
A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS KIÁLLÍTÁSA 
ÉS SZEPTEMBERI KONFERENCIÁJA

Az évforduló alkalmával első ízben mutatkozott be a nagy- 
közönség előtt a teljes Egyesülés; annak minden tagszerve
zete. A Magyar Kultúra Alapítvány budavári, Szentháromság 
téri székhazának földszinti aulájában szeptember 27-én nyílt 
meg a százharminchat fényképes tablóból álló kiállítás, A 
megnyitót Melocco Miklós szobrász tartotta. Közreműködött 
aMakovecz Pál és barátai fúvószenekar, A kiállítási munkák
ban részt vevő fotósok, Nagy Ferenc grafikus, az installációt 
tervező és kivitelező vándorok segítségéért, és a Magyar 
Kultúra Alapítványnak Gerle János mondott köszönetét.

Szeptember 28-án, a kiállítás színhelyen tartotta őszi 
konferenciáját az Egyesülés, Jankovics Marcell tartott indító 
előadást, amelyben az organikus építészet iránti személyes 
vonzódásáról beszélt. A szünet után Lükö Gábor előadása 
következett, am elyből hangfelvétel alapján részleteket 
ismertetünk. A délutáni program szabad beszélgetés volt a 
meghívott résztvevőkkel: LampeJ Miklóssal (Stockholm), 
Mezei Gáborral, Szalai Andrással, Szegő Györggyel és Turányi 
Gáborral a szerves építészet mai helyzete, más irányzatokhoz 
való viszonya és jövőbeni esélyei tárgykörében.

Ötvennégy éve je len t m eg  A magyar lélek formái cím ű  könyv, 
a m e ly  o ly an , m in t egy tu d o m á n y o s  életm ű vei lez á ró ,  
ö ssz eg z ő  m u n ka . E n n ek  a  k ön y v n ek  a  s z e rz ő je  ül üt m ost 
közöttü n k. K ön yvéről egy m o n d a tb a n  a n n y i1 em lítenék, 
hogy  a z  ép ítészek sz á m á ra  a  legelem ibb  tu dn ivalókró l szók  
arról, hogy  a  m ag y ar  ku ltúra hagyom ányos fo r m á i  hogyan  
k ö tő d n ek  a  m a g y a r  lé lek h ez , a  m agyarságot összekötő, 
m ások tó l m eg kü lön b öz tető je len ség h ez .

E z a. kön yv  n em  végéi, h a n e m  kezd etét je len tette  egy  
tu d om án y os  p á ly á n a k , a m e ly n ek  er ed m én y ei ja v a r ész t  
I.ü kő  G á b o r  d o lg o z ó s z o b á já n a k  f a l á t  borító  d o ssz iék b a n  
rejtőznek a n n a k  a  kü lön ös h a llg a tásn ak  eredm ényeképpen , 
a m e ly  őt év tized eken  á t  körü lvette és  körü lveszi, Je len léte  
teszi ig a z á n  fé n y e s s é  ez t a z  ü n n ep et; a z t  g on d o lom , k iv é
teles és em lékezetes  a lk a lom , hogy m egtisztelt bern iünket 
a z z a l, h ogy  e lvá lla lta  a z  e lő a d á st. K érem , hogy  szavair  
fo g a d já k  a  legn agyobb  nyitottsággal.

( G erle J á n o s  b ev ez ető  s z a v a i)

LÜKŐ GÁBOR ELŐADÁSA (részletek)

Elnézést kérek, hogy idemerészkedem, Íriszen nem vagyok 
építész. Tudom azt: nehéz feladat, hogy emberek megértsék 
egymást, különösen, ha valaki, mint én is, távol áll az építé
szettől. Bevallom, hogy nagyon messzire elrugaszkodtam a 
közösség és a tudományos körök által elfogadott magyar
ságképtől. Az identitás, amit mostanában sokat emlegetnek, 
irreális kérdés a számomra, aki hatvan esztendeje keresem, 
hogy mi az értelme a mi magyarságunknak, Van valami kü
lönleges célja annak, hogy magyarok vagyunk, vannak fel
adatok, amelyeket nekünk kell elvégeznünk, Elég bolond 
voltam én -  annak idején legalábbis sokan annak tartottak, -  
amikor elindultam ezelőtt hatvan esztendővel, és akkor min
denki arra figyelmeztetett, hogy szigorúan szűk kutatási terü
letet kell kiválasztania annak, aki tudománnyal akar foglal
kozni; mindnél egyetlen em ber nem sajátíthat cl, Ma pedig 
csak gyűjtjük, gyűjtjük a rengeteg információt, és ezeket 
nem tudjuk szerves egésszé összerakni.

