
Csernyus Lőrinc: Az új építkezésekre is hatással 
vannak a központ új épületei, egyre-m ásra megjelen
nek az onnan  ism ert apró  motívum ok. Szerintem  ez 
nem  baj, akkor se, ha  esetleg diszfúnkcionálisan hasz
nálnak valamit, vagy nem  úgy, ahogy azt én képze
lem. De fontos, hogy m egszűntek a tízszer tízes koc
kaházak. C sengeren tu lajdonképpen  két építész van, 
akik a m agántervezéseket végzik, ők a helyi kivite
lező cég alkalm azottai, akik akik a m iáltalunk terve
zett épületeket építik. Ebből óhatatlanul következik, 
hogy rengeteg  részletet átvesznek, amik m ár csengeri 
sajátosságoknak számítanak.

Az em berek m a m ár pontosabban m eg tudják fo
galmazni az igényeiket, és általában is igényesebbek. 
Például jobban  öltöznek, és egyre kevésbé találkozni 
avval a lem ondó m entalitással, am i itt általános volt, 
hogy ugyan, itt úgyse változik semmi...

Ors,zágépítő: Milyen messzire terjed  ez a változás?
Cserhyus Lőrinc: A környék kis falvaiban nem  

látni nyom át, de Fehérgyarm aton elkezdtünk dolgoz
ni - itt a csengeri példa nyom án komolyabb építkezé
sekbe fognak bele. Ebben nyilván szerepet játszik a 
két város korábbi rivalizálása is. Főépítésznek Heil 
T ibort választották m eg, aki sokat dolgozott Csenger
ben, segített nekem  itt, én  m eg segítek neki ott.

Volt m ár F ehérgyarm aton egy három napos kon
ferencia a településfejlesztés helyi lehetőségeiről, a- 
m it népm űvelők, építészek részvételével szerveztünk, 
és közben m értünk , fényképeztünk, am it tudtunk. A 
konferenciát követő beszélgetéseken egyre tisztább 
lett, hogy m it akar az önkorm ányzat; ez a tárgyalás- 
sorozat m ost is intenzíven folyik tovább, és ennek 
lehet olyan eredm énye, m in t a csengeri.

A városfejlesztésben a legfontosabb tényező, hogy 
milyen a vezetés. Látom  Csengeren - m ert több he
lyen is dolgozom  -, hogy m it je len t egy jó  polgár
m ester és egy jó  testület. Pénzt ebben a pályázati 
rendszerben csak úgy lehet szerezni, hogy a minisz
térium ba kell já rn i hetente, és m inden  eszközt m eg 
kell találni, amivel pénzhez ju th a t az önkormányzat. 
C sengeren nem  is volt rendszerváltás, m ert ott ez a 
küzdelem  folyt a település érdekében korábban is; 
ugyanaz a polgárm ester, aki a régi tanácselnök volt, 
és rem élhetőleg  ő is m arad. Az apparátusban is a régi 
em berek ülnek, de a testületben nincs pártpolitika, 
ott azok az em berek vannak, akiknek egy ilyen tele
pülésen egyébként is ineg kell hozniuk a döntéseket: 
benne van az evangélikus és a reform átus pap, a he
lyi kivitelező vezetője, az állatorvos, a körzeti orvos, 
az iskolaigazgató, a m úzeum  vezető. Ezek az em berek 
nem  pártem berek , hanem  lokálpatrióták.

70. születésnapján, augusztus 25-én a finn köztársasági elnök adott fo
gadást tiszteletére.-Másnap századunk egyik legnagyszerűbb építésze, 
Reima PietilS váratlanul elhunyt.
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Azt kértétek tőlem , hogy az antropozófiáról adjak 
ism ertetést, m ondjam  el, m i ennek  a lényege, milyen 
összefüggése van az építészettel, m iért fontos ez 
szám unkra, építészek szám ára - ha fontos.

M egoldhatatlan feladat - de m ár nem  ez az első 
eset, hogy ilyen feladat elé állítanak; a Kós Károly 
Egyesülés kertészei kértek fel például, hogy a követ
kezőkről beszéljek: TÉR, IDŐ, Ú T, HATÁR, KERÍ
TÉS, KAPU, KERT - egyetlen alkalom m al. E ltekint
ve attól, hogy a TÉR-rőI valószínűleg Im ho tep  kollé
gánknak volt valami fogalm a utoljára, teljességgel 
lehetetlen ezekről az összefüggésekről egyetlen estén 
követhető form ában előadást tartani. Ugyanilyen 
lehetetlen az antropozófia lényegét, jellegét, je len 
tőségét, összefüggését a világgal és az építészettel 
egyetlenegy alkalom m al kifejteni, m ert lehetetlen  25 
év belső küzdelm eit, kínlódását, a  m egértés és 
ellenállás, a feltárulkozás és elzárkózás, a felismerés és 
értetlenkedés pillanatait felidézni, én legalábbis nem  
vagyok rá képes. M árpedig errő l csakis a legőszin
tébben és legszemélyesebben szabad szólni, ha  egyál
talán megkísérlem ezt a lehetetlent, az ism ertetés leg
alább annyira rólam  szól, m int am ennyire az an tro 
pozófiáról, s az ebben való elmélyedés esetén legalább 
annyira Rólatok van szó, m in t valamely külső 
ismeretről.

Az első szempont, amelyről szólni kell, az, hogy 
idegenkedem  az "antropozófus" jelzőtől, m ihelyt egy 
tényleges em beri lényre vonatkozik. Sok van pedig 
belőlük, jellegzetes fogkrém m el és szappannal, je lleg 
zetes (növényi) ételekkel, jellegzetes arckifejezéssel 
felszerelt, alázatos gőggel fe lruházott em berek, hom o 
antropozófus, férfiak és nők, akik szemmel láthatóan 
rabjai valaminek, s valamelyest a világtól elvonultan, 
m agukba m erülve léteznek. Valahogy nélkülözik azt a 
robbanó belső erőt, azt a lázas igyekezetet, azt a 
tevékeny sürgést-forgást, am i ped ig  a terem tő  élethez 
szükséges, s am it sokkal inkább m egtalálunk gyilko
sokban, banditákban és üzletem berekben, no m eg 
saját m agunkban. Egyszóval, ezt az em berfajtát nem  
kedvelem, szám om ra nem  ezek jelen ítik  m eg az 
antropozófia lényegét.

Az antropozófia szám om ra a tudást jelen ti, a 
megismerés egy form áját, a m egértés eszközét, a 
körülöttem  lévő dolgok és a bennem  lévő erők 
okának fokozatos felfejtését. Összefüggő képet je len t 
a m últ, je len  és jövő jelenségeiről, üzenetet a múltból, 
cselekvést a jelenben , és igyekezetet, törekvést a 
jövőre nézve.
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Ez a kép teh á t üzenet, cselekvés, törekvés for
m ájú, valójában egy belső erővé válik, amely nem  
válik külön ettől a képtől, nincs is értelm e ennek a 
m egkülönböztetésnek, m ert a m egism ert kép s az 
üzenet okává lesz a cselekvésnek és igyekezetnek, a 
m egism erés és cselekvés nem  ellentétes e rő  többé, 
hanem  a m egism erés által inspirált cselekvés válik 
fokozatosan fontossá, - fontosabbá, m int a megszo
kott, és valójában kívülről, m ások által vezérelt 
életünk.

