gerle jános • bevezető
Az Országépítő jelen száma a Kós Károly Egyesülés
jubileumi kiállításának (Budapest, Iparművészeti
Múzeum, 2009. június 20. – szeptember 13.) összefog
laló katalógusa, amely az idei második és harmadik
szám információival együtt közel teljeskörű képet ad
a kiállításon bemutatott művekről. Pontosabban: tel
jes képet ad az építészeti alkotásokként kiemelt mű
vekről, de technikai okoknál fogva csak jelezni tudja
a további kiállítási egységek tematikáját, mert ezek
a tablók nem alkalmasak a kicsinyítésre. A kiállítás e
tematikus részlegei a következők:
Visegrádi táborok
Építészhallgatók folyamatosan alakuló csoportjai
Makovecz Imre irányításával 1981-től húsz éven át
dolgoztak a visegrádi hegy oldalában, nyári önkéntes
építőtáborokban, megépítve egy-egy belső pályázat
eredményeképpen közösen kiválasztott tervet. A
rendszeres táborlátogatók közül kerültek ki a MA
KONA külső munkatársai, aztán tagjai, végül a Kós
Károly Egyesüléshez kötődő irodák több alapítója.
Faluházak
A 70-es évek központosító településpolitikája végveszélybe sodorta a kistelepüléseket. A Népművelési
Intézet által összefogott, önszervező közösségfejlesztő mozgalom erősítette a helyi ellenállást, a megmaradásért folyó küzdelmet. Ennek során a faluház
építő közösségek több tucatnyi faluházat építettek
fel a Makona építészeinek tervei szerint.
Beépítési tervek
A 80-as évektől napjainkig több magyarországi és
határon túli település magjának revitalizációs terveit, illetve új beépítesek és hozzájuk tartozó épületek
terveit készítették el a MAKONA, 1989-től a Kós Ká
roly Egyesülés építészei. Ezek többnyire csak töredékesen valósultak meg, sok helyen azonban példát
adtak korszerű és hagyományos lakástípusok ötvözésére, a történeti folytonosság megjelenítésére,
emberléptékű környezetalakításra.
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Vándoriskola
A järnai Asmussen iroda és a MAKONA magyarországi, 1987-es nemzetközi építész vándorkonferenciáján
született elhatározás fiatal építészek céh jellegű vándoroltatására a szerves építészet mestereinek irodái
között. Ennek nemzetközi formája egyoldalúan alakult, csak Magyarországra érkeztek külföldi fiatalok.
A Kós Károly Egyesülés megalakulásakor megalapította a hazai Vándoriskolát, a pályázaton felvett diplomás építészek hároméves vándoroltatását az Egye
sülés cégei között. Már hatvannál több építész rendelkezik az iskola diplomájával.
Főépítészet
A rendszerváltás tette lehetővé és kényszerítően
szükségessé, hogy a települések környezetalakítását
helyismerettel, helyi kapcsolatokkal rendelkező, a
folyamatok összeségét áttekinteni képes szakemberek lássák el. A Kós Károly Egyesülés építészei küldetésnek tekintik ezt a rendszeres helyi jelenlétet igénylő munkát, amelynek feltételeit a rendszer központi
rendezetlensége miatt kinek-kinek magának kell kialakítania. Egyes főépítészek mögött már évtizedes
gyakorlat van, és munkájuk lassan kibontakozó eredményessége sok helyen nyilvánvaló.
A kiállítás a fentieken túl válogatást adott a magyar
szerves építészetre hatást gyakorló előzményekből
(népművészet, századfordulós építészet, Rudolt Stei
ner munkássága), valamint a XX. század jelentősebb
külföldi szerves építészeti törekvéseinek alkotásaiból
(Antoni Gaudí, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Eric
Asmussen, Eric Furnemont, Marc Schepens, Ricardo
Porro, Erik Asmussen, Ton Alberts és Max van Huut,
Gregory Burgess, Peter Hübner, Peters, Billing és Ruff
iroda, Camphill Architects, Douglas Cardinal, Joachim
Eble, Paolo Portoghesi, HUS, Solemar).
Alábbiakban közöljük a megnyitó beszédeket és
két külföldön megjelent beszámoló fordítását, utóbbi a kiállítást kísérő nemzetközi konferenciáról szól.