Mára század elején felmerült, hogy a valóságot ismeri-e 
az európai tudós, Bergson vetette fel, hogy részletekből soha 
nem fog összeállni egy egységes egész, márpedig tudjuk, 
hogy a világ egy szerves egész, és az élet is összefüggő, 
szerves folyamat. Azt kellene megismerni először, és aztán 
belemenni a részletekbe. Az intuíció volt Bergson vezérsza
va, de én erről néni tudtam semmit se akkor, Amikor beirat
koztam az egyetemre, azt mondtam; nem akarok én tudós 
lenni, anniy tudós van m ára világon, akikkel én nem tudok 
versenyezni. Én csak kíváncsi vagyok, szeretném megtudni, 
hogy mit lehet tudni, mert minden érdekel. Tanárnak indul
tam volna, magyar-német szakosnak, és nagymesterem azt
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mondta, hogy nagyon ajánlatos a ném etet venni a magyar 
mellé, hogy egy egészen más világot megismerjek; két 
különböző kultúrát...

Nagyon sok ném et származású városi emberünk volt, 
hiszen a városiak nagyrészt németajkúak voltak. Német nyel
vet használt a magyar zsidóság is. A tudósaink nyelve is telje
sen idegen, tele van ném et fordulatokkal. Például elterjedt, 
hogy a tőlem  lejegyzett adat, a tő lem  hallott adat, amin azt 
értik, hogy általam . Ez rossz német fordítás, és pont az ellen
kezőjét jelenti. Iskoláinkban a magyar gyerm ekeknek bor
zasztó nehéz a tudomány megértése, mert idegen lett a tudo
mány nyelve. A különböző tudományágak művelői, nagyobb
részt németek, azzal jöttek ide Magyarországra, hogy a ma
gyar barbár nép, nem tud semmit. A nyelvészek megállapítot
ták, hogy a halászat ősfoglalkozás a finnugorok között, ugye. 
a halszagú rokonokról beszéltek, mégis feltételezték, hogy' 
a halnak a testrészeit nem tudjuk megnevezni; ők fordították 
le németből, és ma a szótárakban ezek a szavak szerepelnek. 
El se tudták képzelni, hogy a hal hátán lévő tüskés vonulatot 
h a lsö rén y n ek  nevezzük, s nemcsak mi, ha-nem a rokon 
népek mind; törökök, finnugorok egyformán. A Ital uszonyát 
meg szárnynak. Idejöttek az idegen tudósok, és azt mondták: 
hát meg se tudja nevezni a hal uszonyát; azt mondja, hogy 
szárnya van? A madárnak van szárnya. Németül a neve Flosse, 
hát akkor legyen uszony. És a hátán, mi az, hogy sörény? A 
lónak van sörénye. Hogy nevezi a német5 Rückflosse; hát az 
lesz magyarul a hátuszony. A magyar szótárak eltitkolják, 
hogy a magyaroknak is volt ezekre saját szavuk. A Magyar 
Tudományos Akadémia első nagyszótára, amelyik a múlt 
század hatvanas éveiben jelent meg, még tudja, hogy a magas 
hangot a magyar vékony  hangnak nevezi. Csak mellékesen 
teszi oda, mert a német honfitársak már meghonosítják 
(zeneiskolájuk különösen a németeknek volt), hogy m agas  
hang. Már teljesen eluralkodott ez az elnevezés. Egész Kelet- 
Európa meg Ázsia -  ötvennégy nyelvnek a szótárát néztem 
végig -  vékony és vastag Pangna к neve2i azt, amit mi magas 
és mély hangnak. Karácsony Sándor mär 1920-ban bevezette 
a magyar falusi iskolásgyerekek között, amikor egy hónap 
alatt megtanította nekik a gimnáziumi első osztály teljes 
anyagát, hogy az ő nyelvükön nevezze meg a dolgokat, hogy 
megértsék, miről van szó. Leírja, hogy milyen nehezen értet
ték meg őt a gyerekek, amíg rá nem jött, hogy nem az elvont 
fogalmakból, hanem a konkrét valóságból kell kiindulni...

