletként keretezi életünket, mintha egyedül lennénk a tájban. Ezzel nincs 
dolgunk, ennek a gyakori nézőpontnak a változását próbáljuk elősegíteni. Nagyon hasonló látásmód a második 
lépcső, a természeti objektumok észlelése, de ezen a szinten az egyes élőlényeket a tájból kiugró, tudomá-
nyosan értékelhető egyedként látjuk, soroljuk be, hasznosítjuk. Az érdeklődésünknek megfelelő növényeket, 
állatokat észrevesszük, vizsgáljuk, míg a számunkra érdektelen környezet továbbra is díszletként jelenik meg. 
Véleményem szerint az iskolai tanulmányok, a sok helyütt olvasható természetismertető tanmesék és törté-
netek, feladatlapok, ismeretterjesztők leggyakrabban ezt a lépcsőfokot teszik elérhetővé. Fontos lépcsőfok, 
hiszen ez vezet a következő szintre, megnyitva a kaput a mélyebb megismerés, az empátia megszületése, 
a harmadik szint felé.
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Ha a mesék idevágó tudását keressük, akkor az eredetmagyarázó mesék nyithatnak utat erre a szintre. Ezekben 
kézzelfoghatóvá válik, ismerősünkké lesz az adott növény, jelenség története. Vidám vagy éppen szívszorító 
magyarázatot kapunk például a holdfoltok keletkezésére vagy a gomba eredetére. A logosz helyett mítosz-
szal elmesélt természetrajz ismerőssé, kalandossá, mókássá, szerethetővé teszi a természet egy-egy apróbb 
elemét. A világról szerzett tudományos információhalmaz helyett érzelmi kapcsolódást teremt, amely segít 
tovább lépni, hogy megszülethessen az ökológiai elkötelezettség alapja, az empátia.

A természetművészeti munkák közül szinte mind ide sorolható. Figyelemfelkeltő gesztusok, amelyek segítenek 
a tájból kiemelni egy-egy létezőt. Meghökkentenek, segítik a fókuszálást. A megszokott tájelemeket újralát-
tatják. „A természetművész által hagyott, a tájba harmonikusan illeszkedő mögöttes tartalommal rendelke-
ző jel elősegítheti a közösség környezettudatos magatartását, környezetért felelős életvitelre sarkallhatják 
őket, egyúttal a művészet iránti fogékonyságukat is erősíthetik, kibontakoztathatják a képzeletet, segítenek 
az örömteli rácsodálkozásban, rávezetik a gyönyörködésre, a szépség élvezetére. Ideális esetben cselekvésre 
tudják bírni a közösség tagjait” 15.
 
A környezet érzékelésének harmadik lépcsőfoka egy nagyon izgalmas kaland: az egyéniség érzékelése. Amikor 
ezen a szinten érzékelünk, minden lényt képesek vagyunk egyéniségként, individuumként érzékelni. Ennek az el-
érése fordulópontot jelent a környezeti kapcsolatokban, hiszen „elfogadja, hogy minden létezőnek, szubjektív 
belső természete van” 16. A táj már nem összeolvadó ökoszisztéma-szolgáltató, hanem egyedi és különleges 
létezők otthona.
 
A népmesék ezt a szintet nagyon jól ismerik, hiszen a megelevenedő, beszélő személyiséggel bíró állatok, 
növények a népmesék gyakori alakjai. Ezt a szintet hozzák közel hozzánk az ételt kérő hangyák, a panaszkodó 
fűzfák, a tulipánná változott királyfi vagy éppen az életét nádszálba zárva tengető világszép királykisasszony is. 
Ha pedig természetművészeti szempontból tekintünk erre a lépcsőre, szintén nagyon sok alkotót látunk, akik 
ezzel a szinttel is dolgoznak, munkáikkal képesek ezt a látásmódot közelíteni a néző felé. A természetművész 
által kiemelt elem átváltozik, egyedi mögöttes tartalommal telik meg. Személyessé, szerethetővé válik. Átke-
retezi a tájat, felidézi bennünk a rég elfeledett emlékeket arról, amikor még mindennek, amit a természetben 
megérintettünk, személyisége, története volt. A gyerekek számára ez könnyen hozzáférhető, otthonos tudás, 
így a kicsikkel való természetművészeti gyakorlatban is ez a legegyszerűbben megfogható téma. A természet 
létezőinek arcot, személyiséget álmodni, történeteket szőni igazán nagyszerű és szerethető kaland. Olyannyi-
ra gyerekbarát aktivitás, hogy a legnehezebb körülmények között élő, hasonló felvetéssel nemigen találkozó 
gyerekek számára is egyszerűen átadható. 
 