M egkísérlem  felvázolni, hogy melyek azok a 
pontok, ism érvek, am elyek jellem zik ezt a megisme
rési form át, vagy eredm ényét. T isztában kell lenni 
azzal, hogy képtelenség ezt teljességgel leírni, m ert 
állandóan alakul és form álódik, m ost is, ahogy itt 
elm ondom , m ár más, m in t tegnap, és holnap ismét 
mássá válik - mégis néhány jellem ző vonását m egpró
bálom  m egragadni, pusztán azért, hogy Bennetek 
keletkezzen valamiféle belső kép erről, valam it m eg
sejtsetek abból, hogy m i ennek  a jellegzetessége.

Az első ilyen határkő, a m egism erés kiindulási 
pontja, m aga az em ber. Ez az a jelenség, amelyet - 
saját m agunkat - nem  tisztán külső formajegyek alap
ján , külső je lenségkén t észlelünk, hanem  egyszerre 
kívül és belül, egyszerre testként és lélekként, külső 
világban lévő viszonylatokban és saját belső világunk
ban tapasztalunk. Nincs m ég egy olyan jelenség, a- 
mely hasonló tapasztalatot nyújthat, nincs a terem tett 
világnak egyetlen fűszála, sziklája, vízesése, amelynél 
hasonló lehetőségünk lenne, csakis saját m agunk, akit 
em berként tételezünk fel és em berként élünk át. S 
ennek a m egism erési folyam atnak a kezdetén nem 
tám aszkodhatunk sem m ire, am it saját m agunk átla
gos em beri m ivoltunkban át ne élnénk, ne tapasz
talnánk - legfeljebb annyira term észetesnek tartjuk 
ezt a tapasztalatot, hogy egy percig sem gondolko
dunk el összefüggésein, eredetén , okán, értelm én. Az 
antropozófia történelem szem lélete a példa erre: a 
jelenből, az általunk átélt je lenből indul visszafelé az 
ism ert jelenségeken, s nem  nyúlik vissza azonnal, 
egyetlen gesztussal a kezdetekre, m in t az általunk 
tanu lt és ism ert történelem szem lélet teszi. S ezzel két 
dolgot tesz velünk: szilárd talajról -indít, amelyhez 
m indig visszatérhetünk, s m egtanít az idő viszony
lagosságára, a tudatunkban  egy irányba folydogáló 
végtelen iránya m ost az ellenkezőjére fordul. N ehe
zen lehet ezt megszokni, és kezdetben roppan t ellen
állás keletkezik az em berben - ez egészséges és te r
mészetes is - de h a  bizonyos tartam  - évek, évtizedek - 
eltelik, otthonosabb lesz az em ber az időben, és ké
pes lesz saját életé t is egyfajta tö rténelem ként értel
m ezni, a je len  cselekedeteivel egyetem ben.

A másik jellegzetessége ism ét egy tükörfordítás: a 
kauzalitás, az ok-okozati összefüggések megszokottól 
e ltérő  értelmezése.

A kauzalitás szokásos form ája, m egszokott érte l
mezése szerint A és B jelenség  közötti összefüggésből, 
korrelációból indul ki, ha A je lenség  fellép, ezt B 
követi - az esetek döntő  többségében - s ebben a 
kérdésben, tehát a két je lenség  közötti összefüggés 
kérdésében az antropozófia felfogása azonos a 
megszokottal. A két je lenség  összetartozásának pusz
ta tapasztalatán tú l azonban egy - nehezen igazolható
- további következtetést is levonunk, nevezetesen azt, 
hogy az időben korábbi A je lenséget az időben később 
m egjelenő B jelenség okának tekintjük. Ez az a pont, 
ahol az antropozófia felfogása ettől eltérően fordított 
elvet vall: B jelenséget je lö li m eg okként, és A 
jelenséget tekinti okozatnak. N a ezt persze m ég sok
kal nehezebb felfogni, vagy m egérteni, m in t az elő
zőt, azonnali ellenkezést vált ki a józan  ész nevében, 
sokkal nehezebb is m egm agyarázni. Bizonyos elő
nyünk itt van nekünk, építészeknek, akik alkotó 
folyam atként éljük m eg egy épü let tervezési és 
kivitelezési tö rténetét, de m ég így is nehéz belátni, 
hogy az épület jövőbeli képe, m elyet belül élünk meg, 
okozója az időben előtte m egjelenő tervrajznak, és az 
egész kivitelezési erőlködésnek, vitáknak és veszeke
déseknek, sikereknek vagy bukásnak. Ez az átélt 
folyamat - hom ályosan bár - de hozzásegíthet ennek a 
tükörfordításnak a m egértéséhez, am elynek során 
m eglepetve tapasztalhatjuk, hogy ez akkor és csakis 
akkor lehet igaz, ha az egész életet, az összes je len 
séget alkotó, terem tő  folyam atban észlelem, tétele
zem fel, akkor viszont m ár érthetővé válik. Való
színűleg ez az - egyik - oka annak, hogy építészek 
viszonylag nagy számban foglalkoztak antropozófiai 
tanulm ányokkal, és nem  eredm énytelenül. Ugyanak
kor rá  kell m utatni arra, hogy az idő fogalm ának - 
előzőekben vázolt - fo rdíto tt értelm ezése, pontosab
ban irányultságának m egfordíthatósága is alapjául 
szolgál a fenti felfogásnak.

A harm adik jellegzetessége e szem léletnek, hogy a 
külvilág - vagy saját belső világunk - általunk tapasz
talt jelenségeit nem  a filozófia szaknyelvén szólva 
dologként, hanem  lényekként értelm ezi és tételezi fel. 
H a tehát én  az általános jellem zésben a "körülöttünk 
lévő dolgok" okának m egértéséről beszéltem, 
valójában a lények okának m egértéséről szóltam, s a 
kép, amely összefüggően ezt felfedi, a lények okának 
képe. N incsenek tehát dolgok, tárgyak, semleges 
jelenségek többé, hanem  az egész külső - és belső - 
világunk gondolkodó, érző  és akaró lények 
hierarchikus halm azata, am elybe az em beri lény, saját 
m agunk, gondolkodásával, érzésével és akaratával 
beletagozódik, és így nincs többé egyedül. Sajátos, 
furcsa szemlélet ez, am elyben m egfordul a té r és az 
idő, elevenné válik a halo tt világ, s a saját 
elevenségünk, átélt életünk révén  a világegyetem 
rokonaivá, a jelenségek testvéreivé válunk, vagy a
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világ válik a m i testvérünkké. N agyon nehéz m eg
különböztetni a külvilágot m agunktól, s ebben a 
szemléletben egészen term észetes, m agától érte tődő  a 
másik em bert testvérként, rokonként üdvözölni, 
érdeklődéssel forduln i sajátosságai, egyedisége és 
sorsa felé. Világossá válik társaink, az állatok, a 
növények és ásványok velünk való rokonsága, felfejlik 
annak az oka, m iért vagyunk vagy lehetünk otthon a 
világban.

