
Hazugságok, tények, 
PERSPEKTÍVÁK

e r t s e y  A t t i l a

1 9 1 4 – 2 0 1 4 
Kétéves előkészület után az ItaWegman és a Kós Károly Alapítvány, valamint a svájci Perseus  
Alapítvány szervezésében június 27−28−29-én sikeresen lezajlott Budapesten az 1914−2014 konfe-
rencia. Az ankét nem a múltról szólt, hanem a múltat a jövővel kapcsolta össze. Az ott elhangzottak 
alapjaikban ingatják meg a háborúról és a békeszerződésekről alkotott dogmákat. A rendezvény a 
háború okait és következményeit tekintette át, rámutatva a száz évvel ezelőtti események és a jelen 
közti analógiára, egy történelmi jelenléttudat elérését célozva. A hosszas előkészület és az előzetes 
híradások ellenére a rendezvény nem törte át a médiumok ingerküszöbét, és a szélesebb közönség 
előtt lényegében észrevétlen maradt. E tekintetben nem látható a közeli változás lehetősége. Ami 
látszik: egy megállíthatatlannak tűnő, közeli összeomlás. A konferencián – mestereim bizalmának 
és támogatásának köszönhetően – én képviselhettem Magyarországot. Az elhangzottakról születő 
beszámolókat, írásokat a Szabad Gondolat, a baseli Der Europäer és az Antropozófia folyóirat közli.

A száz évvel ezelőtti háborúnak voltak külsődleges, gazdasági okai, amelyeket az oknyomozó  
történettudomány fel tud tárni. Az akadémikus, kauzális történelemszemlélet önmagában azonban 
elégtelen az események legmélyebb okainak, összefüggéseinek megértésére. Szükség van az intui-
tív megismerés lehetőségének megnyitására. 1879-ben az emberiség átlépett a Michael-korszakba.  
A természettudományos megismerés eljutott saját határáig, a materialista világszemlélet – az embe-
riség golgotai útja – szükségszerű, de meghaladást igénylő lépcsőfoka volt a szellemi evolúciónak. 
Ma már nem képzelhető el semmiféle gyógyító impulzus a társadalmi organizmus bármely területén, 
amely ne a szellemtudományos megismerésből származna. 

A konferencia feladata, hogy egyrészt emlékeztessen a Rudolf Steiner által világtörténelmi forduló-
pontnak is nevezett, 1917-es évben nyilvánosságra hozott békejavaslatra, a Memorandumra, melyet 
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After two years of preparation, the 1914-2014 conference 

took place with great success between June 27 and 29. 

Organized with the occasion of the 100th anniversary of 

World War I, the conference aims at connecting the past 

and the future by recounting the events that led to the 

war and its consequences and finding analogies in the 

present. This way, the continuity behind history becomes 

palpable. If this awareness could be upheld, even if by 

analogy of homeopathy, we could rightly hope to prevent 

sliding into another war and release healing impulses to 

prevent society falling ill. 

Közép-Európa vezető államférfiúihoz intézett, és 
amely olyan javaslatokat tartalmazott, amelyek 
a közép-európai népek számára alkalmas élet-
kereteket biztosítottak volna. A Memorandum-
ban Rudolf Steiner első ízben fogalmazta meg a  
szociális organizmus hármas tagozódásának 
eszméjét. Ez nem egy ideológia, hanem egy, az 
itt élő népekben ösztönösen élő törekvés meg-
nevezése, s mint ilyen, a társadalmi organizmus  
működésében felfedezett objektív törvényszerű-
ség leírása. A javaslat nem talált kellő megértésre. 

Első feladatunk tehát: a hazugságok leleplezé-
se volt. A második: a Közép-Európára vonatko-
zó igazság megragadása. A harmadik: az ebből  
fakadó teendők áttekintése.