Ha sikerül a környezettel való hasonlóságunk kódjait megnyitni, minden egyes közös pont, amelyet önmagunk és 
a környezet létezői között felfedezünk, szorosabbra fűzi a természettel való viszonyunkat. Képesek lehetünk a ter-
mészetművészet és a „mesék segítségével minél több ponton kapcsolódásokat létrehozni az egyén és környezete, 
az egyén és önmaga között” 17. Hiszen amit hozzánk hasonlóként tudunk érzékelni, ahhoz könnyen kapcsolódunk, 
Platón gondolatával: „a hasonló természettől fogva rokona a hasonlónak.” 18 Ezek a hasonlóságok fizikai szinten 
is könnyen tetten érhetők, a természetművész apró gesztusaiban gyakran megjelenő metaforáról van szó. 

15 Erőss 2011

16 Stephen Aizenstatot idézi Molnos 2016: 83.

17 Boldizsár 2014: 14.

18 Platón: Prótagorasz 337d. (Faragó László fordítása)
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Ezen az érzékelési szinten a természetművészeti munkálkodás lehetőséget teremt arra is, hogy a tapintás, 
látás, szaglás, egyensúlyérzet, a saját testérzetek egységében legyünk képesek megtapasztalni a világot, el-
hagyni a komfortzónánkat. Találunk olyan munkákat is, amelyek kifejezetten az érzékszerveinket szólítják meg. 
Ilyen például Erőss István Zene szúnyogoknak című alkotása, de bőven találkozunk a szemet próbára tevő per-
spektíva-, nézőpont- és tükröződésjátékokkal, valamint illatokkal és fényekkel játszó vagy tapintásra késztető 
felületekkel komponáló művekkel is.

Az érzékszervek edzése és finomítása különös jelentőséggel bír, hiszen a test a lélek elsődleges környezete, és 
a külső világ valójában a testünknél kezdődik. Az átjárást az érzékszervek aktív működése biztosítja. A szájon 
keresztül az anyagok, ízek válnak külsőből belsővé, a fülön keresztül a világ hangja jut el a kintből a bentbe, 
szemünk továbbítja a külvilág színeit, fényeit, a tapintás által kapcsolódunk a hőmérsékletekkel, felületekkel, 
az orrunkon keresztül pedig az illatokat, szagokat engedjük be a szervezetünkbe. Mindennek alapvető fontos-
sága van a természethez való kapcsolódásban, hiszen „A közvetlen érzékelt valóság, a maga több, mint emberi 
misztériumában, maradt az egyetlen kapaszkodónk ma, amikor elektronikusan generált távlatok és örömök 
alakítják a tapasztalati világunkat; csak a megfogható földdel és éggel való rendszeres kapcsolat segíthet 
orientálódni és tájékozódni életünk rengeteg dimenziója között.” 19

Hogy mit tudnak a mesék az érzékszervekről? Nyilvánvalónak tűnik, hogy a tündérmesék Messzihalló, Min-
dentlátó hősei azt az üzenetet közvetítik, hogy ha jól működik az érzékelésed, sokkal tovább jutsz, de talán 
ez túlságosan is kézenfekvő. Ám ha megnézzük az állatmesék figuráit, ott igazán változatos sokszínűségben 
találunk hősöket, akik egyik-másik vagy akár több érzékszervüket rendkívül aktívan használják. Kifejezik erős 
testi érzeteiket, fájdalmukat, szenvednek a melegtől és a hidegtől, a sérülésektől.
 
