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„Kőből, fából házat… igékből várat”
Szép, gazdag programot ígérő levelet hozott a 
posta. Névadó ünnepségre hívogat a Budakalászi 
Általános Művelődési Központ abból az alkalom-
ból, hogy 2008. december 15-én felveszi Kós Ká roly 
nevét. Az ilyen és hasonló meghívók egyszerre je-
lentenek örömöt és szomorúságot: örömöt, hogy 
vannak jó kezdeményezések is ebben az ország-
ban, egyszersmind bánatot: úgysincs időnk, hogy 
ott legyünk. De a naptár, mikor beletekintettünk, 
biztatóan kacsintott, s már tudtuk: ide föltétlenül 
el kell mennünk!

Nem is bántuk meg! A Budakalászi Általános 
Művelődési Központ Kós Károly születésének 125. 
évfordulóján rendezett névadó ünnepségén sike-
rült elkerülni a közhelyek csapdáit: frázisok nél-
kül, eredeti és időszerű gondolatokkal idézték fel 
„a Szent Öreg” emberi és szellemi alakját, és sugá-
rozták Kós Károly erkölcsi üzenetét.

Kós Károly élete a XX. századi szolgáló magyar 
értelmiség sorsát példázza. Hogy mennyire magyar 
volt, mutatja, hogy a trianoni összeomlást követő-
en az ígéretes karrier előtt álló Kós Károly vállalta 
a hazatérést, a szűkebb haza, a Romániába szakadt 
Erdély szellemi szolgálatát. Szervező misszióba 
kezdett, ahogy maga mondta: „…passzivitásba 
ájult magyar népünk életre ébresztésének, emberi 
és nemzeti jogaiért kiállásának megmunkálását.” 

Az Erdélyi Szépmíves Céh, az Erdélyi Helikon 
életre hívásával és életben tartásával máig ható 
művek születésének lehetőségét teremtette meg. 
Ő maga szépirodalmi könyvek sorával szolgálta a 
magyar történelmi és művelődéstörténeti örökség 
felmutatását és közkinccsé tételét. Szépirodalmi 
művei, az Atila királról [szóló] ének, a Régi Kalo-
taszeg, az Erdély kövei, az Erdély, A Gálok, a Var-
júnemzetség, a Kalotaszeg, az Országépítő, a Budai 
Nagy Antal és a többiek, erejükben, egységes kal-
ligráfiai, grafikai színvonalukban, szándékukkal és 
hatásukkal egybekapcsolódtak az általa tervezett 
templomokkal, iskolákkal, múzeumokkal, lakóhá-
zakkal. 

Mégis, talán nem tévedünk, ha úgy gondoljuk, 

hogy építészeti alkotásai a legismertebbek. Ezek-
ben sikerült leginkább újjávarázsolnia azt a terem-
tő erőt, ami a középkori magyarságra volt jellemző, 
amikor – a román, a gótika, sőt a reneszánsz idején 
– sajátossá tudtuk asszimilálni a művészettörténet 
nagy, európai irányzatait. A kései szecesszió korá-
ban azonban Kós Károly és követői már csak elszi-
getelt harcosai lehettek a nemzeti építészeti stílus 
megújítására és felemelésére való törekvésnek, 
amiről ő maga következőképpen írt: „építészetünk 
nagy hiányossága, hogy hiányzik belőle az a sajátos 
formában megnyilatkozó szellemiség, amely az el-
múlt századokban az azonos civilizációjú és világ-
szemléletű európai nemzetek azonos korszakbeli, 
azonos rendeltetésű és stílusú építészeti alkotásait 
többé-kevésbé élesen megkülönböztette egymás-
tól. (…) Mert éppen e sajátos formaalkotó szellemi-
ségnek s különböző nemzetek építészetében való 
különböző megnyilvánulása az az értéktöbblet, 
melyet mint kultúrájuk jellemzőjét, a múltban min-
dig és szükségszerűen kitermeltek nemcsak a nagy 
és gazdag nemzetek, de a kevésbé nagyok és gaz-
dagok is.” Mert – teszi hozzá Kós Károly – „csupán 
annak az építészeti alkotásnak lehet világviszony-
latban is megbecsült művészi értéke, amely kor-
szerű funkcionális feladatának teljesítésén kívül 
egyidejűleg a maga szűkebb világának levegőjét, 
színét, illatát, valamint népének sajátos lelkisége 
szerinti formaszemléletét is sugározza.”

Ezzel a programmal vált Kós Károly a nemzeti 
kulturális törekvések példaképévé, ezért írják ne-
vét zászlójukra azok, akik a kozmopolitizmus, a 
globalizmus ellen emelik fel a szavuk, akik a ha-
gyományból, a szellemi örökségből merítve képze-
lik el korunk nemzeti reneszánszát. Ő maga ki is 
jelölte, és munkáival igazolta a megoldás útját és 
lehetőségeit: „… népi építészetünk és építészeti ha-
gyományaink az egyetlen biztos fundamentumpár, 
melyen népünk építő és formaalakító szellemében 
és építészeti hagyatékunk tanulságaival, a ma vajú-
dó modern építészet stílusának világviszonylatban 
is megbecsült magyar változata is megvalósítható 
volna. Persze – teszi hozzá bölcsen – ez nem történ-
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hetik meg sem parancsolással, sem rendeletekkel. 
Igazi művészek töretlen hite és kitartó munkája 
kell ehhez.”