Az elhangzó előadások az I. világháborút előké-
szítő háttérerők tevékenységére világítottak rá, 
valamint a közép1 népeinek és reprezentánsai-
nak törekvéseire és mulasztásaira. Arra a grandi-
ózus geostratégiára,2 melynek az I. világháború 
volt a főpróbája, s amelyet azóta is működésben 
tartanak világszerte: a Közel-Keleten, a délszláv 
háborúknál, Irakban, az arab tavasz eseményei 
során, Szíriában, és most Ukrajnában. A hábo-
rú kulcsa ma ismét Közép-Európa kezében van. 
Döntő, hogy Németország és vele együtt Európa 
visszatér-e a germán-angolszász kultúrkorszak 
szellemi feladatához, Oroszország ismét vissza-
olvad-e Európába, vagy Eurázsia részévé válik?  
E pillanatban lényeges, hogy Magyarország  
milyen álláspontot képvisel. A visegrádi négyek 
közül hárman – a lengyeleket kivéve – az EU-ban  
elsőként tettek néhány fontos kijelentést: nem 
érdekük a háború és a gazdasági szankciók, 
és nem akarnak idegen katonákat saját orszá-
gukban. Ezt az álláspontot pár héttel később 
részben már az EU is magáévá tette. A helyzet 
pengeélen táncol: az a kérdés, hogy a gazdasági 
háború átcsap-e külső háborúba is, és a külsőd-
leges célok mögött meglátják-e a szereplők a 
szellemi sík jelenlétét.

Megtiszteltetés, hogy konferenciánkat Habsburg  
György nyitotta meg. A rendezvény egyik kulcs-
kérdése volt a háborús felelősség dogmája.  
Ismert történelmi okokból a magyarok vélemé-
nye megoszlik a Habsburg-ház megítélésében. 
Uralkodásuk vitathatatlan történelmi jelentő-
sége és értékei mellett kétségtelenül követtek 
el történelmi mulasztásokat, bűnöket. De itt az 

ideje, hogy tisztázzuk: épp Ferenc Ferdinánd volt 
az az uralkodó, aki a történelmileg szükséges  
változtatásokra kész és alkalmas államférfi volt, 
ám őt megakadályozták terveiben. Ha szándékát  
végigviszi, esély nyílt volna arra, hogy elkerüljük 
az I. világháborút. A konferencia egyik feladata 
volt, hogy a Ferenc Ferdinánddal kapcsolatos 
magyar előítéleteket eloszlassuk, szembenéz-
zünk saját történelmi mulasztásainkkal is, hogy 
reális képet kapjunk a háború kiváltó okairól. 
Kettős a feladat tehát: a hazugságok leleple-
zése egyfelől, a bűnbakkeresés és összeeskü-
vés-elméletekbe menekülő önfelmentés elkerü-
lése másfelől. Ferenc Ferdinándnak a sors nem 
adott lehetőséget, hogy a dualizmust átvezesse 
trializmussá,3 és ezáltal kihúzza a Monarchiát  
megosztó nemzetiségi kérdés méregfogát.  
A szociális organizmus hármas tagozódásának 
felismerése és harmonizálása a szabad indivi-
duumok korfeladatává vált. A szükségszerűség  
mellett minden pillanatban ott áll a szabad 
cselekvés lehetősége. Ez a világtörténelmi  
fordulópont egyrészt mélypont volt, amely az 
emberiségre szabadította a bolsevizmust, a  
nácizmust és az angloamerikanizmust, de egyúttal 
az emelkedés kezdete is, amelynek mindannyian  
letéteményesei vagyunk. Bennünk van a jövő  
lehetősége. Most, 100 év után a középnek  
fel kell ébrednie.

A konferencián elhangzottak alapján számunkra 
fontos cél a magyarok szerepének és mulasztá-

sainak megvilágítása: Ferdinánd szándékának, 
és az abban rejlő megoldási lehetőségeknek  
a fel nem ismerése, és a mai napig makacsul  
táplált előítélet arról, hogy ő magyarellenes és 
szlavofil lett volna. Fontos feladat az események 
mélyén rejlő folyamatok áttekintése: a jelenlegi 
germán-angolszász kultúrkorszak és a közép-
európai népek – németek, magyarok – ebben 
betöltendő feladata, az ezt követő orosz-szláv 
korszak, és az e korszak uralására tett jelenkori 
angolszász kísérlet indokai, céljai. E nélkül nem 
érthető meg sem Németország mulasztása, sem 
az angolszász világhatalom és a németek között 
zajló konkurenciaharc végső oka.