Találunk meséket kifejezetten a testrészekről, az érzékszervekről és megfigyelhetjük nézőpontváltásra késztető 
vetélkedésüket: „A régi időkben viszály támadt a száj, a szem, a fül, az orr, a szív, a kéz és a láb között afelől, 
melyikük előbbre való rangban a másiknál. Nem volt a veszekedésnek se vége, se hossza.
– Én vagyok előbbre való – szólt a szem –, hiszen mindent előbb veszek észre, mint ti.
– Nem! – ellenkezett a fül. – Én vagyok a legelső, mert én hallok meg mindent legelőbb.
Az orr közbevágott:
– Tévedsz, barátom! Csak én lehetek az első, mert én érzem meg legelőbb mindennek a szagát.
– Ó, dehogy, dehogy! Én fontosabb vagyok nálatok – vélte a száj –, hiszen én eszek meg mindent.
Erre már a kéz is beleavatkozott a vitába:
– Tévedtek, kedves barátaim. Az első én vagyok! Hát vajon nem én fogom meg mindegyikőtök előtt a dolgokat?
– Nincs igazad, kedves kéz barátom – szólt közbe most a láb –, én vagyok az első köztetek, hiszen én járok, én 
megyek el mindig mindenhova, ahová éppen kell, megyek-megyek, és bizony bele is fáradok a sok járkálásba.
A szív csendben maradt, nyugodtan ült a mellkasfészekben és hallgatott.” 20

 
A testtel mint elsődleges környezettel és kézenfekvő alapanyaggal, felülettel, valamint az emberi testtájak 
szimbolikus tájba helyezésével is dolgozik a természetművészet. Ilyen, a természet makro- és mikrokozmikus 
mintázatai közötti párhuzamkeresés Chris Drury Heart of Reeds című munkája, amely az emberi szív kettős 
örvényét idézi meg és teszi bejárhatóvá. 

19 David Abramot idézi Suhajda és Vastag 2017

20 A szív igazsága (Celebesz-szigeteki mese). In: Bajzáth 2017: 8.



///      87

A természetművészeti alkotás folyamatát az érzékelés aktivizálása mellett az időhöz is egészen speciális 
kapcsolat fűzi, hiszen nem az örökkévalóság számára készül. Az alkotó nem múlhatatlan anyagokban hagy 
nyomot maga után. A szabadban való munka és a létrehozott alkotás élete is nagyban függ a környezet erőitől. 
„Az alkotás a természet ciklikus változásainak idejében létezik.” 21 Így minden egyes gesztus, minden felhasz-
nálható anyag a közvetlen környezethez, a természet természetes ritmusához és a környezethez való rugalmas 
alkalmazkodásról tanít. Emellett az, ha a nagy gonddal elkészített alkotásokat egyszerűen a természetben 
hagyjuk, rábízva lelkünk lenyomatának sorsát az elemekre, lehetőséget teremt az elengedés gyakorlására és 
az elmúlással való szembenézésre. Mulandóságunknak ez a gyengéd, szimbolikus megtapasztalása a gyerekek 
számára először nagyon furcsa, hiszen komoly tabut érint. Azonban ahogy végigkövetjük egy-egy elkészült 
munka hasznosulását, visszaolvadását, rothadását a természetben, majd újabb és újabb munkák születését 
és elmúlását, a játék védett terében zajló ismétlés felszabadít. Összekapcsol a természeti körforgással, emberi 
létünk időbe ágyazottságával. „A természet változásban van, és ez a változás a megértés kulcsa. Azt akarom, 
hogy a művészetem érzékeny és éber legyen az anyag, az évszakok és az időjárás változásaira. Minden mű 

21 Erőss 2011

Chris Drury: 

Heart of Reeds 

2005
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növekszik, megmarad, hanyatlik. A folyamat és a bomlás implicit. A mulandóság a munkámban azt tükrözi, 
amit a természetben találok” - írja Andy Goldsworthy, aki ugyanakkor művészi megnyilatkozásaiban saját 
gyászmunkájáról is beszél.

