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A SZÓFIAI MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET kiállí-
tást rendezett a Kós Károly Egyesülés munkáit bemutató
fényképes tablókból. Az Egyesülést a megnyitón Sáros
László képviselte.

DÉVÉNYI SÁNDOR építészeti kiállítását februárban
Besztercebányán, a Közép-Szlovákiai Építészszövetség
székházában rendezték meg.

KARÁCSONY SÁNDOR KÖR néven alakult meg a
Magyarok Világszövetségén belül a karácsonyi pedagógia
szellemének elterjedését segíteni szándékozó szervezet.
Miklóssy Endre és Juhász Zoltán szervezésében rendsze-
res elõadásokra és azt követõ vitaestekre kerül sor. Az
eddigi rendezvények: Miklóssy Endre: A „másik ember”
filozófiájának alapjai, Megyesi Tamás: A „magyar észjá-
rás” érvényesülése a hagyományos magyar építészetben,
Kunszt György: Nemzeti törekvések a magyar építészetben,
Juhász Zoltán: Hogyan örökíti meg a nép zenei hagyomá-
nyát?, Dobos Krisztina: Nevelési és képzési értékek össz-
hangja a magyar közoktatásban, Lóránt Ferenc: Vidéki
körzeti iskolák együttmûködésének „bokor” modellje,
Kürthy Sándor: A nagyszentmiklósi 2.sz. korsó ábrázolá-
sainak szimbolikája. A közeljövõben tervezett elõadások:
A sztyeppei mûvészet szimbolikája, Az organikus mûvé-
szet alapjai, Fizikatörténet a karácsonyi fejlõdéslélektan
tükrében, A magyar népmese, Az erdélyi népzene sajátos-
ságai, Hamvas Béla kapcsolódása a magyar szellemhez,
A magyar forradalom spirituális dimenziói, Magyar ne-
velés. Az elõadások idõpontjáról a Magyarok Világszövet-
ségének Semmelweis utcai székházában lehet érdeklõdni.

AZ EURÓPA-UDVAR alapkõletételére február 23-án
került sor Révkomáromban. Takács Péter építészmérnök,
építési vállalkozó kezdeményezésére a komáromi Klapka
téren álló Zichy palota hátsó udvarába kerül középkori
jellegû, 29 kis épülettel körülvett tér, amelyen minden
ház egy-egy európai nemzetet képvisel az egyes tájegysé-
geknek megfelelõ építészeti stílusjegyeit hordozva. A ter-
vet Litomericzky Nándor komáromi építész készítette az
erre a célra létrehozott Atelier Európa építésziroda munka-
társaival, Varga Péterrel, Marczell Zoltánnal, Méhes Anná-
val, Mátyus Zoltánnal és Papp Tamással. Az ünnepségre
a tervet részletesen ismertetõ négynyelvû kiadvány
készült.

A HEGYVIDÉKI HELYTÖRTÉNET GALÉRIA (XII.
Városmajor utca 16) bemutatta Anthony Gall Kós Károly
munkásságát bemutató tárlatá, melyet ezuttal ismét né-
hány újdonság egészített ki, például az óbudai parókia
eredeti ólomüveg ablakai. A kiállítást Entz Géza, az
Országos Mûemlékvédelmi Hivatal elnöke nyitotta meg
és Salamin Ferenc, a vándoriskola titkára mondott köszön-
tõt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim !
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a meghívó szerint én
itt most köszöntõt kell hogy mondjak. De kit köszöntök?
Csak egyvalakit lehet.

Köszöntöm Kós Károlyt, aki biztos vagyok benne,
hogy itt áll közöttünk és nagy érdeklõdéssel figyeli – na
nem a saját kiállított munkáit, hiszen azt mi figyeljük, mi
tekintjük etalonnak –, hanem a mi életünket, ténykedé-
sünket. Vajon tanultunk-e abból amit tett, a sikereibõl, a
kudarcaiból, a hazája, népe iránti szeretetébõl, az „éjszaka
két órai bátorságból”, a földhözragadt és a legmagasabb
szellemi összepárosításából.