A háború kártételeinél is nagyobb jelentőségű  
a versailles-i szerződésbe foglalt háborús  
felelősség kérdésének tisztázása. Ki kell emel-
kednünk a trianoni tragédia okozta szenvedések  
taglalásából és a revansizmus veszedelmes  
csapdájából, felemelkedve a geostratégiai 
magasságba, és még feljebb. Fel kell ismerni  
szerepünket és Steiner javaslatának aktualitását:  
„a szláv kérdést pozitív politikával kell megol-
dani”. Mit jelent ez ma? Európa sorskérdésévé 
vált a németek és az oroszok viszonya. Nemet 
kell mondanunk arra a törekvésre, amely Orosz-
országot ki akarja szakítani Európából és Kína 
karjába akarja lökni. Európának magára kell  
találnia, kiszakadva Amerika szorításából. 

Fel kell ismernünk, hogy a múltból ittmaradt  
impulzusok csak újabb katasztrófákat idéznek elő. 
Egy születő új világ csak a szabad individuumok 
által felismert igazságok mentén alakulhat ki.  
Ez a történelmi jelenléttudat megteremtését  
jelenti, és a Kárpát-medence népei közötti, egymás  
iránt felébredő megértés és szeretetteli érdeklő-
dés megszületését. A szabad individuumoknak 
egymásra kell találniuk, és össze kell kapcsolódniuk, 
hogy a további katasztrófák sorozatát megállítsák.  
Csak így juthatunk el egy emberhez méltó világ 
felépítésének gyógyító gondolataihoz. 

A jövő egy jó értelemben vett individualizmus 
kifejlődését jelenti. Erre van szükségünk, ez az 
a nemzetek feletti erő, amely képes felébresz-
teni a szociális érzéket, és összekötni népeket,  
kultúrákat és korokat, szemben a mai materia-
lista, gazdasági egoizmusra épülő, önmagukat 
túlélt imperialista szándékokkal, melyek a mai 
ökológiai és szociális katasztrófák forrásai.
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1� Ludwig Polzer–Hoditz: Az európai Közép misztériuma. Kiadták: 1928-ban. Bezúzták: 1928-ban. Újra kiadták: 2006-ban,  

Budapesten, Thomas Meyer előszavával, a jelen konferencia főszervezője, az Ita Wegman Alapítvány által.

2� A geostratégia alapjait Halford Mackinder (1861-1947) fektette le, célja a magterület – amely a közel-keleti 

kőolajmezőknél kezdődik és Szibéria keleti végéig húzódik – feletti uralom, amely a Közép-Európa feletti ellenőrzés által 

érhető el. A geostratégia megvalósítása a geopolitika eszközeivel történik.

3� Az osztrák–magyar hatalommegosztásba beemelendő szláv népek révén létrejövő hármasság.
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ózus geostratégiára,2 melynek az I. világháború 
volt a főpróbája, s amelyet azóta is működésben 
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olvad-e Európába, vagy Eurázsia részévé válik?  
E pillanatban lényeges, hogy Magyarország  
milyen álláspontot képvisel. A visegrádi négyek 
közül hárman – a lengyeleket kivéve – az EU-ban  
elsőként tettek néhány fontos kijelentést: nem 
érdekük a háború és a gazdasági szankciók, 
és nem akarnak idegen katonákat saját orszá-
gukban. Ezt az álláspontot pár héttel később 
részben már az EU is magáévá tette. A helyzet 
pengeélen táncol: az a kérdés, hogy a gazdasági 
háború átcsap-e külső háborúba is, és a külsőd-
leges célok mögött meglátják-e a szereplők a 
szellemi sík jelenlétét.

Megtiszteltetés, hogy konferenciánkat Habsburg  
György nyitotta meg. A rendezvény egyik kulcs-
kérdése volt a háborús felelősség dogmája.  
Ismert történelmi okokból a magyarok vélemé-
nye megoszlik a Habsburg-ház megítélésében. 
Uralkodásuk vitathatatlan történelmi jelentő-
sége és értékei mellett kétségtelenül követtek 
el történelmi mulasztásokat, bűnöket. De itt az 