Igazi művészek töretlen hite!
      
Ebből kaphattunk ízelítőt Budakalászon, az Ál-

talános Művelődési Központ névadó ünnepségén, 
ahol minden tekintetben sikerült megidézni a név-
adó hitét és szellemiségét. 

Már maga az épület! A budakalászi Faluházat 
1996. augusztusában emelték Turi Attila tervei 
alapján, s már megjelenésében sem idegen Kós 
Károly szellemétől. „Építészeti megformálásában 
– olvashatjuk a Meghívón – fellelhetők az erdélyi 
ihletettség, a népi hagyomány elemei, az értékek 
mentése és új értékek létrehozásának szándéka.” 
Falai között eddig is olyan tevékenység folyt, ami-
re a szolgálat, a sokszínűség, az együttműködés 
– Kós Károly szavaival a becsületes munka – volt 
jellemző. Tereiben – hogy azt ne mondjuk csarno-
kaiban – helyet kapott Budakalász lakosságának 
nemzetiségi sokszínűsége, a hagyomány értékei-
vel gazdagított közművelődés minden területe. Itt 
találkozik egymással immár nyolc esztendeje min-
den júniusban, a Kárpát-medencei közművelődési 
civil szervezetek csaknem száz képviselője, hitet 
téve amellett, hogy a magyarságot csak a térképen 
lehet földarabolni, történelmünk, művelődésünk 
továbbra is egységes.  

 Budakalász szervezetileg megújult Általános 
Művelődési Központja tehát méltán vette fel Kós 
Károly nevét. Az általa képviselt értékek jelentősé-
gét és időszerűségét hangsúlyozták az ünnepség 
szónokai. A köszöntőt mondó Andrásfalvy Ber-
talan egyetemi tanár a magyarság vállalásának és 
megélésének példáját emelte ki, és arról a Kós Ká-
rolyról beszélt, aki nem a karriert tartotta elődle-
gesnek, hanem a munkát, s nem érvényesülni akart, 
hanem szolgálni. A Kós Károly Emléktáblát – Simó 
Ágoston alkotását – felavató Parlagi Endre polgár-
mester Budakalász nagyközség erdélyi kapcsolata-
iról beszélt, érzékeltetve, hogy ezt a névadást nem 
valami alkalmi ötlet sugallta. Kós Károly építészeti 
munkásságáról a gazdag és szépen rendezett fo-
tókiállításon Makovecz Imre építész emlékezett; 
megidézve a névadónak azt a képességét, hogy a 
nemzetét érő sorscsapásra energiáinak megsokszo-
rozásával tudott válaszolni, ami magyarázza sok-
oldalúságát, hiszen hazatérve nemcsak tervezett, 
épített és írt, de szellemi műhelyeket is szervezett 
és okszerű gazdálkodásra, például gyümölcsfák 
ültetésére tanította Kalotaszeg népét. Kós Károly 
irodalmi munkásságát Szakolczay Lajos irodalom-

történész, emberi nagyságát dr. Varga István jogász 
méltatta.

Az emelkedett beszédeket nem kevésbé tar-
talmas művészi bemutatók színesítették. Sinkó 
László Jászai Mari-díjas, Kossuth-díjas színművész 
Kós Károlyról és Kós Károlytól olvasott műveket, 
Kobzos Kiss Tamás énekmondó az „Atila királról 
ének”-ből adott elő részletet; közreműködött a Kós 
Károly Ének-Zene Emelt Szintű Általános Iskola 
kórusa, a Kalász Művészeti Iskola Fúvószenekara, 
valamint Török Tilla hegedűn és Sáringer Kálmán 
gardonon. A szép, tartalmas műsort Kós Károly 
emlékezetére készült filmek, ex librisek és kalota-
szegi táncok bemutatása tette teljessé.  

Budakalász és Faluháza ezzel a névadással ki-
nyilvánította, hogy van véleménye a világ dolga-
iról, ami – Tamási Áron óta tudvalevő – még egy 
esendő légy számára is nélkülözhetetlen. Ez a vé-
lemény pedig nem más, mint amit – a Meghívóra 
nyomtatva – Kós Károly üzen számunkra: „A tör-
ténelem tanúsága szerint egy igaz embernek, de 
mindenekelőtt egy igaz művésznek, mindenütt a 
világon, minden időben és minden körülmények 
között a Sors által rendeltetett kötelessége, hogy 
a maga népének és szülőhazájának sorsát vállalja, 
és élete munkájával szülőhazáját és annak népét, 
megbecsült hagyományaik szellemében hűségesen 
szolgálja.”

A budakalászi Általános Művelődési Központ 
küldetéses munkájával kiérdemelte, hogy Kós 
Károly nevét viselje, hiszen már régóta ebben a 
szellemben dolgozik. Eddigi célkitűzéseihez most 
bizonyára néhány felkiáltójel került, ami értékhiá-
nyos korunkban fontos vállalás. Az út, amin halad-
nak ez után talán még egyenesebb lesz, de köny-
nyebb semmi esetre sem!

Ehhez kívánunk sok lelkierőt és sikert a Ház 
munkatársainak és új igazgatójának, Eredics Gá-
bornak – régi, kipróbált barátsággal. 

     