Õ látta amikor 83-ban, diákként – mivel az egyetemen
semmit sem hallottunk Kósról – nyolcan-tízen több hóna-
pig kutattuk életét és könyvet csináltunk Róla. Egy óriási
világ tárult fel elõttünk, amely azóta is egyre szélesedik.

Õ azt is látta, ahogy ugyanebbe a mély kútba esett
bele Tóni barátunk, akinek a gyûjtése van itt a falakon
kirakva, s aki Ausztráliából ideröppenve már tíz éve kutatja
életét és többet tud róla mint bármelyikünk.

Õ azt is látta, amint tíz éve hét nagynevû építész és
irodáik megalakították a Kós Károly Egyesülést, amelynek
azóta már több mint húsz cég a tagja; és intézménnyé
alakították Makovecz Imre javaslatára a már többféle for-
mában mûködött építész-mesterképzõ magániskolát,
Vándoriskola névvel. Kós azt is figyeli, ahogy azóta fiatal
építészek, akik olyan mesterektõl szeretnének tanulni
mint Makovecz, Dévényi, Ekler, Jankovics, Farkas Gábor,
Nagy Tamás, Kund Ferenc, egyetem után elvégzik három
évés iskolánkat, félévenként vándorolva egyik mestertõl
a másikhoz, egyik városból a másikba. Kézben pályázato-
kon vesznek részt, építészekrõl tartanak elõadásokat egy-
másnak, vándorkönyvben gyûjtik munkáikat, s zárófela-
datként saját tervezésû házuk épül, melynek sikere esetén
diplomát kapnak az Egyesüléstõl.

Kós Károly arra is emlékszik, hogy Õ még beszélt és
kezet fogott Lechner Ödönnel, s hogy a 70-es években
Makovecz és Csete jártak nála és kezet fogtak és beszél-
gettek vele, és én beszélgettem és kezet fogtam Makovecz-
cel és Csetével, s kezet fogok a vándorokkal – és néha
beszélgetek is velük –; és ebben a mi kézfogásunkban
tehát benne van Lechner és Kós keze is, velem együtt
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három-négy kéz fog kezet az ifjú építészekkel, és nagyon
meg kell támaszkodni egy ilyen kézfogásnál, hogy az em-
ber hátra ne essen.

Károly bátyánk! Ki itt állsz közöttünk!
Jelentem tisztelettel: tíz éve csináljuk „jól-rosszul”

mesterképzõnket, a Vándoriskolát. Vannak eredmények
és vannak kudarcok. Tesszük dolgunkat „ahogy lehet”.
Próbáljuk átadni kézfogásod, életed, harcod a saját képre
építésrõl; harcod a szétszórt kövek összeszedéséért, har-
cod a külföldmajmolás ellen, harcod a kárpát-medencei
népek régi egymással-találkozásáért, harcod a nagytudású
magyarság ismét önmagáratalálásáért. Mesterünk vagy,
nagyobb, mint amilyen mesterei próbálunk mi lenni a
vándoroknak.

Jelentem: már hölgyek is mûvelik az építészet nehéz
mesterségét, s vándorló építész önarcképed kissé átrajzol-
ták: Károly mellett Karola is a képbe került.

Károly bátyánk!
Továbbra is tekints le ránk odafentrõl, sõt állj itt mel-

lettünk, s bár „nem siránkozunk, élünk”, az égieknél to-
vábbra is járj ki néha egy kis támogatást, segítõ sugárzást,
szárnysuhogást.

Köszönettel: a titkár úr.

Kós Károly grafikájának felhasználásával készült rajz: készítették L. Balogh
Krisztina és ifj. Lôrincz Ferenc – vándoriskolás korukban.