ideje, hogy tisztázzuk: épp Ferenc Ferdinánd volt 
az az uralkodó, aki a történelmileg szükséges  
változtatásokra kész és alkalmas államférfi volt, 
ám őt megakadályozták terveiben. Ha szándékát  
végigviszi, esély nyílt volna arra, hogy elkerüljük 
az I. világháborút. A konferencia egyik feladata 
volt, hogy a Ferenc Ferdinánddal kapcsolatos 
magyar előítéleteket eloszlassuk, szembenéz-
zünk saját történelmi mulasztásainkkal is, hogy 
reális képet kapjunk a háború kiváltó okairól. 
Kettős a feladat tehát: a hazugságok leleple-
zése egyfelől, a bűnbakkeresés és összeeskü-
vés-elméletekbe menekülő önfelmentés elkerü-
lése másfelől. Ferenc Ferdinándnak a sors nem 
adott lehetőséget, hogy a dualizmust átvezesse 
trializmussá,3 és ezáltal kihúzza a Monarchiát  
megosztó nemzetiségi kérdés méregfogát.  
A szociális organizmus hármas tagozódásának 
felismerése és harmonizálása a szabad indivi-
duumok korfeladatává vált. A szükségszerűség  
mellett minden pillanatban ott áll a szabad 
cselekvés lehetősége. Ez a világtörténelmi  
fordulópont egyrészt mélypont volt, amely az 
emberiségre szabadította a bolsevizmust, a  
nácizmust és az angloamerikanizmust, de egyúttal 
az emelkedés kezdete is, amelynek mindannyian  
letéteményesei vagyunk. Bennünk van a jövő  
lehetősége. Most, 100 év után a középnek  
fel kell ébrednie.

A konferencián elhangzottak alapján számunkra 
fontos cél a magyarok szerepének és mulasztá-

sainak megvilágítása: Ferdinánd szándékának, 
és az abban rejlő megoldási lehetőségeknek  
a fel nem ismerése, és a mai napig makacsul  
táplált előítélet arról, hogy ő magyarellenes és 
szlavofil lett volna. Fontos feladat az események 
mélyén rejlő folyamatok áttekintése: a jelenlegi 
germán-angolszász kultúrkorszak és a közép-
európai népek – németek, magyarok – ebben 
betöltendő feladata, az ezt követő orosz-szláv 
korszak, és az e korszak uralására tett jelenkori 
angolszász kísérlet indokai, céljai. E nélkül nem 
érthető meg sem Németország mulasztása, sem 
az angolszász világhatalom és a németek között 
zajló konkurenciaharc végső oka.

A háború kártételeinél is nagyobb jelentőségű  
a versailles-i szerződésbe foglalt háborús  
felelősség kérdésének tisztázása. Ki kell emel-
kednünk a trianoni tragédia okozta szenvedések  
taglalásából és a revansizmus veszedelmes  
csapdájából, felemelkedve a geostratégiai 
magasságba, és még feljebb. Fel kell ismerni  
szerepünket és Steiner javaslatának aktualitását:  
„a szláv kérdést pozitív politikával kell megol-
dani”. Mit jelent ez ma? Európa sorskérdésévé 
vált a németek és az oroszok viszonya. Nemet 
kell mondanunk arra a törekvésre, amely Orosz-
országot ki akarja szakítani Európából és Kína 
karjába akarja lökni. Európának magára kell  
találnia, kiszakadva Amerika szorításából. 

Fel kell ismernünk, hogy a múltból ittmaradt  
impulzusok csak újabb katasztrófákat idéznek elő. 
Egy születő új világ csak a szabad individuumok 
által felismert igazságok mentén alakulhat ki.  
Ez a történelmi jelenléttudat megteremtését  
jelenti, és a Kárpát-medence népei közötti, egymás  
iránt felébredő megértés és szeretetteli érdeklő-
dés megszületését. A szabad individuumoknak 
egymásra kell találniuk, és össze kell kapcsolódniuk, 
hogy a további katasztrófák sorozatát megállítsák.  
Csak így juthatunk el egy emberhez méltó világ 
felépítésének gyógyító gondolataihoz. 

