
Egyesek egy egész Európára kiterjedő államot akarnak 
ilyen alapokon megszervezni, ami csupán annak a gazda
sági világhatalomnak a strómanja volna, ami a másik olda
lon kialakult. A gazdaságot, jól látjuk, egy angolszász
amerikai fölény jellemzi, a politikai viszonyokban egy 
francia túlsúly akar érvényesülni.

A harmadik terület a kultúra, amire nincs szükség. A 
kultúrát ki kell iktatni, mert veszedelmes és ez egyúttal 
azt is jelenti, hogy Közép-Európát vagy Kelet-Közép-Euró- 
pát ki kell iktatni, az új politikában csak szolgáló szerepet 
szánnak neki, esetleg nagyobb jóléttel, mint amivel koráb
ban rendelkezett. Az emberi lelkek feletti uralmat pedig 
a római katolikus egyháznak kell átvennie.

Ez az a hosszú távú terv, amit nem évtizedek, hanem 
évszázadok óta készítenek elő, ez az a jövőkép, amit a 
fiatalok elé állítanak, Ilyen a magyarul is megjelent Ilun- 
tington-könyv, A civ ilizációk  összecsapása és a  világrend  
áta laku lása, ahol ez nagyon szépen le van írva, és egy 
földrajzi törésvonal is fel van rajzolva az újabb permanens 
konfrontáció kér területe között. Ez a jövőkép zseniálisnak 
tűnik, zseniális is, csak hamis. Hamis, mert nem a valóság
ra épül. A jövő a gyermekekben van. A jövővel foglalkoz
ni, azt jelenti, hogy a gyermekekkel foglalkozni, őket 
felnevelni. Ezért nem véletlen, hogy az Egyesülés, 
amennyire képes, felvállalja ezt a feladatot. Csatlakozni 
tud egy Európában már meglévő nevelési módszerhez, 
amely 1919-ben Rudolf Steiner kezdeményezéséből nőtt 
ki, a Waldorf-pedagógiához. Ez lehetővé teszi, hogy az 
eredendően jó személyes képességekkel megszülető em
berek a képességeiket szabadon ki mdják bontakoztatni 
és azt a világot, amelyben felnőnek, alapjaiból kiindulva 
megváltoztassák. Ha sikerül a gyermek képességeinek 
szabadon kifejlődniük, ha sikerül szabad emberként fel
nőniük, akkor ez az egész hosszú távra kidolgozott jövő
kép a semmibe fog tűnni, mert az igazi jövőt azok a gyö
nyörű gyermekek hordozzák, akiket magunk körül látha
tunk.

A mi tevékenységünk nem a gyermekek nevelésére 
irányul, hanem ennek a folytatására, az új szabad főiskola 
olyan önigazgatású intézmény, amely független az állam 
monopolisztikus befolyásától és a gazdasági kényszerek
től. Ez lehetséges. Hogyan jön létre egy szabad intézmény, 
egész struktúrájával, jogrendjével, gazdasági biztonságá
val, hogy ne az állami költségvetésre, a gazdaság profit
érdekeire támaszkodjon? A szeptemberben elindult főis
kola erre tesz kísérletet, a tanárok a diákokkal összefogva 
próbálják ezt a feledatot megoldani. Természetesen létezik 
oktatási program is, a folytatása annak, ami korábban is a 
fő törkvésünk volt, hogy egyensúlyt teremtsünk az egyol
dalú, természettudományosán orientált materialista szem
lélet és az ugyancsak egyoldalú idealista világkép között. 
Úgy gondoljuk, hogy a mindennapi élet problémáit meg
oldani képes emberekre van szükség, nem széplelkekre 
és nem rutinos profikra. Az elmúlt évtizedek alatt megta
pasztaltuk, hogy az egyoldalú idealista illúziók szükség
szerűen totalitárius rendszerekhez vezetnek, akármilyen 
nagyszerűek is ezek az illúziók és most megtapasztaljuk, 
hogy az egyoldalú materialista szemlélet hogy teremt 
káoszt egy társadalomban, amely végül, ha tartósan fenn

maradna, a társadalom feloldódásához vezetne. Új, valósá
gos szemléletre van szükségünk. A főiskola tanárai kivétel 
nélkül olyan vállalkozók, akik az elmúlt évek, évtizedek 
során bebizonyították, hogy a szellemi felfogásuk és a 
gyakorlati élet között tudnak hidat építeni. Továbbra is 
szellemi forrrást jelent a tanárok számára Steiner antro- 
pozófiai orientációjú szellemtudományos szemlélete. Nem 
új ismereteket akamnk közreadni, hanem azt szeretnénk 
elérni, hogy a világot más szemmel nézzék a diákjaink, 
megváltozzon az emberszemléletük, természetszemléle
tük és társadalomszemléletük.

