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Az Egyesülés jubileumi ünnepségére a Budapesti Mûszaki
Egyetemen került sor, ennek része volt a vándorkiállítás
október 2-i megnyitója és az október 3-i konferencia. Az itt
elhangzott elõadásokat (Nemeskürty István, Francois
Burkhardt, Paolo Portoghesi, Szegõ György, Makovecz Imre,
Pap Gábor, Pásztor Péter, Molnár Jenõ, Illyés Zsuzsa, Keserû
Katalin, Kampis Miklós és Kálmán István) következõ
számunkban részletesen ismertetjük. A kiállításmegnyitót
követõen a Magyar Építészek Szövetsége székházának
udvarán zajlott az éjszakába nyúló, zenés születésnapi
mulatság, a tortát Kós Károly rajza alapján készült
marcipánvarjú díszitette.

A Kós Károly Egyesülés megalapításának tizedik évfordulója
kapcsán harminckét videóinterjú készült az Egyesülés
irányítóival és vezetõ tervezõivel. A beszélgetéseket Somogyi
Krisztina irányította. Rövid részletek rákerültek az
évfordulóra megjelent CD-re is, amelynek azonban még csak
egy elõzetes formája készült el, a végleges változat év végére
várható. Az interjúk közül a három alapítóval folytatott
beszélgetés néhány részletét közöljük, melyek felidézik az
Egyesülés történetét, fõ céljait, szellemi hátterét.

Somogyi Krisztina: Miért volt fontos az együttmûködés
másokkal?

Makovecz Imre: Maga fiatal és nem tudja, hogy az öt-
venes években milyen módszeres pusztítása folyt itt a
szellemi életnek. Hála Istennek, ezt nem tudja, de a következ-
ményeit, gondolom, látja. 1968-69-ben úgy gondoltam, hogy
én már öreg vagyok, harmincnégy éves voltam akkor, és azt
mondtam, hogy muszáj az utánam jövõ generációval foglal-
kozni, mert tudtam, hogy mi folyik a Mûegyetemen és az
Iparmûvészeti Fõiskolán, de elsõsorban a Mûegyetemen.
Kiölték belõlük azokat az eszméket, amelyek lelkesíteni tud-
ják a fiatalokat, akik csoportokba verõdve, egymással rivali-
zálva, de azért mégis az összetartozás érzésével képesek
lelkesedni valamilyen még nem létezõ, reménybeli dologért.
A lakásomon indítottam el akkor egy magán mesteriskolát
és tulajdonképpen ez tart a mai napig, csak most már legitim
formában, mert létezik a Kós Károly Egyesülés a vándorisko-
lával, a Szabad Oktatási Fórummal. Ezt megelõzõen alakult
meg a visegrádi építõtábor, azelõtt két ciklusban mûködött

a magán mesteriskola állandó rendõrségi felügyelet és szeka-
túrák mellett, ami minket olyan nagyon nem zavart, szeren-
csére a feleségemet se, a három gyerek csendben aludt, mi-
közben ez a negyvenvalahány ember a Villányi út nyolcban
összejött.

S. K.: Lehet-e avantgardnak nevezni a hatvanas évek
organikus építészeti kísérleteit?

M.I.: Nagyon kényes kérdést tett fel, mert amikor mi a
hetvenes években a vidéken tapasztaltuk, hogy a túlzott cent-
ralizáció fölemésztette az emberek közösségi képességeit
és már nem mennek sehova, nem tudnak ünnepet ülni vagy
csak családi körön belül, de nem egyesületi formában, nin-

