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tagja. A lábbi írását a z  Egyesülés kon feren ciájára küldte.

A Kós Károly Egyesülés publikációiból látható, hogy a 
szerves építkezés eszméje, avagy hite valahogy az épületek 
és szerkezeteik el kerekítésére serkentette az ezirányban tevé
kenykedőket. Mindjobban növekszik a megvalósult példák 
száma, amelyek hangsúlyozzák az érzékenyen elkerekített 
vonalakat az egyenes vonalakkal szemben, ahol a vonalzó 
„érzékisége” fejeződik ki, szemben a vonalat húzó érzékisé
gével Van-e oka, erős és hatásos, bár talán tudattalan oka 
ennek az iránynak?

Tudtommal ezt a kérdést nem teszik fel, hanem a szer
ves építészet magától értetődő jellemzőjének tekintik, mint
ha a szervességből következne. Jó  ve )1 na tehát elemezni, meg
érteni, megmagyarázni, miről van szó és mi ösztönzi az építé
szeket erre a gyakorlatra. Annál is inkább, mert a szerkezetek, 
kivált a faszerkezetek elkerekítése bonyolult feladat. Bizo
nyosan nem ökonómiai meggondolás van mögötte. Ezen 
kívül, tudtommal a falusi építkezésre sem jellemzők a kerekí
tett szerkezetek. A parasztok nem szaporítják a munkájukat, 
ha nem muszáj. Hozzá kell tennem, hogy a szerkezet hangsú
lyozása, ami a kóskárolyiak  jellemzője, nagyon értékelhető 
erény. Ilyennel a modernisták is büszkélkedtek, és az egye
nes gerendákból épített szerkezet majdnem mindig erősebb
nek látszik, mint a lekerekített. A lekerekítés okát tehát nehéz 
a célszerűségben keresni. A fo rm  foilow sfu n ction  elve nem 
alkalmazható, mert x funettón  egyenes fát követelne. Ugyan
úgy, ahogy a derékszög és az egyenes alkalmazását sem 
tudjuk a célszerűséggel magyarázni, sem az egyenes vonalú 
fal erőssége, sem a négyszögletes terek jobb kihasználhatósá
ga nem magyarázható funkcionális okokkal, még ha ez az 
első pillantásra értelmesnek is tűnne, Az okokat az építésze
ten kívül találjuk, bármilyen megdöbbentően hangzik is.

Egy férfias kultúrában élünk, minden a férfiakra sza
bott, a beszélt és írott nyelvek, a nevelés, oktatás, minden, 
így az oktatás intézményei, az egyetemek is a férfias jelleg
hez igazodnak. És mivel a kultúra; a tűnődés, csodálkozás, 
elbámulás, meghatottság alapja, gyökere a vallás, az élő val
lások is (nagyon kevés kivétellel) a férfihez vannak szabva. 
Az Isten is férfi, a Mi Atyánk, az egyház is, a klérus is. Ha egy 
próféta olyan nagy, hogy az Isten gyermekét lássuk benne, 
ő is férfi. Igv van ez a zsidó, keresztény, muzulmán vallásban, 
a keletiekben is (bár ott kicsit mégis másképp).

Tudomásul kell vennünk, hogy patriarchális kultúrában 
élünk, ez talán még elviselhető is volna. Csakhogy az élő 
vallások sokkal messzebbre mennek, amikor lealacsonyítják, 
becsmérlik az asszonyokat. Hihetetlen, milyen erőszakosság
gal mocskolnak be mindent, ami a női nemhez tartozik. Én 
szeretném nem bemocskolni a számat, ha helyes héberség- 
gel, magyarsággal, németséggel, tótul vagy japánul beszélek, 
de ha be akarom tartani a nyelv szabályait, arra kényszerülök, 
hogy a nőiességet becsméreljem. Vannak nyelvek, például

