
szervességre fordított figyelem. Szélesebb értelemben 
ugyanez elmondható a képzőművészetek történetére is.

Az egyféleképpen felfogott modernizmus úgyneve
zett válsága idején, a óO-as években jelentek meg az első 
olyan munkák, amelyek összetettebbnek -  következés
képpen nem válságban levőnek -  mutatták a modern 
művészetet. Read 1964-es, A m odern szobrászai története 
című könyve tárgyalta először a vitaiizmust irányzatként; 
Peter Collins Változó eszm ék a  m odern  építészetben  című 
műve 19ó5-ben az építészet biológiai analógiáját. Ezek a 
nálunk jól ismert, de más könyvek is a biológia és az alko
tófolyamat, az esztétikum összefüggéseit éppen akkor tár
ták fel, amikor újra kiadták az angol organicista filozófus, 
Alfréd North Whitehead A g on d o lkod ás m ód jai cím ű  
könyvét. E szerzők kezdeményezései után az organikus 
építészet és művészet a 90-es években lett mélyebb elem
zések tárgya (Carolina von Eck: O rganicizm us a  XX. sz á 
z a d i építészetben , 1994; Olivér A Botár doktori disszertá
ciója a bolognai egyetemen, 1988).

Biologizmus, életfilozófia, energeticizmus, monizmus, 
organicizmus, vitaiizmus, environmentalizmus a biológiá
ból ágaztak el a századfordulón. Buffon 1749-es H istoire 
n atu relle-je után Lamarck még együtt foglalkozott az élő 
formákkal (funkcióikkal összefüggésben), fejlődésükkel 
és a fejlődés okának nevezett környezettel. Az egyes rész; 
annak élő mivolta és összefüggései eltérő súllyal, de mind
egyik tudományos izm u sn ak  alapjai maradtak. Azt, hogy 
egy világműködés részei vagyunk, még ha ennek idő- és 
térbeliségét -  határok nélkül -  felfogni képtelenek is, a 
biológiai világképből megérthetjük. Ezen belül az organi
cizmus élő szervezetnek tekinti az univerzumot; egymás
tól függő szervek kompozíciójának (ahogyan Sulilvan is 
mondta), amelyben az élő szerv a növekedés lehetőségé
vel rendelkezik, de mindig összefüggésben az összes töb
bi szerv működésével. Minden, amit a vitális erők és élő 
szervezetek ellen teszünk (amibe az emberi szellem is 
beletartozik kifejlődvén a lélekben ugyanúgy, mint bár
mely biologikum), a Világegyetem romlását idézi elő.

A századforduló művészetelmélete (Worringer) szerint 
a műalkotás is organizmus, a természet mellett létező; vele 
egyenértékű. Ezt a gondolatot elsősorban a XIX. századi 
angol művészetelmélet (Coleridge, Ruskin, Morris) készí
tette elő, támaszkodva a biológia angol iskolájának (Dar
win, Spencer) eredményeire, de a francia (Rousseau) és 
német tudományosság, filozófia (Goethe, Herder, Hum
boldt) is táptalaja volt az új művészet-és ép ítésze te lm élet
nek (Perret, Viollet-le-Duc), a viLalista filozófiának (Berg
son), és -  hogy csak a legnagyobbakat említsem -  Csont- 
váry Kosztka Tivadar, Frank Lloyd Wright művészetének, 
Patrick Geddes várostervezési koncepciójának, és lénye
gében az egész szecessziónak is, aminek a formai jegye
ken túli mélységét épp a vitaiizmus vagy organicizmus 
segítségéve! tárhatjuk fel. Ugyanez érvényes a konstrukti
vizmus (a Bauhaus vagy Le Corbusier) összetettségére; 
az angol modern művészetre (Herbert Read köre) vagy a 
magyar konstruktív szürrealizmusra és absztrakcióra; a 
francia gyökerekből táplálkozó Martyn Ferenc festészetére 
és a németországi tapasztalatokból egységes egészet 
kidolgozó Kállai Ernő bioromantikájára.

E vázlatos összefoglaló csak arra szolgál, hogy 
átideologizált és -politizált mai világunkban felhívja a 
figyelmet a modem kor egyik leglényegesebb és standard 
építőkövére; a természeti tanulmányokkal megalapozott, 
a civilizációt a világegész működésével összhangba hozó 
organicista szemléletre, ami nem feltétlenül az új és a fej
lődés elkötelezettje, de aminek jegyében a világ, az ember 
és alkotásainak komplexitásán belül mág számtalan terü
let vár felfedezésre, megmutatkozásra.

