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don használhatja és használja is, akárcsak a költõ
anyanyelvét.” (Bartók Breviárium)

A hagyomány, a szerves építészet és az ökológia
egymást hitelesítõ fogalmak.

Így van! Eleink alapvetõen az ökológia szempont-
jainak megfelelõen éltek, gondolkodtak és alkottak. Jó
példa erre a parasztporta, a parasztház, bármelyik kul-
túra területén vizsgáljuk is. Funkcionális kialakítása,
szerkesztésmódja, anyaghasználata kiérlelt és gazda-
ságos. Nincsenek felesleges terek, túlméretezett szer-
kezetek, tájidegen anyaghasználat. Arányrendszere,
formanyelve, díszítésmódja megfontolt, visszafogott,
harmonikus. Csak annyira individuális, hogy diszkréten
mutassa egyediségét, de környezetébe jól illeszkedjen.

Egy kis õrségi faluban nõttem fel, és jól emlékszem,
hogy az 1950-es évek elején még éltek a hagyományok,
amelyek szelíden, de határozottan szabályozták a falu-
közösség életét. A gazdálkodás, az életvitel pedig pél-
dásan megfelelt az ökológia szabályainak. Számomra
nyilvánvaló, hogy az ökológia a hagyomány szerves

része. Az ipari civilizáció, a haszonalapú manipuláció,
a fogyasztói társadalom kiteljesedése szétzilálta ezt
az egységet. Ez a zavart állapot teszi szükségessé
azt, hogy külön, hangsúlyozottan foglalkozzunk az öko-
lógiával, és szempontjait újra és újra visszaépítsük a
mindennapi tevékenységünkbe, életvitelünkbe. Ami tehát
régen magától értetõdõ volt, azt most újra meg kell
tanulni, és lehetõség szerint alkalmazhatóvá kell tenni.

Összegezve tehát a három fogalom: a hagyomány,
az ökológia és a szerves építészet szorosan összetar-
tozik, és azt tartom valóban szerves építészetnek,
mely arányosan épít a hagyományra és megfelel az
ökológia alapvetõ szempontjainak is. Ez a felfogás
motiválja szakmai céljaimat is. Mai anyagokból, kor-
szerû technikával egyszerû, de hagyománytisztelõ
épületeket szeretnék megvalósítani. Olyanokat, mel-
yek arányos ráfordítással hozhatók létre és hosszú
az erkölcsi és fizikai avulási idejük. Tudom, egysze-
rûen hangzik, de roppant nehéz megvalósítani.

(Kurucz Szabolcs interjúja)

Hogyan kerültél kapcsolatba a szerves építészettel?
1965 körül Kálmán István és Makovecz Imre unszolá-
sára kezdtem foglalkozni az antropozófiával. Nekem
ez nehéz küzdelmet jelentett, elolvastam A szabadság
filozófiája és a Hogyan ismerjük meg a magasabb vilá-
gokat címû mûveket. Így kerültem kapcsolatba ezzel
a szellemi forrással, amely a szerves gondolkodás for-
rásának tekinthetõ. Nyilván nem csak ez az egy forrás
van, hanem van még sok más is, de ez biztosan az
európai emberhez szól és a huszadik században. Még
a század vége fele is nyugodtan lehet vele foglalkozni.
Szóval ezzel a szemlélettel ismerkedtem, magyarul
gyötrõdtem vagy 10 évig.

Az antropozófia akkoriban nem volt a köztudatban?
Abszolút nem, „szamizdatban” volt meg az összes
létezõ irodalom, amivel rendelkeztem. 1975 körül úgy
éreztem, amit megértettem, azt már nem lehet magam-
ban tartani, s elkezdtem tanítani a lakásomon. A sza-
badság filozófiáját három szamizdatból gépeltem újra,
öt oldalanként, s a három mindegyike más-más amatõr
fordítás volt. Mondatonként kiválasztottam azt a válto-
zatot, amelyik a legtöbbet mondta, s ha egyiket sem
találtam jónak, csináltam egy negyediket. Így született
meg az a kötet, amelybõl Turi Attiláék és a többiek
évekkel késõbb a MÉSZ-ben tartott kurzuson tanultak.
Ennek három példányát késõbb az a társaság aranyo-
zott kötésben készítette el, és az egyiket én kaptam
tiszteletpéldányként. 1989-ben a Goetheanum könyvtá-
rában mint a mû „hiteles” magyar fordításával találkoz-