M indezek u tán  azonban mégis fel lehet tenni azt a 
kérdést, hogy m indezek m iért fontosak számunkra, 
m iért fontos ez a K árpát-m edencében élő em berek
nek, nekünk, építészeknek, m it eredm ényez ez a 
szemléleti változás bennünk, m ire jó  ez?

Csak a m agam  példáján  tudok  e rre  válaszolni, s ez 
a válasz korántsem  teljes. Volt fiatalabb korom ban 
egy problém ám , hogy tudniillik bizonyos tém ákat, így 
például a h indu  m itológiát egyáltalán nem  értettem  
m eg, sőt kifejezetten ellenséges érzülettel viseltettem 
iránta, képtelen  voltam  elolvasni akár egy fejezetnyit 
belőle.

A Pándavák és K auravák testvérháborújában 
például, K urukshétra m ezején Ardzsuna, In d ra  fia, 
akinek K risna m aga a kocsihajtója, végigtekint a 
felsorakozott hadakon, szembe vele a Kauravák 
seregében négy nagy tanítója, és keserű szavakra 
fakad, tu lajdonképpen  nem  akar harcolni, - holott ő a 
Pándava hercegek legnagyobb harcosa - nem  akar 
ebben a végzetes háborúban  résztvenni. Ekkor Krisna 
mintegy harm inc oldalas szózatot intéz hozzá - 
gondolják m eg, a hadseregek felálltak és harcra 
készülődnek - am ely "A Magasztos Szózata" néven a 
Bhagavad Gítá részeként ism ert, rábeszéli Ardzsunát 
a harcra, jó lleh e t a csatával veszi kezdetét a Sötétség 
Uralm a, mely azóta is tart. Tapasztalhatjuk. Krisna 
szövegét én  sohasem  érte ttem  korábban, értelm etlen, 
irracionális, ellentm ondásos gondolatm enetnek tűnt, 
nem  beszélve arról, hogy később Krisna - különösen a 
Kauravák legnagyobb hősének, Bhism ának el
pusztításakor - kifejezetten aljas,,erkölcstelen, csalás
sal párosult gálád tetteket sugalm az Ardzsunának, 
ezzel segítve a Pándavák végső győzelmét.

A gyom rom  felfordult ekkora erkölcstelenség 
láttán, am i egy földreszállt Istenség részéről európai 
eszemmel elképzelhetetlen volt, képtelen voltam 
valójában végigolvasni, úgy ahogy volt, bevágtam  a 
sarokba.

M integy tíz-tizenöt év múlva, miközben küsz
ködtem  az antropozófia rejtelm eivel, véletlenül 
kezembe kerü lt újból ez a kötet, s benne ez a jelenet. 
Lássatok csodát: a  je len e t m ár nem  volt nevetséges 
többé, tudván tud tam , hogy K risna ezt a 30 oldalnyi 
gondolatot a p illanat tö rt része alatt képes volt 
Ardzsunának átadni, teh á t tud tam  a gondolatátadás 
végtelen sebességéről, annak lehetőségéről. Sőt, a

korábban erkölcstelennek, ellentm ondásosnak tűnő  
Krisna-gondolatokat is - m egism ervén a szellem ok
sági törvényét, a SORS törvényét, s az erkölcs 
viszonylagos és te rem te tt voltát, - világosan m egérte t
tem , nyoma sem volt annak az ellenkezésnek bennem, ami 
megakadályozott abban, hogy valamit megértsek.

Fontos pontjához értü n k  teh á t az antropozófiai 
gondolkodás eredm ényét vizsgáló, következm ényeit 
taglaló beszám olónak, nevezetesen ennek  - számom 
ra  legalábbis - az az eredm énye, hogy a tőlünk, 
kialakult belső világunktól teljesen idegen, térben  és 
időben, kultúrkörben és szem léletben távoleső je len 
ségeket önm agukban képes vagyok m egérten i - s ez 
az első lépés, a megértés az, ami döntő, am i elvezet a 
rajtam  kívülálló világ szerkezetének, törvényszerű
ségeinek m egism eréséhez, a körülöttem  lévő és ben 
nem  m űködő erők, lények m egism eréséhez, végső fo
kon szeretetéhez.

De egy olyan példát is szeretnék bem utatn i, amely 
hozzánk, európai, keresztény alapokon nyugvó gon
dolatvilágunkhoz jóval közelebb áll, hogy bem utas
sam, m ire képes ez a szemlélet. Valószínűleg ism eri
tek az Evangélium okból azt a je len e te t, am ikor Jézust 
elviszik tanítványai egy kis izraeli faluba, ahol a 
lakosok előretuszkolnak egy ősz, ö reg  em bert, 
N athanaelt. Ekkor Jézus így szól: "ím e, egy igazi 
izraelita." Az öreg m eghökken, és kérdi: "H onnan 
ismersz te engem?" Jézus válaszol: "Láttalak, am ikor a 
Fügefa a la tt voltál." Az öreg ekkor leborul Jézus előtt 
és így szól: "Imé, Izrael királya,"

Legyünk őszinték egymáshoz, ebből a jelenetből 
m ai értelm ünkkel, m egszokott, m indennap i gondol
kodásunkkal egy szót sem értünk , az egész teljes
séggel érthetetlen . Többszáz zsidóem ber között-előtt 
áll N athanaél, m iért pon t ő az "igazi izraelita"? M iért 
hökken m eg az öregem ber, s m ié rt boru l térdre, 
am ikor Jézus válaszát m eghallja, s m iért vallja ezután 
ő t "Izrael királyának"? Szimbolikus beszédnek érte l
mezzük legfeljebb, am elynek érte lm e szám unkra 
fátyol m ögé rejtőzik.

H a azonban az em ber antropozófiai tanulm ányai 
során m egtanulja azt, hogy az ókori beavatási 
szertartások, tényleges beavatási m ódszerek, amelyek 
eszközök voltak az em beri belső világ és a szellemi 
világ közötti kapcsolat ú jraterem tésére, hierarchikus 
felépítésű beavatási fokozatokat eredm ényeztek - az 
első a vándor, vagy holló, a m ásodik a harcos, vagy 
oroszlán, stb. S az ötödik fokú beavatottat m indig 
azon a néven nevezték, amely nép  vagy törzs szülötte 
volt, teh á t a perzsát perzsának, a szlovákot szlovák
nak, a m agyart m agyarnak, a zsidót izraelitának - 
akkor m indjárt világos, pontos érte lm e lesz a je len e t 
első részének, Jézus első m ondatának.

