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Neved hallatán az embernek a Pécs Csoport jut
az eszébe. Kérlek, mesélj pályakezdésed
körülményeirõl.
1968 tavaszán a BME Bercsényi utcai kollégiumában
Kistelegdi Istvánnal, szobatársammal és barátommal
a diplomatervünkön dolgoztunk, amikor benyitott a
szobába tankörtársunk, Bachman Zoltán. Lelkesen
ecsetelte, hogy az egyik pécsi tervezõintézet élére új
igazgató került, aki fiatal építészeket keres. Az intézet
a Baranya Megyei Tanácsi Tervezõ Vállalat volt, az
igazgatót Mischl Róbertnek hívták. Leutaztunk, az igaz-
gató fogadott és nyílt, szívélyes beszélgetés keretében
ecsetelte elképzeléseit, miszerint fiatal szakemberek-
kel tervezi frissíteni a cégét, ahol ezidõtájt gyakorlott
technikusok is tervezõi beosztásban dolgoztak.

Jó benyomásokkal utaztunk vissza Budapestre és
1968     szeptemberében a Baranyatervnél kezdtük meg
Kistelegdi Pistával építészi pályafutásunkat. Nagyon
gyorsan a mélyvízbe dobtak bennünket, ami örömünk-
re szolgált. Közeli ismerõseink körébõl elkezdtünk
kollégákat verbuválni a céghez. Olyanokat, akiket
szakmailag a jók között tartottunk nyilván, és jó közös-
ségi embernek ismertük meg õket korábban. Így került
Pécsre Oltai Péter, volt tankörtársunk a KÖZTI-bõl,
Kiss E. László mûtermébõl, D. Blazsek Gyöngyvér,
volt évfolyamtársunk, aki az építészkar elvégzése után
belsõépítészként diplomázott az Iparmûvészeti Fõis-
kolán és Deák László (Gyöngyvér férje), aki egy évvel
elõttünk végzett, és a BUVÁTI-ban Vedres György
mellett dolgozott.

Együtt voltunk tehát, öt, nagyjából egyivású fiatal,
ambiciózus építész. Sokat és jó hangulatban dolgoz-
tunk, élveztük, hogy valóságos, konkrét feladataink
vannak, egyre nagyobb felelõsséggel, olyannyira, hogy
két év után hármunknak 10-25 fõs építész szakosztály
vezetését kellett vállalnia. Minden rendben lévõnek
látszott, mégis hiányérzetünk támadt. Úgy éreztük,
hogy adott a helyzet egy alkotómûhely létrehozására,
ehhez viszont szükségünk volt egy mindannyiunk által

becsült, tapasztalt építészre, aki programadója, szel-
lemi vezetõje lehet a csoportnak. Csete Györgyöt kértük
fel erre a feladatra, akit tervezési gyakorlatvezetõként
az egyetemi évek alatt megkedveltünk és tiszteltünk.
1970-ben Csete György lejött Pécsre dolgozni és
hamarosan elindult a mûhelymunka.

A csoport sajátos hangvétele mibõl fakadt?
Olyan építészet kialakítását tûztük ki célul, mely
egyrészt nemzeti kultúránk – népi építészetünk – mara-
dandó értékeiben gyökerezik, másrészt megfelel az
adott kor szellemi, technikai elvárásainak. Rendkívül
nehézzé tette a feladatot, hogy ezidõtájt Magyaror-
szágon nem volt olyan építész, vagy építészeti irány-
zat, mely felvállalta volna ezt a célt és példával szolgált
volna.

Kós Károly és Bartók Béla munkássága viszont
mintául szolgált. Kolozsváron élõ nagybátyám, Köllõ
Károly irodalomtörténész közbenjárásával és Kányádi
Sándor költõ segítségével sikerült Kós Károllyal kap-
csolatot teremteni és élete végéig tartó jó viszonyt
ápolni vele.

Mint már említettem korabeli építészeti példát nem
találtunk, melyet követni vagy folytatni tudtunk volna.
Nem tehettünk mást, legjobb tudásunk szerint próbál-
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koztunk, kísérleteztünk. Gyakran jelentek meg tervein-
ken, épületeinken direkt formai utalások. Úgy ítélem
meg, ha az építészeti célkitûzést maradéktalanul ki-
elégítõ épületeket nem sikerült is létrehozni, megszü-
letett néhány említésre érdemes mû, melyek minden-
képpen a kitûzött cél irányába tett jelentõs lépéseknek
minõsíthetõk. Ilyen a Csete György tervezte orfûi for-
rásház, Kistelegdi siklósi ravatalozója, a pécsi Balo-
kány Ifjúsági Park, Oltai Péter munkája és a Fadd-
Dombori TAÉV-üdülõ, melyet én terveztem, a belsõ-
építésze D. Blazsek Gyöngyvér, textiltervezõje pedig
Csete Ildikó volt.