tam vele. Azért vagyok biztos benne, mert a gépelésnél
mindjárt az elsõ mondatot elszúrtam, kihagytam egy
szót. Piroska, a feleségem beírta a saját kezével, hogy
„lelki”. Kinyitom Dornachban ezt a könyvet – Piroska
már nem élt akkor –, s ott van a másolatban a kézzel
írott szó.

Négy vagy öt kollegámmal együtt csináltuk ezt a
szemináriumszerû tanulást hét éven át. Eközben rájöt-
tünk, hogy ez önmagában nem elég. Az nem lehet,
hogy a tervezési gyakorlatban ne jelenjen meg semmi
abból, amit esténként tanulunk. 1970 körül Csete Gyur-
káék elkezdtek dolgozni Pécsett, következésképp a
kapcsolat azonnal kialakult. Jóllehet, ez nem volt na-
gyon intenzív, de éreztük, hogy ez a társaság hatalmas
szövetséget jelent.

Õk más forrásból táplálkoztak.
Õk alapvetõen a népi gyökerektõl indultak. De mi is
épp akkoriban, 1968-tól kezdtük el fölmérni Somogy
megye népi mûemlékeit, s elkezdtük csinálni a szennai
falumúzeumot. Ezért pontosan tudtuk, hogy õk mirõl
beszélnek, pontosan tudtuk, hogy milyen iszonyatos
munka áll mögöttük, mennyi fölhalmozott tudás. Cseté-
ék mindennapi tervezõi gyakorlata és az elméleti háttér
teljes egységben volt. A szemléletük rögtön megjelent
az építészetükben. De az együttmûködés nem lehetett
hosszú,összesen körülbelül öt évig hagyták õket sza-
badon dolgozni, és azalatt legfeljebb negyedévente
egyszer találkoztunk. Õk hozták el Kaposvárra például
Lükõ Gábort, aki a tervezõirodai KISZ-klubban tartott
elõadást.

Kampis Miklós
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Az antropozófiával való találkozás véletlen
vagy törvényszerû dolog volt?
Éppen az antropozófia felfogása szerint nincs is vélet-
len. Mi 1961-ben mentünk dolgozni Kaposvárra. Hamar
rájöttünk, hogy vagy megesz a város bennünket és
megfulladunk, inni fogunk vagy kártyázni vagy kitalá-
lunk egy kapcsolatrendszert, amely a felszínen tud
tartani. Akkor mentem el Imréékhez, s õk javasolták,
hogy Steiner könyveivel foglalkozzam.

Visszatérek az alapproblémánkhoz, hogy a napi
gyakorlat és az antropozófiával való foglalkozás nem
azonnal kapcsolódott össze, ezt már az antropozófia
ismeretében, tudatosan kezdtük el kialakítani. Ebben
a Csetéékkel való kapcsolat nagyon segített. 1976 kö-
rül elkészítettem a Dél-Dunántúli Építész Stúdió terve-
zetét. Azt mondtam, csináljunk olyan stúdiót, ahol 60-
70 építész van együtt, nem csak az 5-10 kaposvári
kolléga, akkor a közös szellemi továbbképzést meg
tudjuk szervezni. A program úgy indult, hogy Makovecz
Imre tartott egy elõadást a népmûvészeti kutatásairól,
ez meg is jelent a Naplójában.