H a m ég azt is m egtanuljuk, hogy a beavatási 
szertartás fokozatait nálunk  Égigérő fának, Életfá
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nak, V ilágoszlopnak, Keleten Bo-fának, a Közel- 
K eleten ped ig  Fügefának hívták, akkor m indjárt 
világos, pontos értelm e van az öreg m eghökkenésé
nek, s Jézus válaszának is.

Sőt, a teljes je len e tre  is feleletet kapunk, ha azt is 
m egtanultuk, hogy a  szellemi világban jelenségeket 
észlelni kvázi csak felülről lefelé lehet, egy magasabb 
hierarchia síkján kell tartózkodnunk ahhoz, hogy 
észlelni tud juk  az alacsonyabb síkokat, így ha valaki 
az ötödik h ierarch ia lényeinek észleletére képes, ami 
a velük való azonosulás képességét tételezi fel, ebben 
az esetben a népszellem  lényszerűségével való azono
sulás képességét, akkor valójában m ár a hatodik 
fokon kell tartózkodnia, léteznie, s ezt csak a hetedik, 
utolsó fokon álló, vagy annál is feljebb való, felsőbb 
síkon létező lény képes m egtenni, az utolsó fokozat 
elnevezése pedig: a Király, akkor m ár érthető , vilá
gos, pontos érte lm et nyert az egész je lene t, az első 
betűtől az utolsóig. S ez a példázat, m elyet az 
antropozófia heurisztikus, felfedő jellegéről m ond
tam  el, m ég valam it m ond nekünk: azt, hogy a nép
szellem nem  a legm agasabb fokozat, amely m egra
gadható, sohase felejtsük el, hogy b ár kötelességünk a 
népszellem  lényével találkozni, ő t m egism erni, végül 
is le kell boru ln i, té rd re  kell ereszkedni a Király, 
m indnyájunk Királya előtt, m inden  népek fölötti 
Király előtt, aki az ú t, az igazság és az élet.

M iért fontos teh á t szám unkra, a Közép-Euró- 
pában, a K árpát-m edencében, élő em bereknek, itt 
alkotó építészeknek az antropozófia gondolkodás- 
m ódja, am i m aga is K özép-Európában született?

Fontos, m ert em beri m ivoltunkat, m éltóságunk és 
létezésünk ered e té t felfedi, rávilágít a bennünk élő 
erők, a gondolkodás, érzés és akarat erőinek term é
szetére, az em beri egyéniség és közösség erőinek, az 
em bei társadalom ban m űködő erők term észetére.

Fontos, m e rt az építészet m ivoltát felfedi, annak az 
építészetnek, am ely m ár-m ár felszívódni látszik a 
résztudom ányok halm azatában, s amelyről m ég a 
latin m ondás pontosan  szólt: A RCHITECTURA EST 
MATER ARTIUM  - az építészet a művészetek szülő
anyja. De akkor m ég nem  a m ai értelem ben vett 
m űvészetről van szó, a septem  artes liberales, a hét 
szabad m űvészet szülőanyját tisztelhetjük benne, 
am elynek nagy részét ma tudom ánynak m ondjuk, s 
felfedhető, hogy köze van az archékhoz, az arkan
gyalok feletti h ierarch ia  lényeihez. Ezáltal saját tevé
kenységünknek szilárd alapot és soha nem  sejtett 
távlatokat ad.

Fontos, m ert az em beri tö rténelem  mivoltát 
felfedi, általános, h ihetetlenül nagy ívű képet ad a 
terem tés kezdetétől a te rem te tt világ végezetéig, 
okokat is pontosan m egjelölve és indokolva, ugyan
akkor a kisebb lélegzetű, regionális jelenségek világá
ban is eligazítást nyújt. Most egy esem ényről illik

beszámolnom, am i délelőtt tö rtén t: egy kis faluban 
já rtu n k , egy szlovák kolléga vitt el egy tem plom hoz, 
m elynek padlásterében, a barokkori boltozat fölött 
középkori freskókon Szent László legendárium a volt 
látható. A toronyba felmászva egy harango t találtunk, 
szép, régi, nagy harang  volt. O ldalán egy felirat 
dom borodott, s a világosabb oldalára érve kibetűz
tem: ...ÓRA PRO NO BIS - s ekkor m indhárm an, 
szlovákok és m agyarok, akik eddig  csak m utogatással 
beszéltünk, együtt folytattuk - PECCATORIBUS, 
N UN C E T  IN  H ÓRA M ORTIS NOSTRAE. ÁMEN. 
Ezt a helyzetet, hogy m it tettek  itt tönkre, m i a közös 
bennünk, m iért nem  értjük  egymás nyelvét és gondo
latait, elemezni, feltárni szintén segítségünkre van és 
új, közös nyelvként, közös gondolati alapként szolgál
hat.

S a történelem  valódi m ivoltát, az em beri lelkek
ben lezajló valódi tö rténelm et, a belső világnak tö rté
nelm ét csakis ezen a m ódon rajzolhatyuk meg, 
terem tve történelm i tu d a to t saját életünk szám ára a 
je len  s a jövő történelm i feladataihoz.

Fontos, m ert felfedi a je len  és jövő  tennivalóink 
jellegét, azt, hogy a mi korunkban az em beri szabad
ság a tét. S ezzel válik a legfontosabbá, m ert jövőnk 
formálásának, tevékenységünk alakításának erejét és 
biztonságát m egadja, inspirálva és rem ény t adva éle
tünkhöz, megvilágítva az egyéniség, az "én vagyok" 
egyedül lehetséges kibontakozásának útját.