csenek olvasókörök, a zsdanovi mûvelõdési koncepció, a
népmûvelés koncepciója megölte a közösségi együvé tarto-
zás változatos formáit; akkor mi elkezdtük járni a vidéket
Beke Pállal, Varga Tamással és másokkal; gyáva tanácselnö-
köket elvittünk bátor tanácselnökökhöz, hogy lássák, hogy
hogyan lehet mégis egyesületeket szervezni; elkezdtünk fa-
luházakat építeni és azok az épületek, amelyeket mi létre-
hoztunk, noha tulajdonképpen a kétségbeesésbõl született
gondolatokkal voltunk kénytelenek mûködni, és azok az
egyesületek lettek a késõbbi rendszerváltozás gyakorlópá-
lyái. Most akkor ki a baloldali? A Kádár-rendszer volt balol-
dali, vagy mi voltunk baloldaliak? Ki volt avantgard? Aki Aczél
elvtárs hátsó segítsége mellett engedte meg magának a reni-
tenskedéseit, vagy akiket tényleg megkergettek akkor, ami-
kor megpróbáltak a totalitárius rendszerbõl emberi lelkeket
mentve kitörni? Ki volt baloldali és ki volt avantgard? Vajon
ezeket a szavakat nem olyanok használják-e, akik mindig
lenyúlnak valahonnan valamit? Hol a Sorost, hol Aczél elv-
társat, hol másokat. Az avantgard soha nem támaszkodott
senkire, hanem saját erejébõl, földalatti eszközökkel dolgo-
zott és próbált meg, mindegy, hogy mit, valami tisztát, önál-
lót, világosat teremteni. Az már megítélés kérdése, hogy amit
mi csináltunk a hetvenes-nyolcvanas években, azt avantgard-
nak nevezzük-e, vagy egyszerûen, Simone Weil szavaival,
részvéttel szerettük a hazánkat.

S. K.: Mi tartja össze a Kós Károly Egyesülést?
M. I.: Valószínüleg a saját története egyrészt és a józan

ész másrészt. Olyan emberek csoportosulnak itt, akik tudják,
hogy amit örököltünk, legyen az ház, legyen az utca, legyen
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az villanyoszlop, bármi, az nem arra való, hogy nosztalgiáz-
zunk, tutujgassuk, hanem arra való, hogy mint tiszta forrásból
merítsünk belõle és megkeressük a következõ lépést, amely
nem teljesen idegen attól, amit örököltünk. Ez az örökség
értelme. Olyan emberek jönnek ide, akiket nem a stílus köt
össze, de ezt a kérdést éppen tõlem nem lehet megkérdezni,
mert én nem mondhatom ki azt, hogy az utat elõször úttá
kellett tennie valakinek, végig kellett járni. Nerm az volt eb-
ben a fontos, hogy a Makovecz milyen stílusú házakat csinál,
hogy inkább Gaudíhoz hasonlít vagy inkább Steinerhez, ha-
nem hogy egy tilos pályán elindult valaki és kiderült, hogy
lehet azon járni. A rendszerváltozás után pedig kiderült, hogy
mivel már nincsenek itt az oroszok, ez a mi hazánk, és hogy
azért is vagyunk, hogy akkor valamit csináljunk is érte. Né-
hány év alatt alapvetõen megváltozott Tokaj, ahol Bodonyi
a fõépítész, és Szerencs, ahol ott van Salamin. Miért? Mert
szolgált, mert ott volt, mert oda mert menni hozzá az utcán
Manci néni, hogy megkérdezze, mit csináljak, fõépítész úr,
ez és ez a problémám, meg kellne oldani. És ezeket a prob-
lémákat nem a bestiális bürokrácia eszközeivel, ahogy Ham-
vas fogalmaz, hanem szeretetteljes jelenléttel kell megoldani.
Az embereknek szükségük van közvetlen, természetes segít-
ségre, nem ideológiára, nem törvényekre, mert a törvényeket
inkább kijátszani szeretjük. Viszont ha ott van valaki, aki
esetleg egy hét múlva megkérdezi, hogy na, Manci néni,
mit csinált azzal a dologgal, és ha Manci néni nem csinálta
meg és a segíteni kész, tisztességes fõépítészt becsapta, akkor
nagyon jól tudja, hogy nagyobb bûnt követett el, mintha az
APEH-et csapta volna be.