Kik voltak az Építész Stúdió tagjai?
Kaposvár, Pécs, Szekszárd, Zalaegerszeg, ez volt a
négy legfontosabb város. Pap Gábort akartam fölkérni,
hogy az egész vezénylését lássa el, csakhogy közben
Csetéék Ifjúsági Irodáját a tulipán-vitát követõen meg-
szüntették, s Gábor azt mondta, hogy õ olyan helyre
nem jön, ahol ilyen dolgok történnek. Mondtam, hogy
ezt nem mi csináltuk, de akkor még nem láttam át,
hogy pontosan mi is történik, Csete Gyurka nyilván jól
tudta. Ha utólag úgy érzi, hogy a Dél-Dunántúli Stúdiót
ellenük kezdtük csinálni, az hatalmas tévedés. Azt
kértem Pap Gábortól – nagyon kellemetlen, hosszú
beszélgetésem volt vele –, hogy legalább mondjon olyan
elõadókat, akiket õ meghívna, majd én meghívom
õket. Így ismerkedtünk meg Ferenc Csaba fizikussal,
aki kozmológiát tanított és Molnár V. Józseffel, aki a
mai napig friss szellemi forrás a számunkra. Fölépítet-
tem az egész éves programot, negyedévenként talál-
kozott a társaság, 60-70 fõ, ami iszonyatosan nagy
dolog volt akkoriban, s természetesen a MÉSZ pécsi
csoportja dicsekedett az eredménnyel.

Ezt akkor támogatták?
Ez nagyon bonyolult, mert a Szövetség maga támoga-
tott dolog volt. A pécsi csoportja már egy kicsit kiesett
a látókörbõl, mert a budapestiek azt sem tudják, hogy
merre van Pécs, pláne Kaposvár. Erre kicsit kevésbé
figyeltek oda, s még ennek az alrendszere volt a Dél-
Dunántúli Építész Stúdió, amire már a kutya nem figyelt
oda. A lustaság nagyon fontos tényezõ: mikor elõad-
tam, hogy mit akarunk csinálni, elkezdtek kritizálni, s
amikor mindenki elmondta a véleményét, a végén azt
mondták, hogy most megkérjük a Kampist, hogy ezt
csinálja meg. Innen kezdve azt csinálhattam, amit
akartam.

Kaposvárott Csetéék hatása volt elsõdleges?
Igen, mert a felfogásuk nagyon kemény volt. Tanksze-
rûen nyomultak elõre, ezért is ütköztek a legnagyobb
ellenállásba; ezt azonnal megérezte Major Máté meg
a többiek, hogy ez így nem mehet tovább. Teljes gõzzel
mentek elõre, s egy pillanatig nem alkudtak meg a
hatalommal. Ez nagyon tiszta és tisztességes dolog,
csak az a baj, hogy az ellenség is világosan látja a
helyzetet, s azonnal reagál.

De ettõl függetlenül azt lehet mondani,
hogy hiába szüntették meg a Pécs Csoportot…
Persze, mert a tagjai elmentek Szolnokra, Keszthelyre,
Budapestre. De már sosem fogjuk megtudni, mi lett
volna, ha nem robbantják fel akkor az Ifjúsági Irodát.
Mindenesetre aki Orfûn jár és megnézi a forrásházat,
az utána másképpen gondolkodik az építészetrõl. Akár
laikus, akár kolléga. Annyit mindenesetre meg kell,
hogy értsen, hogy szabadabban lehet gondolkodni az
építészetrõl és az építészeti formálásról, mint
korábban.

A követõkkel mi a helyzet?
A Pécs Csoport kifejezett követõirõl nem tudok. Talán
éppen azért, mert szétválasztották õket, nem voltak
képesek rá, hogy egységes iskolát csináljanak, hanem
bizonyos elszigeteltségben folytatták a munkájukat.
Akik most például Jankovics Tibor mellett dolgoznak,
részben a Vándoriskolától kerültek oda, õk már nem
kizárólag a pécsiek utódai, ez egy vegyes dolog. A
nyolcvanas években sok új történt. Makovecz önálló
irodát kezdett vinni, elõször a Lánchíd utcában, Nagy
Ervinnel és Koppány Zoltánnal közösen. Mert tudjátok:
MAKONA= MAkovecz + KOppány + NAgy.

A hivatalos változat: MAgasépítés KOrszerû
NormAtívákkal. Mert nem lehetett
személynevekbõl cégnevet alkotni.

