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Gerle János: Bár elég sok szó esett mostanában
a pavilon építésének egy-egy vonatkozásáról,
szeretném, ha minél teljesebben és részletesebben
ismertetnélek az építés történetét.
Makovecz Imre: Tulajdonképpen csak úgy lehet
elkezdeni, hogy elvágjuk a szálakat valahol, mert
az egész dolog még a múlt rendszerben kezdődött
el, Beck Tamás minisztersége alatt, és ez az egész
elhatározás és feladat átúszott a rendszerváltást
követő új kormányba. Amikor az új kormány
átvette a feladatot, akkor az Kádár Bélához kerüli,
aki a rendszerváltás előtt és alatt lebonyolított
pályázat nyertesével, Janáky Istvánnal kezdett el
dolgozni. Kötöttek egy megállapodást, majd a
program kialakítása során, amikor is megkérdője
lezték a lepkeház koncepcióját, azaz az egész terv
koncepcióját, akkor a minisztérium fölbontotta a
megállapodást Janákyval, és mivel az Építőművész
Szövetség kiállt Janáky személye és terve mellett,
ezért arra gondolt, hogy külföldi tervező bevonásá
val fo g a megoldani az egészet. Ehelyett végül is
kétszer bízott meg a munkával, ezt első alkalom
mal elutasítottam, a második alkalommal már
bizonyos, közben lezajlott események miatt amelyek, úgy gondoltam, felmentenek a kötelező
tolerancia alól - elvállaltam. Ezt követően a Magyar
Építőművészek Szövetsége erkölcsi nyomozást
kezdett, hogy megfelelően viselkedtem-e. Ezt úgy
bonyolították le, hogy engem hívlak föl és érdek
lődtek az erkölcseim felől. Tény, hogy erkölcseimet
tisztának találták a világkiállítási pavilon tervezé
sével kapcsolatban, mert valóban elintéztem, hogy
Janákyéknak kifizessék azt a pénzt, ami jár nekik,
és hogy korrekt módon zárják le a korábbi tervezé
si szakaszt, és csak ennek elvégzése után vállaltam
el a munkát. Mindenesetre meglehetősen feszült
volt a helyzet, amit jól mutat, hogy'' a második
megbízást sem vállaltam el azonnal, hanem kértem
egy nap gondolkodási időt, és amikor másnap
visszamentem Kádár Béla miniszter úrhoz és azt
mondtam, hogy elvállalom, akkor örömében felug
rott és átölelt. Ez a kis motívum azért érdekes,
mert ez az ölelés majd visszatér akkor, amikor a
pavilon elkészül, és az ünnepélyes átadás megtör
ténik.
Gerle János: Hogy zárta le a Szövetség a vizsgá
latot?
Makovecz Imre: Nyilatkozatot tett és írt egy
levelet a minisztériumnak - ez a levél nincs a
birtokomban -, amelyben kijelentette, hogy azt a
bizonyos vesztegzárat feloldotta és nem él tovább
a tiltással. De addigra már éppen elegem is volt a
Szövetségből, amelyben akkor meglehetősen
ostoba, elviselhetetlen hatalmi harcok dúltak. Ez
már az a korszak, amikor mi már félig készen
voltunk az Építész Kamara megalakításával.
Meglehetősen kemény munkával egy éven keresz
tül foglalkoztunk ezzel, amit én ezt megelőzően
már kb. öt évvel javasoltam. Akkor Borvendég
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Béla, az elnök, maga akadályozta meg, hogy a
kamara megalakításáról közgyűlési határozat
szülessék. Hála Istennek, ez végül mégis sikerült,
tehát elég komplikált volt a helyzet, mert ha nem
is kimondottan, de kimondatlanul én vezettem
ennek a társaságnak a munkáját, amely a kamarát
előkészítette és megcsinálta.
Szeptember közepén volt, amikor megkaptuk a
megbízatást, a tervezésre hihetetlen rövid idő állott
rendelkezésre, de az nagyon megkönnyítette a
helyzetemet, hogy csak bizonyos feltételekkel
vállaltam el az épület megtervezését. Kikötöttem,
hogy teljesen szabad kezet kapjak. Tehát az épület
teljes programját is meghatározhatom, mert ellen
kező esetben megoldhatatlan a feladat.
Nem nagyon voltam felkészülve arra, hogy a múlt
rendszer struktúrája milyen mélyen és milyen
erősen átúszott a következő rendszerbe a konkrét
ügyvitel tekintetében. Arról van szó, hogy a Hungexpo kezében volt az egész tervezés, kivitelezés és
működtetés joga. Mert mindezeket a minisztérium
a Hungexpora ruházta, és addigra már több, mint
100 millió forintot át is utalt a Hungexpo számlájá
ra mintegy előkészítendő az egész munkát. Mi is a
Hungexpoval szerződtünk, és akkor még nem
tudtuk, mit jelent egy ilyen céggel szerződést kötni,
nem tudtuk, mit jelent egy ilyen céggel partneri
kapcsolatba kerülni, mert ilyen jellegű partneri
kapcsolataink korábban nem voltak, nekem külö
nösképpen nem, mert elsősorban tanácsokkal és
különböző társadalmi szervezetekkel voltam szer
ződéses viszonyban, és nem tudtuk, hogy ez olyan
cég, amelynek hagyományaihoz egy sajátos, szocia
lista felfogás szerinti, vagy nem is tudom, minek
nevezzem, egyszerűen szovjet stílusú biznisz-világ
tartozik, ahol a vállalati haszon és a személyes
haszon közötti szakadékot fantasztikus manőve
rekkel és eltüntető hadmozdulatokkal hidalták át.
Mi pedig soha nem umbuldáltunk, az egyéni
haszon és a vállalati haszon, az erkölcsi haszon és
az anyagi haszon soha nem került olyan viszonyba
egymással, mint ahogy ezeknél a szocialista külker
vállalatoknál. Mondok egy példát: az Idex nevű cég
volt az a külkereskedelmi vállalat, amelyik jónéhány évvel ezelőtt Spanyolországból olyan cipőket
hozott be Magyarországra, amik papírból készül
tek. és Spanyolországban csak halottakra húzták
fel a temetés előtt. Ők megvásároltak ilyen cipőket
és cipőáron árusították Budapesten egy rövid ideig,
amíg ki nem derült, hogy miről van szó. Na most,
az ilyen üzletek mögött személyes hasznok húzód
tak meg, óriási pénzek. Azóta már tudjuk, hogy egy
munkakiajánlás kb. 8%-os osztalékot eredményez
annak, aki a munkát hozza, és például ennek a
pavilonnak az építése során, ahol a nettó építési
költség 320 millió forint körüli összeg, könnyű
kiszámítani, hogy a 8%-os osztalék mit jelent.
Ebből egyenesen következik az, hogy az ilyen
munkaszerzési stílus és dramaturgia nem abból

áll, hogy a legjobb és a legolcsóbb kivitelezőt
keressük meg, hai őm azt, ahol az osztalék a
legmagasabb, és er nek a struktúrának természe
tesvelejárója a felelőtlenség, a nemtörődömség, sőt
a problémák elkendőzése. Ebből nem célra orien
tált viselkedés keletkezik, hanem valami egészen
más. Na most ezzel a mentalitással ütköztünk mi
össze, kezdetben még gyanútlanul, később egyre
nagyobb gyanakvással. És ez a konfliktus a mai
napig is megvan, mert a Hungexpo üzemelteti az
épületet, és az új épület üzemeltetésének egyes
problémái erre a hozzáállásra vezethetők vissza.
Nos, a vázlatterv kéthetes munkával elkészült.
A z épület eszmei koncepciójának kidolgozásánál
egy remek ember, Nemeskürty István állt mellém
és nagyon sok fontos, a történelemből előszedett
adattal segített. A vázlattervet változtatás nélkül
elfogadták, de az a konfliktus, amit az előzőekben
említettem, bizonyos mértékig már a vázlattervet is
megrontotta, éspedig úgy, hogy a Hungexpo minél
nagyobb vendéglőt erőltetett az épületbe és elhall
gatta azt, hogy a világkiállítás területén a pavilon
20%-át nem haladhatja meg a vendéglő alapterüle
te. Ezt elhallgatta, és arra kényszerített bennün
ket, hogy egy olyan báziskonyha-üzemet hozzunk
létre az épület pincéjének teljes alapterületén,
valamint éttermet még az épület egyharmadnyi
részén két szinten át, ami meglehetősen szűkössé
tette a nemzeti pavilonnak azt az alapterületét,
amelyet tartalommal mi tölthettünk meg. A ször
nyű az, ugye, hogy kiderült - de akkor már kész
kiviteli terveink voltak-, hogy báziskonyha-üzemet
egyáltalán nem lehet építeni a területen, mivel
élelmiszert tilos szállítani a világkiállítás területén,
mármint olyan élelmiszert, ami meg van főzve, ez
egy közegészségügyi és biztonságtechnikai előírás,
úgyhogy végül is létrehoztunk egy, az épület
összterületének egyharmadát kitevő alagsort,
amelynek körülbelül a fele megítélésem szerint
tökéletesen fölösleges. A konyhaüzem problémáit
persze nem érdemes nagyon taglalni, de mégis
fontos, hogy elég komoly konfliktusunk keletkezett
a Hungexpoval a konyhaüzemmel kapcsolatban,
mert - noha mi úgy véljük, hogy értünk a konyhatechnológiához. mivel én magam nagyon sok
vendéglőt terveztem és sok konyhatechnológussal
dolgoztam együtt, tehát mindenképpen rám ragadt
valami - a Hungexpo egy olyan társasággal hozott
össze bennünket, amely szemmel láthatóan nem
értett hozzá, vagy legalábbis a mi józan eszünk
szerint nem. így egy olyan nagy kapacitású kony
haüzem jött létre, amely olyan nyersanyag-szük
ségletet támaszt, amelyet a korábban említett
taktikázás következtében nem tudnak biztosítani.