Kampis Miklós: A Kós Károly Egyesülés az eredeti el-
gondolás szerint a szabad szellemi élet intézményes formája.
Világos, hogy 1989-ben, meg az azt megelõzõ években még
nem volt szó arról, hogy ekkora rendszerváltozás lesz, de
valahogy úgy gondoltuk, hogy itt az idõ a saját erõnkbõl és
saját akaratunkból létrehozni egy szervezetet, amely együtt
teljesíteni képes olyasmit, amire a tagjai külön-külön nem
képesek. Amikor tíz évvel ezelõtt egy kis szövetkezet kis ta-
nácstermében összegyûltünk, akkor én csak arra gondoltam,
hogy az addig magánlakásokon meg különbözõ klubokban
különféle tanulmányokkal, szellemtudományokkal foglalko-
zó csoportok kapnak egy szervezett keretet, amelyben a tanul-
mányaikat folytatni tudják. De abban a pillanatban, amikor
ezzel az ötlettel elõálltam, a leendõ társakból csak úgy buz-
gott elõ a sok ötlet, amikre én magam nem gondoltam. Ilyen
volt a saját folyóirat, a vándoriskola, kiállítások és egyebek.
Hét gazdasági társaság alapította meg az Egyesülést, jelenleg
18 a taglétszám, maga a szabadiskola sok változáson, formá-
ción ment át, most indult meg a Szabad Szellemi Fõiskola az
Egyesülés kezdeményezésére, az Ita Wegman Alapítvánnyal
közösen. Amikor tíz évvel ezelõtt ezt az egészet elindítottam,
halvány sejtelmem sem volt róla, hogy ekkorára fog növekedni
és ekkora szellemi tõkét fog összekovácsolni.

S. K.: Milyen módon lehet az építészet eszközeivel
kifejezni valamit?

K. M.: Az építészetet általában sokkal absztraktabb tevé-
kenységnek tartják, mint az irodalmat vagy költészetet, a
képzõmûvészetet vagy zenét. Leginkább mégis a zenével
lehetne összehasonlítani, a zene azonban érzelmeket fejez

ki hihetetlenül absztrakt, majdnem matematikai nyelven. Az
építészet az ember szerkezetén belül az akarathoz kötõdik
inkább. Azért óriási probléma ez, mert az akarat a legsötétebb
terület az emberben, fogalmunk sincs róla, hogy egy elha-
tározás hogyan és mikor merül fel az emberben és hogyan
válik az akarati tevékenység által az ötletbõl egy épület vagy
szervezet vagy bármi más, amit létre akarunk hozni. Az építé-
szet nagyon nehezen tud gondolatokat kifejezni. Azt lehet
mondani, hogy az építészet nem mûvészet, hanem mûvészet
és tudomány együtt, de én legjobban szeretem a latin meg-
határozást. Architectura est mater artium, a mûvészetek szü-
lõanyja. Az ókorban ezen a hét szabad mûvészetet – septem
artes liberales – értették, ami valójában csupa tudomány,
ma úgy gondolom, hogy azért tartották ezt így, mert a kér-
déseket az építészet tette fel, a matematikai vagy geometriai
kérdésekkel az építészet miatt foglalkoztak, egyébként meg
se fogalmazódtak volna. Az építészet nagyon bonyolult rend-
szer tehát, ami a térrel, az idõvel és az anyaggal dolgozik. Ez
három olyan alapfogalom, melyek önmagukban is roppant
bonyolultak, kemény filozófiai kérdéseket vetnek fel és az
építészek sokszor úgy dolgoznak velük, hogy közben nin-
csenek tisztában vele, hogy mit is mûvelnek. A tudatosításuk
ezért fontos feladat, de úgy, hogy közben ne veszítsük el a
kreativitás képességét.

S. K.: Hogyan lehetne az organikus építészetet megha-
tározni?

K. M.: Hatalmas kérdés, hogy létezik-e egyáltalán nem-
organikus építészet. Ha a szerves építészetnek van egy ellen-
pólusa, a szervetlen építészet, akkor ez a tény mereven ellent-
mond a monista szellemû antropozófiai megközelítésnek.
Amikor 1985-ben kiállítást rendeztünk a Mezõgazdasági
Vásáron, akkor élõ építészetnek neveztük azt, amit bemutat-
tunk. Az organikus valamivel többet jelent, mint a szerves,
és valamivel kevesebbet, mint az élõ. Organikusnak azt a
gondolkodást, azt a szemléletmódot nevezzük, amelyik
ugyanolyan természetû gondolatokkal, gondolatelemekkel
foglalkozik, azokból alkot belsõ erõt, amelyekbõl a természet
önmagát felépíti. Az építészetben is meg lehet találni az
analógiákat a természet által felépített szervezetekkel, ásvá-
nyokkal, növényekkel, állatokkal és az emberrel. Gaudí in-
kább a növényi struktúrák felé hajlik, de az épületein nincs
konkrét utalás egyes növényekre, csak olyan struktúrákról
és olyan formákról van szó, mintha egy növény önmagát
kiterjesztette volna.