Sok olyan dolgot kellett lassan felfedeznem, amelyekről 
először úgy tűnt, hogy’ ismerem őket. Mondjuk például a 
honfoglaláskori művészetünk sajátos motívumai. Régóta 
közük a leleteket, de az értelm ezéshez vettek egy külföldi 
mintát, egy ötletet Nyugatról, hogy például valami virágdísz, 
hát legyen palm etta. Ez uralkodik mostanáig. A másik magya
rázat, hogy valami in d ák ; van valami ilyesmi a skandináv 
művészetben. Ott ugyan egészen más; egy szövevényes, 
kusza indahálózat állatfejekkel, sárkányfejekkel, néhol még 
emberiéjekkel is. Ennek nálunk nyoma sincs. Ez itt egy ren
des, szabályos halászháló. Néha csak egymásba akasztva a 
szálak; néha nincs jelölve, néha egy kis pánttal van jelölve a 
csomó, de abban vannak a virágok, tehát ezek vízinövények; 
a vízbuborékokat is jelölték apró köröcskék beütögctésével, 
és legtöbb esetben a virágok szirmai halak . Egy virág három 
halból van összerakva. Pontosan meg van jelölve a kopoltyú.

a szárny is a kopoltyú mögött, meg a háton lévő sörény. De 
nem ismerik fel. És keresik, hogy merről jött. A vogul nép- 
költészetben ott vannak azok a mitikus témák, amelyeknek 
az illusztrációi megtalálhatók a magyar honfoglalók művé
szetében. Ezeket nem ismerik. A finnugor népeknél min
denütt tisztelték a Víz-anyát. Minden évben, am ikora jég 
levonult, az első halászatkor ételáldozattal áldoztak a Víz
anyának. Az imádságban, amit mondtak hozzá, sok halat és 
sok gyereket kértek. A nyelvészek az imádságokat felje
gyezték. Minálunk ennek az ábrázolása itt van hálóalakban; 
Víz-anya arca meg a nemi szerve is jelölve egy-egy rozettával. 
mert a gyennekáldást is tőle kérték. Ez nem véletlen. De 
van egy sereg más téma is; a vogul énekek szerint ősanyánk 
az égből hullott le, és amikor földet ért, akkor szülte meg a 
hé! fiát. Mindig hetet. Hát ez a hét magyar! És az ábrázolások 
ott vannak a honfoglaláskor művészetében; legszebb példája 
a szolnoki tarsolylemez, trágyahalomból ásták ki. és tűzszer 
szám-tartó tarsolynak nevezik a régészek, de ez rettenetes 
anakronizmus, mert a tarsoly a XVEU. századi német katonás 
kodás alatt terjedt el minálunk, amikor huszároknak besoroz
ták a fiatal embereket a német, osztrák hadseregbe, és akkor 
a német Taschehó\  lett a magyar tarsoly. A pásztorok mosta
náig erszény-nek nevezték; ez valami ősi, török eredetű szó 
lehet. A szolnoki erszény gyönyörű, domborított felső részén 
fejjel lefelé esik az ősanya és két madár röpül feléje, és 
elkapják röptében...