Tehát most úgy működik a konyhaüzem, hogy a
kapacitása és, hogy mondjam, étlap-képessége
óriási, ugyanakkor a Hungexpo nem tud biztosíta
ni hozzá nyersanyagot. Szóval elképesztő ez a
különös eredmény, amit mindig újra és újra
produkálnak. A fele sincs meg a nyersanyagnak,
de ugyanakkor megcsinálják az étlapot, az étlapon
az van, hogy tarhonyás marhahús - és nincs
tarhonya, és akkor azt mondja a pincér, hogy
nokedlival hozza vagy krumplival hozza. És akkor
kész, akkor komolytalan az egész, egy falusi

kocsma szintje... Egy falusi kocsma? Hát az sokkal
jobb ennél. Ugyanakkor az árszintje óriási.
A lényeg az, a dolognak az a fonadéka érdekes,
hogy tehát 1990 szeptembertől 1991 januárig a
komplett kiviteli terv elkészült, és ez alatt az idő
alatt teljesen élessé vált a konfliktus a Hungexpo
és köztünk. És szerencsémre - későbbi szerencsét
lenségemre - bevontam Éliás Ádámot ennek a
munkának a menedzselésébe. ÉliásÁdám zseniáli
san, keményen és kitünően küzdött meg a Hung
expoval és az előbb már említett Idex nevű bekap
csolt külker céggel, és közös munkával - de na
gyon kemény történet ez, zsarolásokkal, levélváltá
sok tömegével, bújkálásokkal, csakazértse szállí
tással, agresszióval - el tudtuk érni azt, hogy a
Hungexpo obligón kívül került az Idex-szel együtt
a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában is.
Tapasztaltuk, hogy a Hungexpo a versenytárgyalá
sait úgy intézi, hogy álversenytárgyalásokat szer
vez, irreális ajánlatokat szed be; éreztük, hogy
titkos favoritjai vannak, nem magyarországi,
hanem külföldi cégek - itt jön be, ugye, az, hogy az
osztalékban kezdtek el gondolkodni -, és bizonyos
eredményt így is, a konfrontáció ellenére is elértek,
mert kénytelenek voltunk tudomásul venni azt,
hogy leszerződtettek egy fantomcéget, egy andaluz
fantomcéget még mielőtt a kiviteli tervet leszállítot
tuk volna, az alapozás megépítésére. Kiderült, hogy
ez a cég csak jogilag létezik és alkalmilag toboroz
munkásokat.
Gerle János: Milyen volt a minisztérium magatar
tása a Hungexpoval való konfliktusban?
Makovecz Imre: Nekem a mai napig is talány ez
a nem eléggé határozott magatartás, aminek
valószínűleg az az oka, hogy a minisztérium a
rendszerváltás után óriási ballasztokkal, terhekkel,
bőröndökkel megterhelve kezdett el működni. Ez
azt jelenü, hogy az új miniszter és egy rendkívül
kis létszámú csapat, tehát az államtitkárok, állam
titkár-helyettesek stb. új személyekként jelentek
meg a minisztériumban, és a régi apparátussal
kellett együttműködniük. A régi apparátus, a
középvezetők, tehát osztályvezetők és mások, a régi
bürokrácia nagy kapcsolatokkal rendelkező embe
rei az új minisztereket és az új vezetőket meglehe
tősen sokáig a kezükben tudták tartani, sőt, hát
tulajdonképpen ez folyik a mai napig is, gondol
junk a Művelődési Minisztériumra vagy az Ipari
Minisztériumra. Nagyon nehéz előrejutni, mert a
régi bolsevista struktúra a maga beamtereivel
együtt hihetetlen, hogy milyen erőt képvisel az
országban. Nem beszélve azokról, akik pénzzé
tették a pozícióikat és a legütőképesebb kapitalista
vállalkozók. Ezért nagyon nehéz volt, azt hiszem.
Kádár Béláéknak. Mintha a saját szervezetükön
belül konspiráltak volna, nem tudtak elég hatéko
nyak lenni, mert nem állt mögöttük egy új szelle
mű pénzügyi osztály, egy új szellemű operatív
szervezet. Ugyanakkor az Antall-kormánynak az a
koncepciója - még ha nem is mondja ki - , hogy a
minisztériumok arra valók, hogy önmagukat
fölszámolj ák és megpróbáljanak létrehozni klasszi
kus értelemben vett minisztériumokat, amelyek
nem operatív szervezetek. Ezért tehát lebontani
akarták a puvoáijukat, miközben nagyobb puvoár-
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ra lett volna szükségük ahhoz, hogy a régi rendszer
embereivel szemben új akciókat kivitelezzenek, de
erre nem képesek. Tehát volt egy ambivalencia
ebben az egészben, ez az oka annak, hogy a mi
nisztérium és a Hungexpo nem számolta fel egyik
napról a másikra a kapcsolatát, hanem nagyon
hosszú küzdelembe került, hogy a minisztérium
megértse, hogy a Hungexpot bizonyos területekről
ki kell szorítania, különben veszélyezteti az egész
ügy sikerét.
Egyszercsak megértettük, hogy csak akkor
tudjuk megmenteni magunkat és a kormányt a
bukástól, hogy ha elvállaljuk a fővállalkozói szere
pet. A fővállalkozás végül is, ilyen hosszú csatáro
zás után, nem terjedt ki a vendéglátói üzemeltetés
re, hanem megmaradt a pavilon megépítésének a
területén, és így a vendégló üzemeltetése bent
maradt a Hungexpo érdekeltségében és hatalmá
ban, mert a Hungexpoval még korábban kötöttek
egy megállapodást, hogy ha Magyarország három
millió dollárt fordít erre az épületre, akkor az
üzemeltetés során fél év alatt a Hungexponak, azaz
a vendéglő üzemeltetőjének három millió dollárt
meg kell termelnie. Ez korábbi megállapodás volt,
hála Istennek, nem került a mi érdekszféránkba.
Ez egy felemás történet, egy értelmetlenül bonyo
lult történet, amelyben van valahol egy megnyert
puvoár - ugye, a küzdelmek során egy bizonyos
sávban megnyertünk jogokat, fővállalkozói jogot,
tervezői jogot stb., és ezek mentén tudtuk megépí
teni a pavilont, mert itt kizártuk az akadályozta
tást. Abban a pillanatban, amikor az összetett
rendszer kezdett el működni - tehát, például, a
Hungexponak jogában lett odahozni egy kalocsai
tojásfestő asszonyt, amit én marhaságnak tartok,
mert az épület egész filozófiájától teljesen idegen,
Kalocsán nincs is népművészet, szerintem-, akkor
belépett egy másik világ. A Hungexponak joga lett
semmibe venni azt, hogy én Hamvas Béla „Öt
géniuszának”-ának megfelelően működő éttermet
szerettem volna megcsináltatni az öt magyar táj
alapízeivel, és ehelyett joga lett egy francia konyhá
val elegy libamájas image-t kiépíteni a vendéglő
ben, aminek se a magyarhoz, se a konyhához
nincs köze. Joga lett arra, hogy az általunk meg
tervezett féltető alatt, ahol Magyarországról és a
pavilonról szóló kiadványokat kellene árusítani, ott
libamájkonzervet árusítanak a pavilonról általunk
készített könyv mellett.
Siklósi József: Egy akkor még papíron sem létező
épületre tett valaki egy megalapozatlan pénzügyi
ígéretet, most már az se derül ki pontosan, hogy
ki, hogy a három millió dollárt visszahozzák. Ma
már egyre biztosabban látszik, hogy semmiféle
reális alapja nem volt ennek az ígéretnek. Ugyan
akkor már mindenki ragaszkodott ehhez az álom
hoz, mint valósághoz, ezért kellett például a ven
déglőnek a szabályokat meghaladó méretűnek
lennie, sőt még ezt is keveselték, mert majd’ a
másfélszeresét szerették volna, hogy ezt a hasznot
biztosíthassák. Ennek a következménye az is, hogy
a vendéglő abnormális árrendszerrel üzemel.
Másrészt össze-vissza hordtak ki mindenféle
holmit árusítani, aminek se a pavilon eszmei
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tartalmához, sem a tényleges kereskedelmi érde
kekhez tulajdonképpen semmiféle köze nincsen.
Makovecz Imre: Itt is kilóg a lóláb, hogy vala
milyen alvilági bizniszről van szó, mert például
remittenda-kategóriába tartozó könyveket vittek ki
és adnak el. Ez azt jelenti, hogy neki eszméletlen
hiéna-haszonban kell gondolkodnia.
Túri Attila: Ez az egész dolog a Hungexpoval
akkor vált életveszélyessé, amikor világos lett
számunkra, hogy a pavilont ezzel a hozzáállással
nem lehet felépíteni. Mert úgy kezdődött, hogy
január-február tájékán kötöttek egy szerződést az
alapépítményre a Servicios-szal, ezzel a nem létező
céggel. Sikivel kimentünk március végén művezet
ni és a legnagyobb megdöbbenésünkre az alaple
mez alatti szerelőbeton sem volt még kész, és
április 1-e volt a határidő. Kiderült, hogy a szerző
déskötés óta egyetlen magyar ember nem járt ott
ellenőrizni a munkákat.
Gerle János: Ez a Hungexponak lett volna a
kötelessége?
Makovecz Imre: A Hungexpo kötötte a szerződést
a Servicios-szal.
Túri Attila: Ez egy héttel azelőtt volt, hogy a
Makona megkapta a fővállalkozói jogot a minisz
tériumtól, tehát mi még úgy mentünk ki, hogy a
Hungexpo munkatársai velünk együtt kint voltak,
próbálták felelősségre vonni a spanyol céget, aki
röhögött, és kész. Ennek eredményeképpen a
spanyol cég még augusztusban is ott dolgozott.
Siklósi József: Ez két hónappal akadályozta az
épület magyar részről történő folytatását, és nem
csak hogy augusztus folyamán sem vonultak le, a
munkájuk minősége is elfogadhatatlan volt.