Kaposvár, tervezett köztemetõ helyszínrajza
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A lényeg az, hogy ezek az emberek elkezdtek ott
együtt dolgozni, a 80-as években ezek a korábbi félle-
gális formációk bizonyos értelemben polgárjogot nyer-
tek. Kaposvárott ez úgy nézett ki, hogy olyan pályáza-
tokon (Hollókõ, Pannonhalma, Velence), amelyek a
falusi léptéket lényegesen nem haladták meg, s ahol
valahogy a népi építészettel kapcsolatos dolgokat kel-
lett kezelni, többnyire elvittük az elsõ díjakat, s a többi-
eket a guta kerülgette, mert mi fekete lovak voltunk.
Fogalmuk sem volt, hogy ki jön Pannonhalmára Ka-
posvárról. Aztán megterveztük a kaposvári temetõt
1983-ban. Tizenketten terveztük, Lõrincz Ferenc s jó-
magam voltunk a vezetõ tervezõk. A helyet Lõrincz
találta meg, mint akkori városi fõépítész, s egy kitûnõ-
en tagolt struktúrát sikerült kialakítanunk, amely az
ember felépítését tükrözi. Ez két részbõl áll, középen
van az Én, ahol az örökmécses ég. Ez a terv a társaság
toronymagasan legjobb munkája volt, amibe mindazt
a tudást bele tudtuk vinni, amivel a hosszú elméleti
felkészülés után rendelkeztünk. Sajnos nem épült meg
belõle semmi, ellopták a pénzt, másra használták. En-
nek a tervezésnek a kapcsán jöttünk rá, hogy a fiatalok
nevelése nem romantikus eszmefuttatás eredménye,
hanem nagyon egyszerûen a gyakorlat: mire a temetõ
teljesen elkészült volna, mondjuk ötven év alatt, addigra
egyetlen ember sem élne azok közül, akik tervezték.
De ha továbbadjuk az elveket azoknak, akik majd az
egyes ütemeket megvalósítják, akkor a koncepció
fennmarad. Nálam 7 évvel fiatalabb Lõrincz Feri, nála
7 évvel fiatalabb Gáts Andris, kell, hogy legyenek újab-
bak, akikre számíthatunk. Nem arról van szó, hogy én
szeretem-e a fiatalokat, hanem nagyon konkrét kény-
szer ennek a folyamatnak a fenntartása, különben jön
valaki, aki semmit nem ért az egészbõl és derékszö-
gûre áttervezi. És akkor vége a világnak.

A temetõ rendszerét két dolog motiválta. Az egyik
a helyszín: a területen két domb van, középen egy
völgy, arra szerveztük rá az egészet, abban helyezke-
dett el a ravatalozó és a többi közös funkció. A másik
az antropozófia volt, annak alapján jött létre a hetes
tagozódás. Kidolgoztuk a temetõ egész szertartás-
rendjét is, ami részben a hagyományokra épült. A 12
ember nem egyformán vett részt a rajzolásban, hanem
temetõvel kapcsolatos témákat dolgoztak fel, Szabó
Tünde foglalkozott a hagyományos magyar temetke-
zéssel: milyen fákat hova ültettek, hogy vitték a halot-

tat, stb. Szabó Tibor a modern temetõket vizsgálta
meg Németországban, Skandináviában, abból készített
egy tanulmányt. Ezeket ismertették a többiekkel, és
amit lehetett, beledolgoztuk a tervünkbe. Három évig
terveztük, s állítom, hogy ennél nagyobb és komplet-
tebb munkát temetõvel kapcsolatban más sem csinált.