A hagyományosan erős egykori kötelék, amely a lélek és a test, az ember és a természeti elemek, a közösség és 
környezete között létezett, az archaikus mesék fonalával és a természetművészet gyakorlatával, úgy gondolom, 
újra összeköthető. A szabadban eltöltött idő által pedig „a maga komplex és érzéki mivoltában a természet 
felfedezésre, közvetlen érintésre és tapasztalásra ösztönöz. Csodálatra indít és bepillantást enged abba, ami 
ma sem »guglizható«: az élet rejtélyébe és fenségébe.” 22

Az ökopszichológia által meghatározott negyedik érzékelési lépcsőfokra lépve a komplex vagy ökológiai ész-
lelésben az ember számára átélhetővé válik az ökológiai rendszer, minden létező egymással való összekap-
csoltsága. Egy csoportba tartozóként közösséget élünk meg a természet létezőivel. „A komplex észlelést annak 
a tudása teszi lehetővé, hogy minden földi létezővel összetartozunk. Ez az ökológiai én megnyilvánulása, 
számos ősi kultúra szemléletmódja.” 23 A természeti népek meséi ezt az organikus létezési mintát hordozzák. 
Abból a korból maradtak ránk, amikor az ember még minden létezővel egyenrangúnak érezte magát. Ez a felfo-
gás többnyire kimondatlanul a mesei szüzsé hátterében és azt megalapozva van jelen, de találunk olyan tanító 

22 Payne 2013: 129.

23 Molnos 2016: 61.
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mondatokat is, mint ebben az afrikai népmesében megszólaló madárkáé: „értsd meg: minden teremtmény-
nek vannak érzései, a madaraknak meg a vadaknak, az összes állatnak, aki a dzsungelben repül, kúszik vagy 
mászik… Mi is szeretjük az otthonunkat és a gyermekeinket, akárcsak ti, emberek. És nem nézhetjük tétlenül, 
ahogy elpusztítjátok őket.” 24

Ugyanígy a természetművészeti gyakorlatban is gyakran megjelenik a természettel való kapcsolódás igénye, 
az egy csoportba tartozás, a közösség vállalása, az azonosulás a természeti létezőkkel. Az alkotás létrehozója 
és szemlélője számára is felhívást fogalmaz meg, és a legváltozatosabb formában jelenik meg a művészeti 
projektekben.

„… ha nincs szent kapcsolat a környezetünkkel, az azt jelenti, hogy életünk szent aspektusa halott vagy elfedett, 
vagy nem érünk el hozzá. Nem gazdagodik, nem jelenik meg. Nem jön létre saját belső tapasztalásunk, mert 
nem találjuk párját a külső világban, semmi sem idézi meg, és nem lobog fel. Tehát a szentség eltűnik életünk-
ből és kultúránkból, vagy pusztán elvont eszme marad, s a mitológiára vagy a pszichológiára korlátozódik.” 25

A Tenzin Wangyal bön szerzetes által megfogalmazott, a környezetünkkel meglévő szent kapcsolat az ötödik 
érzékelési lépcsőfokról, az integrált észlelésről26 beszél. Ezen a szinten a természet szerves részének tapasz-
taljuk meg magunkat, nem különülünk el, intenzíven átéljük az egész-séget. Ezen a szinten képesek vagyunk 
a kapcsolódást megélni és az energiaáramlást is érzékelni, már nem különülünk el. A környezettudatosság és 

24 Az asszony meg a madár (afrikai népmese). In: Boldizsár 2019: 177-180.

25 Wangyal 2007: 30.

26 Molnos 2016: 61.

M
es

eE
rd

ő-
fo

gl
al

ko
zá

s,
 T

át
ra

i V
an

da

Fo
tó

: T
át

ra
i V

an
da

 



90      ///

az empátia immár nem releváns fogalom, hiszen a környezet és az én már nem elválasztott minőség. Ami rossz 
a környezetnek, az bennünk is fájdalomként jelentkezik. Az érzékelő egyenlő a környezet többi létezőjével, egy 
a sokféle lélekmegnyilvánulás közül, nem több és nem kevesebb azoknál. „Az anyagban megnyilvánuló léleknek 
csak egy formája az ember, a fa, a madár, az apró bogár itt a földön. A te lelked most emberruhát öltött!” 27