a japán és a kínai, amelynek a helyesírásába is bele van építve 
ez a lealacsonyítás. Az összes szent szöveg, a leggyönyörűb
bek is, mint az Ő és az Új Testamentum, a Korán, az asszony, 
a nő becsmérlésén alapulnak, nehéz felfogni, hogy miért 
hadakoznak olyan elkeseredetten bennük az Istennők és 
minden asszonyiság ellen, minden ellen, ami nőies vagy a 
női szereppel van kapcsolatban, mint a szaporodás, az élet
adás, a nemiség. Mindez szégyenletes, elhallgatni való, Még 
ez is hagyján volna, de a nő, mint ördög, mint sátán jelenik 
meg. ők népesítik be az alvilágot. Nem tudok megszabadulni 
a gondolattól, hogy édesanyámat, szeretett feleségemet, lá
nyaimat taszítják le az alvilágba (a sátán neve is innen szár
mazik. Dia -  istennő; bolos -  görgetni, vagyis a mennyből 
letaszított istennő), az eredendő bűnt is a nő nyakába varrták.

Mi köze van mindennek a kóskárolyiakhoz! Az úgyne
vezett szekularizált, vallástól függetlenné vált kultúra örö
költe a vallások férfiuralmát és semmivel sem kisebb erély- 
lvel gyakorolja. Csak magunkat hibáztathatjuk, hogy ilyen 
agresszív társadalomban élünk. Nem apróbb hibákról van 
itt sző, hanem az egész gondolkodásunk, világképünk, tudá
sunk tótágast áll és így szakadatlanul visszhangozza, hogy a 
férfias kultúra az egyedül mérvadó, természetes és normális.

A kóskárolyiak  ösztön.s zenien, intuitív módon, érzése
ikre, érzékenységükre hallgatva tervezik meg az épületei
ket. Azért is nevezik magukat szerves építészeknek. így vi
szont szembetalálják magukat a megszokott, általános, férfias 
kultúra jobbágyaival. A férfikultúra célja elfelejtetni, eltakarni, 
hogy létezett egy ősi kultúra, amelyben természetszerűleg a 
nő volt a központja a családnak és a társadalomnak. írások 
nem maradtak fenn ebből a korból, mert a változás éppen 
az írásbeliség kezdetére esik, arra az időre, amikorra a Szent- 
írás a világ kezdetét teszi. Vagyis azelőtt nem volt semmi, 
Vagy, ahogy meg van in a. csak a tohuvabohu , a zűrzavar és 
sötétség é.s kietlenség. Mén el kell felejtenünk azt. ami azelőtt 
volt. De azt is mondja a Szentírás, hogy hadakoznunk kell 
minden más hit és szokás ellen, tehát mégis kellett valami
nek lennie. És rom boljátok le azon  istennőknek a z  oltárait 
m inden kim agasló dom bon és m inden é lő fa  alatt.., Tizen
egyszer fordul elő ez a parancs a Szentírásban, ami át van 
itatva az elkeseredett küzdelemmel a megelőző kultúra ellen.

Tudományos kutatásokból tudjuk, hogy az a kultúra 
nem mindenütt tűnt el ilyen régen. Írországban például a 
tizenötödik században a család az anya nevét viselte és 
az öröklés is leányágon történt. (Ki tudja, nincs-e ott annak 
a nagy vérontásnak a gyökerei között, amit a katolikusok 
és protestánsok vívnak, ez a két kultúra közötti ellentét 
is?) Indiában és Mexikóban a mai napig vannak falvak, 
amelyekben az anya a családfő és az egész falu élete eszerint 
szerveződik. Afrika belső területein, ahová a legkevésbé ért 
el az európai hatás, az. úgynevezett pogányok (mert a női 
vallás miszerintiink pogány) mindmáig kerekded házakat 
építenek, ugyanakkor a muzulmán lakosú falvak ugyanazon
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a vidéken ugyanabból a.sárból négyszögletes házakat, pedig 
ez a bonyolultabb és gyengébb szerkezet.