S. M.: Saját építészeti munkái hogyan illeszkednek bele
ebbe a felfogásba?

K. M.: Én elsõsorban településtervezéssel, városterve-
zéssel foglalkozom és erre ugyanúgy vonatkoztathatom a
kérdést: milyen az organikus szemléletû várostervezés? Ha
arra gondolunk, hogy egy városban együtt él a múlt és a
jelen és a régmúlt struktúráit úgy fogjuk fel, mint elõdeink
múltbeli üzenetét, akkor a várost úgy kell felfognunk, mint
üzenetek halmazát, amelyek egymással összefüggnek, ame-
lyeket, ha megértjük õket korrigálni is lehet, hogy mint egy
élõlény tudjon növekedni, szaporodni. Ezt a szemléletet pró-
báltam érvényesíteni Kaposvár belvárosi, paksi munkámban
vagy a mostani munkáimon, bár ez nagyon nehéz.

Bármilyen gazdasági-politikai változás elõfeltétele, hogy
a döntések meghozatalához gondolkodni kell azokról.
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Namost, ha a gondolkodásunk múltbeli csökevényekkel,
egy rakás elõítélettettel terhes és a legkevésbé sem szabad,
mert érdekek vezérelik, akkor az eredmény is csak torzó
lehet. Egy darabig, amikor a rendszerváltozás bekövetkezett,
volt olyan érzésünk, hogy a szellemi élet megújításának fel-
adata, amit az Egyesülés a megalakításakor szolgáni kívánt,
nem is olyan sürgetõ, mert ha megtörténik a nagy változás,
mindenki szabaddá válik és beköszönt a Kánaán. De a ta-
pasztalatok megtanítottak rá, hogy a szellemi élet megújítása
ma is idõszerû és elsõdleges feladat. Így kell felvetnem a
kérdést, hogy a Kós Károly Egyesülés meg tudott-e felelni
ennek az elvárásnak, Németh Lászlóval szavaival: és most
én, tökéletlen csillagász, aggódva lesem, arra fut-e, amerre
naív képzeletem szerint futnia kell?

S. K.: Hogyan találkozott az antropozófiával?
Kálmán István: Mint gyerek, vegyész szerettem volna

lenni, de származásomnál fogva semmilyen reményem nem
lehetett, hogy felvegyenek egy akkoriban nagyon divatos
vegyipari szakközépiskolába. Az egyetlen hely, ami számí-
tásba jött, a mélyépítõipari technikum volt, ahová, mint kide-
rült, csupa „egyéb” származású embert vettek fel és a tanári
kar is olyanokból állt, akiket kirúgtak középiskolákból és
egyetemekrõl. Így ismerkedtem meg építészekkel és ennek
köszönhetem, hogy végül ebbe a körbe beletaláltam, holott
az építészet engem soha nem érdekelt, semmilyen tehetsé-
gem nem volt hozzá. Húszéves koromban nagyon sok min-
dennel foglalkoztam, fõleg vitatkozni szerettem, többnyire
alkoholos állapotban. Volt egy fõnököm, aki nagyon nem
bírta elviselni a folytonos okoskodásomat és sok vita után
egyszer azt mondta, hozok neked egy könyvet, azt olvasd
el, majd akkor meglátjuk, hogy érdemes-e vitatkozni veled.
Hozott egy Rudolf Steiner könyvet, egy éjszaka elolvastam
és kérdeztem, hogy van-e még. Hozott egy másodikat, egy
harmadikat, aztán azt mondta, hogy nincs több, de ha érde-
kel a dolog, akkor megismertet olyanokkal, akiktõl tanulha-
tok. Így kerültem húszévesen antropozófusok közé. Ez a
két impulzus vitt be a magyar élõ építészeti mozgalomba,
amelybõl a Kós Károly Egyesülés keletkezett.