Az antropozófia segítséget nyújt a világ erőinek 
ism eretéhez, s eligazítást nyújt ebben a tébolyult, 
értékvesztett világban. A világ erői, a körülö ttünk  és 
bennünk lévő erők építő  és rom boló erők, angyalok 
és dém onok erői, s ezek m űködésébe nyújt 
betekintést, ad olyan lehetőséget, amellyel az egyén 
szabadon, saját tudatos akarati tevékenységével 
tovább terem ti, tovább viszi a m egism erésre való 
törekvését. S rávilágít: a valódi, szabad cselekvés 
forrása csakis a m egism erés lehet. A világ erőinek, az 
épító és rom boló erőknek ism erete az építész szám ára 
döntési helyzeteket ad: le kell tennie a voksát az építő  
erők mellett, hiszen a m aga tevékenységével ezt 
je len íti meg. N em  egyszerű kérdés: m ikor Mózes 
lejön a hegyről, s látja az aranyborjú  körül táncoló és 
azt im ádó sokaságot, dühöd ten  rá ron t, összetöri a 
törvény táblákat és szétzúzza a szobrot. Vajon 
rom bolt-e, avagy ép ített - gondolkozzatok el rajta, 
vessétek össze saját életetekkel, vajon a m indenáron  
való akárm it építésnek van-e érte lm e, vagy valami 
m ásról, többről van szó. Kosztolányi Dezső, a század 
m agyar költőóriásainak egyike, Ady E ndrérő l írt 
tanulm ányában azt m ondja, hogy lényegében kétféle 
em ber van: a H om o Politicus és a H om o Aestheticus. 
Az előbbi a világ korm ányzására, igazgatására, a 
másik a szemlélésére törekszik. A tanulm ány végén 
önvallomást tesz ilyenform án: H om o Aestheticus
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Sum. Úgy vélem, rem élem  veletek együtt, hogy van 
egy harm adik  is: H om o Architectus, az Építő Ember, 
aki a világ terem tésén  fáradozik. Feszítő igyekezet 
van benne, építeni, házat, hazát, országot, em bert 
Isten, vagy ahogy H erm ész Trisz-megisztosz m ondta: 
az Égi O rszág képére és hasonlatosságára - végső 
soron saját képünkre és hasonlatosságunkra, m ert az 
Építő Em ber m aga is, a világ építő  erőinek, az égi 
erőknek mása, ha  gyenge és erő tlen  árnya is csupán.
S ennek az igyekezetnek végső értelm e nem  csupán a 
tárgyiasult épületek , falvak és városok, hanem  egy 
nagy, láthatatlan  épület, am ely gondolkodásunk, 
érzésünk és akaratunk  tégláiból épül, s ezt együtt 
építjük Im hoteppel, Kallikratosszal, a középkori 
m esterekkel, Vignolával és Palladióval, W right-tal és 
Le Corbusier-vel, Kisho Kurokawával és Makovecz- 
cel. Ez az épü let - talán  egyetlen, hatalm as tem plom, 
talán ezt nevezte W illiam Blake új Jeruzsálem nek - 
közös alkotásunk, közös kincsünk, mely épül a 
kezdetektől és épül a végítéletig - s ebben a 
m unkában m indnyájan akarva-akaratlan résztve- 
szünk, de m ég  sokkal jobb, ha  tudva és akarva, a 
m egism erés ú tján  já rv a  építjük a művet. Ebben a 
m unkában való tudatos részvételhez, m indezeket 
végiggondolva, egy vallomás m egtétele, saját belső 
életünkről szóló vallom ástétel kim ondása szükséges. 
Rem élem , T i is valljátok velem együtt, am it m ost én, 
Kosztolányi példájára N ektek megvallok: HO M O  
ARCHITECTUS SUM.

(Ez az írás a szerző 1991. júniusában, Szepesváralján /Spsské 
PodhradW a Káptalanteremben, cseh, morva, szlovák és magyar építészek 
találkozóján elhangzott referátumának alapján készült.)

A KÓS KÁROLY SZABADEGYETEM FEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓVÁZLATA

Bevezetés:
A Kós Károly Egyesülés Szabadiskolája többéves 

m űködésre, és az azt m egelőző időszakban több évti
zedes m últra  tek in thet vissza. A feljlesztés szükséges
ségét egyfelől a V ándoriskola tapasztalatai, másfelől 
annak felism erése indokolja, hogy rendszeres és 
szorgalmas foglalkozások híján az organikus építé
szet szellemi forrásterü lete elapadhat, s hosszú időbe 
telik, m íg új im pulzusok hasonló eredm ényt hoznak. 
T udatában vagyunk annak is, hogy - bár fontos, 
látványos és je len tős az organikus építészeti m ozga
lom - sokkal többről van szó, m in t egy szakmai kér
désről; az ország szellemi életének és a valódi m egis
merés forrásának tartós összekötéséről, a szellemi 
m egújulás zálogáról beszélhetünk.

M egállapításunk szerint teh á t a szervezeti rendet 
szigorítani, a végzett m unkát m agasabb szintre 
em elni, a m unkában résztvevők köré t tágítani szük
séges, és m indezt oly m ódon, hogy kialakult intéz
m ényeinket ne veszélyeztesse, hanem  összhangot 
terem tsen a m ár m eglévő és m űködő konferencia- 
rendszer és a m egújuló szabadegyetem  között. 
U gyanakkor tekintetbe kell venni a m ozgalom ban 
résztvevők teherbíróképességét, term észetes és jog i 
személyekét egyaránt. A jelen leg i gazdasági és pénz
ügyi káoszban a puszta fennm aradás is jelentős 
eredm ény, s ennek  biztosítása is sokszor igen nagy 
erőfeszítésbe kerül. T artós, hosszú távra ügyelő 
m egoldásoknál nem  szám olhatunk a je len leg i te rh e
lés erőteljes növekedésével; sem anyagi erőnk, sem 
belső energiánk nem  végtelen, ezért az induláskor 
tulajdonképpen ezeknek a tényezőknek a koncent
rálásáról kell gondoskodni, egységes szervezeti ke
retbe, egységes m űködési form ába foglalva a jelen leg  
széttagolt, vagy egyáltalán nem  m űködő szabad- 
iskolai rendszereket.

M indazonáltal a szellemi és szervezeti m egújulás 
általános értelem ben szükségessé teszi az egyköz- 
pontú, egységes tém akörrel és tém ákkal foglalkozó, a 
tanári grém ium  és a hallgatói grém ium  egységén 
alapuló, egyéves és három éves ciklusban m űködő új 
intézm ény létrehozását, am elynek tanítási-tanulási 
rendje és m ódszerei is - a tanítók és tanítványok 
személyiségjegyein tú l - bizonyos egységességet m u
ta t fel. Ez sem a konferenciák létét nem  kérdőjelezi 
m eg - lévén a konferenciák tém akörei általában a 
tényleges napi-aktuális problém ákhoz kötöttek, - sem 
nem  akadályozza a helyi kezdem ényezéseket, csupán 
világossá teszi a m ár egyszer, az alapításkor 
m egfogalm azott tém akörök értelm ezését, a 
szabadiskola és az Egyesülés szellemi alapjainak 
term észetét.