Képek a Magyar Kultúra Alapítvány aulájából (fotó: Gerle Jánosi
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Szomszédainkat se értjük meg, mert nem ismerjük okéi. F.n 
elmentem Romániába és megtanultam románul, mert azt 
mondtam, hogy ha Bartók Béla érdem esnek tartoua m eg
tanulni ezt a nyelvet, meg a szlovákot is, és sokezer dalszöve
get leírni, akkor nekent kuiyakötelességem  elmenni. Leg
alább egy ember legyen; valaki feleljen Bartóknak. Csodála
tos, hogy miket találtam. Hat ugyanabban a bajban vannak a 
románok is, és örömmel fogadtak, és magyarázták, hogy ho
gyan kéne kimászni ebből a lehetetlen helyzetből, hogy 
egyszerre nem tudunk egy másik világba beleugrani, Euró
pába, csak úgy, ha megtagadjuk önmagunkat teljesen. Az 
egyik első ember, aki a magyarságot szépen, alaposan ismer
tette egy hatalmas monográfiában, román em ber volt; Ion 
SI avid. Ő ismert bennünket; gyermekora óta tudott magyaml 
és ismerte a magyar irodalmat. Nem hízeleg; megírja hátrá
nyos tulajdonságainkat is. de megértőén, és azt mondja a 
végén a románoknak, mert románul ina -  1871-ben, Mold
vában, Jászvásáron jeleni meg: T a n u lm á n y a  m ag y arokró l
-  hogy aki a magyarokat bántja, az maga alatt vágja a fát, 
mert a legnagyobb veszedelem a germanizmus. A német 
nagyon művelt, és hatalmas tömeg, expanzív erő.

Azt mondja; a magyar nem gyűlöl senkit se, de odateszi 
zárójelbe: kivéve a  n ém eteket. Minden más nációt megvet. 
Ha valakinek, egy másik magyarnak azt mondja a magyar: te 
o lá h , te tót. te ném et -  annál nagyobb sértés nincs. Azt 
mondja; a magyar el se tudja képzelni, hogy amit a magyarság 
termel, annál különb is van a világon. Esetleg abba még nagy 
nehezen belemegy, hogy valami nyugati nagy embernek a 
teljesítménye, na, megközelíti a magyarét, de hogy jobb volna
-  abba a magyar nem meg)' bele. Ilyeneket ír Slavíci. Nagyon 
tárgyilagosan. De közben azt is megírja a végén a románok
nak, hogy egyedülálló kis keleti nép, hogy kevesen vannak, 
és elvesznek, ha valahol szimpátiára, valami más, hasonló 
létekre nem találnak. Azt mondja: Európában kél nép van, 
amelyik ragyogó jellem; a francia és a magyar. Ezt írja a romá
noknak! Nem is merték mostanáig se kiadni! Kiátkozták ezt 
az embert a románok is és mi is. Egyévi börtönre ítélték a 
magyarok.

Megjelent már magyarul a Téka sorozatban a Kriterion 
kiadásában a G yerm ekkorom  és a B ôrton éæ im  leglényege
sebb részletei. Magyarul is olvasható. Nem illik nem tudni; a 
levegőbe beszélünk, hadakozunk: a  r o m á n o k - ott vannak 
a mi legjobb embereink! A román iskolák magyar államosítása 
ellen mert agitálni Slavici; ez volt a rettenetes nagy bűne. 
Szebenben alapított egy folyóiratot 1884-ben. A barátai arra 
ösztönözték, hogy hál írjon, mert kiváló író volt, a magyarosító 
tendenciák ellen. Megjelent ez a cikke (én lefordítottam, 
akit érdekel, elolvashatja), azt mondja persze, hogy minden
kiben fellángol a hazaszeretet,és a gyermekeit szerelné 
megmenteni, de ne csináljuk ezt, hát borzasztó; azt mondja, 
hogy a román gyerek, ha iskolába kerül, akkor már meg van 
győződve róla, hogy halálos ellensége lesz a magyar gyerek, 
akivel együtt tanul -  hát ezt nem szabad, hát nekünk egymás
sal kell szót érteni a német veszedelem ellen, és majd akkor 
fogunk kapkodni, amikor a németek m ára Tiszánál állnak; 
így fogalmaz.

