
BEKÖSZÖNTŐ

Az ORSZÁGÉPÍTÖ ezzel a számmal tulajdonképpen 
hazatért.

Ezt a számot a Kós Károly Egyesülés kolozsvári 
találkozójára készítettük elő, amit kolozsvári anü'opozó- 
fusok, művészek, régi barátaink meghívása tett lehető
vé.

Kolozsvár Kós Károly otthona, innen sugárzott szét az 
a -  határokat nem üsztelö szellemiség -  amelynek 
áramába az Egyesülés a saját tevékenységét kívánja 
belefüzni. Amikor folyóiratunknak nevet kerestünk, 
hangsúlyozni akartuk, hogy egyrészt egy létező, ám hol 
visszahőzódó, hol ünnepelt (a valós helyén működni 
ritkán engedett) hagyományhoz kötődünk, mely a 
Kárpát-medence lakóit nem elválasztja, hanem össze
köti; másrészt ennek a hagyományos magatartásnak a 
jövőjét keressük és építjük. így találtunk végül Kós 
Károly neve mellett regényének címére is. Ennél tovább 
keresnünk a címet nem kellett, mert amit legjobb 
meggyőződésünk szerint - e folyóirattal is -  tenni 
kívánunk, hogy építsünk, fizikai, szellemi értelemben, 
s egy tágabb közösség számára, melynek nem földmé
rők mérik ki a határait, azt ez a szó kifejezi.

Az építészet egy volt a nyelvek közül, melyeket Kós 
Károly használt, hogy a maga jónak gondolta világát 
megépítse maga körül, de saját vallomása szerint a 
számára legfontosab nyelv, amit csak kényszerűségből 
cserélt fel irodalommal, szerkesztéssel, könyvkiadással, 
tanítással. Életében azonban soha olyan hosszabb 
időszak nem volt. hogy ne épített volna.

Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni életművére, hogy 
mindazt, ami tehetségéről árulkodott, ami újszerű volt, 
jelentős építészettörténeti érték, azt fiatal korában, az 
első világháború előtt megépítette. Amit otthon épített 
ezután, az csak a mostoha körülményekhez történő 
alkalmazkodás kényszere alatti megalkuvás, eszmé
nyeinek feladása, önmaga ismétlése. Hogy ami nagyot 
alkotott ezután, azt már nem mint építész tette, hanem 
mint író.

De talán csak azért gondoljuk így, mert az általános 
felfogás (és gyakorlat) szerint az építészet az önkifejezés 
legnagyobb szabású lehetősége. Építeni nem más, mint 
majdnem örökéletű személyes nyomot hagyni a termé
szetben, olyan nyomot, ami korszellemen és népszelle
men túl az alkotó sajátos szellemére is utal. Kós 
fiatalkori műveire -  hiszen a századforduló éppen a 
személyesség diadala -  természetesen szintén igaz ez a 
felfogás. A későbbiekre egyre kevésbé. A későbbiekben 
egyre kevésbé ismerhetők fel a jellegzetesen személyes 
vonások. Kós sokszor nem is volt abban a helyzetben, 
hogy elkészült terveinek útját végigkövesse, nem tudta, 
felépültek-e egyáltalán. Sok olyan épülettípusra dolgo
zott ki terveket, melyek tudta és jelenléte nélkül is 
megépíthetők voltak. Eleve úgy is készültek, hogy 
jelenléte nélkülözhető legyen, elég neki magának ponto
san tudnia, mi az, amihez nem kell a kézműveseknek 
magyarázat. Milyen az a ház, melyből sem elvenni, sem 
ahhoz hozzátenni nem kíván építő és építtető. A mester 
jelenléte a távolmaradás képességében van. A szemé
lyesnek valamiféle meghaladása ez, közeledés a hagyo
mányban rejlő egyetemességhez. Nem az anonim építé
szet csodái késztetnek-e a mesterség iránti legnagyobb 
tiszteletre? Nem a legmagasabb rendű tudatos művészi 
tevékenység-e, ami felismerhetetlenül képes a hagyo
mányba beleolvadni olyan korban, mely a hagyományt 
már fenntartani nem tudja? Éppen ezért talán az

egyetlen és utolsó lehetséges lépés a hagyomány 
fenntartása érdekében.