Kálmán István, 
a Kós Károly Egyesülés Szabad 

Főiskolájának igazgatója

A Kós Károly Egyesülés létrejöttét hosszú történet előzte 
meg, ami a hatvanas évek elején kezdődött. Akkor kezdett 
kialakulni az élő magyar építészeti mozgalom. Azok az 
építészek, akik ehhez csatlakoztak, az építészet fogalmát 
sokkal tágabb értelemben fogták föl, mint a szakma leg
több művelője. Ezért történt, hogy amikor a mozgalom 
intézményes formát teremtett magának, akkor nem építé
szeti egyesülést alakított, hanem a Kós Károly Vállalko
zási, Oktatási és Kutatási Egyesülést. A név jelzi, hogy az 
egyesülés tagjai az oktatási tevékenységet, a jövő nemze
dékkel való foglalkozást kezdettől fogva fontosnak tartot
ták. Az Egyesülés tíz éve folyamatosan fenntart különféle 
oktatási tevékenységeket, a Vándoriskolát, a Szabadisko
lát, a Szabad Oktatási Fórumot, most pedig előállt egy 
kétéves Szabad Főiskola programjával.

Mi teszi szükségessé a jövőről való ilyen gondosko
dást? Egyre világosabban látjuk, hogy hosszú távon meg
tervezik az életünket. A jövőt három területen tervezik 
meg a számunkra, ebből az első a g a z d a sá g i élet. Az 
elmúlt évszázadokban a gazdaság döntő változásokon 
ment keresztül, amíg a középkor még túlnyomóan 
önellátó gazdasága átalkakuk nemzetgazdasággá, aztán 
világkereskedelemmé és napjainkra világgazdasággá. 
Látjuk, hogy ebben a világgazdaságban egy egész Földet 
átfogó hatalom bontakozik ki. Ez azért lehetséges, mert 
érvényes maradt föld, a munka és a pénz áru volta és 
mindaddig, ameddig a tőke áru, addig lehetséges lesz, 
hogy egyes emberek, egyes érdekcsoportok az egész 
világra kiterjedő gazdasági hatalomra tegyenek szert. Ez 
bizonyos fölmérések szerint mindössze körülbelül 300 
embert jelent.

A második terület a p o litik a i élet, az állam. Ezen a 
területen is hasonló változások mentek végbe ugyenezek 
alatt az évszázadok alatt. Ismerjük a reneszánsz államot, 
a fejedelmi államot, a Franciaországban kialakult abszolu
tizmust és a Németországban kialkult felvilágosult abszo
lutizmust. Az egész történet személyekhez volt kötve, 
mindegy, hogy ezek felvilágosult uralkodók voltak-e vagy 
despoták. Ezek a személyek azonban egyszerre csak 
visszavonultak a hatalomból, miközben az általuk létre
hozott központosított, bürokratikus szervezetű államha
talom megmaradt és a mai napig személytelenül működik.
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Egyesek egy egész Európára kiterjedő államot akarnak 
ilyen alapokon megszervezni, ami csupán annak a gazda
sági világhatalomnak a strómanja volna, ami a másik olda
lon kialakult. A gazdaságot, jól látjuk, egy angolszász
amerikai fölény jellemzi, a politikai viszonyokban egy 
francia túlsúly akar érvényesülni.

A harmadik terület a kultúra, amire nincs szükség. A 
kultúrát ki kell iktatni, mert veszedelmes és ez egyúttal 
azt is jelenti, hogy Közép-Európát vagy Kelet-Közép-Euró- 
pát ki kell iktatni, az új politikában csak szolgáló szerepet 
szánnak neki, esetleg nagyobb jóléttel, mint amivel koráb
ban rendelkezett. Az emberi lelkek feletti uralmat pedig 
a római katolikus egyháznak kell átvennie.

Ez az a hosszú távú terv, amit nem évtizedek, hanem 
évszázadok óta készítenek elő, ez az a jövőkép, amit a 
fiatalok elé állítanak, Ilyen a magyarul is megjelent Ilun- 
tington-könyv, A civ ilizációk  összecsapása és a  világrend  
áta laku lása, ahol ez nagyon szépen le van írva, és egy 
földrajzi törésvonal is fel van rajzolva az újabb permanens 
konfrontáció kér területe között. Ez a jövőkép zseniálisnak 
tűnik, zseniális is, csak hamis. Hamis, mert nem a valóság
ra épül. A jövő a gyermekekben van. A jövővel foglalkoz
ni, azt jelenti, hogy a gyermekekkel foglalkozni, őket 
felnevelni. Ezért nem véletlen, hogy az Egyesülés, 
amennyire képes, felvállalja ezt a feladatot. Csatlakozni 
tud egy Európában már meglévő nevelési módszerhez, 
amely 1919-ben Rudolf Steiner kezdeményezéséből nőtt 
ki, a Waldorf-pedagógiához. Ez lehetővé teszi, hogy az 
eredendően jó személyes képességekkel megszülető em
berek a képességeiket szabadon ki mdják bontakoztatni 
és azt a világot, amelyben felnőnek, alapjaiból kiindulva 
megváltoztassák. Ha sikerül a gyermek képességeinek 
szabadon kifejlődniük, ha sikerül szabad emberként fel
nőniük, akkor ez az egész hosszú távra kidolgozott jövő
kép a semmibe fog tűnni, mert az igazi jövőt azok a gyö
nyörű gyermekek hordozzák, akiket magunk körül látha
tunk.