Makovecz Imre: A húsz centiméteres eltérések
nem is tartoztak a nagyobbakhoz. El lehet képzel
ni, hogy egy épületnél, amelyet nagyméretű előre
gyártott szerkezetekből készítenek el, mit jelent egy
húsz centiméteres eltérés. Amikor átvettük ezt a
minősíthetetlen munkát - Magyarországon ilyen
munka nincs, ezt nem fogadják el, kijavítják
időben stb. -, az összes vaspapucsot - vagy leg
alábbis nagy részüket - az épület körvonala men
tén föl kellett szedni, át kellett helyezni; újra fel
kellett mérni az egész épületet, mintha újra kezd
tünk volna dolgozni. Új székállásokat kellett
csinálni mind vízszintes, mind függőleges értelem
ben. Noha emiatt a Hungexpot terheli a felelősség,
velük ezeket a problémákat sem akkor, sem azóta
megoldani nem lehetett, mert nem válaszolnak,
hazudnak, még az ellenkezője sem igaz annak,
amit mondanak. Ennél sokkal keményebben is
fogalmazhatnék, csak semmi értelme. Tökéletesen
megbízhatatlan partner.
Gerle János: A Hungexpo pozícióját végül is
mindez nem rendítette meg ennek a történetnek a
során? Tehát ma ugyanabban a helyzetben van
nak, mint egy évvel ezelőtt?
Makovecz Imre: Voltaképpen igen. A Hungexpot
mint céget az „agy" elhagyta már, tehát mindazok
a tehetséges emberek, akik valaha régen ott voltak.
Gondoljunk arra, hogy Gergely Pista volt a főmér
nöke valaha, aki nagyon intelligens ember volt, aki
az Iparművészeti Főiskola rektoraként ment nyug
díjba; vagy Varsányi Tamás, és még sok nevet

mondhatnék, akik nagyvonalú, érdekes gondolko
dású üzletemberek voltak a Hungexponál és már
réges-rég otthagyták. Akik ottmaradtak, tisztelet a
kivételnek, mert meg kell, hogy mondjam, hogy
igenis találkoztam olyan emberekkel a Hungexpon
belül is, akikkel lehetett tárgyalni, ők azonban nem
voltak pozicionált emberek, szóval, akik ott marad
tak, mint vezetők, azoknak egy szavát nem volt
szabad elhinnem soha. Csupán annyi változás
történt, hogy Kovács elvtárs, a Hungexpo vezérigazgatója megszűnt kormánybiztos-helyettes
lenni, nem kis mértékben a mi tevékenységünk
miatt.
A lényeg az, hogy Éliás Ádám segítségével sike
rült kiszorítani mind az Idexet, mind pedig a
Hungexpot a fővállalkozás területéről. A Makona
pillanatnyilag azzal küzd, hogy a fővállalkozást ne
mínusszal zárja, hanem legalább nullszaldót érjen
el, miközben az országban mindenki meg van
győződve róla, hogy én magam milliárdos lettem, és
a legképtelenebb történetek keringenek arról, hogy
milyen óriási haszonnal zártuk az építkezést.
Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam: a dolog
megérte, mindenféle szempontból. Megérte emberi
szempontból, ha csak az én kedves növendékeimet
említem itt, azokat, akiket elsőéves meg másodéves
korukban ismertem meg és a visegrádi táborok
révén évekig kapcsolatban voltunk, és a Makona
Lánchíd utcai kis korszakának tulajdonképpen
akkor új, iQú csatlósaiként kerültek végleg a
közelembe. Ezek az emberek felnőtt módon, lassan
ugyan, de megértették, hogy egy ilyen háború
hogyan vihető végig egy nagyon toleráns, majdnem
azt mondhatnám, hogy szeretet-teljes szférában.
Ez a legdöntőbb tanulsága ennek a dolognak.
Voltak, akik e tekintetben megbuktak, és voltak,
akik pedig óriási haszonnal zárták, mármint
szellemi-lelki haszonnal, ezt az egész ügyet. Vala
hogy azt mondhatnám, ahogy Gandalf mondta
Frodónak, hogy „Felnőttél, félszerzet!” Felnőttek
ezek az emberek ebben a történetben, és egy
csomó olyasmit tanultak meg, amit egyébként nem
tanulhattak volna meg, nem kerülhettek volna
ebbe a helyzetbe. Egyrészt nemzetközi vállalkozási
tapasztalatot szereztek, másrészt megismerték a
dolog legfontosabb szintjén, mélyen, a múlt rend
szerstruktúráját, hogyanjelenikmeg személyesen,
gonoszságokkal, hazugságokkal, félreérthetőségeivel és alantasságával egyetemben. Ezek nagyon
fontos tanulságok.
Visszakanyarodva az eredeti fonalhoz: a Makona
fővállalkozóként felvállalta ezt a munkát, megszer
vezte Deák Lászlóval és az általa hozott emberekkel
a fővállalkozás stiuktúráját.
Gerle János: Hogy nézett ki ez a struktúra?
Makovecz Imre: Eredetileg nem is a sevillai
pavilonra szerveződött. Egy kivitelező vállalkozás
szervezésén gondolkoztunk, mert egy Rodgers nevű
amerikai építész-beruházó megkeresett engem
azzal, hogy szeretnének együttműködni velünk itt
Magyarországon, és szívesen létrehoznának egy
amerikai-magyar kivitelező vállalatot. Mi ennek a
cégnek a belső struktúráját találtuk ki, aminek az
volt a lényege, hogy a kivitelező vállalat központjá
ban legyen egy menedzser-szerű építész, aki a

kivitelezési tevékenység csomópontján a tervezés és
kivitelezés összehangolását végzi. Ez kívül szokott
történni, tehát nem kerül bele a kivitelező vállalat
konstrukciójába, hanem van egy előkészítő osztály,
az előkészítő osztály felveszi a kapcsolatot a terve
zővel, ő hozza össze a tervezést a kivitelező cég
képességeivel és kívánságaival, tehát a kompro
misszumot a konstrukción kívül köti meg. Ez
nyugaton és keleten is így zajlik. Mi úgy képzeltük,
hogy ezt a bizonyos tervező és kivitelező közötti
kapcsolatot a cég középpontjába kell helyezni,
magát a kivitelező céget úgy kell létrehozni, hogy a
tervező számára eleve konfliktusmentes kapcsola
tot jelentsen, magának a kivitelező cégnek a
képességeit kell igazítani a tervező elvárásához. Ha
tehát a szerves építészetet akarja szolgálni ez a
kivitelező vállalat, akkor az ennek megfelelő pre
misszákkal kell dolgoznia, vagyis jelentős kőműves
társaságot kell fenntartania, nagyon magas szinvonalű zsaluzó ácsokat, igazi ácsokat kell foglalkoz
tatnia. Tehát olyan un. hagyományos struktúrát
kell létrehozni, amelyben azonban a belső vadonat
új információs rendszer biztosítja a versenyképes
hatékonyságot, és ez az, ami nem hagyományos
benne. Na most ennek a struktúrának volt a
kulcsfigurája elképzeléseink szerint Deák László,
akinek jelentős tervezői és kivitelezői gyakorlata is
van. Ennek a társaságnak lett volna tagja főépítés
vezetői minőségben Deák barátja, Zsigmond István,
és így tovább. Úgy gondoltuk, hogy ezt a jövőbeni
amerikai-magyar konstrukciót mintegy kipróbáljuk
Sevillában.
Gerle János: Ez a Rodgers fé le közös cég már itt
valamilyen szerephez juthatott volna?
Makovecz Imre: Nem, magánál a pavilonnál nem,
de a mi embereink már begyakorolhatták volna,
hogy a közös konstrukcióban majd hogyan tevé
kenykedj enek.
Siklósi József: Kísérlet lett volna, mert magát a
kivitelezést itt is a Makona irányította, a munkát
pedig alvállalkozók végezték.
Makovecz Imre: Ez az egész elképzelés, azt kell,
hogy mondjam, működött. A z építőmesteri és
szakipari munkák legjelentősebb alvállalkozója a
Surján Rt. lett, őket én hoztam be a minisztérium
látókörébe. A szigetvári vigadót ők építették, és ott
néhány kitűnő kollégával jó kapcsolatom alakult
ki. A korábban a Hungexpo által meghirdetett
versenytárgyalásokra a nagy állami cégeket hívták
meg és az én javaslatomra - és így a minisztérium
nyomására - a Surjánt. Ebben a hosszú háború
ban természetesen az álajánlatok világa alakult ki,
mert a Hungexpo, mint korábban említettem, nem
is várt komoly ajánlatokat, mert neki már talonban
volt további két, egy olasz és egy spanyol alvállal
kozója, akikkel - a Serviciost is belevéve - egy
konzorciumot akart létrehozni és el akarta kerülni,
hogy magyar kivitelezők ebben egyáltalán részt
vegyenek. Ezt utóbb tudtuk meg, természetesen,
mert rejtjelezett technikájuk előttünk nem nyílt
meg.
Siklósi József: Tulajdonképpen eljátszottak egy
versenytárgyalási folyamatot, amelyről kiderült,
hogy csak a látszat kedvéért történt. Eleve olyan
nagy állami kivitelező cégeket kértek föl, akikről
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tudható volt, hogy elfogadhatatlan lesz az ajánla
tuk. Eközben ők a talonban tartották a konzorciu
mi lehetőséget, amivel előléptek volna, mint az
egész ügy megmentői a versenytárgyalás kudarca
után. Az, hogy ezt az épületet magyar cégek, illetve
magyar munkások építsék, az a terv koncepciójá
hoz ugyanúgy hozzátartozott, mint hogy a háznak
hét tornya van. Az tehát előre kitalált és nélkülöz
hetetlen része volt a háznak, hogy azt magyar
emberek építsék meg.
Gerle János: Kik voltak a további vállalkozók a
Surjánon kívül?