Kampis Miklós, építész, 
a Kós Károly Egyesülés igazgatója

Ahogy azt előre meg lehetett jósolni, családias légkörben 
fejezzük be ezt az egyedülálló ünnepet. A szép előadások 
és gondolatok után szeretnék visszatérni az Egyesüléshez 
és ilyen összefüggésben szólni néhányí szót a múltról, a 
jelenről és a jövőről.

Mélységes mély a múltnak kútja -  írja Thomas Mann 
Jó z se f és testvérei című regényében, amelyben a legtehet
ségesebb testvért hol egy mély kútban helyezik el, hol 
rabszolgának adják el. Engem ez a kép tulajdonképpen 
az összes előadás és problémafelvetés fényében egy kicsit 
a saját helyzetünkre emlékeztet, mert vagy egy mély kút
ban fogjuk végezni, vagy rabszolgakereskedőknek fog
nak eladni. Ez az általános háttér ahhoz, amit mondani 
szeretnék.

A Kós Károly Egyesülés mindenekelőtt egy szemléle
tet jelent a számomra, ami mögött rendkívül mély szellemi
ség rejlik. Tessék visszamlékezni az Egyesülés konferen
ciáira. nemcsak itt, hanem azokon is nagyszerű előadások 
sora hangzott el; ez a szemlélet igenis komoly erőt képvi
sel Ha visszatekintünk az elmúlt tíz esztendőre, ami már 
történelemmé vált, visszatekintünk az első összejövetelre, 
amely egészen pontosan 1988. december 10-én zajlott egy 
éppen frissen megalakult és létéért küzdő kisszövetkezet 
nyavalyás kis tanácstermében, ahol amegszületett az elha
tározás, hogy egy közös .szervezetet hozzunk létre, amely
nek a világrajötte 1989 júniusában történt, és ha innen
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újra pörgetjük magunkban ezt az egész tíz esztendőt, akkor 
nyilvánvaló, hogy mindazok a gondolatok, amelyeket teg
nap és ma itt hallottunk, fölfedezhetök ennek a tíz évnek 
a történetében. A rengeteg változás, a küzdelmek, a külső 
és belső problémák, az irgalmatlanul sok munka és erőfe
szítés mind ennek a szemléletnek a tárgyi valóságban tör
ténő megjelenítését célozta.

Ha ennek a szemléletnek a gyökereit keressük, és 
nemcsak építészetről, hanem világszemléletről beszélek, 
akkor jóval korábbra kell visszatekinteni, hiszen azoknak 
az embereknek az életében, akik ezt az Egyesülést létre
hozták, 1988-ban már több évtizedes munka állt a hátuk 
mögött. Az Egyesülés nem is kívánt mást, mint ennek a 
korábban elkezdett munkának intézményes kereteket biz
tosítani. Ez a több évtizedes munka és ez a szemlélet forrá
sát tekintve természetesen még régebbre nyúlik vissza, 
arra századelőre, amiről itt más összefüggésben szó volt, 
visszanyúlik a Kós Károly nevével fémjelzett építészcso
port működéséhez, I.echner Ödönhöz és másokhoz, akik 
itt a századfordulón ebben az országban dolgoztak, ahhoz 
az európai mozgalomhoz, amit mi bécsi mintára sze
cessziónak nevezünk, ami megítélésem szerint az utolsó 
nagy kísérlet volt az európai kultúrában a személyiség és 
közösség közötti összhang megteremtésére. Ennek az 
időszaknak is voltak előzményei, még a múlt században 
bontakozott ki Angliában a preraffaclita mozgalom, 
amelynek a neve ma szintén elhangzott már. ők a leghatá
rozottabban leszögezték, hogy nem stílusról van szó, ha
nem nagyon keményen világnézeti kérdésről és ők maguk 
az európai kulturális táj megújításán fáradoztak a közép
kor szelleme alapján.