A lebonyolítás és szervezeti működés rendjéről
A szabadegyetem  foglalkozásainak javasolt lebo

nyolítási és m űködési rend je  alapvetően e ltér a 
szabadiskola eddigi szervezeti és m űködési rendjé-től, 
am ennyiben egyetlen, központilag szervezett 
foglalkozáscsoportról van szó, am elynek színhelye - 
költségkímélés, és a központi fekvés, e lérhetőség okán
- Budapest. Súlyos döntés ez, s a je len leg i form a 
kritikája, amely form a tartósan m űködésképtelennek 
bizonyult, a vidéki városokban nem  terem tődö tt m eg 
az a szellemi központ, szervezési-m ódszertani góc, 
illetve azok sokasága; nem  fordíto ttak  az erre  hivatott 
em berek kellő energ iát és idő t a rra , hogy ezeket 
m egterem tsék, fenntartsák és irányítsák. Nem  
sikerült a helyi társadalom  egyéb ré tegeit - 
pedagógusokat, egyetem istákat, egyéb érdeklődőket - 
kellő m értékben bevonni, m inden  igyekezetünk 
ellenére zártkörű  m arad t az esetleg folyamatosan
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m űködő, vagy esetenkénti rendezvényekkel 
előrukkoló helyi csoport. Ez óhatatlanul kifáradással, 
ism étlődésekkel, a m unka esetlegességével já r , s 
hosszabb távon - b á r ennek  ellensúlyozása a konfe
renciákon m eg tö rtén t - a szabadiskola teljes elsorva
dásához vezethet. Ki kell m ondani, hogy a közös 
szellemi alap m egterem tését, annak tartós fenn
tartását, irányítását sokan nem  tekintik olyan fontos
ságúnak, m in t am ilyen valójában; elsőrendűnek a 
gazdasági életben való helytállást, a saját, m ár m eg
terem te tt korábbi szellemi állapot m egőrzését tekin
tik, s m indezt elegendőnek vélik a jövőre nézve is, 
amellyel egyre kevesebbet gondolnak. Tévedésnek 
tekintem  a szabadság olyan értelm ezését, amely a m ár 
m eglévő állapotnak m egfelelő gondolkodást és 
cselekvést tekin ti szabadnak, nem  pedig  a megisme
résre való szakadatlan törekvést, illetve az azon 
nyugvó, dinam ikus, változó és inspiráción alapuló 
tetteket. Fokozottan jelen tkezik  ez az - egyébként 
igen jó l m űködő - vándoriskola és szabadiskola 
összefüggésében. I t t  az alapvető kérdés az, hogy a 
vándorépítészek részére kötelezővé tett, és egyre 
inkább elm aradó szabadiskolai foglalkozások nyújta
nak-e szám ukra összefüggő, akár a szakma szellem- 
tö rténeti hátterével, akár egyéb, az organikus építé
szet szellemi forrásterületeihez kötődő ism eretekkel 
foglalkozó áttekintést, vagy pedig  csak fokozzák az 
am úgy is m eglévő belső káoszt - s e r re  a kérdésre 
határozottan  az u tóbbit kell válaszolnunk. Ez a kri
tikai elemzés határozottan  alátám asztja azt az ind ít
ványt, hogy a szabadiskola megújulásával felelőssé
günk teljes tudatában  kell foglalkoznunk. Nem  
pótolja ezt sem a jelen leg i graduális vagy posztgra
duális állam i képzési form ák m egújításával történő  
kacérkodás, sem az egyéb formális intézm ények ki
alakításában való részvétel; m indezeket tévutaknak 
látom , am elyek az oly szükséges energiát és szellemi 
erő t osztják m eg, teljesen feleslegesen pazarolva 
erőinket. Ezt a felelősséget, m ely az organikus építé
szeti m ozgalom  kapcsán b ennünke t terhel, s amely a 
m ozgalom  jövőjét, ezenkívül az általunk m egterem 
tett, a szabad szellemi élet intézm ényes form ájaként 
lé trehozott szabadiskola jelen tőségét tekintve óriási, 
senki nem  veszi, nem  veheti le rólunk, kötelességünk 
tehát m in d en t m egtenni, am i a fennm aradás, a jövő 
érdekében  tö rténhe t, s m egalapozhatja hosszabb 
távon a m ozgalom  és a szellemi m egújhodás 
lehetőségét.

A kritikai elemzés u tán  a lebonyolítás rendjének 
javasolt form áját ism ertetem . A foglalkozások rit
m usa két követelm énynek igyekszik eleget tenni, az 
egyik a folyam atosság fenntartása, a másik, hogy a 
résztvevők az egyébként folyó m unkákból minél rit
kábban essenek ki, s költség szempontjából is kedve

ző legyen. A tagszervezetek a velük folytatott egyez
tetés szerint a hétvégeken kéthetenkén t m egtarto tt 
foglalkozásokat m ég lehetségesnek tartják , ezért ezt a 
m egoldást javasoljuk. Az év egészében három  kisebb 
ciklust tervezünk, legalább négy, legfeljebb hat 
alkalommal. A ciklusok idején tú l egy-egy indító és 
befejező találkozást tervezünk, ahol a tanárok  és 
tanítványok a végzett m unka értékelését, illetve a 
következő ciklusok tarta lm ának m eghatározását vég
zik el. Ez utóbbinál - vélem ényem  szerint - m ár csak a 
véglegesítésről lehet szó, egy esztendőre ugyenis előre 
kell tervezni a tanárok elfoglaltsága, időben való 
értesítése, időbeosztása okán. Egy-egy ciklusban 
egyazon tém akörről van szó, teh á t legfeljebbb egy-két 
tanár foglalkoztatásáról, így a tanárok  grém ium a 
szükségképpen nagyobb, m in t az egy esztendőben 
foglalkoztatott 3-6 (esetleg 9) tanító . A  lebonyolítás 
rendje szerint teh á t egy tém akörhöz 4-6 alkalom  - 
hétvége - kapcsolódik, am i délelőtti és délutáni fog
lalkozásokat figyelembe véve esetenként 6-7 órát 
jelent. Egy ciklusban egy tém akörrel négyszer 6-7, 
azaz 24-28 órai foglalkozást lehet számításba venni; 
úgy gondolom , ez az eddigi tem póhoz képest komoly 
előrehaladást je len t, és a m inőség em eléséhez 
megfelelő keretet nyújt. Ez a számítás egynapos 
foglalkozások esetén igaz, teh á t kétnepos foglalko
zások bevezetésével akár kétszeresére is növelhető az 
idő - úgy gondolom , ezt a későbbi fejlődés részére kell 
fenntartani. A ciklus első három  alkalm a a té
m akörben való elm élyedést szolgálja, a negyedik egy 
összefoglaló értékelésre, közös tanulm ányra, kiállí
tásra, vagy esem ényre, záróaktusra ad  lehetőséget.

A fenti leírás egy éves ciklust tételez fel. A sza
badegyetem  azonban három  ilyen ciklust tartalm az, 
úgy gondolom , egységes m enetrend  szerint, de 
bizonyos szempontból egym ásra épülő , az egyes 
tém akörök egyre m agasabb szintű tárgyalását célozva 
meg. Ezért a tém akörök általános koncepcióját három  
évre kell végiggondolni és kialakítani, valam int 
megfontolás tárgyává tenn i a következőket:

- szükségesnek látszik a vándoriskola 2.5 éves 
tartam a és a szabadegyetem  3 éves ciklusa 
közötti ellentm ondás m egszüntetése.

