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A Kós Károly Egyesülés
új tagja
Összefoglaló az előadásokról
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 történelmipolitikai 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 középeurópai népek együttélésének problémájáról
beszélt. A népek együttélésre való törekvése
– etnikai határok nélkül – ütközött a nacionalizmussal, a megértésre törekvés és az individualizálódás motívumai mellett. Ez a törekvés az e
területen élőkre különösen jellemző. A nacionalizmus erősödése volt az egyik háborút kiváltó
ok. Az együttélés emberi minőségére és szépségére hívta fel a figyelmet, melynek az egész
emberiség számára van jelentősége. Az emberi
közép az európai középpel azonos. Ennek megértése adja a lehetőséget, hogy a jövőben egy
hasonló együttélés születhessen ebben a középkelet-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 hallhattuk, a konzervatív Arthur Balfourtól kezdve 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 amerikai beavatkozás az európai háborúba döntő
lépés volt e cél érdekében.
Thomas Meyer, a Der Europäer főszerkesztője a
hazugságok politikájának folytonosságát hangsúlyozta az I. világháborútól máig, szeptember
11-ét mérföldkőnek tekintve e folyamatban.
A szellemtudományos nézőpont felvétele már
nem elodázható ahhoz, hogy megfelelően tájékozódhassunk, és a valóságot, például a Gonosz
működését megismerhessük a politikai szférában. A történelmi-politikai szemlélet ehhez nem
elégséges. Ez a követelmény mindannyiunkra
érvényes. Egy ilyen, emelkedett nézőponttal rendelkező személyiség volt Helmuth von
Moltke, a német vezérkar főnöke a háború első
szakaszában. Az ő személyiségének helyes értékelése, beleértve az özvegye által írt tudósításokat Moltke post mortem született közléseiről,
döntően módosítja a háborúra vonatkozó szemléletünket, és Európa helyzetének megértését
egészen napjainkig.
A fő témákat művészeti és egyéb megközelítések
kísérték. Döbröntei Zoltán festőművész a művészet 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 templomos 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 kiállítása és a Csak tiszta forrásból című euritmiaelőadás Bartók Cantata Profana c. műve alapján, 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 bepillantást. Szombaton a Thomas Meyer által
írt és rendezett dráma, A háborús felelősség
került színre. A darab a versailles-i békeszerződés megkötése előtti eseményeket dramatizálta,
amikor Rudolf Steiner megkísérelte nyilvánosságra hozni azokat a tényeket és közléseket –
közte Moltke post mortem közléseit 1919-ből −,
melyek megakadályozhatták volna a német
háborús felelősség dogmájának a szerződésekbe 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 fogékonyság a kor követelményeinek megfelelő tartalmak
befogadására, és a jövő megalapozására.
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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.

− 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 mozdulatát, 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.

maradandóságot sugároz − mondja. − Ehhez
szerencsére társakat találtam, ami tovább erősítette 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.

Tudta, hogy tanulás nélkül nincs előrelépés,
ezért képezte magát, technikumot végzett. 1989ben céget alapított, s bár kínálták magukat az új
technológiák, jöttek-mentek a trendek, a privatizációk, Gombkötő Márk maradt, aki volt: tégláról
téglára építette az életét.
− Engem soha nem fertőzött meg a szocializmus betontömb építkezési stílusa, az acél meg
az üveg, én mindig is a hagyományos építkezési módszerekben, a kőben, a fában, az égetett
cserépben hittem, mert tartást, biztonságot,
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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 kiviteleztek. Részt vett többek közt Makovecz Imre
egri uszodájának, a piliscsabai Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, vagy a Herendi Porcelánmanufaktúra, és nem utolsósorban a Kós Károly Egyesülésnek 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
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építész műalkotása vagy egy megrendelő álma
valósul meg, hanem a mesteremberek generációk 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 alakult 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 profizmust sugallnak, de bárhol a világon állhatnának,
ezért gyökértelenek.
Ebből a kétgenerációs szimbiózisból olyan
művek születtek, mint az újhartyáni templom
felújított tetőszerkezete, Bugyi község református 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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