A jövő egy jó értelemben vett individualizmus 
kifejlődését jelenti. Erre van szükségünk, ez az 
a nemzetek feletti erő, amely képes felébresz-
teni a szociális érzéket, és összekötni népeket,  
kultúrákat és korokat, szemben a mai materia-
lista, gazdasági egoizmusra épülő, önmagukat 
túlélt imperialista szándékokkal, melyek a mai 
ökológiai és szociális katasztrófák forrásai.
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1� Ludwig Polzer–Hoditz: Az európai Közép misztériuma. Kiadták: 1928-ban. Bezúzták: 1928-ban. Újra kiadták: 2006-ban,  

Budapesten, Thomas Meyer előszavával, a jelen konferencia főszervezője, az Ita Wegman Alapítvány által.

2� A geostratégia alapjait Halford Mackinder (1861-1947) fektette le, célja a magterület – amely a közel-keleti 

kőolajmezőknél kezdődik és Szibéria keleti végéig húzódik – feletti uralom, amely a Közép-Európa feletti ellenőrzés által 

érhető el. A geostratégia megvalósítása a geopolitika eszközeivel történik.

3� Az osztrák–magyar hatalommegosztásba beemelendő szláv népek révén létrejövő hármasság.
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Ö s s z e f o g l a l ó  a z  e l ő a d á s o k r ó l
Az előadók zöme Nyugatról jött – Németország,  
Svájc, Ausztria, Anglia, USA −, a közönség  
többsége Magyarországról, illetve a német 
nyelvterületről, valamint Belgiumból, Dániából, 
Norvégiából. A konferencia egésze a háború 
előzményeit és következményeit tekintette át, 
alapvető újragondolást követelve, a történelmi-
politikai nézőpont fölé emelkedve, a szellemi 
nézőpontot felvéve. A legfontosabb szereplők 
előadásaiból csak részleteket villantunk föl,  
melyek jól jellemzik a találkozó üzenetét.

Markus Osterrieder német történész a közép-
európai népek együttélésének problémájáról 
beszélt. A népek együttélésre való törekvése 
– etnikai határok nélkül – ütközött a naciona-
lizmussal, a megértésre törekvés és az individu-
alizálódás motívumai mellett. Ez a törekvés az e 
területen élőkre különösen jellemző. A naciona-
lizmus erősödése volt az egyik háborút kiváltó 
ok. Az együttélés emberi minőségére és szép-
ségére hívta fel a figyelmet, melynek az egész 
emberiség számára van jelentősége. Az emberi 
közép az európai középpel azonos. Ennek meg-
értése adja a lehetőséget, hogy a jövőben egy 
hasonló együttélés születhessen ebben a közép-
kelet-európai térségben, Ukrajnáig bezárólag.

Terry Boardman angol történész a háború 
előzményeit angol−amerikai oldalról tekintette  
át. Az angol politika éles kritikája mellett a  
háború előkészítésében aktív körök és miliő 
mély és részletekbe menő áttekintését hall-
hattuk, a konzervatív Arthur Balfourtól kezd-
ve a háborús időszakban külügyminiszterként 
döntő szerepet játszó liberális Edward Grey-ig. 

Az előadó a háború kirobbantásában döntő  
szerepet tulajdonít az angol politikának, melynek  
középpontjában a mesterségesen felszított 
német- és oroszellenesség állt. Emögött a brit 
elitnek egy évtizedekkel a háborút megelőző 
ambíciója nyilvánult meg, mely egy jövőbeni 
angol−amerikai világuralom megteremtésére  
irányult a brit faj vezetésével. Az 1917-es ame-
rikai beavatkozás az európai háborúba döntő 
lépés volt e cél érdekében. 

Thomas Meyer, a Der Europäer főszerkesztője a 
hazugságok politikájának folytonosságát hang-
súlyozta az I. világháborútól máig, szeptember 
11-ét mérföldkőnek tekintve e folyamatban.  
A szellemtudományos nézőpont felvétele már 
nem elodázható ahhoz, hogy megfelelően tájé-
kozódhassunk, és a valóságot, például a Gonosz 
működését megismerhessük a politikai szférá-
ban. A történelmi-politikai szemlélet ehhez nem 
elégséges. Ez a követelmény mindannyiunkra  
érvényes. Egy ilyen, emelkedett nézőpont-
tal rendelkező személyiség volt Helmuth von 
Moltke, a német vezérkar főnöke a háború első 
szakaszában. Az ő személyiségének helyes érté-
kelése, beleértve az özvegye által írt tudósítá-
sokat Moltke post mortem született közléseiről, 
döntően módosítja a háborúra vonatkozó szem-
léletünket, és Európa helyzetének megértését 
egészen napjainkig.