Az antropozófia oktatását is
más keretek között folytattad.
A visegrádi táborok résztvevõi közül Taksás Mihály hívott
föl, hogy Imre bácsi folyton az antropozófiára hivatkozik,
de hogy mi az, azt nem mondja meg. Erre bementek a
marxista tanszékre érdeklõdni, azok továbbküldték õket
Vámossy Ferenchez, õ meg hozzám irányította õket.
Szóval alakult Makovecz körül az új generáció: nyugodtan
mondhatjuk rájuk, hogy követõk. Ennek van egy
filozófiája. Bartók Béla meg Lechner Ödön azért nem
tudtak iskolát csinálni, mert azt mondták rájuk, hogy
akkora zsenik, hogy amit csinálnak, úgyse lehet utánuk
csinálni. Ezzel el is intézték õket, hogy ne tudjanak
beleízesülni a magyar kultúrába. Egyszerûen nem tudtak
kultúrát teremteni a szó tágabb értelmében. Kodály az
énekkarokkal, a szolmizációs módszerével már sokkal
szélesebb körben tudott hatni. Makovecz is azt gondolta,
hogy iskolát kell csinálni, hogy a szerves gondolkodás-
nak maradandó és széleskörû hatása legyen, és be tudjon
épülni a mai magyar kultúrába. Enélkül remény sincs a
folytatásra, marad a szokásos szöveg: a Makovecz az
más, õ egy zseni. Innentõl kezdve mindenki kockákat
fog csinálni, s köztük lesz a Makovecznek egy krumplija.
Ebbõl nem lesz szerves kultúra.

Tulajdonképpen a magán mesteriskolák folytatód-
tak a most már nyitott és a MÉSZ épületében tartott
antropozófiai kurzussal a 80-as évek közepén.

Érdekes még az építészkamara ügye, mert az sem
független az eddig elmondottaktól. Ma már mindenki
azt mondja, õ volt az elsõ, aki a kamara szót elõször
kiejtette a száján, az én emlékeim szerint az 1985-ös
MÉSZ közgyûlésen történt, a Kertészeti Egyetemen,
hogy Callmeyer Ferenc felállt a kamara újjáalakításának
ötletével, erre Makovecz is elkezdett beszélni, mire
Somogyi miniszter úr azt mondta, hogy ne tessék ké-
rem a pártunkat és kormányunkat itten bírálni. Termé-
szetesen akkor, abban a konstrukcióban, ahol a párt
megmondta a miniszternek, a miniszter a nem tudom
kinek, hogy mit csinálhat, szó sem lehetett egy félcivil
szervezetrõl, amely a szakmát megszervezi önállóan
és önelvûen. De a kezdeményezés nagyon fontos volt,
mert ebbõl következett, hogy – emlékeim szerint –
1990-ben, az akkori közgyûlésen Ertsey Attiláék föláll-
tak, azt mondták, hogy a sok dumából elég, meg kell
szervezni az építészkamarát, egy tíz fõbõl álló bizott-
ságot kell létrehozni, amely a kamarát elõkészíti. A
bizottságból Ertsey volt a legfiatalabb, Vámossy a leg-
öregebb, benne volt Makovecz, Bodonyi, Kaszab Ákos
és én is. Ez a tíz ember, akik között voltak, akik alig
ismerték egymást, Makovecz kezdeményezésére ad-
dig gyötörte egymást, amíg teljes konszenzus nem
volt minden kérdésben. Így született meg a kamara

Kaposvár, tervezett köztemetõ ravatalozójának alaprajza
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akkori szervezeti szabályzata. Érdemes most is elol-
vasni. Szerintem sokkal jobb és fejlettebb, mint a leg-
újabb, amely ugyanis nem alulról jövõ kezdeménye-
zésbõl jött létre, hanem fölülrõl, törvény által megsza-
bott formában. A kamara mostani vezetésében az
egész társaságból alig van benne valaki, azt azonban
tudni kell, hogy ahhoz, hogy a törvényes kamara egy-
általán nagy keservesen megszülessen, ez az indulás
szükséges volt.

Milyen a magyar szerves építészet
nemzetközi visszhangja?
Mondok rá példát. A nyolcvanas évek végén megjelent
egy amerikai professzor, Jeffrey Cook Kaposváron.
Vele volt egy fiatal építész, Olgyay Viktor, a hasonnevû
híres építész fia. Kis Magyarország-térképpel jöttek,

amelyre pontosan be volt jelölve, hogy mit akarnak
megnézni. Ez az úr Wright-kutató, és csak azért utazott
át az óceánon, hogy megnézze, az organikus építé-
szet hogy néz ki mai magyar kiadásban. Írt errõl több
cikket is, és megjelent a könyve angolul Svájcban:
Seeking Structure from Nature címmel (Peter Blundell
Jones elõszavával), amely az egész magyar organikus
mozgalomról átfogó képet nyújt. Ez az érdeklõdés –
legalábbis a nyolcvanas-kilencvenes évekre – jellem-
zõ, minden magára adó komoly külföldi folyóirat közölt
idõnként egy-egy házat, és az összefoglaló építészet-
történeti könyvek (Udo Kultermann, Charles Jencks,
Jonathan Glancey), ha idõnként szélsõségesen félre-
értve is a magyar helyzetet, de nem kerülhetik ki, hogy
említést tegyenek errõl az irányzatról.