Közben Slavici Havasalföldön tanított. Ott maradhatott 
volna nyugodtan, de elment, és  jelentkezeti a vád börtön- 
igazgatónál, hogy eljött letölteni azt az egyévi börtönt. És

hogy milyen csodák történnek a világon. Megírta, hogy egy 
Kovács nevű börtön igazgató volt ott, aki azonnal látta, hogy 
ő  egy művelt, komoly, értelmes ember. Nem a rendes bör
tönbe záratta; az út másik oldalán volt az úri rabok számára 
egy külön fogda. Ott jelölt ki számára egy külön kis lakosz
tályt. é s  egész nap nyitva volt a börtön ajtaja, é s  a felesége 
odaköltözött Vácra, és az egész napot vele töltötte. Csak 
éjszakára zárták be az ajtót. Ez nem minden. Előzőleg, amikor 
Bukarestben töltött néhány évet Slavici, ott rábízták a román 
történelmi dokumentumok kiadását. Legnagyobb része, a 
Magyarországgal meg Lengyelországgal történt levelezés 
latin nyelven folyt. Ő dolgozta sajtó alá, korrigálta, minden. 
Odaküldték neki a váci börtönbe a korrektúrákat, és a bör
tönigazgató, a Kovács nézte ál legelőször, mert 6  is érdeklő
dött a történelem iránt. És a börtönig] küldték vissza a Román 
Tudományos Akadémiának a kijavított kéziratokat Ezt meg
írta Slavici 1923-ban, amikor már a román börtönben is egy 
évet töltött. Egy halálos börtönben. Először is: 1915-ben már 
nagy propaganda folyt Romániában, ugye. háborúba kell 
lépni, mert megkapják Erdélyt. Slavici külön, a saját költségén 
kiadott egy kis kötetet ezzel a címmel: R om án  n em zeti p o li
tika. Bukarestben jelent meg. A kormány azonnal elkoboz
t a d  az összes példányokat. 1916-ban, amikor megtámadták 
Magyarországot, Erdélyt. Slavicit azonnal letartóztatták és 
börtönbe zárták. Amikor a német és az osztrák-magyar 
hadsereg bevonult Bukarestbe, akkor szabadult. Mikor 
visszajött a romány kormány, mert most már ők győztek 
1918-ban, azonnal újra letartóztatták, és a bukaresti kolostor
ból átalakított intemálótáborba. egy borzalmas haláltáborba 
került. Más nagy írók is ott voltak vele, például Tudor Arghezi. 
Majdnem egy teljes évig volt ott, borzalmas körülmények 
között. Haltak meg az emberek, állandó járvány volt. Slavici 
lánya újságíró volt, és kijárta valahogy, bog)' meglátogathassa 
az apját, aki mindent elmondott részletesen a lányának, és 6  
megírta az újságnak. Hát rettenetes nagy botrány kerekedet! 
ugye. mert ez titok volt. Akkor aztán jött az igazságügymi
niszter. kérdezték, hogy mit csinál, rossz hírbe keveri őket. 
hál csak a valóságot mondta meg, ugye. Az ellenzéki pártok 
nagy botrányt csináltak, úgyhogy hamarosan kieresztették 
A legnagyobb román író volt akkor. A másik, a még fiatal 
Arghezi, és ott voltak halálra szánva. És mikor később meg
írta a könyvét, meg is jelent Bukarestben a Börtöneim , akkor 
hazaárulónak bélyegezték, aki hazugságokat terjeszt Romá-

Л kiállítóit tablók egy része és a bejárat (fotó: Gerle János)
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máról. A másik román hazafi, Nicolae Iorga, a történetíró, aki 
ott volt a román kultúrában mindenütt; róla megírja Slavici, 
hogy amikor kiszabadult a börtönből, és az utca másik oldalán 
szembejött Iorga, meglátta őt, megállt, felé fordult és nagyot 
köpött, mert hogy 6  hazaáruló volt. Most kezdték reliabilitálni 
a hívei, néhány értelmes ember, aki látta, hogy ez egy óriás, 
és gyönyörű műveket írt. A z erdei- lán y  ci mű kisregény meg
jelent magyar fordításban, meg más művei ís. Könyvtárakban 
megvan; illendő volna tájékozódni egy kicsit, hogy mi van a 
szomszédban. Hát nem az van vaalójában, amit gondolunk, 
csak az uralkodó politikusok részegítik az em bereket nagy 
szavakkal és ijesztgetik veszedelmekkel. Az embereket kel
lene közelről megismerni.