Makovecz Imre: Az a lényeg, hogy a fővállalkozó
a Makona, mint egyszemélyes kft., azaz én voltam
egy személyben. Erre egyenesen a minisztertől
kaptam megbízást. A Makona a fővállalkozás
konstrukcióját úgy hozta létre, hogy menedzser
ként felvette közvetlenül Makona-állományba,
egyszerű munkaszerződéssel Éliás Ádámot, aki a
saját cégét, a Tetőszférát bekapcsolta a munkába,
hogy az információs rendszert és magát a struktú
rát működtesse. A Tetöszféra vette fel ezután
állományba Deák Lászlót és a műszaki ellenőröket
stb. A Makona pedig alvállalkozóként felvette a
Triskell kft-t, azt a három építészt, Siklósi Józsefet,
Túri Attilát, Csemyus Lőrincet, akik feldolgozták
az épület terveit és a kivitelezés során folyamatos
helyszíni tervezői művezetést végeztek. Ez több
oknál fogva volt fontos. Egyrészt azért, mert rend
kívül rövid idő állt rendelkezésre a kiviteli terv
elkészítésére, és ilyenkor természetesen maradnak
a tervdokumentációban olyan problémák, amelye
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ket helyszíni művezetéssel lehet megoldani. Nem
hibák korrigálásáról van szó, hanem - legalábbis a
mi tervezési módszereink szerint - befejezetlennek
tekinthető részletkérdések helyszíni megoldásáról.
Másrészt nagyon fontos volt az, hogy az építőmes
teri munkákat végző kivitelező cég és a tervező
között állandó, tennészetes, emberi kapcsolat
legyen. Ezt nagyon fontosnak tartom. Miránk
minden beruházásnál jellem ző a gyakori, aktív,
kemény művezetés, amelyet szerződéssel kell jogi
szintre emelni. Ebbe a fővállalkozásba vontuk be
kivitelező alvállalkozóként a Surján Rt-t, ők terme
lőszövetkezetből váltak részvénytársasággá. Több
munka igényelt még további alvállalkozókat, ilyen
volt a harangok öntése, az ajtók elkészítése, az
ajtók autómatikája, az épület teljes belső szcenikai,
yilágítási-hangosítási rendszerének megépítése.
Összesen talán 14 alvállalkozó, talán még több is,
vett részt ebben a munkában. Sajnos, nem tudtuk
kikerülni, noha a feladat megoldható lett volna
magyar cégekkel is, a helyszíni érdekérvényesítés
nagyon szigorú és csomós világa miatt, hogy
bevonjunk egy spanyol gépészeti kivitelező vállala
tot, az Isolux-ot, mely az épület teljes szellőztetési
rendszerét, csatornáját, elektromos alaphálózatát
építette ki Kovács Attila és társainak terve alapján.
Gerle János: K i készítette az íves tartókat?
Makovecz Imre: Ezt a munkát a Surján adta ki
alvállalkozásba az agárdi Agrokomplexnek. A
tartókat aztán a Surján emberei, és részben a
Tetőszféra által bevont, részben pedig a Surján

alvállalkozóiként dolgozó Csíkszeredái és gyergyöi
ácsok állították össze.

Gerle János: Hogy dolgoztak együtt ezek a
különféle helyekről odakerült ácsok ezen a nagy
precizitást és gyors tempót igénylő munkán?
Siklósi József: A Surjánnak eredendően nagyon
kevés ácsa volt, igazán jól képzett csak egy. A
segítői már végeztek ácsmunkát, de látszott, hogy
ez a legkritikusabb része az építésnek. Ezek után
a Suiján felvett egy 8 fős kaposvári ácscsapatot,
harmadiknak jöttek a Szász István-féle székely
ácsok. Mikor ezek beálltak dolgozni, az első három
négy nap volt egy kis bizalmatlanság vagy versenyszerűség az egészben, de utána a legnagyobb
barátsággal dolgoztak együtt. A magyarországi
ácsok, ugye, láncfűrésszel meg különböző nyugati
masinákkal dolgoztak, a székely ácsok pedig
kizárólag szekercével és baltával, meg vonókéssel,
vagyis csak kézzel. Teljesen ismeretlen újdonság
volt a számukra néhány olyan szerszám, amit a
magyar ácsok használtak, de tökéletesen tudtak
együttműködni, és decemberben, amikor a széke
lyek eljöttek egy héttel a többiek előtt vizumproblémák miatt, a legeslegnagyobb barátsággal, fájó
szívvel váltak el egymástól.
Túri Attila: A székelyek között is kialakult egy
munkamegosztás, mert ők is különböző helyekről
jöttek, és ki kellett derüljön, hogy ki az, aki nagyon
jó állványozó, akkor ez semmi mást nem csinált,
csak ezeket az eszelős állványzatokat építette; hogy
ki bírja a magasságot, aki egy szál gerendán
járkált, cipelt, fűrészelt. Volt közöttük egy kiváló

fafaragó, aki egyedül csinálta meg a két székelyka
put, azok teljes díszítését. A többiek közül volt, aki
palázott, volt, aki a kapsovári ácscsapathoz került.
Gerle János: A spanyol gépészeti alvállalkozó
teljesen elfogadta az itthon készült terveket?
Makovecz Imre: Nem, hanem - meggyőződésem
természetesen, hogy üzleti fogásként - azt mond
ták, hogy az általunk elkészített tervek nem felel
nek meg a spanyol szabványoknak és ezért a
terveket át kell dolgozniuk. Ez lehet, hogy egy
bizonyos százalékban igaz volt, de nagy részében
biztos nem, mert a mi gépészeink annak idején
folytattak hatósági és egyéb egyeztetéseket, és
utánanéztek annak, hogy milyenek a spanyol
szabványok, azonban ott az üzlet így megy. Tehát
azt mondták, hogy ők ezt a munkát elvállalják, de
a tervek használhatatlanok. Ezt - mint utóbb ki is
derült - azért találták ki, mert így ellenőrizhetetlen
né vált a teljesítményük, ellenőrizhetetlenné vált,
hogy hol tartanak a munkában, és a m i műszaki
ellenőreinket olyan helyzetbe hozták, hogy azok ne
tudják korrekten kiszámolni, hogy mennyi pénz jár
nekik. Nálunk ez a technika ilyen magas szinten
nem ismeretes, csak a szélhámos kivitelezők közt,
ahol, ugye, ugyanezt eljátszák: azt mondják, hogy
a tervező által adott költségvetés használhatatlan,
majd ők adnak rá egy költségvetést, de ezt a
költségvetést sose készítik el, elvégzik és leszám
lázzák azokat a munkákat, amelyek nagy haszon
nal járnak, és utána összevesznek a megrendelővel
és lelépnek, amikor a nagy munkaráfordítást
igénylő munkarészek következnek. Ez az Isolux is
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ugyanígy játszott egyrészt az .elszámolható pénzzel,
másrészt az érvényesíthető határidővel. A végén
igazolódott, hogy velük szemben a Makona fővál
lalkozói funkcionáriusai erőtlenek voltak - hogy
miért, miért nem, ezt most nem kutatom - min
denesetre több, mint három hónapos késéssel úgy
fejezte be az Isolux az épületgépészeti és egyéb
idetartozó munkáit, hogy nem volt hajlandó mű
szakilag átadni az elvégzett munkáját, csak azzal
a feltétellel, ha a Makona az általa követelt teljes
pénzösszeget kifizeti. Ez a zsarolás azóta már egy
kicsikét elcsendesedett, bár még a mai napig sem
fizettük ki neki az utolsó számláját, mert én ra
gaszkodtam ahhoz, hogy először egy műszaki
átadást kell produkálnia, és majd a hibajegyzék
összeállítása és a hiányok megállapítása után
kerül sor a végszámla kifizetésére. Meg kell hogy
mondjam, hogy a saját embereimet elég keményen
kellett arra szorítanom, hogy ezt a módszert érvé
nyesítsék, hajlamosak lettek volna egy alkura,
mert az Isolux elment egészen odáig, hogy már
működött a pavilon és már megnyílt a kiállítás,
amikor egy közjegyzői papírral megjelent az Isolux
képviselője a helyszínen, hogy bezáratja az épüle
tet. Telefonon felhívtak Sevillából, és én közöltem,
hogy azért van a fegyveres őrség, hogy eltávolítsák
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ezt az embert. Ez be is következett, talán akkor
megértette az Isolux, hogy ezt a technikáját nem
folytathatja tovább. Most már a jogászokkal való
színűleg kiegyensúlyozott körülmények között fog
tárgyalni. Nekünk természetesen ki kell fizetnünk,
ami jár, de a zsarolásos technikát nem vehetjük
tudomásul.
Siklósi József: Az Isolux az elején kijelentette,
hogy a tervek tökéletesen használhatatlanok, végül
kiderült, hogy semmit nem változtatott a terveken,
csak egyszerűsített itt-ott, tehát nem készültek új
tervek. Csak a pozícióba kerüléséhez használta fel
az ürügyet, hogy a tervek nem felelnek meg a
spanyol szabványoknak.
Makovecz Imre: Na most, amit eddig meséltünk,
abból érzékelhető, hogy - primitív és giccses
hasonlattal élve - viharos tengeren és sziklák
között hajóztunk, ami nem volt könnyű számunk
ra, szárazföldi patkányok számára. Ennek ellenére
a nagy magyar Alföldről érkezve a tengerre, igen
ügyesen kievickéltünk a bajból, és minden bajunk,
problémánk, belső árulásaink és anyagi gondjaink
ellenére elsőként adtuk át a pavilont az összes
közül. A magyar pavilon már tökéletesen üzemké
pes volt, amikor mások - például az osztrákok még javában dolgoztak. Még azt is mondhatom.

hogy az andaluz maffiával szembeni technikánk
sem volt rossz, és ebben még Deák is jeleskedett.
Tehát ez a kezdő, volt szocialista országbeli társa
ság, mely szűz lányként ment el egy bordélyházba,
remekül megoldotta a problémát, anélkül, hogy egy
hadseregnek le kellett volna feküdnie. És ez jó
érzés. Ugyanakkor nem lehet elrejteni azt, hogy a
Makona fővállalkozói díjából valószínűleg egy fillér
nem maradt. De azt jelenthetjük, hogy egy fillérrel
sem használtunk el több pénzt, mint amennyit a
magyar állam erre adott, szemben a többi pavilon
nal, ahol 40-70, sőt 200%-os túllépések vannak,
például az osztrák pavilonnál is, amelynek az ára
egy négyzetméterre vetítve eleve hatszor több a
magyar pavilonénál. Erről, sajnos, sok hamis
információ jelent meg a sajtóban.