Ami kerekded, az az első otthonunkra, az anyaméhre 
emlékeztet, de mindazt.'ami az anya természetes szerepe az 
életben és az életadásban, azt a mi kultúránkben el kell felej
teni, A természetes, vagy organikus kultúra ezt nem fogadhat
ja el. az elfelejtett kultúrának megfelelően el kell hogy ismerje 
a nő biológiai, társadalmi és kulturális felsőbbrendűségét, 
amelynek megfelelően a technikát, így a lakásépítést is a 
nőies irányba kell folytatni. Mi is az az egyenes vonal? F.gy 
kisgyerek, ha rajzolni kezd, akkor biztos, hogy görbe, kerek
ded vonalakat rajzol. Mert ez felel meg a csukló természetes 
mozgásának is. A férfias, patrirchális kultúra ellenkezik a 
természetessel, ahogy a nő természetes helyének elfogadásá
val i.s. a nő a „görbe", a férfi az „egyenes”. Innen az egyenes 
vonal és a vele összefüggő egyenesség, ami a férfitársadalom 
szerint férfitulajdonság. A nő görbe, furfangos, ördöngös.

Térjünk ismét vissza a kóskárolyiakhoz. A természetes, 
organikus alkotó erő, magatartás és hit a kerekded formák
hoz vonzza az embert. Ez egy érzékenyebb magatartás az 
építőművészetben, a térérzésben. Mert térérzésünk a legel
ső térben született meg, ahol tartózkodtunk, férfiak és  nők 
egyaránt. A jungi lélektan szerinti tér-archetípus az anya
méhben születeti meg bennünk. Onnan nagy fájdalmunkra 
kilenc hónap után kitaszítottak, de egész életünkben oda 
vágyunk vissza (az Edénkért elvesztése). A nők a testükben 
hordozzák ezt a helyet és át tudják élni az élményt a tes
tükben hordozott gyermekükkel. Nekünk férfiaknak csak 
a szimbolikus visszatérés adatott meg, ezt próbáljuk átélni 
minden közösülésben. Ez a többlet a test örömén túl. A 
gyermekek a hintázás élményében, a rejtett, sötét zugok
ban eltűnve élik át újra azt, amit a megszületés elrabolt tőlük.

A vonalak elkerekítése mögött ez az életfelfogás, ez a 
Ilit húzódik meg. Ha nem is tudatosan, de természetesebb 
módom, mint a férfias építőművészet. A kós károly iak  nem 
a megszokott rend szerint menetelnek, egy másik rendet 
találtak maguknak. Nem a vonalzó szerint, hanem az érzé
seik szerint húzzák a vonalakat. Ez a gyönyörű bennük, ez 
a szívhez szóló, ez az, ami mi vagyunk. Nem véletlenül ide
genkedik tőlük az egyetem. Mondják Adyval együtt: De 
addig  sírva, kínban, m it se várva/m égis szá ll ú j szárnyakon  
a  dal, / s  h a  elátkozza százszor Pusztaszer, /  m égis győztes, 
mégis ú j és magyar.

Most, hogy mondanivalómat befejeztem, döbbenek rá, 
hogy is merem ilyen messziről, kívülről megítélni a mun
kájukat. A lelkesedésem nem elég indok. Talán néhány sor 
magamról megfelelő magyarázat lesz. Mint a baloldali cio
nista mozgalom neveltje kerültem Palesztinába és mindjárt 
érdeklődni kezdtem a szomszéd nép után. Megtanultam a 
nyelvüket és már építészként részt vettem a hagyományos, 
zsúfolt falvak korszerűsítésében. Nem azért voltak összezsú
foltak, mert nem tudtak volna másként építkezni, de a négy
száz éves török járommal a nyakukon így uidták magukat a 
beduin törzsek rablótámadásaitól védelmezni. Vagy húsz 
esztendeig voltam a Belügyminisztérium tanácsadója ebben 
a korszerűsítésben. Láttam, hogy a változás nem úgy történik, 
hogy a hagyományos, általuk jól értett építkezéseiket újítják 
meg, hanem a távolról idejött zsidók szokásait majmolják, 
mert az m odern. Nehéz volt meggyőzni őket, hogy a gazdag

építészeti hagyományukra támaszkodjanak, a félig-meddig 
lemásolt házakban ők maguk idgenek lesznek, mert az nem 
az ő házuk lesz. De csak megsértődtek: Talán csak nektek 
já r  a  m odern? N ekünk csak a  m ásodrendűt ajánljátok?