- problém a a szabadegyetem  indítása és a 
folyam atban lévő vándoriskolái csoport 
részvétele, m ert biztos, hogy a 3 évet nem  
tudják elvégezni, de legalább egy éves 
ciklussal végezniük kellene.

- célszerű lenne együtt indítani (pl. 94-ben) 
a szabadegyetem et és a teljes vándoriskolái 
ciklust, 12 fővel egyszerre, m e rt p roblém át 
je len th e t a 3 éves ciklus átfedésekkel teli 
sémája, ugyanis az új belépők esetleg azonnal 
3 évre szállnak be, alapozás nélkül,
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- ez a p roblém a szükségessé teszi a
vándoriskolái ciklus egyértelm ű összhangba 
hozását a szabadegyetem m el, ezért a 
javaslato t nem  lehet kellően alapos szervezés 
és átgondolás nélkül bevezetni.

A témakörökről és a témaválasztás rendjéről
A szabadegyetem  alapvetően három  témacso

portra  összpontosít, az em ber, a társadalom  és a kör
nyezet tém acsoportjaira. Ezért van évente három  
kisebb ciklus. Az őszi kurzus m indig az em berről, a 
téli a társadalom ról, a tavaszi a környezetről szól; egy 
kiscikluson belül teh á t m indig csak egy tém a
csoportról lehet beszélni. A tém acsoporton belül 
tém akörökről és tém ákról beszélünk; a kisciklus be
indításakor ezeket el kell dönteni. A döntés alap
vetően a tanári grém ium tól indul el, az egyes taná
roknak kell ajánlatot tenniük egy adott kisciklus 
tém akörére, vállalva a foglalkozások levezetését. Egy 
kisciklusra több tanár.együttesen  is vállalkozhat, de a 
részvétel szám ukra is kötelező volna (például 
párbeszédes form ában, párhuzam os előadásokkal, 
vagy szem inárium ok form ájában). Egy kisciklusra 
több ajánlat is tehető , s ekkor léphet be a hallgatói 
grém ium , akik választhatnak az ajánlatok között. 
Attól tartok, hogy ezt a m unkát a tanárok csoportjá
nak a folyó év közben folyam atosan kell elvégeznie, s 
jún iusban  a hallgatóság elé kell kerülnie a következő 
év ajánlatának, akik ezt a nyár folyamán eldöntik, s 
szeptem berben végleges program ot kell közösen elfo
gadniuk az egész évre, m indhárom  kisciklusra, vagy 
kurzusra.

Felm erülhet a párhuzam os kurzusok vezetésének 
kérdése is. Ez részben az alapozó és haladó képzés 
ügyét is elintézné, illetve a választást szabadabbá tené; 
az az érzésem , hogy ezt a p roblém át is a belső fejlődés 
későbbi lehetőségeinek kell fenntartan i a foglalkozá
sok idő tartam ának  növelésével egyetem en.

A tém acsoportok legalább az első három  évre 
szólóan m eghatározottak. M eghatározásuk abból a 
m egfontolásból fakad, hogy ezek a tém ák felelnek 
m eg leginkább az Egyesület által képviselt szellemi 
felfogásnak, s nincs, vagy nehezen található olyan 
fontos tém a, amely valamelyik tém acsoportba ne 
lenne besorolható. Ezek a  tág  m eghatározások 
ugyanakkor lehetővé teszik azt, hogy az Egyesülés 
alapításakor m eghatározott öt főirányt (az an tro 
pozófia, a m agyar gondolkodók öröksége, a m agyar
ságkutatás és történelem szem lélet, a megismerési-ta- 
nulási-tanítási folyamat, és a környezetalakítás-öko- 
lógiai szemlélet szem pontjait) az adott tém akörökben 
érvényesíteni lehessen, nem  lévén más elhatáro
zásunk, amely ezeket m egkérdőjelezte, vagy helyet
tesítette volna az elm últ néhány évben. H árom  év 
elm últával term észetesen ú jra  á t lehet gondolni az

egész kérdést, s a három  ciklust újabb, vagy m ásfajta 
tém acsoportokra felépíteni, de bevallom , jelen leg  
nem  látok más lehetőséget. A stabilitás igénye, az, 
hogy az egymás utáni ciklusok valamely kontinui
tásban legyenek egymással, teh á t az egymás után  
következő generációk ugyanazon tém acsoportokban 
kapjanak hasonló szem léletű foglalkozásokat, m in
denesetre azt sugallja, hogy csak igen indokolt 
esetben m ódosítsuk az általános tém acsoportokat.

A tanítás és tanulás módszeréről és rendjéről
A szabadegyetem  szervezeti m ódosulásának egyik 

legfontosabb terü le te  a tan ítók-tanárok csoportjának 
valam int a hallgatói tanítványi csoportnak átgondolt 
kialakítása. Elsőként a tanárok  csoportjáról szólunk.

A tanárok csoportja az Egyesülés em e vállalkozó 
tagjaiból kialakított zártabb, állandó m agból, kb. 3-6 
főből áll. Ezt bővíti ki az általuk m eghívott, a m un
kában folyamatosan részt venni szándékozó további 3-
6 m unkatárs, ezek együttesen alakítják a tanárok 
grém ium át. A tanári kar elvileg nyitott; az Egyesület 
tagjai közül egy-egy kurzus levezetésére, vagy közre
m űködésre felkéréssel, vagy anélkül is bárki je len t
kezhet - a tém a felvezetése és elfogadása esetén a 
tanítás lehetősége adott. Felkéréssel, vagy egyéni 
jelentkezésre ugyanis a tanári kar bárk it - bel- vagy 
külföldi személyt egyaránt - m egbízhat egy-egy kur
zus levezetésével. Ennek rendszeressé tétele valószí
nűleg ugyancsak a belső fejlődés esetére tartalékol
ható lehetőség, m ert anyagi vonzatai lehetnek.

A hallgatóság csoportja szintén tagozódik. Leg
belső, zárt m agja a vándoriskolások m indenkori csa
pata, részükre a szabadegyetem  látogatása, elvégzése 
kötelező.

A következő csoport az Egyesület tagszerveze
teinek tagjaiból verbvuválódhat, beiratkozás esetén 
ezeknek is kötelező a részvétel és a befejezés.

A következő csoport a nyitottság elvéből követ
kezik: bárki beiratkozhat, aki a m eg h ird e te tt ciklu
sokra jelentkezik, a beiratkozás egy évre szól, itt a 
kötelem lazulhat; és végül az ad  hoc érdeklődők cso
portja is m egjelenhet, ezek egyes kurzusokat, fog
lalkozásokat látogatnak szabadon és kötelezettség 
nélkül. E grém ium  alsó h a tá rá t 20-30, a felsőt 40-50 
fő körül becsülöm, ha  kellő p ropagandát, h irdetést és 
plakátot alkalm azunk.