Siklósi József: Ebben az is lényeges, hogy a
magyar pavilon az eredeti terveknek és program
nak megfelelően készült el, mert például a cseh
pavilon tervét megváltoztatták, a francia pavilonból
is kihagyták anyagi okok miatt a mozit. A határidő
tartása miatt is sok eredeti gondolat esett áldozatul
kényszerű kompromisszumoknak.
Gerle János: Pontosan mibe került ez a pavilon?
Siklósi József: Az egész pavilon mindenestől,
tehát a ház maga, a teljes működtetése, a konyha

technológia, zenéstől-filmestől, beleértve a házról
készített könyvet és videofilmét - 600 millió forint
volt. Ebből az épület maga volt 320 millió. Ennyi
volt az előirányzata is és ennyiből is valósult meg.
Makovecz Imre: Ennyit hagyott jóvá a kormány,
és ezt minden rémhír ellenére egy fillérrel sem
léptük túl.
Gerle János: A 320 millióban benne van a vállal
kozói díj, a tervezői költség is?
Makovecz Imre: Az a 600 millióban van benne.
Siklósi József: Fontos hangsúlyozni, hogy a 320
millió az épület kinti megvalósulását jelenti, mert
itt mindenki olyan mélyvízbe ugrott bele, aminek
a mélységéről fogalma sem volt. Az idő rövidsége
miatt lehetetlen volt még megsaccolnunk is a
különbséget, ami a ház itthoni felépítése - amiről
voltak pontos ismereteink - és a kinti felépítés
között volt.
Makovecz Imre: Azon kívül egy év leforgása alatt
Magyarországon kb. 30%-os áremelkedés volt.
Siklósi József: És ugyanez részben megvolt kint
is.
Makovecz Imre: Főleg ott, a kiállítás területén,
ahol egy év alatt mindennek az ára hallatlanul
felment, azért természetesen, hogy a nemzetközi
turizmus árszintjét eléljék. Valamint ilyenkor
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óriási konjunktúra van, és a zsarolhat ósági állapo
tok tömkelege keletkezik, és a kivitelezők nagyon
keményen együttműködve addig emelik az áraikat,
ameddig csak akaiják, mert lehetőségük van más
kivitelezőket kizárni. Tudniillik a kivitelezői maffiá
val párhuzamosan létezik a szakszervezeti maffia
is, ami, mondjuk, azon őrködik, hogy a magyarok
ne burkolhassanak a saját pavilonjukban és
érezzék magukra nézve kötelezőnek az ottani
burkoló szakszervezet előírásait, melyek szerint
nem tűrnek meg idegent. Amikor megjelentek
nálunk az ottani burkoló-szakszervezet emberei és
közölték, hogy maguk egyetlen márványlapot nem
rakhatnak le. mert erre Sevillában csak mi vagyunk jogosultak, kétségbeesve rohantunk a
világkiállítás rendezőihez, hogy hát ezt most
mennyire kell komolyan venni, mert közölték, hogy
másnap megjelennek itt és összeverik, aki elkezd
burkolni. Szóval elmentek az embereink a kiállítás
rendezőihez, ott pedig az volt a válasz, hogy ezt
abszolút komolyan kell venni. Kértük, hogy akkor
védjenek meg bennünket. Azt mondták: mi nem
tudjuk megvédeni magukat. Hát akkor mit te
gyünk? Azt mondták: erősítsék meg a fegyveres
őrséget az épületben. Ezek után kénytelenek
voltunk nagyon komoly pénzt kifizetni azért, hogy
megerősített védelem mellett folytathassuk a
munkát.
Siklósi József: A márvány csiszolását viszont oda
kellett adnunk egy spanyol alvállalkozónak, mert
meg kellett találnunk azt a kompromisszumot a
fegyveres őrség megerősítésén túl, hogy némi
munka átadása fejében hagyják a munkásokat
dolgozni. És ez nem volt egyszeri eset. Amikor a
tölgyfát kihozták és nekiálltak összerakni, másnap
volt éppen egy sztrájk. Azért volt a sztrájk, mert
két pavilonban nem fizettek már 2 hónapja bért az
embereknek, és a szakszervezetek összeálltak és az
egész expora vonatkozó sztrájkot hirdettek, amit
mi nem vettünk elég komolyan, mondván, hogy hát
nem spanyolok vagyunk stb. A sztrájk 8-tól 10-ig
tartott, és az asztalosok fél kilenc körül még
javában rakták össze a tölgyfát, amikor egyszercsak azon vették észre magukat, hogy negyven
ember körbefogja őket gyűrűben, és azonnal le
kellett hogy álljanak a munkával. Az építésvezető
jelentette a sztrájk vezetőinek, hogy természetesen
a magyarok sem dolgoznak 10 óráig, mert nyilván
való volt, hogy meg fogják verni a magyar munká
sokat, ha nem tartják be a helyi spanyol szakszer
vezet sztrájkfelhívását. Szóval ezek nem voltak
előre sejthető körülmények.
Makovecz Imre: A 320 millió tehát nem 320
millió volt, mert hogy ha csak ezt a néhány példát
vesszük sorra, amiről eddig beszéltünk, kiderül,
hogy nagyon kemény többletkiadások jelentkeztek,
amiket a Makona mint fővállalkozó nem érvénye
sített a minisztériummal szemben, sem azért, mert
a minisztérium erre utaló magatartása sejteni
engedte, hogy úgysem fizetik ki, mert azt mondják,
hogy ez a Makona kockázata, vigye el a balhét,
ahogy tudja; valamint azért sem, mert egy sajátos
történet fűződik ehhez. Mi tavasszal elkezdtük az
építést, de a fővállalkozói szerződést csak annak az
évnek az októberében tudtuk megkötni, a miniszté
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rium azt addig nem írta alá. Tehát mi előre mene
külve végeztük a munkánkat, anélkül, hogy érvé
nyes szerződésünk lett volna, és mire októberben
a minisztérium hajlandó volt végre megkötni a
fővállalkozói szerződést, addigra az épület gyakor
latilag készen volt, mert 1991. december 31-ig
mindenestől be kellett fejezni.
Siklósi József: December 31-re vállaltuk, de
december 13-án az épület már készen volt.
Makovecz Imre: Szóval a minisztérium mivelünk
csak utólag volt hajlandó megkötni a szerződést,
amelyben olyan tételek is voltak, amiket nem állt
módunkban megváltoztatni a minisztérium ellené
ben. Például a Makonának letétbe kellett helyeznie
egy jelentős összeget, amely garanciális biztosítéka
annak, hogy fél évig ez az épület hibátlanul műkö
dik. Tehát olyan megállapodásokra kényszerül
tünk, amelyeket valószínűleg nem kötöttünk volna
meg, ha van elegendő idő, és ráértünk volna egy
komolyan előkészített fővállalkozói szerződés
aláírása után kezdeni az építkezést. Minket hajtott
az ambíció, hogy Magyarországot kell képviselnünk
minden körülmények között, és nem voltak pénz
ügyi koncepcióink. Azt gondoltuk, hogy valamennyi
pénzt kapnunk kell azért, hogy tulajdonképpen
elvittük a jogi, szellemi és gazdasági balhéját
ennek az egésznek, magunkra vállaltuk a teljes
felelősséget, de az anyagi hozadékával nem törőd
tünk eléggé, aminek most itt van a böjtje, mert a
Makona végül is teljes apparátusával egy éven
keresztül valami olyasmit csinált végig, aminek
valószínűleg nem lesz bevétele. Ha én nem foglal
kozom közben azzal is, hogy egyéb munkákat
szerezzek, nemcsak magamnak, hanem a Triskellnek és a többi tervezőnek, akkor ma a Makona egy
tönkrement cég volna. Tehát meglehetősen nehéz
volt ezt végig egyensúlyozni és sokfelé figyelni,
miközben perbe kerültünk Éliás Ádámékkal, és a
Hungexpoval egy nagyon kemény háborút kellett
vívni. Tudniillik az épület átadás-átvételi eljárása
sem volt egyszerű, holott nekünk ez már súlyosan
egzisztenciális probléma volt, hogy mikor és ho
gyan tudjuk átadni az épületet. Eredetileg a Hung
exponak mint üzemeltetőnek kellett volna átven
nie, de tudtuk, hogy sosem fogja átvenni az előz
mények miatt, éppen erre utazik. Ezért el kellett
tudnunk intézni azt - és hogy ez sikerült, az a
minisztérium javára szól
hogy a minisztérium
maga vegye át tőlünk, és a minisztérium már
utasíthatja az átvételre a Hungexpot. Nem akarok
senkit szórakoztatni azzal, hogy ez milyen bonyo
lult és milyen hosszadalmas játék volt. A bonyo
lultságát az okozta, hogy a minisztérium a Hung
expoval való viszonyát nem tudta a megfelelő aláfölé rendeltségi viszonyba rendezni, hanem a
Hungexpot azonos fajsúlyú partnerként kezelte.
Ennek nagyon súlyos következményei lettek.
Ahhoz, hogy a minisztérium önmagát és a Makonát
is képes legyen egy számvevőszéki vizsgálat során
alkalmasint megvédeni, egy saját műszaki ellenőri
apparátust kellett kiépítenie, amelyik Kerberoszként ügyelt a pénzre és ellenőrizte a mi munkánkat
is. Erre a munkára három embert vettek fel,
Pongrácz Pált, Emödy Attilát és Hajnal Gézát. Na
most, közülük, meg kell mondjam, meglepetésünk

re Pongrácz Pál korrekt, kitűnő és realista, racio
nális és tisztességes partnerként zárta a történetet;
a másik két úrról nem tudok, meg nem is akarok
mondani semmit.