A POZSONYI ÉPÍTÉSZETI GALÉRIA bemutatta
Pásztor Péter építészeti kiállítását, amelyet Makovecz Imre
nyitott meg.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából január 22-
én került sor A régiók találkozója címû rendezvényre a
Magyar Kultúra Alapítvány székházában. A találkozót a
Kós Károly Egyesülés építészeti fotókiállítása kísérte, ame-
lyet Mezei Gábor belsôépítész, a Magyar Mûvészeti Aka-
démia tagja nyitott meg:

„Voltak idôszakok és voltak elképzelések, amelyek
szerint a mûvészettörténet meglehetôsen egyenletes
folyamat, ahol pontosan lehet tudni, mi a korszerû, az
éppen aktuális, és mi az elavult. Sokáig úgy tûnt, egyér-
telmû a XX. századi avant-garde vezetô szerepe, s mind-
az, ami nem tartozik ebbe a fogalomkörbe, másodrendû,
felejteni való. Magam is hajlamos voltam elfogadni ezt
az álláspontot, ma már azonban valószínûbbnek tartom
azt, hogy párhuzamos folyamatok történnek, és azok hol
egymástól függetlenül, hol egymásra hatva, átfedésekkel
élnek, ezeket a tendenciákat azonban igen nehéz a jelen-
ben pontosan felismerni.

Hadd mondjak két bizarrnak tûnô példát: az évtizede-
ken át lenézett eklektika számomra egyértelmû elôfutára a
szürrealizmusnak és a posztmodernnek. A másik: a dikta-
túrák mûvészete, vagyis a szocreál bizonyára hatott a pop-
art megszületésére. Tehát nyílt és rejtôzködô folyamatok egy-
aránt hatnak, akár észrevesszük éppen, akár csak utólag.

Ami a magyar építészet e századi történetét illeti, szin-
tén meglehetôsen kacskaringós az út. Lechner Ödön, aki
kétségtelenül az egyik legfontosabb csúcspont, olyan kö-
zegben dolgozott, amely egészen más eszméket vallott ma-
gáénak – majd hamarosan megjelent a korai moderniz-
mus, a Bauhaus, és a második világháborúig tartotta ma-
gát, néhány nagyszerû teljesítményt produkálva, hogy rö-
vid szabadság-idôszak után átadja helyét a kötelezô
szocreálnak a diktatúrában. Ami számomra meglepô, hogy
eleinte kitûnô építészek is hittek benne; egy egyetemes,
klasszikus stílus lehetôségében, holott nyilvánvaló volt, hogy
itt nem mûvészeti stíluskérdések, hanem a politikai elnyomás
módozatai a meghatározók: az igazság elfedése. Úgy tûnt
tehát, hogy a nyugaton virágzó modernizmus az egyedül
üdvözítô – és amikor megkezdôdött itt az enyhülés, az
építész-társadalom boldogan szabadult meg a díszektôl,
hogy átadja magát egy meglehetôsen sivár modernizmus-
nak, amit nagyon korszerûnek tartott, és amit én ma bátran
merek snasszizmusnak nevezni.

Ennek a snasszizmusnak a kellôs közepén kezdett ki-
bontakozni a hatvanas években valami más, amirôl késôbb
kiderült, hogy ez az organikus építészet; ezt ma az egész
világ tudja és elismeri. A gyökerei szerteágazóak, lechneri
tényezôk, Rudolf Steiner, de a magyar népi építészet is éppúgy
elôfutára, mint az eklektika is, sôt a nagy stíluskorok, a
neo-stílusok szintén. Úgy gondolom tehát, hogy ez az építészet
valóban képes egy olyan szintézisre, amely a megelôzô kor-
szakoknak nem volt sajátja. Kiemelkedô teljesítmények min-
dig voltak, vannak, lesznek. A zseniális egyén ehhez elég.
De nagy maradandó stílus, mint a gótika vagy a kubizmus
arra is képes, hogy az átlag számára magas színvonalú
lehetôséget teremt – és ez hallatlanul fontos. Kérem, gondolják
át ezt a lehetôséget, amikor tanulmányozzák a Kós Károly
Egyesülés építészeti fotókiállítását.