Ezt az organikus létezési módot időkapszulákként őrizték meg a különböző népek ősi időkről szóló mítoszai, 
az elzárt természeti népek hétköznapi gyakorlatai, valamint a sámáni praxis civilizációtól megmenekült elemei. 
E mitikus történetek arról az időről adnak hírt, amikor a teremtett világ még nem az ember környezete volt, 
hanem egy nagy közösségként létezett, amelynek minden résztvevője egyenlő jelentőséggel bíró entitás. A mí-
toszokban átjárhatóvá válik a határ az ember és természet között, a természetnek teste lehet, a testnek 
földrajza. „Amikor Pan Ku meghalt, fejéből szent szirt lett, szeméből a nap és a hold, zsírjából a folyók és 
a tengerek, hajából és szőréből a fák és a növények. Pan Ku könnyeiből fakadt a Sárga Folyó és a Kék Folyam. 
Hangja alkotta a mennydörgést, lehelete a szelet, pillantása a villámot; az ég kiderült, amikor Pan Ku vidám 
volt, a rosszkedvétől elborult.” 28 Az elemeket anyának és apának, a természeti létezőket fivérnek és nővérnek 
szólító mesehősök máig emlékeztetnek erre a tudásra.
 

27 Egy észak-amerikai lakota indián sámán szóbeli közlése

28 A világ keletkezésének mítosza (töredékek). Feldolgozta Román József. In: Veress 1993: 51.
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29 Hoppál Mihály in Hollós 1995

30 Egy afrikai tudásőrző szóbeli közlése

„A nagyon egyszerű körülmények között élő természeti népek rájöttek arra, hogy nem érdemes szétrombolni 
körülöttünk a természetet. Még egy társadalmi intézményt is kialakítottak e viszonyulás karbantartására. Ez 
pedig nem más, mint a sámán alakja. […] A sámán világképének egyik nagyon fontos jellemzője az animizmus, 
a lelkekben való hit. Az abban való hit, hogy körülöttünk mindennek lelke van, vagy szelleme. A világképnek e 
költői és egyben ökológiai szemlélete beépült e népek értékrendjébe. Egész egyszerűen hisznek abban, hogy 
nem szabad megbántani a környezetet, nem szabad feleslegesen rombolni. Mindent megtarthatunk a maga 
természetességében, és ettől lesz valami csodálatos egyensúlyban ember és környezet viszonya. A sámán 
volt ennek az egyensúlynak az őrzője.29

E természeti népek a több mint emberi világgal való interakciókat célzó, kapcsolódást, fenntartást, áldást, 
gyógyulást segítő rítusaik során a környezet anyagaiból szent tereket jelölnek ki. Ezek a gondosan elrendezett 
mandalák, körök a természetművészet számára is ismerős, értelmezhető alkotások. A tér közepén elhelyezke-
dő tűz köré koncentrikus körökben szerveződnek a terület fontos anyagai, kövek, fák. Kijelölt pontokon jelennek 
meg az égtájak, az őselemek, s a teret végül a résztvevők által alkotott kör zárja. Ezek az alkotások a termé-
szetnek mondott köszönet, áldás közvetítői. Hírvivők a látható és láthatatlan világok között. A felfelé törekvő 
füstoszlop az égi világhoz kapcsol. „Olyan szépnek kell lennie, mint egy festménynek” 30.
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MeseErdő-foglalkozás, Tátrai Vanda

Fotó: Tátrai Vanda 
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31 Grande 2014: 113.

32 Az árpa és a búza (lett népmese). In: Bajzáth 2017: 87.

A természetművészet megfogalmazásában ezt a réteget a szakrális célú alkotásokban találjuk meg. John K. 
Grande azon kérdésére válaszolva, hogy a művészet képes-e az embereket mélyebb spirituális és ökológiai 
kérdések megfogalmazására sarkallni, Chris Drury arra hivatkozott, hogy a spirituális szó eredetije ’lélegzet’-et 
jelent, vagyis az életre utal, „az életerő pedig minden lelkes lény sajátja. Ha ez a kapcsolat megvan, akkor 
a művészet a kapcsolat fenntartásában és közlésében segíthet”.31 A világ számos alkotója számol be szakrális 
törekvésekről munkáiban. Antony Gormley rituális jellegű anyaghasználatról beszél Field című projektjében. 
Alfio Bonanno Where Trees Grow on Stone című művét természeti áldozatnak tekintette, és ekként helyezte 
el egy erdőben. Mégis talán a leglátványosabbak azok a zöld katedrálisok, amelyek ültetett, élő fából formált 
templomokat jelölnek ki, felhíva a szemlélőt a természetben rejlő szentség felfedezésére.