A fő témákat művészeti és egyéb megközelítések  
kísérték. Döbröntei Zoltán festőművész a művé-
szet fejlődését tekintette át az elmúlt száz év 
során. Franz-Jürgen Römmeler nyugalmazott 
bankigazgató a nemzetközi pénzügyi rendszer 
fejlődését mutatta be, mely a hazugság poli-

tikájának egyik legfontosabb eszközévé vált. 
Hallhattunk az osztrák−magyar térségben a 
16. században hivatalosan elnyomott templo-
mos impulzus tovább hatásáról Michael Kaiser 
zeneművész, nyugalmazott pap előadásában.  
A nemzetállam eszméjéről, a nacionalizmusról 
és egy félreértelmezett internacionalizálásról 
mint a háború győztes eszméiről beszélt  
Andreas Bracher szakíró, felvillantva azt, amit 
mindez elfedett: a hármas tagozódás eszméjét. 
Elisabeth Heresch osztrák történész II. Miklós 
cár és II. Vilmos császár személyiségéről és  
kapcsolatáról beszélt.

A művészeti kísérőesemények közt megemlítendő  
a Napút Művészeti Akadémia festészeti kiállí-
tása és a Csak tiszta forrásból című euritmia-
előadás Bartók Cantata Profana c. műve alap-
ján, Turós Mátyás rendezésében. Fellépett 
Kathy-Horváth Lajos zeneszerző zongora- és 
hegedűimprovizációval, valamint Oravecz Péter 
gitár-ének duója. Az estéken színielőadásokat 
láthattunk: pénteken Háború újratöltve címmel 
Richard Ramsbotham rendezésében a háború 
előzményeit tárgyaló, napjainkban játszódó 
dokumentumdráma ősbemutatójára került sor, 
mely az angol elit mentalitásába engedett be-
pillantást. Szombaton a Thomas Meyer által 
írt és rendezett dráma, A háborús felelősség 
került színre. A darab a versailles-i békeszerző-
dés megkötése előtti eseményeket dramatizálta, 
amikor Rudolf Steiner megkísérelte nyilvános-
ságra hozni azokat a tényeket és közléseket – 
közte Moltke post mortem közléseit 1919-ből −,  
melyek megakadályozhatták volna a német  
háborús felelősség dogmájának a szerződések-
be való bekerülését. A kiadvány megjelenését  
a német vezérkar megakadályozta.

Ma Magyarországon 29 Waldorf-iskola van 5050 
diákkal, és 60 Waldorf-óvoda. Ez a világon – 
Svájc után − a legmagasabb arány a népességhez 
viszonyítva. Ez a tény jelzi, hogy van fogékony-
ság a kor követelményeinek megfelelő tartalmak  
befogadására, és a jövő megalapozására. 
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− Mindig is kőműves szeretett volna lenni?
− Nem, sokáig fel sem merült bennem, mert a 
családunkban mindenki Pestre járt a fémiparba  
dolgozni, ezért én is műszerésznek készültem 
− mondja Gombkötő Márk, akinek végül az 
otthoni gazdálkodás jutott, amíg 1965-ben egy 
jégveréses vihar tönkre nem tette a kertjüket.  
Megtapasztalta a természet fékezhetetlenségét, 
és kontrasztként a házukat építő kőművesben 
az ember teremtőerejét. Leste minden mozdu-
latát, a házuk melléképületét pedig már maga 
építette fel a rákövetkező évben. Azóta is áll. 
A mester maga mellé vette Márkot, mert elsőre 
látta, a gyereknek van huzalma a szakmához.
− Tudom, ma is lesajnálnak egy kőművest, de 
én ezt elhivatottságból végzem, mert nekem ez 
nemcsak munkám, hanem a hobbim is, ezért nem 
tudtam benne elfásulni − vallja Gombkötő Márk.