Nekünk, zsidóknak, nincs építészeti hagyományunk. 
Vándorbolíal jártuk a világot, országról országra, kicsit itt is, 
ott is megmelegedtünk. Keresve a gyökereket, ahogy maguk 
is keresték a magukét, semmit sem találhattam, még ha érez
tem is, hogy gyökerek nélkül ez nem megy, homokra építeni 
nem lehet (mellesleg mi itt azt is megtanultuk, hogyan lehet 
homokra szilárdan építeni). Amikor az említett húsz év után 
új, zsidó településeink építésével kezdtem foglalkozni, nem 
is tudom, hogyan, de kerekded formákat kezdtem rajzolni. 
Ráakadtam az építési technológiára is, amivel könnyű és 
olcsó ilyen házakat építeni. Az olaszok ferrocementnek ne
vezik, Luigi Nervi is épített így, habár előtte egy francia találta 
fel. Valahogy' arra is ráakadtam, hogy az út, amerre az ösztö
neim vezettek, az eltakart feminista kultúrához vezet. így 
kezdtem megérteni, hogy mit is csinálok és miért. Én először 
találtam meg a formát és a technológiát és aztán a filozófiát.

A gyökereket kerestem és egyre mélyebbre ástam, míg 
a biológiai eredetig jutottam; oda, ahol az érzékeink kifej
lődnek, az élet első kilenc hónapjáig. Úgy sejtem, de csak 
óvatosan merem mondani, hogy maguknál is ez történt. Nem 
makacskodnak, hogy a funkció egyenes fát kíván, mert érzik, 
hogy van egy fontosabb funkció; a jóérzésükkel, a szépérzé
kükkel nem akarnak szembeszállni, hanem hozzásimulni, 
belőle kinőni, kialakítani álmaik alanyát. Nem szembeszállni 
a természettel, ahogy' a ránk erőltetett férfikultúra parancsolja. 
A kóskároly iak  szereteteket, érzékenységüket akarják bele
önteni az épületeik formáiba, azért kerekítik a vonalaikat.

Persze a férfikultóra is alkot szép dolgokat, Ezért szép 
és értelmes az volna, egymásba összehozni a férfias és nőies 
vonásokat, ahogy mi természetesen élünk, férfiak és nők 
együtt. Az ellentétek összevonásával: coin ciden tia opposi- 
torum. vagy A ndrogenos ahogy Günther Feuerstein bécsi 
építészettörténész professzor határozza meg könyvében, 
amely a két nem egymáshoz való viszonyát vizsgálja az épí
tészet történetében.

Világszerte kevesen foglalkoznak az építés ilyen vizs
gálatával. néhányat azért lehet találni az interneten. Többen 
vannak, akik kerekded épületeket álmodnak és építenek. 
Álmodnak, mondom, mint akét testvér Angliában, akik festők 
és gyönyörű színekbe burkolják álomszerű munkáikat. Nevéről 
először magyarnak gondoltam az építész Anti Lovag-ot, aki a 
francia Riviérán épsLett több kerekded házakat, amelyeket az 
A rchitecture D ’au jou rd ’h u i mutatott be. Levelezésünkből 
tudom, hogy' apja orosz, anyja finn. Nem a nőiességet keresi a 
formákban, hanem azt írja: a  szögletes a z  szúr.

Tudtam, hogy' a mi műegyetemünk sem fogja könnyen 
lenyelni a nőiesség témáját. Ezért a technológiái hirdettem 
meg a kurzusom címében. Mikor már nagy számban jöttek 
a diákok, elkezdtem beszélni a filozófiámról. Akkor már nem 
nézték jó szemmel, hogy a diákok lelkesednek, mert az egye
temek természetszerűleg férfias intézmények. De szerintem 
a feminizmus a férfiak dolga és érdeke is. Mert a sikere szebb, 
érzékenyebb, lelkesebb színt fog adni Földünknek.
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