Az ökológiai válság a mesehősök és a természetművészek szemével

Az egyre fokozódó természeti válsággal való szembenézés a természetművészet számos irányzatában formát 
ölt. A problémák tudatosítása és az ökotudatos gondolkodásmód népszerűsítése mellett olyan nagy léptékű 
projekteket is találunk, amelyek a szennyezett tájak gyógyítását, a tájsebek begyógyítását is szolgálták. A leg-
első ilyen kezdeményezések egyike Agnes Denes Fa-hegy - Egy élő időkapszula és Búzamező - Egy ellentét 
című munkái. Az előbbiben egy finn szeméthegyet ültet be tizenegyezer fenyőfával, az utóbbi a Manhattan 
felhőkarcolói közé ékelt hatalmas szeméttelepet változtatja aranyló búzamezővé. E felszólító szembeállítása 
az életet adó búzamezőnek és a nagyváros betonrengetegének így jelenik meg a világ talán legrövidebb nép-
meséjében: „Mondja az árpa a búzának: – Gyerünk, búza, oda, ahol az arany van! Feleli a búza: – Buta vagy te, 
árpa, mért hajhásznánk az aranyat? Mi magunk vagyunk az arany.” 32
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A gyerekekkel való munkánkban akarva-akaratlanul is megjelenik az ökológiai válságról való gondolkodás, 
a környezetféltés és a veszteséggel való találkozás. A természetművészet és a mese egységében még ezek 
a nehéz és felkavaró témák is jól megfoghatók, hiszen a mesékben megjelenik a környezetrombolás, a fele-
lőtlen magatartás, a szennyezés, a túlfogyasztás kérdése is. Ezek az archaikus történetek tehát nem csak 
ismerik a válságot, hanem a válság kezeléséhez szükséges viselkedést és a probléma megoldásának módját 
is bemutatják.

Kevés ősi történetben, mesében találunk konkrét, egyértelműen ökológiai témát, de néhány különleges mese 
szívszorítóan beszél erről, s talán nem is lehetne jobban megfogalmazni, hogy került az emberiség ide, az öko-
lógiai katasztrófa szélére. Nézzük meg egy szibériai és egy eszkimó történet emberöltők sokaságán át hagyo-
mányozott gondolatait az ökológiai válsághoz vezető viselkedésről és a megoldásról. Az utolsó madár így dalol 
az élelem nélkül maradt embereknek: „Sok mindent elpusztítottatok. Örvendeztetek erőtöknek. Nem gondol-
tatok semmi másra!” 33 Majd megtudjuk azt is, hogy mit okoz ez a hozzáállás: „Meddig volt ez így, meddig nem, 
egyszer mintha kihalt volna a rengeteg tajga. Bármennyire nézel is - egyetlen fa sem él… a patakocskából, 
akár csak a mocsárból, erjedés, rothadás bűze árad. Csendes lett a levegőég is. Mintha a sokhúrú hárfából 
a legzengőbb húrt tépték volna le… Az emberek is meghunyászkodtak. Erőt vett rajtuk a rémület… a rettentő 
rémület. Reszkettek az emberek - érezték, hogy közeleg a pusztulás.” 34 A természetet kizsákmányoló visel-
kedés nyomai, például a Tenger Anyjának hajába csomósodott szemét, várnak valakire, aki elég bátor ezekkel 
szembenézni: „Már kis híján megfojtottak az emberek bűneinek rám rakódott piszkai. Hamar, hamar, tisztítsá-
tok meg a fejem, fésüljétek ki a hajam!” 35 - mondja a dühöngő Tenger Anyja, aki lecsillapodása után bevallja azt 
is, hogy amikor az emberek „megátalkodottsága” szennyként elborítja, ő maga is utálatossá válik. A teremtett 
világ szennyezése a külső természet mellett a belső természetét is tönkre teszi. Kölcsönösen egymásra utalt 
állapotuk nem hagy kétséget.