Tudta, hogy tanulás nélkül nincs előrelépés, 
ezért képezte magát, technikumot végzett. 1989-
ben céget alapított, s bár kínálták magukat az új 
technológiák, jöttek-mentek a trendek, a privati-
zációk, Gombkötő Márk maradt, aki volt: tégláról 
téglára építette az életét.
− Engem soha nem fertőzött meg a szocializ-
mus betontömb építkezési stílusa, az acél meg 
az üveg, én mindig is a hagyományos építkezé-
si módszerekben, a kőben, a fában, az égetett  
cserépben hittem, mert tartást, biztonságot, 

maradandóságot sugároz − mondja. − Ehhez 
szerencsére társakat találtam, ami tovább erő-
sítette a szakmai elkötelezettségemet, sőt, a 
Triskell Kft. − ahol a lányom, Gombkötő Zita is 
gyakornokoskodott − tagjaival az évek során 
ez a szakmai kapcsolat elmélyült, és tovább  
csiszolta a világszemléletemet.

Ezen a ponton Gombkötő Márk veje, Horváth 
Károly építész, a Gomép Kft. építésvezetője is 
bekapcsolódik a beszélgetésbe, mert számára  
is ez az építészeti felfogás a meghatározó.  
Mintegy húsz éve ismeri a tervezőgárdát.  
Korábbi munkáltatójánál, a Bau-System Kft.-nél  
is ebben a szellemben tervezett épületeket ki-
viteleztek. Részt vett többek közt Makovecz Imre 
egri uszodájának, a piliscsabai Pázmány Péter  
Katolikus Egyetem, vagy a Herendi Porcelánmanu-
faktúra, és nem utolsósorban a Kós Károly Egye-
sülésnek és a Magyar Művészeti Akadémiának  
is helyet adó Kecske utcai irodaház építésében.
 
− Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy 
személyesen tapasztalhattam meg Makovecz Imre 
kisugárzását, közvetlenségét, ahogy körülvette 
magát a fiatalokkal, és az éltette, amikor átadhatta  
nekik a tudását − mondja Horváth Károly.
− Sokféle házat építettem már, de teljesen más 
érzés természetes anyagokból organikus házat 
építeni. Egy ilyen épületben ugyanis nemcsak az 

építész műalkotása vagy egy megrendelő álma 
valósul meg, hanem a mesteremberek generáci-
ók során átöröklött szakmai tudása, a házépítés  
öröme is kifejeződik − vallja. − Persze ehhez 
hozzájárul az is, hogy a Kós Károly Egyesülés 
tervezőivel az évek során baráti kapcsolat ala-
kult ki, már félszavakból is megértjük egymást. 
− Ezeknek a házaknak lelkük van. A természetes  
anyagok, a természeti formák megérintik az 
embert, behívnak és körülölelnek. A ma annyira  
divatos minimalizmus ehhez képest rideg,  
érzelemmentes, nincs benne semmi személyes, 
ami otthonossá tenné, véleményem szerint  
kényelmetlen. Ezek az épületek egyfajta profiz-
must sugallnak, de bárhol a világon állhatnának, 
ezért gyökértelenek.

Ebből a kétgenerációs szimbiózisból olyan  
művek születtek, mint az újhartyáni templom 
felújított tetőszerkezete, Bugyi község refor-
mátus templomának új homlokzata, valamint a  
nívódíjas épületek: többek között Horváth Zoltán  
ócsai (2) és budakalászi egészségháza, Turi Attila  
és Horváth Zoltán Abonyi Katolikus Közösségi 
Háza (1), Turi Attila zsámbéki Tündérkert Óvodája  
(3), vagy a lajosmizsei Városháza (4) és a Városi  
Művelődési Ház, ez utóbbi Gombkötő Márk szíve 
csücske. Az épületek láttán érthető meg, hogy mit 
is jelent az egykori kőművesnek a szülővárosa. 
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g O M É P  K F T .
A  K ó s  K á r o l y  E g y e s ü l é s  
ú j  t a g j a

F o t ó :  D é n e s  G y ö r g y A tősgyökeres lajosmizsei iparosok legismertebbje Gombkötő Márk, aki negyven éve lett önálló  
kőműves a településen, és családi vállalkozása, az öt nívódíjjal rendelkező Gomép Kft. a térség  
legjelentősebb építőipari-szolgáltató cége. Az ügyvezetővel és vejével, Horváth Károly építésszel  
Rajnai Attila beszélgetett a kőről, a fáról, valamint a hagyomány erejéről.
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