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Merre tovább, Kós Károly Egyesülés ?
Miért vagyok  tagja az Egyesülésnek ?

A válasz megfogalmazásához vissza 
kell mennem a kezdethez.  Számomra 
ez az 1980-as évek végét jelenti. Csen-
gerben vagyunk, és Budapestről érke-
zett fésületlen, szakállas, de  roppant 
intelligens fiatal építészekkel, és veze-
tőjükkel, Makovecz Imrével beszélge-
tünk. Elképzeljük a városközpontban 
helyet kapó intézményi épü leteket.  
Eltelik két év, és kezdjük a kivitelezést. 
Épül a szolgáltatóház, az iskola-műve-
lődési ház, kony ha étkezővel, a sport-
csarnok, egészségház, majd a város-
háza. Makovecz és tanítványai, Menyus, 
Tészta, Siki, Göndör, Heil Tibi, Vincze 
Laci és a többiek rendszeresen járnak 
hozzánk. A kivitelezés közben felme-
rülő problémákat sorra megoldjuk. 
Huszonegynéhány évesek vagyunk. 
Ma már – a közbeszerzési törvénynek 
és tőkehiányunknak köszönhetően – 
esélyünk sincs ekkora házakat építeni. 

Együtt örülünk a születő házaknak, 
amelyek a gondolatokkal megter mé-
kenyített matériából jönnek a világra. 
Aztán egyszer csak vége a lendületnek. 
Egyre ritkábban jön Mako vecz, a fiúk 
közül is csak Menyus jár néha Csenger-
be. Űrt érzek magam körül, most jövök 
rá, mekkora töl tést adtak ők nekem. 
Olvasom Steiner írásait, a Sza bad Gon-
dolatot és az Or szágépítőt, de hiányzik 
a személyes kapcsolat, a termékeny 
beszélgetések, az energiát sugárzó 
légkör. Aztán lehetőséget kap tam, 
hogy az Egye sülés tagja legyek.

Számomra ünnep közétek jönni és 
élmény volt minden egyes találkozás  
Imre bácsival, megerősödöm általatok.

Egyszer megtörtént, hogy Makovecz  
megyénkbeli építészeknek kreditpon-
tos képzést tartott a szerves építészet-
ről. Ott voltam én is a hallgatói között.  
Imre bácsi felismert, és amikor a csen-
geri munkákról kezdett beszélni, ki-
szólított:  Folytasd, fiacskám, te ezt 
jobban ismered  mint én…

Az első gondolat az volt  Imre bácsi, 
ne, ez teljes képtelenség, aztán a máso-
dik: ne tojj be, örülj, hogy  Makovecz 
megszólított és lehetőséget adott.  Mert 
így nevelt és emelt ő, lehetőségeket 
biztosított nekünk. 

Elmeséltem néhány, épí tés közben 
megélt élményt. Elmeséltem, hogyan 
nő ki a sárból a ház. Nem alapozási 
technikáról vagy falkötésről, még csak 
nem is ácsolási módokról beszéltem, 
hanem arról, hogyan tanultunk meg 
a házak építése közben gondolkodni, 
hogyan váltunk a sikere ket és kudar-
cokat átélve  kreatív-érett személyisé-
gekké, és hogy mi mindenre ké pes 
egy jól összekovácsolódott csapat, 
ezért vagyok tagja az Egyesülésnek.

Mit kíván tenni az egyesülés céljaiért ?

Minden emberalkotta jó kétszer szü-
letik, először gondolatokból kell ösz-
szerakni, aztán a fizikai valóságban, 
anyagokból is. A kettő nem létezik 
egymás nélkül, és a sorrendet sem illik 
felcserélni. Úgy is mondhatnám, hogy 

„az elmélet terméketlen marad a gya-
korlat nélkül, a gyakorlat viszont telje-
sen tehetetlen az elmélet hiányában.”

Ezért a steineri filozófia alapján meg-
született gondolatokat, amelyet meg-
előz a minden érzékszervünkkel tör-
ténő észlelés, megfigyelés, a gyakor-
latban próbálom megvalósítani.

Ha lehetőség adódik, vándort fo ga-
dok és kivitelezési feladatot bízok rá.

Csak az tud később jó házat tervez-
ni, aki tapossa a sáros anyaföldet is és 
együtt gondolkodik a ház születésén 
dolgozó mesterekkel. Mert a jó ház 
bizony születik, a gondolat erejétől jön 
a világra és nem összehordott építő-
anyagok halmaza. Kell hozzá cement, 
tégla és fa, a gépek ereje, és ezek be-
szerzéséhez sok pénz, de mindez csak 
eszköz; a legfontosabb a gondolat. 

A pénz a motiváció legalsó szintje. 
Az ember többre vágyik, alkotni, örül-
ni, bizonyítani akar, szabad akar lenni, 
át akarja élni a sikert. Mert mitől ember 
az ember? Attól, hogy munkát tud 
végezni? Nem hiszem… a ló vagy a 
szamár is dolgozik. Mitől is? Hát attól, 
hogy van éntudata, tudom, hogy va-
gyok a világban, hogy kötelességeim, 
jogaim vannak, hogy felelős vagyok! 
Jó ház akkor születik, ha az épí tés 
minden résztvevője így gondolkodik.

Csak úgy tudjuk megvalósítani a 
szellemtudományos gondolatokat, ha 
tisztában vagyunk a természeti törvé-
nyekkel, mert építeni továbbra is sár-
ból, kőből, fából és mindenféle egyéb 
ásványi származékból kell. Ehhez is-
merni kell  a természetet, járni kell az 
erdőket, vizeket és a hegyeket.

Csengerben a Szamos folyó partján 
kialakítottunk egy csónakházat sáto-
rozó- és főzőhellyel. Szeretettel várok 
ide minden egyesületi tagot, ha töltőd-
ni szeretne a természeti erők által. A 
folyó és az árterében lévő erdő minden 
évszakban más öltözetbe bújva, más 
illatokat árasztva kápráztatja el az ide 
látogatót. Néhány vándor kapott már 
ebből ízelítőt. Napközben evezés, gya-
logtúra és kerékpározás, este tűz mel-
lett éneklés és beszélgetés akár a 
stei neri  filozófiáról is. 

Engedtessék meg egy személyes 
megjegyzés: négy gyermekem van, 
nem tudatosan, de őket is sikerült be-
ol tani. Gergely fiam építészhallgató, 
Imola lányom Waldorf-pedagógus lesz, 
Kolos  geológushallgató, a legkisebb, 
Lilla csak nyolc éves, látszanak a csírái, 
de  még nem tudjuk, belőle mi lesz. 

Csengeri történet

Farkas Miklós

Csenger, görög katolikus templom I., 1997
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