Kós Károly azt mondta, hogy a középkor építészete 
volt az utolsó olyan európai hatás, amelyet a magyar nép 
gond nélkül be tudott fogadni, tessék Pap Gábor előadá
sára viszagondolni, és gond nélkül azonosulni tudott 
azokkal az eszmékkel, amelyeket ez az építészet hordo
zott. Ha tehát a preraffaelitáknál is mélyebbre megyünk, 
akkor a középkor építészetében, a gótikában és a román
kor építészetében fogjuk a nyomokat megtalálni. Nekünk 
kutyakötelességünk ezeknek az évszázadoknak az erőfe
szítéseire és óriási eredményeire támaszkodni és szerin
tem támaszkodunk is. Természetesen gondolatban még 
tovább mehetünk visszafelé, elmondhatjuk, hogy az a 
megújhodás, amit a templomosok indítottak el Európában 
egy az. európait megelőző kultúrára támaszkodik, az 
egyiptomira. Nem véletlen, hogy Hermész Triszmegisztosz 
műveit ebben az időszakban fedezik fel. Életem egyik 
legnagyobb élménye volt a sienai dóm padozatában felfe
dezni Hermész Triszmegisztosz jeképes sírját, amit lánc 
vesz körül, hogy rá ne lépjen valaki így jutunk el a szelle
mi forrásterületünket keresve egészen Imhotephez, az 
egyetlen építészhez, akit istenné avatott az utókor. Ennél 
mélyebbre már nem megyünk, bár az út nem ért véget, 
de térjünk vissza inkább az elmúlt tíz esztendőre.

Makovecz Imre azt fejtegette, hogy szellemi szövedék
ről van szó. amelyben mi egy szál vagyunk, most hadd 
fejtsem föl ezt a szálat, ami magában is sok fonalból tevő
dik össze és hadd jelentsem ki. hogy ez nem egyszerűen 
egy szellemi szövedék, amit könnyen össze lehetne té

veszteni egy intellektuális gondolathálóval, hanem egy 
sorsszövedék is és azok az emberek, aki ebben a tíz esz
tendőben együtt éltek és együtt dolgoztak, visszatekintve 
a saját életükre, meg kell, hogy találjanak egy pontot ben
ne, amikor valamilyen módon ehhez a társasághoz hozzá
kötötték a saját sorsukat és az én felfogásom szerint az 
ilyesmi sohasem lehet véletlen. A szellemi szövedéket te
hát nem lehet elválasztani az ember történetétől, szemé
lyes sorsától és ilyen értelemben ez a szövedék igen gaz
dag, Szeretnék egy anekdota-szem példát elmondani, szá
momra minden ilyen találkozó tartogat valamilyen meg
lepetést. Pásztor Péter vetített néhány képet a munkáiról 
és az egyik volt Őry-Örschleger Lajos kassai építész egy
kori házának átalakítása. Hát itt kell közölnöm, hogy ami
kor én Sárospatakra jártam, akkor Őry-Örschleger Lajos 
ot lakott és ő volt az egyik ember, akinek a hatására én 
építész lettem. Hát tessék megérteni, hogy ez az ország, 
vagy a Kárpát-medence, vagy' a világ nagyon kicsi valami 
és hogy hihetetlenül sűrű az a szövedék, ami bennünket 
a világgal és egymással összeköt,

Világosan látni kell, hogy ennek a társaságnak egyik 
forrásterülete a múlt, a múlt ismerete, a múltba vezető 
szellemi és sorsszövetek, amelyek rendkívüli értéket hor
doznak A források, amelyekre hivatkoztam, sokkal több 
eredményt produkáltak, mint amire mi képesek voltunk, 
össze sem lehet hasonlítani például az európai középkor 
teljesítményét azzal, amire a mi korunk képes, de nem is 
ez a döntő, hanem az az erőfeszítés, amellyel ezt a múltat 
megérteni, feldolgozni és megőrizni szeretnénk. Mind
azonáltal ne felejtsük el, hogy a múlt megismerése önma
gában semmiféle értéket sem hordoz, a múltnak inspiratív 
erőként kell hatnia, a jelenbeli erőfeszítéseinket kell. hogy 
támogassa, minden tevékenységünknek ezzel a batyuval 
a hátunkon a jövőre kell irányulnia.