Siklósi József: A Hungexpo az egész tulajdon
képpeni közös munkálkodásunk során - mert
akárhogy is ellenfelek voltunk, a pavilont ők
üzemeltetik - az átadás-átvételre mozgósított
komoly energiát. Akkor is csak arra, hogy ne vegye
át az épületet és ezért megtett mindent, de a
minisztérium diktátum-szerűen átvette tőlünk és
átadta nekik - és ezt Pongrácz Pálnak köszönhet
jük. A Hungexpo az első napon, amikor már neki
kellett volna üzemeltetnie, teljes szervezőképtelen
ségről tett tanúbizonyságot, mert napokig állt egy
kamionja, amit nem tudott behozni az expo terüle
tére. Ezzel kapcsolatban visszautalok arra, hogy
mennyire bekötött szemmel ugrottunk mi bele
ebbe az egészbe. A Hungexpo a tervezés kiadása
kor már két éve foglalkozott a sevillai világkiállítás
előkészítésével. Ezek után, amikor mi elkezdtük az
épületet építeni, ’91 tavaszán, kiderült, hogy
mindent a nulláról kell kezdenünk, mert a Hung
expo azt sem tudja megmondani, hogy hogy lehet
bejutni a vásár területére. Mi azt hittük akkor,
hogy csak nekünk nem akarja megmondani, de
most kiderült, mivel az üzemeltetés kezdetén nem
tudta a saját embereit behozni, hogy egyszerűen
nem tudta. Tehát a kétéves, állítólagos előkészítő
munkája az semmi sem volt, és végül mi segítet
tünk abban, hogy a saját munkáját meg tudja
kezdeni. Merem állítani, hogy enélkül nyitni sem
tudtak volna április 20-án.
Gerle János: A revizorok azt nem firtatták, hogy
mit csinált a Hungexpo azzal a pénzzel, amit a
kétéves előkészítésre felvett?
Makovecz Imre: Erről semmilyen információnk
sincs.
Gerle János: A beszélgetés elején mondtad, hogy
Kádár Béla örömében megölelt, mikor elfogadtad a
megbízást, és utaltál arra, hogy még egy ölelésről
beszélni akarsz.
Makovecz Imre: Igen. Talán az idáig elmondott,
meglehetősen össze-vissza és zaklatott szövegből
azért kiderül, hogy a mi számunkra ez a munka
nem volt könnyű feladat. Mégis elkészült. Azt nem
nagyon lehet elmondani, hogy mind szellemileg,
mind érzelmileg mit jelent az ember számára,
amikor egy látszólag archaikus épület, amelynek
belső működése a legmagasabb szintű technikát
igényli, működni kezd és az elképzeléseknek
megfelelően elevenedik meg. Gondoljunk arra, hogy
egy drámai folyamat zajlik le az épületben, amelyet
részben involvál, részben követ egy számítógépes
rendszer, amelyben a fény. a zene, az ajtók műkö
dése, a film tizedmásodpercnyi pontossággal kell,
hogy illeszkedjék, és mindennek műszakilag
pontosan működnie kell, tehát a harangoknak a
megfelelő tizedmásodpercben meg kell szólalniuk,
a harangoknak részben lengeniük kell, részben
ütésre kell zengeniük; mindezt a megfelelő mecha
nizmus működteti, pontosan kell tudniuk kapcso
lódni a zenébe. Tehát ez az egész rendszer úgy
működik, mint egy élőlény, és minden látvány,
forma, térélmény, mindazok a benyomások, ame

lyek a látogatókat érik - gondolok az üvegfödémre,
a gyökerével együtt látható fára, a megnyíló és
bezáródó ajtókra, - egységesen hordozzák a szelle
mi tartalmat, és közben ki kell elégíteni a biztonsá
gi előírásokat is. Ez nem olyan egyszerű a magunkfajta nyugat-ázsiaiaknak. És amikor elkövet
kezik az a nap, amikor az ember a sajátmaga
választotta kormánya miniszterének átadja ezt az
épületet, és beáll ez a nem-tudom-hány ember
ebbe a folyamatba, és elkezd működni a mechaniz
mus, végigmennek a befalazott Magyarországon,
ahol megszólalnak a hangok, ahol a fejek fölött
megszólalnak a harangok, amikor egy lépcsőn
megérkeznek az üvegfödémre és az emberek átélik
a létbizonytalanságot, és ugyanakkor a fény tombol
a fa körül fönt a mennyezeten és lent az üvegfödém
alatt, és a fejjel lefelé állított kupola egyszerre
látható a fejjel lefelé folytatódó ősi, magyar tornyok
architektüráján át, maga a mennyezet fejjel lefelé
ugyanúgy látható; érzik és egyszerre átélik azt,
amit szerettünk volna mondani; és amikor erről a
térről meglehetősen felzaklatott idegállapotban
csodálkozva és nyugtalanul átvonulnak az embe
rek az épület keleti frontjára, ahol egy filmet
látnak, ami az elmúlt, mondjuk, 90 év Magyarországáról szól montázs-szerű képekben, megren
dítő módon; amikor ennek vége van és a fény
végigfut a tornyok keleti frontján, ahol hatalmas
maszkokat látnak a nézők, amelyek majdnem
megelevenednek a rajtuk végigfutó fényektől, akkor
az út végén a kezembe adnak egy párnát egy
kulccsal, egy fából készített kulccsal, és ott állok
ugyanaz előtt az ember előtt, aki annak idején az
Építész Szövetség erkölcsi vizsgálatai közepette
átadta nekem ezt a munkát, és örömében megölelt,
és itt van az a pillanat, amikor azt mondhatom,
hogy a dolgot elvégeztük, és a miniszter sír, mert
ez azért nem volt olyan, hogy mondjam... nem
hagyta az embereket közömbösen ez a folyamat...
és akkor azt mondtam neki, hogy most engedje
meg, miniszter úr, hogy azt az ölelést, amit a
kezdet-kezdetén nekem adott, azt most vissza
adhassam. Ez nagy dolog volt az én számomra, és
azt hiszem, hogy az alatt a rövid idő alatt, amíg
még élek itten, ezt nem felejtem el. És ez akkor is
megérte, ha egy fillért sem keresünk rajta. Megérte
az, hogy amikor a családomat elvittem, a két
fiamat és a lányomat, és láttam őket, akik már
ötszázszor hallották tőlem a hülye történeteket
odahaza, hogy probléma van, meg a hajnali telefo
nok... szóval az egész egy zaklatott, szörnyű év
volt, azt hittem, belepusztulok. És látták ők is, a
családom, hogy érdemes volt. Hogy ez nem egy
apró játék volt. A barátaim, Tésztáék is. tudom, így
zárták ezt a történetet. Ez sokkal fontosabb, mint
a pénz, meg a csalások, meg az árulások, hogy ki
mennyi pénzt keresett. Az a történet, amiért élni
érdemes, az nem abban a szférában játszódik, ahol
a Hungexpo működik, meg a Tetőszféra, ők csak
pénzről beszélnek, csak pénzre gondolnak, meg
hatalomra, csak abban tudnak egzisztálni.
Siklósi József: Nagyon fontos, talán a legfonto
sabb a számunkra, amiben Imrének - nagyon
sajnálja is - kevesebb része lehetett, az a munká
sokkal való kapcsolat. Mi végig kint voltunk, az
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első hónapot kivéve végig, munkásruhában vol
tunk kint és nem mérnök urat játszva, hanem
alkalmasint a fűrészt megfogva, vagy a szekercét,
de mindenképpen minden kérdésre, problémára
azonnal felelve. Az ácsceruza volt a rajzeszközünk
kint Sevillában. Végig felváltva voltunk kint, és
amikor december 13-án átadták az épületet, akkor
kitaláltuk, hogy előtte mind a hárman kimegyünk,
és nagyon megható volt látni, hogy ezt a munkások
hogy várták, hogy ott legyünk egyszerre mind a
hárman. Soha nem tudtunk olyat kérni tőlük, akár
az épületen, akár otthon, amiben ne segítettek
volna. Például vakolták az íves falat a kőművesek,
és Erdei Gyurival mi ketten felmentünk megnézni,
és tanakodtunk, hogy nem nagyon szép, hogy
minden oldalán faborítás van, és az egyetlen vakolt
oldala sima. Aztán elmentünk. Tíz perc múlva jött
Lomnici Péter, az építésvezető, hogy Siki, gyere,
van egy komoly építészeti probléma, amit meg kell
oldani. Fölmentem a házba és láttam, hogy erre az
íves falra fölraktak egy ferdén zsalus textúrájú
vakolatot, mind a két irányba egy-egy fél négyzetméteren gyönyörűen, és mondták, hogy hát döntsem el, hogy ugyan melyik a helyes megoldás, és
közben dőltek a röhögéstől mögöttem, hogy most
mi lesz. Tele volt az egész ilyen esetekkel. Olyanok,
hogy a Triskell emblémáját fölvakolták az egyik
toronyra a kőművesek, hogy a tornyok legfelső
fáiba belevésték a nevünket, szóval olyan szeretet
tel voltunk körülvéve... és hát fantasztikus élmény
volt látni napról-napra egy házat, ahogy nő, mert
ez gyorsan nőtt. Azt hiszem, hogy egy építésznek
nem lehet ennél nagyobb élmény.
Makovecz Imre: Augusztus 20-án a legmagasabb
pontra fölszereltek egy hétágú gyertyatartó- vagy
életfa-formát - mindegy, az ugyanaz
arra min
denki ráakasztotta a maga nemzeti színű szalagját
a saját nevével, és azt a legmagasabb pontra
fölrakták. Este a toronydarukat mindig úgy kellett
hagyni szabadon, hogy a szél el tudja forgatni őket,
nehogy felboruljanak. A szomszéd osztrákok
ugyanúgy kioldották éjszakára a darujukat, és
tényleg jött valami szél, és az osztrák daru szépen
tönkreverte a magyarok életfáját. Ez nagyon m é
lyen sértette a magyarok önérzetét, még akkor is,
ha nyilvánvaló véletlenről volt szó.
