
KAMPIS MIKLÓS HATVANADIK ÉVE

Ha hatvan éves lesz az em ber... Mennyien vagyunk vajon, akik hatvan évesek le
szünk, s úgy gondoljuk mindannyian: igen, el kell fogadnunk, ez volt a z  életünk, nem  
több, nem  kevesebb, nem más, pedig hát...

Ha még hozzáveszem ehhez azt is, mióta, hány ezer és ezer esztendő óta újra és 
újra lesznek hatvan évesek, akik mind megálltak, mint mi is, és riadtan, kissé törődötten 
azt mondták: ez  volt a z  élet, a z  én életem volt ez, melynek főszereplője, bírája, áldozata  
és végrehajtója bizony, én magam voltam. De hát ki is voltam én? És most, rövid és hom á
lyos jövőm m el m it is kezdhetnék; m i lesz velem? Igen: m i lesz velem? -  ezt kérdezik a 
hatvan évesek, amikor megérzik maguk előtt a hatalmas falat, amelyen kapu nem látha
tó; az élet végét.

Ha az eltelt hatvan évet nézem, mi lehetett az elmúlt hatvan év valakinek, aki Ma
gyarország összeomlása idején tíz éves volt., aki látta a lángoló királyi várat, akinek az 
apját az új helytartóság elviteti, aki a kihallgatásokon félvak lesz a lámpázástól, akit 
kitelepítenek, aki vonaton jár a technikumba naponta, akit elhagy a meggyötört apa, 
akinek festőművész anyja homlokzatokat és térképeket színez egy értelmetlen tervezőin
tézetben, hogy jusson zsíros kenyérre, aki testvérével és anyjával a Széher útra költözhet, 
és újra budapesti lakos lehet, aki csodával határos módon bekerülhet a Műegyetemre, 
aki évfolyamelső lesz, művelt és okos, a többieknek irigyelt és tisztelt példakép. Megnő
sül, fiai születnek, ablaktalan szobában lakik, később feltör egy mosókonyhát, onnan 
karhatalommal kirakják, majd lakik a vállalati étterem és díszterem színpadán a függöny 
mögött, míg évek múltán jogot nem szerez arra, hogy beköltözhessen egy másfélszobás 
lakásba.

Testvérét, ki orvos szeretne lenni, nem veszik fel egyetemre. Pécsre, az orvosira 
szeretne bejutni; fűtő lesz, hogy X-es származása helyett f iz ik a i m unkás  felirat kerüljön 
a személyi lapjára; így talán sikerül -  de nem. Novellákat ír, újságíró lesz, míg a rák fia
talon meg nem öli. Utána nemsokára elmegy a kedves festőművész anya, majd az apa 
is. Nagyobbik fiát tizenhét éves korában megölik, s a gyász évek múltán elviszi a felesé
gét, Piroskát. Gáborral, kisebbik fiával marad az addigra megbolydult és átalakuló Ma
gyarországon, immár hatvan évesen.

A  fiatal férj és kezdő építész fénye és vezető szelleme lesz a saját romjában ülő-, 
porlepett kaposvári építészeti életnek. A tervezőiroda európai szempontokat, igényessé
get nyer általa. Személye természetesen szellemi erjedést és konfliktusokat jelent So- 
mogyország veres álmokat álmodó világában. A szabad szellemi életnek baráti összejö
veteleket szervez, megszervezi a Dél-dunántúli Stúdiót, kurzusokkal, vendégelőadókkal 
egy olyan világban, amelyben már kiölték a szellemet az építészeti gondolkodásból. Eb
ben az embertelen világban európai szellemének és szívének mindig volt adnivalója, fi
gyelme, csöndes baráti szava, jeltelen, sokszor észrevehetetlen igyekezete, szervező ere
je arra, hogy a többinek jobb legyen. A jobb időkben, a nyolcvanas években a szemé
lyes sorscsapások ellenére alapítója, megfontolt szervezője a Kós Károly Egyesülésnek, a 
Vándoriskolának, a Szabad Oktatási Fórumnak; egy több, mint ezer fős társaság szellemi 
motorja, lelkiismeretes igazgatója.

Ha Kampis Miklós hatvan événél megállunk, és fejet hajtunk egy áldozatos és le
gendás élet előtt, ne szégyelljünk egy könnycseppet letörölni szemünkről, és egyszer
smind bátran emeljük fel szívünket a Magasságos Úristenhez, mert elmondhatjuk: nem 
akárkinek: a  hatvan éves Kampis Miklósnak vagyunk kortársai, barátai.

Köszöntőm a barátság minden melegével Kampis Miklós Igazgató Urat. Az Ég adjon 
erőt emelt fővel rálátni életének elmúlt éveire, és engedjen sürgető kérésünknek: aktí
van, a tőle megszokott buzgalommal továbbra is legyen társunk az utolsó napig.
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