A jelenről mondanék most néhány szót. A jelen itt 
van a tegnapi és a mai nap eseményeiben. Egészen biztos 
vagyok benne, hogy amikor az említett kisszövetkezeti 
tanácsteremben dadogva előadtam, hogy miket kellene 
csinálnunk, akkor egyikünk sem sejthette, hogy tíz év 
múlva a Műegyetem aulájában egy ilyen ünnepségnek 
lehetünk majd a tanúi, amilyet ennek az öreg egyetemnek 
a falai ki tudja mikor láttak utoljára. Én mindenesetre meg
kerestem azt a helyet a galérián, ahol 1956 október 22-én 
álltam, és összehasonlítva a két látványt, ami akkor és 
most a szemem előtt volt, azt gondoltam, hogy talán föl 
sem tudjuk fogni, hogy milyen nagy dolog, hogy idáig 
eljuthattunk, hogy ilyen előadások elhangozhatnak az 
egyetem faalai között, még akkor is, ha már nincsenek 
ávósok. farkaskutyák, oroszok körülöttünk.

Azt mondhatnánk tehát, hogy minden rendben van, 
de engedjétek meg. hogy én, mint ennek az őrültségnek 
az egyik kiagyalója itt most egy kicsit kritikusabb hangot 
üssek meg. Az ünneprontás szándéka távol áll tőlem, de 
szeretnék három olyan tényezőre figyelmeztetni, ami ezt 
az Egyesülést veszélyezteti. Veszélyezteti kívülről és 
belülről. Mert minden létező élő szervezet, és Őszintén 
remélem, hogy a Kós Károly Egyesülés élő szervezet, ki 
van téve a megmerevedés, a kanonizálódás, a pusztulás 
veszélyének. A világon semmi sem örök, a kérdés csak
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az, hogy egy ilyen organizmusnak milyen az életritmusa. 
Magamban ösztönösen úgy vétem, hogy legalább egy em
beröltőt tisztességgel ki kellene bírnia, hogy aztán átad
hassa a helyét egy általunk már be nem látható időben 
egy frissebb és energikusabb szervezetnek.

Az egyik ilyen veszély tehát az, hogy a társaság kano- 
nizálódik, ami ismétléseket jelent, a megújulás készségé
nek bizonyos mértékű elhalását. A másik dolog, amire 
figyelmeztetni szeretnék, az a forrásterület szem elől té
vesztése. Az eredeti célkitűzés szó szerint úgy szólt, hogy 
a szabad szellemi élet intézményes formája legyen. Na- 
mármost azt gondolom, hogy előfordulhat, hogy az eszme 
megvalósításának és formába öntésének iszonyatos mun
kája közepette elveszítjük a forrást. És azok a fiatalok, 
akik ezt a forrást valami bonyolult és dadogó formában 
tőlünk kapták meg, már nem lesznek képesek maguk is 
továbbadni az utánuk jövőknek, mert önmaguk nem ké
pesek arra, vagy nem tartják fontosnak, hogy a forrást 
magukba fogadják. Nem is könnyű dolog ez, irtózatosan 
nehéz, sok lemondással, belső erőfeszítéssel jár. de nem 
győzöm hangsúlyozni, hogy ez fontos feladat, talán a leg
fontosabb, azért kell ezt ismételgetnem, mert nekünk, öre
geknek már nincs sok időnk hátra, és azután teljesen ma
gatokra lesztek hagyatva és a forrást addig meg kell talál
notok, mert különben nagy baj lesz.

A harmadik veszélyforrás a külső világ, a globalizá
lódás, amiről Burkhardt beszélt tegnap, annak összes ha
tásával együtt. Valószínűleg mi magunk se vészük észre, 
hogy ez a hatás milyen mélységig hatok már belénk. Irtó
zatos erőről van szó, amellyel szembeszállni csak irtózatos 
belső erő képes. Thomas Mannt idéztem az előbb, ő a 
M ario és a  v arázslóban  nagyon pontosan leírja, hogy 
nem elég valamit nem akarni, valami mást akarni is kell, 
akkor a varázslónak vége. Ez fontos dolog.