Siklósi József: A spanyol darus tört magyarság
gal, hát azzal az 5-6 szóval, amit tudott, azt mond
ta, hogy semmit ne aggódjunk, ezt ő megoldja, és
a saját darujának a legtetejére tűzte ki ezt a felsza
lagozott fát egészen addig, amíg az osztrákok
daruja veszélyeztette volna. És amikor az osztrá
kok lebontották a darujukat, csak akkor került
vissza az eredeti helyére. Amikor a toronycsúcsok
beállítása miatt végleg le kellett venni, akkor a
munkások bevitték a házba, és az egész végig ott
volt. December 13-án. mielőtt a házátadás megvolt,
az építésvezető kinek-kinek ünnepélyesen vissza
adta a szalagját, és azt mindenki hazavitte.
Makovecz Imre: A szemérmes nacionalizmusnak
ezek olyan finom történetei, amelyeket szerintem
az európai országokban tanítani kellene. Mert,
hogy hogyan működik a nacionalizmus, arról
ennek a mocskos bagázsnak, amelyik itt Buda
pesten szennyezi a levegőt, szennyezi az emberi
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lelkeket, halvány fogalma sincs. Nem tudja, hogy
a valóságban az a nacionalizmus, amely minden
nemzetet érint, a zsidótól a skótig, hogy ez a finom
érzelem, amelyik nem családi, nem baráti, nem
kötődik tulajdonképpen, szinte azt lehetne monda
ni, senkihez, hanem csak mint a levegő vagy mint
a fény van jelen az emberekben, hogy ennek
milyen finom a dramaturgiája, mennyire sérthető
és mennyire meg kell védeni. Pont ez az a nacionalizmus, amelyiket a jelenlegi hisztérikus magyar
tömegkommunikáció és pártpolitika politizál túl,
szennyez be, mocskol be, pont ezt a legfinomabb,
alig érinthető réteget, ami olyan, mint egy virág. Az
idegen daruval történt ledöntés azonnal freudi
alapon értelmeződik. És ami az én számomra
fontos ebben a történetben, az az, hogy ezt végig
milyen finoman és minden agresszió nélkül voltak
képesek fönntartani, tehát ezt a kis jelet, ezt a
menórát hogy őrizték addig, amíg végül szétosztot
ták egymás között, és eltűnt a szemek elől, és
mindenki hazavitte, és nálam is itt van egy szalag
formájában. Ez a legfontosabb, ez az, ami az építés
történetében is a legfontosabb, tulajdonképpen ez
a nagyon finom érzelem.
A faluban is, ahol laktunk, olyan szeretet vette
körül a magyar munkásokat és a magyar munká-
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sok is olyan szeretetet sugároztak ki magukból,
hogy augusztus végén a falu búcsúján a sátortulaj
donosok veszekedtek vagy szinte vetélkedtek, hogy
a magyar munkások hozzájuk menjenek be inni.
Siklósi József: A magyarokat körülvevő hangula
tot jellemzi a következő történet is. Pénzt kellett
váltanunk. Az expo főépületében működtek ban
kok, a Surján tolmácsával mentünk oda. Ezzel a
bankkal állandó kapcsolatban álltak, a pénzüket
ők kezelték, ezért nem is a pénztárnál kellett sorba
állni, hanem a bankvezető asztalához kellett leülni,
és ott rendeztük a papírokat. A pénztárosnő, ami
kor kitöltötte a hivatalos papírt, megkérdezte, hogy
mit dolgozom én az expón. Mondtam, hogy építész
vagyok. Kérdezte, hogy melyik pavilonnál. Mond
tam, hogy a magyarnál. Erre a pénzváltásért sor
ban álló spanyolok, körülbelül 10-15-en, otthagy
ták a sort, odarohantak és megölelgettek, és muto
gatták, kézzel-lábbal magyarázták, hogy milyen
gyönyörű a magyar pavilon, hajtogatták, hogy
„bueno, bueno", nagyon megható volt, hogy telje
sen ismeretlen emberek ezt fontosnak tartották.
Utána szépen visszaálltak a sorba és ment az egész
tovább.

Túri Attila: Képzeld el, hogy a spanyol munkások
nagyon büszkék voltak, ha Lomnici Pétertől kaptak
Surján-feliratú trikót. Ez szinte fizetőeszköz volt,
például a spanyol gépészeknek, akik ott dolgoztak,
azt mondta, hogy ha eddig meg eddig elértek a
csővezetékkel és én tudok végre ott vakolni, akkor
kaptok egy trikót. És akkor megvolt feleannyi idő
alatt, és marha büszkén hordták.
Gerle János: Ez elég különös történet ahhoz az
alkalomhoz kapcsolva, hogy a spanyolok 500 éve
fölfedezték Amerikát.
Makovecz Imre: Akkor hadd kössem az elhang
zottakhoz, amit az itthoni állapotunkról monda
nék. Szóval, hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy
bűnös nemzet vagyunk, hogy unintelligensek
vagyunk, hogy büdösek vagyunk, hogy úgy gondo
lunk önmagunkra, mintha nem volnánk ugyan
olyan értékű emberek, mint bárki más a világon.
Mélyen belénk van építve egy kisebbségi tudat, a
csökkent értékűség, az ügyetlenség, a lemaradottság tudata, a térdre-esettség hangulata, nincsen
elegendő önbizalmunk ahhoz, hogy úgy képzeljük,
hogy a jövőnket és a saját személyes életünket is
függetlenül és önállóan, felnőtt emberként meg
tudjuk élni. Ez olyan mélyen be van építve mondom én, 57 éves ember - a magyarságba, hogy
szinte észre sem vesszük, természetesnek vesszük
és elfogadjuk például azt, hogy egy magyar pa
rasztról úgy lehet vicceket gyártani, hogy a „Hú
gyos Józsi”, a kis látens fasiszta, aki még a saját
apját is befalazza. Tele vagyunk lehajtott fejjel,
rezzenéstelen arccal tudomásul vett, eltűrt meg
aláztatásokkal, amelyekben nem tudjuk, mióta van
részünk.
Engem nem nagyon érdekel a történelem, sokkal
inkább a személyes élet, mert azt tudom, hogy mi
az én életem vagy mi a tiéd, de azt már nem
tudom, hogy az előttem lévő generációval mi
történt, vagy az azt megelőzővel és az azt megelőző
vel. Nem az érdekelt, hogy 400 év óta azt mondják,
hogy itt tulajdonképpen másodrendű emberként
lehet élni a Kárpát-medencében, de azt tudom,
hogy az elmúlt 40 évben mi történt. És ha ehhez a
hangulathoz, ehhez az alapálláshoz, amelyre
kényszerítenek bennünket, ehhez kötöm ennek a
pavilonnak a megépítését és az ott tapasztaltakat,
akkor az mindenben ellentmond annak, amit
velünk elhitetnek. Nem véletlen az, hogy a magyar
munkást 50 márkás órabérért akarták elszipkázni
a német, az olasz és más pavilonokhoz hétvégeken,
ami, képzeld el, egy gyergyói embernek mit jelent:
napi 500 márka. Felfoghatatlan. Az egy vagyon. Az
öt tehén ára. És az emberek nem mentek az idegen
pavilonokhoz. Azt mondták, hogy nekik itt van a
helyük. Vannak információink arról, hogy a gyergyóiak és a csíkszeredaiak odahaza vagyonos
embereknek számítanak, csak abból a rövid időből,
amit velünk eltöltöttek, és ez sem elhanyagolható
szempont. Nem maga a pavilon a legfontosabb,
noha a pavilonnak valóban világsikere van, és hát
szörnyű, hogy ezt nekem kell kimondani. Most
jövök haza Skóciából és a repülőgépen kezembe
veszem a Malév újságját, amit Rényi Péter, Aczél
elvtárs egyik legfontosabb embere, a Népszabadság
egykori irányítój a szerkeszt, és Sevilláról olyan cikk
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van benne, amelyben két kicsi, aláírás nélküli kép
látható a magyar pavilonról, az egyik egy felismerhetetlen részlet, és az egész kiállításról egy világ
polgár fölényes és ostoba hangján szól ahelyett,
hogy a Malév újságban a magyar pavilon hallatlan
sikeréről és eredményéről beszélne.
Siklósi József: Miközben az Ibéria spanyol légitársaság plakátot csinál magának a magyar pavi
lonról...
Makovecz Imre: Nincs plakát, amelyen a magyar
pavilon ne szerepelne, a legkülönbözőbb plakáto
kat láttam a kiállításról, ha valahol négy pavilont
közölnek, az egyik biztos, hogy a magyar. Es hány
pavilon van? Száznál több...
Siklósi József: Százötven.