Makovecz Imre • köszöntő beszéd
Tisztelt Egybegyűltek, kedves Barátaim!
Nagy öröm, hogy ilyen sokan itt vagytok. Itt ez az
ünnep, és ünnepünk alkalmából itt ez a kiállítás. Hol
születtek meg a kiállított művek? A Kárpát-medence
országaiban. Kik rendelték meg a terveket, és kik
építették? Nincs köztük állami megrendelés, nincs
közöttük a nemzetközi pénzvilág, a kereskedelem,
a nemzetközi iparvállalatok megbízása sem. A kistelepülések, az egyházak, a társadalmi szervezetek, a
magánemberek felkérésére született faluházak, otthonok ezek, amelyek nem a politikai hatalom igényeit
elégítik ki, hanem a hazát, a földet, az otthonokat, az
ipart, a kereskedelmet. Az idegeneknek kiárusító hatalmat megkerülő második Magyarország, Szlovákia,
Románia megbízásából születtek.
A hivatalos értékelések ezeket a munkákat a
szélsőséges, gusztustalan, magyarkodó jelzőkkel
illetik. Az itt kiállító építészek hosszú ideje tűrik a
rágalmakkal elegy negatív minősítéseket, és dolgoznak, szolgálnak, jelentéktelen bérért. Vajon mi hajtja
ezeket az embereket? A szellemi és fizikai romlás

közepette az úri jókedv: megérteni az embereket,
a tájat, a fákat, és e megértésből folytatni azt, amit
a Teremtő éltet és virágoztat. A romlásban és rágalomban, de jókedvvel végzett munka, a bűnben
fürdő, tévedésben fulladozó környezetben az élő
építészet művelése nem más, mint engesztelés. Az
engesztelés szeretetből fakad, A szeretetből, mely
nem kegyes ámítás, hanem megismerő erő. Az
engesztelés önkéntes áldozat, a szenvedés derűs
vállalása: munka. A teremtett világ engesztelése, a táj,
a haza engesztelése azokért a bűnökért, amelyeket
az ármány, a műveletlenségből fogant gyűlölet és
tudatlanság követ el. Ebben az engesztelő jókedvű
munkában nincs különbség – korra, nemre és rangra
tekintettel – közöttünk.
A Kós Károly Egyesülés minden tagja ünnepeljen,
töltse el a szívünket a derű és bizalom. Bizalom Magyarország jövőjében, bizalom abban, hogy Csete,
Jankovics, Turi és többiek házai nemcsak itt, a Földön,
hanem abban a másik országban is megjelennek,
melyre egy néhai, de ma is élő különös jelenség azt
mondta, hogy „élő kövekből építem egyházam”.

Jankovics Marcell • megnyitó
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!
Nagy idők tanújaként, és mert az építészet közel
áll hozzám, engedjék meg, hogy szubjektív hangot
üssek meg. Otthon érzem magamat ebben a kiállításban és sokszor gondolkodtam azon már, hogy mi
lett volna, ha 1959-ben vagy 1960-ban fölvettek volna
a Budapesti Műszaki Egyetem építészkarára. Akkor
alighanem itt lógnék a falon. Hát most is itt vagyok,
egy kicsit más minőségemben, irigység nélkül és
boldogan, hogy együtt lehetek önökkel, veletek.
Mi az építészet a számomra? A művészetek elseje
és legfontosabbika. Nem pusztán azért, mert otthont ad; vagy azért, mert hasznos sok tekintetben;
vagy azért, mert kultikus célokra is alkalmazható
művészeti ág, hanem azért elsősorban, mert meghatároz bennünket. Nemcsak a művészettörténészek számára mond valamit a régi korok építészete,
hanem elárulja azt, hogy milyen ember élte, lakta

azt a világot. Az az építészet, amely minket szolgál,
elárulja, hogy milyenek vagyunk. Ha végigmegyünk
Budapest utcáin, rólunk árulkodik ez a kép, és olyanná nevelődünk, amilyen házakba születünk, amilyen
templomba járunk. Minden olyan köztéri építményben, ahol berendezkedünk, ott van a kezünk lenyomata, árulkodik mirólunk, és egyúttal nevel minket.
Nem tudja szebben elmondani ezt más nyelv, mint
a görög, amelyből a mitológia szó származik, amelyet a magyar élő vagy organikus építészet felvállal
jelszavaként. Az ökológia az oikosz szóból származik,
amely első helyen azt jelenti, hogy ház; de jelent
templomot és mindenféle kiszolgáló épületet, akár
istállót is. Jelenti magát az otthont, a lakóteret, jelenti
a vagyont, a családot, a nemzetet, a törzset, a népet
és a hazát mindenekelőtt.
Ezt az országot, Magyarországot és minden magyarlakta területet Makovecz Imrének köszönhetően belakja a magyar szerves építészet. Árulkodik róla,
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