És még valamit a tegnapi Portoghesi-előadásból is 
átmentek ide. Portoghesi a harcmezőről beszélt, arról, 
hogy csata folyik és hogy lehetőleg ne hagyják el a népek 
ezt a csatamezőt. Egyetértek vele, hogy itt harc folyik és 
hogy a háborút meg kell nyerni. Lehet, hogy kisebb össze
csapásokban már megfutamítottuk az ellenséget, de ez 
nem jelent még csatanyerést sem. Hadd tegyem ehhez 
hozzá Németh László gondolatát: egy már eldőlt csatában 
a tábornok is tehetetlen, egy még el nem dőlt csatában 
minden dobos számít. Erre is oda kell figyelni.

A múlt és a jelen után néhány szó a jövőről. Amióta 
az emberi tudat számára az idő a tartamból, a folyamatos
ságból múltra, jelenre és jövőre szakadt, azóta az idő ezen 
szakaszaival kapcsolatban igen különböző érzéseink van
nak. A múlttal nem nagyon tudunk mit kezdeni, mén vál
toztatni nem tudunk rajta. A jelenben a nagy küzdelem 
során nem vesszük észre magát azt a pillanatot, amit át
élünk, a jövő pedig egy sötét folt, amiből az égvilágon 
semmit sem sejtünk, még akkor sem, ha az a szemlélet, 
amiről már annyi szó volt, a jövő tekintetében némi tájé
koztatást nyújt nekünk. Ismereteim szerint ez a tájékoz
tatás somiképpen sem fest rózsásnak nevezhető képet a 
jövőről.

Az emberi élet, a népek élete, az emberiség élete nem 
valamiféle diadalmenet, hanem folytonos küzdelem,

állandó dráma. Ebbe a drámába bukások, pusztulás, min
den gyalázat beletartozik. Hogy a magyarság megmarad- 
e egyáltalán, ez olyan kérdés, amit csak nagy belső erővel 
és szilárdsággal lehet föltenni. De fordítsuk meg a kérdést: 
fennmaradjon-e? Akkor világosabban bontakozik ki a 
válasz: ha olyasmit hordoz magában ez a nép, ez a nemzet, 
ez a népszellem, ami a többi ember számára nélkülözhe
tetlen. Én azt állítom, hogy hordoz, és a mi kötelességünk 
pontosan az, hogy azt, amit a népszellem hordoz magá
ban, azt megértsük, megőrizzük, továbbfejlesszük és a 
többi ember számára továbbadjuk, mert biztos, hogy nél
küle más lenne a világ, nem egyszerűen szegényebb, ha
nem valami más utat is választana, ami a jó ég tudja, hová 
vezet, Ha egyáltalán igaz az, amit Portoghesi mondott, 
hogy Európa egyszer meg fogja köszönni a működésün
ket, akkor ez az egyetlen dolog, amire ezt vonatkoztatni 
tudom, hogy megőrizzük azt, amit ez a népszellem hordoz 
és azt áradjuk másoknak, hogy boldoguljanak vele.

Azt gondolom, hogy a szemléletnek, amiről beszél
tem, fontos eleme, hogy a múltat, jelent és jövőt egység
ben tudja láttatni velünk. Megpróbál visszavezetni ahhoz, 
amit tartamnak neveztem, vagy azt a belső élményt új for
mában föltámasztani, Azt gondolkodom, hogy ez a szem
lélet éppen ezért nyújtja a fiataloknak egy teljesen új 
gondolkodásmód, a tegnapi két előadásban emlegetett 
paradigmaváltás ígéretét.

Végezetül hozzád fordulok, Károly bácsi, s arra kérlek, 
hogy tekints le ránk, főképpen a fiatal kollégáinkra és 
adj nekik erőt ahhoz, hogy meg tudják őrizni a múltat, 
tovább tudjanak küzdeni a jelenben és hódítsák meg a 
jövőt.
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