S. K.: Mivel foglalkozik az antropozófia?
K. I.: Makovecz Imrét tudom idézni, aki azt mondta, az

életet nem lehet úgy leélni, hogy az embernek ne legyen
egy belsõ, szabad, szellemi forrása, és ez az antropozófia.
De ha az ember megértette, hogy mirõl van szó, akkor már
nem nagyon beszél róla, hanem inkább az életrõl.

Az Egyesülés egyik legfontosabb tevékenysége az okta-
tás és ennek az oktatói tevékenységnek a szellemi forrása
az antropozófia. Az Egyesülés megalakulásakor kijelentettük,
hogy a Rudolf Steiner által kidolgozott, antropozófiai orien-
tációjú szellemtudományt az eljövendõ kultúra szellemi alap-
jának tekintjük. Valamennyi oktatási formában arra törek-
szünk, hogy egyensúlyt teremtsünk az egyoldalú, természet-
tudományos orientációjú, materialista, intellektuális szemlé-
let és a szellemi megközelítés között, mert a mindennapi
életben helytálló, gyakorlatias emberekre van szükség, de
nem egyszerûen dörzsölt profikra, viszont nem is élhetetlen
széplelkekre. Semmiképpen sem ismereteket szeretnénk
közvetíteni, hanem lehetõséget adni a hallgatóknak, hogy
képességeiket kifejlesszék és gyakorolják. De szükségük van

egy új képességre is, mert az ember alkotottságánál fogva
mindig kiragad valamit a világból és azt próbálja meg össze-
függésbe hozni a többivel. Ahhoz, hogy az ember átfogó,
összefüggõ képet alkosson az életrõl, ahhoz olyan képes-
séget kell kifejlesztenie magában, amellyel nem rendelkezik.

S. K.: Mit tart kiemelendõnek az Egyesülésben kifejtett
tevékenységébõl?

K. I.: Vállalkozó vagyok, és amit a vállalkozásaimban
igyekeztem megvalósítani, nagyon hasonlít az Egyesülés tör-
ténetéhez. Számomra az volt a fontos, hogy olyan munkakö-
zösséget hozzak létre, amelyet nem a hatalom és nem a pénz
mozgat. Az Egyesülés története erre gyönyörû példa, hogy
egy eredményes együttmûködésbõl ki lehet zárni a pénzt
és a hatalmat.

1999. szeptember 3-án  a Magyar Építészek Szövetsége
Kós Károly termében került sor a végzett vándoriskolások
diplomavédésére. Eszenyi Ákos, Kuli László, ifj. Lõrincz
Ferenc, L. Balogh Krisztina és Szécsi Zsolt mutatta be a mes-
terekbõl álló vizsgabizottság elõtt a diplomamunkaként
megépített épületüket. A bizottság valamennyi munkát érde-
mesnek találta a diploma kiadására és az errõl szóló oklevelet
a vándoriskola fenti hallgatóinak átadta. Ezzel a vándoris-
kolában diplomát nyert építészek száma 27-re nõtt. A frissen
végzett diplomások bemutatására következõ számunkban
kerül sor. Délután a vándoriskolába jelentkezett építészek
felvételi vizsgája folyt ugyanott. A kilenc pályázó ismertette
felvételi pályatervét és bemutatta eddigi munkáit a vizsgabi-
zottságnak. A jelentkezõk közül Ágoston István (Magyar
Iparmûvészeti Fõiskola, – máris bejelentette visszalépését),
Fábián Rigó Tamás (Budapesti Mûszaki Egyetem), Márkus
Gábor (Budapesti Mûszaki Egyetem, – halasztást kért), Mol-
nár László (Pozsonyi Mûszaki Egyetem) és Tantos Zsófia
(Budapesti Mûszaki Egyetem), valamint féléves próbaidõre
Salamin Pál (Budapesti Mûszaki Egyetem) került be a ván-
doriskola hallgatói közé.