Valahogy így vagyunk az építészettel is. Ismerjük csak
ugyan ezt az országot? Ne nyugodjunk bele, hogy az már 
tökéletes, ahogy most ismerjük
A másik nagy román író Caragiale. Ezek a nagyok együtt vol
tak, egy lapot szerkesztettek. Caragiale, a nagy szatirikus, és 
Eminescu, a nagy lírikus. A T im p u l-  az idő -  című lapot. 
Ostorozták a rettenetes állapotokat. A múlt század utolsó 
éveiben gyakran tört ki parasztforradalom, olyan borzasztó 
állapotok voltak. A legutolsót 1907-ben rettenetesen vérbe- 
fojtották, mert ezek lázongtak, ezek őrjöngtek, ezek az igazi 
románok. Nem szabad mindenkit egy kalap alá venni. Cara
giale írta meg egy rövid kis tanulmányában Cén lefordítottam, 
meg is jelent ‘46-ban P olitika és ku ltúra  címen): utol akarjuk 
érni Európát. Megnézzük, hogy a művelt népek hogyan él
nek, milyen kulturális intézményeik vannak. Hát nálunk is 
azt kell csinálni. Románia akkor szabadult fel a török uralom 
alól. Addig Konstantinápolyba jártak, tudtak törökül is és török 
viseletben javak az urak, most meg Európát kezdik emlegetni. 
Azt mondják, vannak tudományos intézmények, pedagógia, 
egyetemek, művészet, színilázak, hangversenyek, de kik 
dolgoznak benne? Hát kiküldünk nyugatra tanult embereket, 
csinálják, csinálják, de a kutyának se kell. Nincs közönség. 
Hál azt mondja Caragiale, a feje tetejére állítottuk ezeket a 
dolgokat; hát nyugaton ezeket az intézményeket a szükség
let, az igény szólította életre, a társadalom igénye. Itt meg 
fölülről akarjuk erőltetni, az igény meg nem jelentkezik. Hát 
ez a dilemma. Először az igényt kell fölébreszteni. Karácsony 
Sándor szépen megmondta: előszóra kíváncsiságot kell a 
gyerekben fölébresztení, akkor lehet csak tanítani.

Bocsássanak meg, hogy ennyit merészeltem, talán ez is 
sok volt.

KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS

VÁNDORISKOLÁI FELVÉTELI 
PÁLYÁDAT

1996
Tégy javaslatot a meglévő csobánkai ravatalozó átalakítására 
és bővítésére. Az átalakítás legfontosabb szempontja, hogy 
az épület méltó helye legyen a földi lét utolsó állomásának. 
Egyéb igények -  fedett, nyitott tér a ravatalozó előtt, 
nagylétszámú búcsúztató és szabadtéri ravatalozás részére -  
a ravatalozó és a tem etői főbejárat m eglévőnél jobb, 
szervesebb kapcsolata -  mosdócsopoit a szertartást végzők 
illetve a búcsúztatók részére -  a hűtő és a ravatalra való 
előkészítés megfelelőbb kapcsolata a ravatalozőtérrel.
A meglévő épület szerkezetileg jő állapotú; a bővítés és 
átalakítás mértéke a tervezési feladat tárgya.

Budapest, 1996. június 21.
SaJamin Ferenc

A csobánkai ravatalozó meglévő állapota: alaprajz és metszet

A felvételi pályázaton 16 építész vett részt; a vizsgabizottság 
a benyújtott portfolió és a pályamunka, valamint személyes 
meghallgatás alapján a Vándoriskolára felvette Esztány Győ
zőt (jelenleg katona), Kertész Attilát (a Forma RT.-nél kezd 
dolgozni). Kovács Ágnest (KAPOSTERV), Kurucz Szabolcsút 
(Forma RT.), Márton László Attilát (TRISKELJU é.s Révai Attilái. 
(SÁROS és Társa).
Pályamunkájukat a következő oldalakon mulatjuk be.
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