Hogy mi a hagyomány, mi a jelentősége és helyiértéke 
számunkra, azt nagymértékben az építész Kós Károlytól 
tanultuk. A  hatvanas évek végétől a „másképp gondol
kodó" építészek, akik az épített környezetnek nem 
tulajdonítottak magától értetődő elsőbbséget a termé
szettel szemben, akik számára az építészeti formát nem 
a tervezéshez használt rajzeszközök és a kivitelezéshez 
használt technológia határozta meg, akik kételkedtek 
abban, hogy korunk építészete betetőzése minden 
eddigi művészeti és társadalmi törekvésnek és folytat
hatnánk így tovább..., egyre bensőségesebb kapcsolat
ba kerültek a Kós Károly féle magatartással.

Látom, igen ügyetlen vagyok, hogy megtaláljam az ezt 
a magatartást pontosan jellemző szavakat. Hangsúlyoz
ni itt egyébként is azt akarom, hogy ez az elemi erejű 
morális példa az építészet közvetítésével lelt otthonra 
bennünk.

Van egy másik, valószínűleg még nehezebben körülír
ható magatartás, amiről pontosan ugyanez elmondha
tó. Az építész Makovecz Imre révén egy széles kör 
számára az építészet volt sajátos és hatékony terjesztő
je, aktualitását igazoló példája az antropozófiának.

A hatvanas évek vége óta újabb és újabb körök 
szerveződtek Makovecz körül fiatal építészekből, akik 
személyes példája és gyakorlati tevékenységének ered
ményei miatt tartották fontosnak ezt a kapcsolatot. 
Lakáson tartott féllegális mesteriskola, önképző sza
badegyetem, előadássorozatok, a visegrádi nyári tábor 
immár 12 éve tartó környezet- és közösségformáló 
programjai, végül az építészirodai közös munka - 
annak több lépcsőjével -  és az ország több építész- 
irodája és egyéb cégei által létrehozott, eszmei közös
ségen alapuló testvéri együttműködés (a Kós Károly 
Egyesülés) ennek a kapcsolatnak az állomásai.

Ebben a folyamatban a két említett hatás szorosan 
összefonódott és a Kós Károly Egyesülés tevékenységi 
formáiban (szabadiskola, vándoriskola, folyóirat- és 
könyvkiadás) egyaránt jelen van. Ez a két fő impulzus 
szakmai gyakorlatunkban és az azt általában körülvevő 
drámai folyamatok teremtette kapcsolatainkban. Az 
Egyesülés tagjai és szervezetei számára a határainknál 
tágabb földrajzi régióval történő együttműködés -  
annak minden jó l ismert nehézsége ellenére -  elemi 
igény. Az egyes építészirodákban a vándoriskola 
hallgatóin kívül kisebb-nagyobb rendszerességgel 
dolgoznak külföldi fiatalok is, közöttük olyanok is, akik 
a szomszédos országokból érkeztek.

Folyóiratunkat is szeretnénk, -  mindaddig remény
kedve ennek lehetőségében, ameddig fenntartásának 
anyagi gondjai a kiadást lehetetlenné nem teszik -  
ennek az együttműködésnek, a kölcsönös tájékozta
tásnak a szolgálatába állítani. Nem hisszük, hogy csak 
nekünk volna közölni valónk, szerény lehetőségeink 
szerint igyekeztünk eddig is írásokat kérni a tágabb 
környezetünkből, hogy az együttműködés valóban 
kölcsönös és alkotó legyen.

Kolozsvári konferenciánkhoz tartozó előkészületeink 
része volt, hogy a rendelkezésünkre álló kommuniká
ciós csatornákon kértük meghívóinkat, hogy részlete
sen számoljanak be saját tevékenységükről, elsősorban 
az új. kolozsvári Waldorf-óvoda építéséről. Másfajta 
anyagokat kaptunk ehelyett, melyeket örömmel köz
lünk, és továbbra is várjuk azokat az aktuális gondola
taikat, híreiket, munkáikat, melyek a politikai-hatalmi 
manipulációktól. Kelet- Közép-Európában mind
annyiunkba mélyen belerögzödött előítéletektől, gya
nakvástól mentes „országépítés" ügyét szolgálják. (G.J.)
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