A mi tevékenységünk nem a gyermekek nevelésére 
irányul, hanem ennek a folytatására, az új szabad főiskola 
olyan önigazgatású intézmény, amely független az állam 
monopolisztikus befolyásától és a gazdasági kényszerek
től. Ez lehetséges. Hogyan jön létre egy szabad intézmény, 
egész struktúrájával, jogrendjével, gazdasági biztonságá
val, hogy ne az állami költségvetésre, a gazdaság profit
érdekeire támaszkodjon? A szeptemberben elindult főis
kola erre tesz kísérletet, a tanárok a diákokkal összefogva 
próbálják ezt a feledatot megoldani. Természetesen létezik 
oktatási program is, a folytatása annak, ami korábban is a 
fő törkvésünk volt, hogy egyensúlyt teremtsünk az egyol
dalú, természettudományosán orientált materialista szem
lélet és az ugyancsak egyoldalú idealista világkép között. 
Úgy gondoljuk, hogy a mindennapi élet problémáit meg
oldani képes emberekre van szükség, nem széplelkekre 
és nem rutinos profikra. Az elmúlt évtizedek alatt megta
pasztaltuk, hogy az egyoldalú idealista illúziók szükség
szerűen totalitárius rendszerekhez vezetnek, akármilyen 
nagyszerűek is ezek az illúziók és most megtapasztaljuk, 
hogy az egyoldalú materialista szemlélet hogy teremt 
káoszt egy társadalomban, amely végül, ha tartósan fenn

maradna, a társadalom feloldódásához vezetne. Új, valósá
gos szemléletre van szükségünk. A főiskola tanárai kivétel 
nélkül olyan vállalkozók, akik az elmúlt évek, évtizedek 
során bebizonyították, hogy a szellemi felfogásuk és a 
gyakorlati élet között tudnak hidat építeni. Továbbra is 
szellemi forrrást jelent a tanárok számára Steiner antro- 
pozófiai orientációjú szellemtudományos szemlélete. Nem 
új ismereteket akamnk közreadni, hanem azt szeretnénk 
elérni, hogy a világot más szemmel nézzék a diákjaink, 
megváltozzon az emberszemléletük, természetszemléle
tük és társadalomszemléletük.

Kampis Miklós, építész, 
a Kós Károly Egyesülés igazgatója

Ahogy azt előre meg lehetett jósolni, családias légkörben 
fejezzük be ezt az egyedülálló ünnepet. A szép előadások 
és gondolatok után szeretnék visszatérni az Egyesüléshez 
és ilyen összefüggésben szólni néhányí szót a múltról, a 
jelenről és a jövőről.

Mélységes mély a múltnak kútja -  írja Thomas Mann 
Jó z se f és testvérei című regényében, amelyben a legtehet
ségesebb testvért hol egy mély kútban helyezik el, hol 
rabszolgának adják el. Engem ez a kép tulajdonképpen 
az összes előadás és problémafelvetés fényében egy kicsit 
a saját helyzetünkre emlékeztet, mert vagy egy mély kút
ban fogjuk végezni, vagy rabszolgakereskedőknek fog
nak eladni. Ez az általános háttér ahhoz, amit mondani 
szeretnék.

A Kós Károly Egyesülés mindenekelőtt egy szemléle
tet jelent a számomra, ami mögött rendkívül mély szellemi
ség rejlik. Tessék visszamlékezni az Egyesülés konferen
ciáira. nemcsak itt, hanem azokon is nagyszerű előadások 
sora hangzott el; ez a szemlélet igenis komoly erőt képvi
sel Ha visszatekintünk az elmúlt tíz esztendőre, ami már 
történelemmé vált, visszatekintünk az első összejövetelre, 
amely egészen pontosan 1988. december 10-én zajlott egy 
éppen frissen megalakult és létéért küzdő kisszövetkezet 
nyavalyás kis tanácstermében, ahol amegszületett az elha
tározás, hogy egy közös .szervezetet hozzunk létre, amely
nek a világrajötte 1989 júniusában történt, és ha innen
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