(Erhardt Gábor és Török Ádám interjúja )))))

Hogyan kezdõdött a szakmai tevékenységed,
milyen körülmények között? Hogyan alakult ki
a saját építészeti stílusod, építészeti szemléleted?
1959-ben diplomáztam, de már 1957-tõl dolgoztam
félállásban Azbej Sándor mûtermében, hogy valami
pénzem legyen. Az 1959-es diplomázás három évvel
a levert forradalom után van, kivégzések zajlanak,
amirõl nem tudunk semmit, csak azt tudjuk, hogy mi
megúsztuk. Túl vagyunk azon, hogy többszázezer
ember elment Magyarországról, sokan az évfolyamról
is. Nagyrészt azok, akiknek a családját meghurcolták,
az 1945 utáni kitelepítetteken, munkaszolgálatokra
kényszarítetteken túl nagyon sok családot érintett a
teljes vagyontalanság és kiszolgáltatottság. Akit kitele-
pítettek, annak a gyerekét középiskolába se vették
fel, tehát arra ítélték, hogy marginális életet éljen. És
ez az akkori társadalom színe java.

Az egyetemen, a negyedik évben sajnos összerúg-
tam a port egy nagyszerû emberrel, Jurcsik Károllyal,
aki korrektorom volt, mert egy közfürdõ volt a feladatom
és én erre kupolákat rajzoltam. Ez így most nem jelent
semmit, most mindenki kupolát rajzol, de a szocialista
realizmus évei után, ami kötelezõ klasszicizmust jelen-
tett a homlokzatra aggatott díszekkel, központi lizénák-
kal, tengelyes szimmetriával stb., ez nem volt szokás-
ban. Az egyetemen éppen elkezdtek fellélegezni, hogy
lehet a modern építészetet tanítani, Jurcsik ráadásul
rendkívül magas színvonalú modern építész volt, aki
az én szamárságomat nem tûrte, és azt mondta, ha
kitartok a romantikus elképzelésemnél, akkor nem korri-
gál többé. Én nem tudtam lemondani az ötletemrõl és
õ tényleg nem jött oda többet hozzám. A végén beadtam
a féléves tervet, annyira kidolgozva, amennyire csak
telt tõlem, mert éreztem, hogy baj van. Weichinger

professzor úr hívatott, ott volt szétrakva a terv a földön,
összefirkálva, és a professzor úr azt mondta, ha nem
lennék tekintettel az egyéb elõmenetelére, kirúgnám
magát az egyetemrõl, maga karikatúrának nézi az épí-
tészetet. Én egy szót se szóltam, megfordultam és
bevágtam az ajtót. Weichinger hármast adott, tudta,
hogy azzal szúr ki velem a legjobban.

A diplomatervemmel aztán sikerült a legjobb jegyet
kapnom, holott egyes tanárok 1956 miatt igyekeztek
bosszút állni. A védésen odajött hozzám Benjámin Ká-
roly, a Buváti igazgatója és azt mondta: holnap várom
az irodámba. Akkor ez nagyon nagy dolgot jelentett,
mert nem volt egyéni tervezõi jogosultság, az vállalat-
hoz volt kötve, ha egy végzett építészt befogadott egy
cég, akkor biztosítva volt a szakmai egzisztenciája.
Három évet le is húztam Buvátiban, de nem tudtam
elviselni az anonimitás légkörét. Részt kellett venni
például egy meghívásos pályázaton Moszkva délnyu-
gati városrészének tervezésére, amelyet az egyetem
városrendezési tanszéke és a Buváti építészei csinál-
tak együtt. Egy domb volt ott, mellette tó, a tó mögött
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