A tanítás-foglalkozások m ódszere elvileg teljesen 
szabad, és a tanár, valam int a hallgatóság ötletein  és 
készségén alapulhat. Elveink szerint a hangsúlyt a 
passzív befogadás-képzetalkotás helyett a kreativitás
ra, a hallgatóság aktív részvételére kell helyezni, 
ugyanakkor nem  titkolható, hogy a cél a kialakult
kialakított téves képzetek és az ezek alapján terem 
tődött téves é rtékrend  és szem lélet helyreigazítása, a 
személyiség tényleges értékeinek  kibontakoztatása, az
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imagináció és inspiráció állapotának m egragadása, 
kialakítása kellene hogy legyen, ezért nem  feltétlen 
követelm ény a  fenti elv, de ügyelni kell a megfelelő 
egyensúlyra. I t t  a tanítás m ódszerének pléldául 
raj zol tatással vagy közrem űködéssel, önálló kutatás
sal, vagy az önképzés egyéb form áinak bekapcso
lásával kellene a  kérdést m egoldani - számos egyéni 
ö tlet alkalm azható.

A m ásodik évtől a  hallgatóság előadásokat, foglal
kozásokat tartha t, kb. az alkalm ak felét; a harm adik 
évtől önállóan vezetik a foglalkozásokat, felváltva, 
vagy közösen kialakítva egy-egy eseményt, vagy kur
zust. I t t  a tan á r szerepe inkább koordinatív tevé
kenységgé válik, és egyre inkább háttérbe szorul; 
főleg a puszta je len lé t, az értékelésben való részvétel, 
a  biztonság bizonyos fokú érzése a fontos, és egyre 
inkább a hallgató saját szellemi tevékenysége, alkotó 
részvétele válik jelentőssé.

Ez a felvezetés m agában re jti annak a lehetőségét, 
hogy a későbbiek során a ciklusok három évenkénti 
indítását, ezáltal párhuzam os ciklusok - kurzusok - 
lehetőségét terem tsük  m eg, emelve a hallgatói 
létszámot, és kibővítve az időráfordítást. Ez az első 
induló ciklus sikerén vagy sikertelenségén, a fejlődés 
szerves a valóságos szükségleteken való alapulásán 
múlik.

Fontos része a tanításnak és tanulásnak a tanári és 
hallgatói g rém ium  külön és együttesen tartandó 
üléseinek rendje , am elyen kialakulnak a kurzusok 
program jai, és a következő ciklusok m enetrendjei.

(Az Egyesülés Igazgatótanácsa a fenti vázlatot jóvá
hagyta, és meghívta Kampis Miklóst - a vázlat készítőjét - 
továbbá Kálmán Istvánt, Salamin Ferencet és Zsigmond 
Lászlót, hogy a részleteket dolgozzák ki.Első lépésben az 
alábbi témákban történt megállapodás:

Időrend, témakörök, tanárok, tanítványok, hely, gazda
sági háttér, szervezeti rend, tennivalók sorrendje.

A szabadiskola októberben indul, meghirdetésének széles
körűen szeptemberig kell megtörténnie. Az elhelyezéssel 
kapcsolatban az Építészkamarával és a Magyar Művelődési 
Intézettel indulnak megbeszélések.)

Egy gondolat a Kós Károly Szabadegyetem 
fejlesztési koncepcióvázlatához

Azok a  személyek, akiknek kezdeményezéséből és 
m unkájából a Kós Károly Egyesülés - m in t cégbíró
ság által bejegyzett intézm ény - létrejött, elhatározá
sukkal hárm as célkitűzést akartak  megvalósítani:

- az Egyesülést alkotó cégek gazdasági
együttm űködése szám ára korszerű form át 
terem teni

- ápolni a m últa t a jö v ő  kultúrájával összekötő 
szellemi forrást (szabadiskola)

- megvalósítani egy kreativitást kibontakoztató 
posztgraduális képzést (vándoriskola)

A m a m ár az idősebb generációhoz tartozó ala
pítók abban a rem ényben hozták lé tre  ez t az intéz
m ényt, hogy segíteni fogja az u tán u k  következő 
generációnak abba a szellemi m ozgalom ba tö rténő  
integrálását, amely m ozgalom  a  bolsevizmus uralm a 
alatt "több évtizedes partizánháború t folytatott a m a
gyar építészet és ku ltú ra jövőbe való átm entéséért"

Amit eddig nem  sikerült m egvalósítani, az az 
Egyesülés cégei közti együttm űködés. H iányzik az a 
korszerű szervezeti form a, s truk tú ra , m ely a gazda
sági együttm űködés szám ára is te re t terem tene. H a 
ezt elhanyagoljuk, akkor olyan em beri problém ák 
keletkeznek, m elyek okait a hagyom ányos form ák 
túlélésében találhatjuk. Ez az oka annak is, hogy 
sokak szám ára az érvényesülés, a gazdasági sikerek 
elérése vált elsődlegessé, am i ped ig  az új hatalm i 
struk tú ra létrehozását segíti elő.

A m egalakuláskor azt gondoltam , hogy a szociális 
organizm us hárm as tagozódásának gondolata épp  a 
Kós Károly Egyesülésben talál m ajd m egértésre, és ez 
segíteni fogja egy valóságos vállalkozói szellem 
kifejlődését.

A Szabadegyetem nek, m in t posztgraduális kép
zésnek, a m ai állam i egyetem i oktatás hiányosságai
ból kell kiindulnia. A diákoknak a szakm a gyakorlá
sához szükséges képességek m ellett m odern  szociális 
ism ereteket is el kell sajátítaniuk; tu d n u n k  kell 
azonban, hogy ilyen képességekkel e redendően  nem  
rendelkezünk, ezeket csak a  m ásokkal való együtt 
dolgozás során alakíthatjuk ki. A diákokat hozzá kell 
segítenünk annak m egértéséhez, hogy a m odern  
közösségalkotás form ája nem  lehet az állam i struk
túra, hanem  csak az önigazgatás. Az önigazgatás 
azonban az élet m inden  összetevőjét m agába foglalja, 
vagyis a szellemi (szakmai), jog i és a gazdasági 
területeket is. Csak ebben a form ában keletkezik 
perm anens lehetőség individuálisan felelős kezde
ményezések számára, m elyekből az egész közösség 
táplálkozik.

A SZELLEM A FORRÁS, A SYNERGIA (együtt
működés) TEREM T A SZELLEM SZÁMÁRA T E 
RET (= élettér), INTÉZM ÉNYES STRUKTÚRÁT.

Úgy tűnik szám om ra, hogy ezt nem  eléggé is
m ertük  föl, ezért keletkezett d iszharm ónia az Egye
sülés szellemi törekvése és a  tagszervezetek gazdasági 
együttm űködése között.

A Szabadegyetem indításánál ezt nem  hagyhatjuk 
figyelmen kívül, m ert ennek  kiegyenlítése az u tá
n u n k jö v ő  generáció feladata.

K álm án István
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