A napi munka mellett intenzív önképzés folyt. Elõ-
adókat hívtunk, a szakmai folyóiratok széles körét
figyeltük és a számunkra érdekes cikkeket lefordítottuk
és elemeztük, szakmai tanulmányutakra mentünk,
beleértve a népi építészeti és néprajzi gyûjtõutakat.
Egyre határozottabban formálódott a csoport szakmai
irányultsága. A rengeteg tervezési munka mellett kiállí-
tások, elõadások és kiadványok segítségével is igye-
keztünk hangot adni szakmai meggyõzõdésünknek.

Közben változtak a körülményeink. Mischl Róbertet
a Pécsi Tervezõ Vállalat igazgatójává nevezték ki. Ha-
marosan követtük új vállalatához és Eördögh István
irodavezetõ irányításával a Pécsi Tervezõ Vállalat Ifjú-
sági Irodája keretében mûködtünk tovább, mint Pécs
Csoport. Két adminisztratív vezetõnk nevét azért tar-
tom fontosnak megemlíteni, mert az õ megértésüknek
és szakértõ irányításuknak nagy szerepe volt a Pécs
Csoport létrejöttében és többéves sikeres mûködésé-
ben. Idõközben a csoport tagja lett Nyári József és
Kovács Attila építész (ma nemzetközileg elismert dísz-
lettervezõ) és Dulánszky Jenõ, aki építész létére stati-
kusként volt korai haláláig munkatársunk és tanítónk.

Úgy tudom, nem volt egyértelmû
a csoport tevékenységének fogadtatása.
Igen, a Pécs Csoport tevékenységét a szakma nagyon
eltérõen fogadta. Voltak kollégák, akik kifejezetten ro-
konszenveztek a csoporttal, esetenként együtt is mû-
ködtek velünk, mások ellenszenvvel viseltettek iránta,
hiányolták az aktuális nemzetközi irányzatok megjele-
nését, és túlhaladottnak tekintették az egész cél-
rendszert.

Gondolom, kerestétek a kapcsolatot azokkal,
akikkel közös nevezõn voltatok.
A Pécs Csoport fennállása alatt elsõsorban személyes
ismeretsége mentén tartott kapcsolatot más építészek-
kel és tervezõ irodákkal. Leggyakrabban a Kaposterv
építészeivel találkoztunk, idõnként bemutattuk egy-
másnak a munkáinkat. Ezidõtájt a nemzeti öntudatra
ébredés jegyében élénk mozgalom bontakozott ki, pél-
dául a népzenei mozgalom, a táncházmozgalom, vagy
a népi iparmûvészek tevékenysége. Szoros kapcso-
latba kerültünk a Fiatal Népmûvészek Stúdiójával,
melynek a Népmûvelési Intézetben tartott rendezvé-
nyein rendszeresen résztvettünk. Rendkívül színvona-
las elõadások hangzottak el a néprajzi, népzenei, iro-

dalmi, filozófiai, szociológiai, közgazdasági, építészeti
területek tudós mûvelõitõl. Igazából ez a két éven át
vasárnaponként megrendezett elõadássorozat jelen-
tette számunkra az egyik legfontosabb ismeretszerzési
és önképzési lehetõséget.

Mikor és hogyan szakadt meg
a Pécs Csoport tevékenysége?
,

A Pécs Csoport az 1977-78-as évek során bomlott fel.
A felbomlást – az Ifjúsági Iroda adminisztratív átszer-
vezését – az 1975-76-os paksi, úgynevezett Tulipán-
vita elõzte meg, mely politikai és szakmai hullámokat
is kavart és egyben olyan légkört teremtett, melyben
a többszáz fõs nagyvállalatnak – a Pécsitervnek – az
átszervezést már korábban is fontolgató vezetése a
csoportunkat támadó szakmai ellenzék nyomására
végre tudta hajtani a csoport feloszlatását. Meggyõ-
zõdésem, hogy a fentieken túl a felbomlás oka abban
is kereshetõ, hogy a közel tíz éves közös munka során
nem fordítottunk elég energiát a csoport folyamatos
megújítására. Elfáradtunk és elfásultunk kissé. Szük-
ség lett volna egy mindenre kiterjedõ számvetésre és
újjászervezõdésre.