A mese szerint az emberek csak akkor képesek változtatni a viselkedésükön, csak akkor térnek észre, ha sze-
mélyesen is érintettek lesznek, ha baj éri őket. „Ha bánat éri őket, az emberek mintha felébrednének. Ha nagy 
baj éri őket, mintha jobban kinyílna a szemük. Szemük is lát, fülük is hall, lelkük is megpezsdül, elméjük is 
élesebbé válik. De hát hol voltak azelőtt ők - az emberek? Tán észre sem vették volna, meg sem gondolták 
volna?” 36 S hogy mit tesz a megbomlott egyensúlyt visszaállítani hivatott küldött? Először elhatározza magát, 
majd elindul, megkeresi a bajok forrását, lecsillapítja a természet halállal fenyegető haragját, majd aprólékos 
gonddal nekilát a szeméttől megszabadítani, hogy a világ összegubancolódott, beszennyezett szálai megint 
kisimulhassanak. A rossz irányba folyó vizek a helyes mederbe terelődjenek. „A Tenger Anyja engedelmesen 
elnyúlt óriás fekhelyén, és a Vak fésülni kezdte. Nehéz munka volt, mert igen merev és csomós volt a haja, és 
ráadásul oly hosszú, hogy kétszer két kar sem érte végig. Tisztítás közben a Vak félredobta a piszoktömeget, 
amit a Tenger Anyjának hajából kifésült, s az csodák csodájára tüstént megelevenedett: medvék, sarki rókák, 
fókák, rozmárok, narválok és mindenféle madarak lettek azonmód belőle.” 37

 
Tapasztalataink szerint módszereink olyan egységes egymást támogató rendszert képeznek, amely lehetővé 
teszi a fent bemutatott érzékelési szintek közötti átjárást. A természetművészeti gesztusok, jelképek, felvetések 

33 A tajga bosszúja (vogul-manysi mese, Szilveszter László fordítása). In: Boldizsár 2019: 171-177.

34 A tajga bosszúja (vogul-manysi mese, Szilveszter László fordítása). In: Boldizsár 2019: 171-177.

35 Ukua, a Tenger Anyja (eszkimó mese, Abonyi Árpád fordítása). In: Boldizsár 2019: 27-29.

36 A tajga bosszúja (vogul-manysi mese, Szilveszter László fordítása). In: Boldizsár 2019: 171-177.

37 Ukua, a Tenger Anyja (eszkimó mese, Abonyi Árpád fordítása). In: Boldizsár 2019: 27-29.
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jól kapcsolhatók a mesei gondolatokhoz. Az alkotótevékenységet remekül el lehet indítani rövid történetekkel, 
például azzal a korábban idézett burját mesével, amelynek a hőse, Bőhön remekül érzékel, fókuszál, „Bármi 
legyen, gazdagít” - hangoztatja, és mindent összegyűjt a környezetéből. Ez a fókuszált figyelem, a táj hasznos 
és haszontalan dolgainak kíváncsi elfogadása a természetművésznek is sajátja. Mondhatnánk azt is, hogy Bő-
hön a mesék természetművésze. Története pedig, amelynek során a táj értéktelen dolgaiból értéket kovácsol, 
a természetművészet meséje. 

Ha fordítunk a képleten, a természeti anyagokból alapszinten könnyen megjeleníthetők a mesék szereplői, hely-
színei, eseménysora, sőt a mese térképe is. Ha pedig mélyebbre tekintünk, a mese szociális kapcsolatrendszere, 
a hős lelki fejlődése, átalakulása egyaránt illusztrálható a természetművészet alapvető formáival. E kétirányú 
kapcsolatok vizsgálatát tűztük ki célul a 2019-ben megalakult Metamorphoses Ökológiai Kutatócsoportban.38 
Sokféle terület ökológiai, pedagógiai, pszichológiai, művészeti szakembereivel keressük a természethez kap-
csolás új lehetőségeit. Kiképzett MeseErdő-vezetőinkkel nap mint nap tapasztaljuk, hogy a mesék szellemi 
kincsestárának évezredes tudása és a természetművészet környezetért felelős, aktív szabadtéri gyakorlata 
egymással összefonódva megnyithatja az utat a magasabb észlelési szintek felé. A magasabb szinteken átélt 
tapasztalat pedig mély belső elköteleződést hozhat, és így az emberek megérthetik, hogy „a mennyei jelensé-

38 www.mesejaro.com
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gek szentek, és nagyon veszélyes szembeszállni velük” 39. Ha pedig megszületett a megértés, talán képesek 
leszünk odafordulni törékeny Földünkhöz: „Minden lépést, amelyet rajtad teszünk, óvatosan kell megtennünk, 
úgy, mintha minden lépésünk egy imádság lenne.” 40
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