A csoport megszûnését követõen Csete György
az Országos Természetvédelmi Hivatal fõépítésze lett
Budapesten, Oltai Péter az Országos Mûemlékfelügye-
lõség budapesti központjában helyezkedett el, Deák
Laci és Blazsek Gyöngyvér a Szolnoktervben vállalt
munkát Szolnokon. Kistelegdi Pista, Nyári József és
Dulánszky Pécsett maradtak. Jómagam a Gyõri Terve-
zõ Vállalat keszthelyi irodájában folytattam a tervezõi
tevékenységet több korábbi ifjúsági irodás munka-
társammal, köztük Füzes Antallal.

Milyen céllal és hogyan jött létre a Dél-Dunántúli Stúdió?
A Dél-Dunántúli Stúdió a Baranya, Somogy és Tolna
megyékben mûködõ építészek szakmai szervezete-
ként jött létre. Kirándulásokat, szakmai össszejöve-
teleket szerveztünk közösen. Mindannyiunk számára
biztosított egy emberi és szakmai kapcsolatot, vala-
mint lehetõséget adott a nyilvánosság elõtti közös
szakmai fellépésre.

Az 1980-as évek elején már Keszthelyen mûködõ
építészként kollégáimmal megalapítottuk a Forma
Tervezõ és Fõvállalkozó Kisszövetkezetet, melynek
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szakmai irányítójaként a Dél-Dunántúli Stúdió mintájára
együttmûködést kezdeményeztem a Dévényi Sándor
által vezetett Pécsi Építész Irodával és a Kampis Mik-
lós vezette Kaposterv Kft-vel. Zalaegerszegi, pécsi és
kaposvári találkozásainak során egy regionális szakmai
és gazdasági együttmûködés kialakítását próbáltuk
megvalósítani. Valójában ez a kezdeményezés veze-
tett a Kós Károly Egyesülés megszületéséhez, miután
Kampis Miklós bevonta a tárgyalásokba Makovecz
Imrét és Kálmán Istvánt. A regionális szakmai koope-
ráció helyett tehát egy Budapest-központú és az egész
országra kiterjedõ szakmai egyesülés szervezõdött.

A magatok számára kijelölt irányvonalat
a Pécs Csoport felbomlása után külön-külön is
folytattátok és folytatjátok a mai napig is.
Ez a hagyományon alapuló szerves építészet.
A te értelmezésedben mit jelent ez?
Amikor hagyományról beszélek, akkor az õseink által
évezredek alatt összegyûjtött ismeretek, tapasztalatok
összességére gondolok, mely a létezés teljességére
kiterjedõ komplex tudásanyag. Örökérvényû részei
vannak, melyek generációról generációra csiszolód-
nak, változnak, beleépülnek az egyes korok újabb és
újabb tapasztalatai. Élõ hagyományként a mindennapi
alkotó munka egyik forrása kellene, hogy legyen. Szer-
ves építészetrõl csak akkor beszélhetünk, ha az a
haladó hagyományokat is asszimiláló szemlélettel jön
létre. A szerves építészet tehát nem forma, hanem
gondolkodás és szemléletmód kérdése.

Rendkívül nehéz kérdés az is, hogy miképpen nyil-
vánulhat meg a hagyomány mai építészetünkben. Az
1900-as évek elején még mûködtek építészek, akik a
hagyományra alapozva európai színvonalon tudtak
hazánkban házakat építeni. Ilyen voltak Kós, Zru-
meczky, Toroczkai, Medgyaszay.

Az elsõ világháború után építészetünknek ez az
ága megszakadt, és az útkeresés idõszaka követke-
zett, melynek során sokkal inkább a modernista irányba
mentek el építészeink, mintsem a hagyományt tartot-
ták volna szem elõtt. A modernista és a hagyomány-
tisztelõ építészet szintézise sajnos nem jött létre. Egy
Bartók Béla írásai között lelt tanulmány tökéletesen
leírja a hagyomány megnyilvánulásának lehetõségeit
és elvét. Olyan tanulságos, hogy fontosnak tartom

idézni: „Az a kérdés mármost, hogy miként nyilvánulhat
meg a parasztzene hatása a magasabb mûzenében?
Elõször is úgy, hogy a parasztdallamot minden változ-
tatás nélkül, vagy csak alig variálva, kísérettel látjuk
el, esetleg még elõ- és utójáték közé foglaljuk. Az ilyen
dolgozatok némi analógiát mutatnak Bach korál-fel-
dolgozásaival. Az ilyen népdalfeldolgozásoknak két-
féle, egymásba határvonal nélkül átmenõ típusát figyel-
hetjük meg. Az egyiknél a kíséret és az elõ-, utó-,
vagy közjáték másodrangú dolog, nem más, mint keret,
amibe a fõdolgot: a parasztdallamot beléillesztjük, mint
a drágakövet a foglalatába. A másiknál éppen fordítva:
a parasztdallam csupán a mottó szerepét játssza és
fõdolog az, ami köréje és alája helyezõdik. A kétféle
típust számtalan átmeneti fok köti össze; néha nem
is lehet eldönteni, melyik elem uralkodó a feldolgo-
zásban. Az azonban mindenkor nagyon fontos, hogy
az a zenei köntös, amelybe a dallamot öltöztetjük, a
dallam karakterébõl, a dallamban nyíltan vagy burkol-
tan mutatkozó zenei sajátságokból legyen levezethetõ,
illetve hogy a dallam és minden hozzáadás elválaszt-
hatatlan egység benyomását keltse.

A parasztzene hatásának másfajta megnyilvánulási
módja ez: a zeneszerzõ nem használ fel valódi paraszt-
dallamot, hanem ehelyett maga eszel ki valamilyen
parasztdallam-imitációt. Lényeges különbség e közt
és az elõbb leírt mód közt tulajdonképpen nincs.

Végezetül még egy harmadik módon mutatkozhatik
a parasztzene hatása a zeneszerzõ mûveiben. Ha tud-
niillik sem parasztdallamokat, sem parasztdallam-imi-
tációkat nem dolgoz fel zenéjében, de zenéjébõl mégis
ugyanaz a levegõ árad, mint a parasztzenébõl. Azt
lehet mondani ilyenkor: a zeneszerzõ megtanulta a
parasztok zenei nyelvét és rendelkezik vele oly tökéle-
tes mértékben, amilyen tökéletes mértékben egy költõ
rendelkezik anyanyelvével. Vagyis: zenei anyanyel-
vévé lett ez a paraszti zenei kifejezési mód: oly szaba-
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don használhatja és használja is, akárcsak a költõ
anyanyelvét.” (Bartók Breviárium)

A hagyomány, a szerves építészet és az ökológia
egymást hitelesítõ fogalmak.

Így van! Eleink alapvetõen az ökológia szempont-
jainak megfelelõen éltek, gondolkodtak és alkottak. Jó
példa erre a parasztporta, a parasztház, bármelyik kul-
túra területén vizsgáljuk is. Funkcionális kialakítása,
szerkesztésmódja, anyaghasználata kiérlelt és gazda-
ságos. Nincsenek felesleges terek, túlméretezett szer-
kezetek, tájidegen anyaghasználat. Arányrendszere,
formanyelve, díszítésmódja megfontolt, visszafogott,
harmonikus. Csak annyira individuális, hogy diszkréten
mutassa egyediségét, de környezetébe jól illeszkedjen.

Egy kis õrségi faluban nõttem fel, és jól emlékszem,
hogy az 1950-es évek elején még éltek a hagyományok,
amelyek szelíden, de határozottan szabályozták a falu-
közösség életét. A gazdálkodás, az életvitel pedig pél-
dásan megfelelt az ökológia szabályainak. Számomra
nyilvánvaló, hogy az ökológia a hagyomány szerves

része. Az ipari civilizáció, a haszonalapú manipuláció,
a fogyasztói társadalom kiteljesedése szétzilálta ezt
az egységet. Ez a zavart állapot teszi szükségessé
azt, hogy külön, hangsúlyozottan foglalkozzunk az öko-
lógiával, és szempontjait újra és újra visszaépítsük a
mindennapi tevékenységünkbe, életvitelünkbe. Ami tehát
régen magától értetõdõ volt, azt most újra meg kell
tanulni, és lehetõség szerint alkalmazhatóvá kell tenni.

Összegezve tehát a három fogalom: a hagyomány,
az ökológia és a szerves építészet szorosan összetar-
tozik, és azt tartom valóban szerves építészetnek,
mely arányosan épít a hagyományra és megfelel az
ökológia alapvetõ szempontjainak is. Ez a felfogás
motiválja szakmai céljaimat is. Mai anyagokból, kor-
szerû technikával egyszerû, de hagyománytisztelõ
épületeket szeretnék megvalósítani. Olyanokat, mel-
yek arányos ráfordítással hozhatók létre és hosszú
az erkölcsi és fizikai avulási idejük. Tudom, egysze-
rûen hangzik, de roppant nehéz megvalósítani.

(Kurucz Szabolcs interjúja)

Hogyan kerültél kapcsolatba a szerves építészettel?
1965 körül Kálmán István és Makovecz Imre unszolá-
sára kezdtem foglalkozni az antropozófiával. Nekem
ez nehéz küzdelmet jelentett, elolvastam A szabadság
filozófiája és a Hogyan ismerjük meg a magasabb vilá-
gokat címû mûveket. Így kerültem kapcsolatba ezzel
a szellemi forrással, amely a szerves gondolkodás for-
rásának tekinthetõ. Nyilván nem csak ez az egy forrás
van, hanem van még sok más is, de ez biztosan az
európai emberhez szól és a huszadik században. Még
a század vége fele is nyugodtan lehet vele foglalkozni.
Szóval ezzel a szemlélettel ismerkedtem, magyarul
gyötrõdtem vagy 10 évig.

Az antropozófia akkoriban nem volt a köztudatban?
Abszolút nem, „szamizdatban” volt meg az összes
létezõ irodalom, amivel rendelkeztem. 1975 körül úgy
éreztem, amit megértettem, azt már nem lehet magam-
ban tartani, s elkezdtem tanítani a lakásomon. A sza-
badság filozófiáját három szamizdatból gépeltem újra,
öt oldalanként, s a három mindegyike más-más amatõr
fordítás volt. Mondatonként kiválasztottam azt a válto-
zatot, amelyik a legtöbbet mondta, s ha egyiket sem
találtam jónak, csináltam egy negyediket. Így született
meg az a kötet, amelybõl Turi Attiláék és a többiek
évekkel késõbb a MÉSZ-ben tartott kurzuson tanultak.
Ennek három példányát késõbb az a társaság aranyo-
zott kötésben készítette el, és az egyiket én kaptam
tiszteletpéldányként. 1989-ben a Goetheanum könyvtá-
rában mint a mû „hiteles” magyar fordításával találkoz-

tam vele. Azért vagyok biztos benne, mert a gépelésnél
mindjárt az elsõ mondatot elszúrtam, kihagytam egy
szót. Piroska, a feleségem beírta a saját kezével, hogy
„lelki”. Kinyitom Dornachban ezt a könyvet – Piroska
már nem élt akkor –, s ott van a másolatban a kézzel
írott szó.

Négy vagy öt kollegámmal együtt csináltuk ezt a
szemináriumszerû tanulást hét éven át. Eközben rájöt-
tünk, hogy ez önmagában nem elég. Az nem lehet,
hogy a tervezési gyakorlatban ne jelenjen meg semmi
abból, amit esténként tanulunk. 1970 körül Csete Gyur-
káék elkezdtek dolgozni Pécsett, következésképp a
kapcsolat azonnal kialakult. Jóllehet, ez nem volt na-
gyon intenzív, de éreztük, hogy ez a társaság hatalmas
szövetséget jelent.

Õk más forrásból táplálkoztak.
Õk alapvetõen a népi gyökerektõl indultak. De mi is
épp akkoriban, 1968-tól kezdtük el fölmérni Somogy
megye népi mûemlékeit, s elkezdtük csinálni a szennai
falumúzeumot. Ezért pontosan tudtuk, hogy õk mirõl
beszélnek, pontosan tudtuk, hogy milyen iszonyatos
munka áll mögöttük, mennyi fölhalmozott tudás. Cseté-
ék mindennapi tervezõi gyakorlata és az elméleti háttér
teljes egységben volt. A szemléletük rögtön megjelent
az építészetükben. De az együttmûködés nem lehetett
hosszú,összesen körülbelül öt évig hagyták õket sza-
badon dolgozni, és azalatt legfeljebb negyedévente
egyszer találkoztunk. Õk hozták el Kaposvárra például
Lükõ Gábort, aki a tervezõirodai KISZ-klubban tartott
elõadást.

Kampis Miklós