Makovez Imre: Szóval, azt tartom a legfontosabb
nak, hogy miközben az önbecsülésünk valamilyen
egészen ördögi módon van aláásva, az a hosszú
játék, amibe belementünk, olyan realitást állított
elénk, amire nem számítottam. Mindig az volt a
meggyőződésem, hogy az emberi méltóság a legfon
tosabb a világon, és ez számomra nem volt nemzeti
kérdés, hanem természetes emberi jognak tekintet
tem, hogy az embernek legyen méltósága és önbe
csülése, mert anélkül nem lesz ember, se magyar,
se semmilyen fajta, mert ez a bázisa mindannak,
amit finomabb érzelmekkel és finomabb intellek
tussal kell megközelíteni. íme, mi történt. Akkor
kezdtük ezt a dolgot csinálni teljesen amatőr mó
don, amikor a magyar kormány is amatőr módon
kezdett el dolgozni. És jelenthetjük, hogy profiként
fejeztük be. Ez az a tartalom, amit a magyar sajtó
mélyen elhallgat, mert minden túlpolitizál. A
Magyar Fórum is, amely nyilvánvalóan kormány
elkötelezett, az is túlpolitizáltan jeleníti meg ezt az
egész történetet, és nem arról ír, ami a fontos, nem
azt emeli ki, hogy mit jelentett a százfős magyar
társaság sikeres jelenléte egy ilyen nemzetközi
összevetésen. A pavilonok szellemiségéről nem is
beszélve. Mert mi a helyzet Sevillában? Az egyesí
tett Németország olyan pavilont hoz, ami a 20-as
évek Németországának egzaltált és széttöredezett
kultúráját prezentálja, rosszul értelmezett humor
ral és öniróniával. Vagy az angol, amely a Marks
and Spencer cipőit rakja ki. És közben ott a hightech, és folyik a víz a homlokzaton, és neszesemmi-fogd-meg-jól, és nem hoz semmit, ami... Ez
egy őrület számomra most, amikor visszajöttem
Skóciából, hihetetlen, hogy milyen kedves és finom
emberi életet élnek ott, mély közösségek, nagysze
rűen ünnepelnek, remekül élnek, jó barátok tud
nak lenni, jól lehet velük együtt enni-inni, táncol
ni, mindazt, ami fontos egy ünnepen, és akkor
megjelenik egy pavilon, ami mindebből semmit
sem hordoz. Hát akkor mit hordoz? Micsoda idegenséget? Meg hát mondhatnám sorra. A svájci pa
vilon? a műanyag babákkal és a jégtoronnyal? És
mindenütt... vagy hát nem mindenütt, mert Dánia
igenis nagyon szép pavilont hozott, Finnország is,
Szaud-Arábia is. A zsidók nagyon szépet hoztak,
nem a pavilonnal, hanem az üzletházzal, gyönyörű
közel-keleti falucskát építettek, amit aztán eladtak
az araboknak, amit nem lett volna szabad, mert
aztán jöttek az arabok, és oda nem ülő polcokon
bóvlikat árusítanak, olyan, hogy nem lehet bemen
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ni egy üzletbe. De gyönyörű, amit a zsidók megépí
tettek, az gyönyörű. Először azt hittem, hogy ez a
zsidó pavilon, és hogy milyen zseniális, hogy
csinálnak egy kis városocskát, amiben a minden
napi életüket élik és azzal találkozhatunk... és
akkor eladták az araboknak. Ezt mélyen sajnálom,
szerintem egy rossz bizniszt csináltak egy rendkí
vül szép és szimpatikus gondolatból. Szóval, voltak
remek jelenlétek, és az nagy szomorúság, hogy az
egyesült Európa, és főleg Amerika, önmagát múlta
alul. Főleg az amerikai pavilon elviselhetetlenül
primitív. Már egy világkormány üzenetét hordozza,
már egy tipikus szovjet buli az egész amerikai
pavilon. Az orosz jobb, mert az orosz menet közben
alakult át. Iszonyatosan csúnya házat csináltak, de
abban a legszebb ikonjaikat mutatják be.
Gerle János: Hogy szól ez az amerikai üzenet?
Makovecz Imre: Az amerikai pavilon egy középső
szabad területből áll, és kétoldalt két beépített
kupolából, és annak csatlakozó részeiből. Középen
mész be a szabad térre, ahol bárki fölmehet egy
pódiumra és zenélhet vagy kosárlabdázhat vagy
bármilyen labdajátékot elkezdhet játszani stb.
Tehát a látszatdemokráciának egy Hyde-parkos,
meglehetősen primitív ötlete ez, amivel természete
sen senki sem él.
Gerle János: A művészek együttműködéséről
szeretnék végül hallani. Hogy alakult ki az egysé
ges építészeti-zenei-filmes koncepció?
Makovecz Imre: Vegyük sorra. Először vegyük a
zenészeket. Dobszay László barátomat kértem fel
arra, még a kezdet-kezdetén, hogy az épület zenei
programját dolgozza ki. Nekem volt egy zenei
koncepcióm, aminek az volt a lényege, hogy a két
fal között magyarországi hangoknak kell szólniuk,
utána pedig megváltozott hangulatú zeneművek
nek kell kísérniük az embereket végig a pavilonon.
Azt kértem, hogy ennek a megvalósítására tegyen
javaslatot és mondja meg, hogy kik azok a zene
szerzők, akik ezt a legjobban meg tudják csinálni.
Erre javasolta Jeney Zoltánt és Vidovszky Lászlót,
és Dobszay kidolgozta azt, hogy, mondjuk, egy
héten kétszer - teljesen függetlenül az épület
rendszeres automatikus programjától - milyen
kamarazenekari és kamarakórus-szintű darabokat
kellene az épületben bemutatni. Jeneyék megkap
ták a megbízást, de, sajnos, nagyon súlyos konflik
tus alakult ki közöttünk, tudniillik ők tizennégy és
fél millió forintot akartak kapni azért a 20 perces
zenei programért, ami az épületben megszólal.
Nekem meg határozott és kötött pénzügyi keretem
volt, amit ez messze meghaladott, meghaladta
egyrészt a lehetőségeimet, másrészt pedig erkölcsi
leg úgy éreztem, hogy túl sok, szóval egyszerűen
elviselhetetlenül nagy pénz ahhoz képest, hogy,
mondjuk, a Triskell, mely felváltva jelen volt az
építkezésen végig és tervezői-művezetést folytatott,
összesen két és fél millió forintért szerződött le a
teljes évi munkára. Tehát ehhez a másik, szintén
szellemi teljesítményhez képest, úgy gondolom,
nincs az a szellemi minőség, amelyik ekkora
különbséget tudna hordozni. Ennek ellenére a
megbízást megkapták, én lealkudtam ezt az össze
get, ha jól emlékszem, hét és fél millióra. Ez a
megbízás is elég komoly feszültséget hozott létre a
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magyar zeneszerzők világában, és úgy gondoltuk,
hogy megpróbálunk elkülöníteni máshonnan még
valamennyi pénzt ahhoz, hogy egy pályázatot
kiírjunk, és ne csak egy zenemű hangozzék el,
hanem több is. Ez a pályázat lezajlott, és összesen
öt zeneművet választottunk ki arra, hogy a pavi
lonban megszólaljon, mind az öt zeneműhöz
kidolgoztuk a kísérő automatikus fényjátékokat,
tehát kész a programjuk, és így meg fog szólalni
Jeneyék zenéje is, és másoké is. így többféle zenei
stílus lesz, van köztük például, aki kifejezetten
elektronikus zenével csinálja az egészet, van aki
erősen népzenére épít, van, aki egy kicsit a szimfo
nikus zene irányába viszi a programot.
Gerle János: Ezek önálló, teljes programok, amik
végigkísérik a látogatót, egyikük ezt, másikuk a
másik kompozíciót hallja?
Makovecz Imre: Igen, így van. Ugyancsak nagyon
fontos volt számomra, hogy milyen filmet fogunk
vetíteni. Nemeskürty István tanár úr Tóth Jánost
ajánlotta, aki valóban rendkívüli tehetségű ember
és csodálatos forgatókönyvet készített, amely
tökéletesen megfelelt az elképzeléseimnek. Azon
ban ezért a tízperces filmért az általa kijelölt
menedzser 50 millió forintot kért. Én ezt az 50
millió forintot képtelen voltam előteremteni, mert
a teljes film megvalósítására összesen 15 millió
forint állt rendelkezésre. Gyakorlatilag egy éven
keresztül próbálkoztam Tóth Jánossal, és borzasz
tóan sajnálom, hogy nem sikerült az ő filmjét
megcsinálni, mert zseniális volt a forgatókönyv. És
amikor már egyértelmű lett, hogy nem sikerül
szponzort szerezni a többletpénzhez, akkor közöl
tem Tóth Jánossal, hogy nincs tovább.
Gerle János: Tóth János film jét nem lehetett volna
olcsóbban megcsinálni?
Makovecz Imre: Nem tudom elképzelni, hogy az,
amit kitalált, az 50 millió forintba került volna. De
hát én nem vagyok filmes, úgyhogy én nem nagyon
tudom ezt megítélni. Végül arra kényszerültem, de
akkor már borzasztó késő volt, mert ez múlt év
novemberében történt, hogy Dárday Istvánékat
bízzuk meg azzal, hogy csináljanak meg egy filmet.
És Dárdayék ezért 15 milliót kaptak. Na most, a
minisztérium és a Hungexpo utólag úgy érezte,
hogy ez a film túlságosan sötét, komor, szélsősé
ges. Ezért valamilyen saját pénzből - annak a
forrását már nem ismerem - csináltattak egy
további filmet, amelyik a Duna-kanyart mutatja
helikopterről, meg Budapestet, szóval egy ilyen
IBUSZ-filmet, ami lehet, hogy jó minőségű, de az
épület egész belső dramaturgiájához nem passzol.
Gerle János: Dárday film jét véglegesen ki akarják
cserélni ezzel?
Makovecz Imre: Egyelőre azt mondják, hogy ezt
is, meg a másikat is vetítik majd, de nekem az az
érzésem, hogy ahogy el fog készülni az új film, attól
kezdve ezt a propagandafilmet fogják használni, és
nem a másikat. Ebbe viszont nekünk már sajnos
semmi gyakorlati beleszólásunk nincs, noha a
szerződésünk arról szól, hogy az épület teljes
kulturális programját nekünk van jogunk megha
tározni. Én azonban már nem fogok emiatt bemen
ni a minisztériumba.

Ezzel a művészettel való kapcsolat tulajdonkép
pen kifújt, mert másfajta művészeti viszonylata a
pavilonnak nincs. Még a zenére visszatérve: na
gyon érdekes tanulsága van számomra a zenészek
kel való együttműködésnek. A zeneszerzők közül
talán egyedül Kiss Feri az, aki megértette, hogy ez
a zene időben és térben hangzik, és hogy a zené
nek alkalmasint olyan drámai eszközként kell
működnie, ami nem önálló zenei alkotás, hanem
egy XX. század végi programzene. Ezt a zeneszer
zők zöme nem értette meg. Nem érzékelték azt,
hogy hol egy szűk folyosó falai suttognak, hol egy
fölfelé és lefelé nyitott egzisztenciának az őrjöngé
sét kell produkálnia a zenének, hol megint mást.
Valószínűleg az volt az alapprobléma, hogy nem
akkor kapták meg a megbízást, amikor az épület
készen volt, és nem volt módjuk a zenemű megal
kotása előtt az épületen végigmenni, és nem
tudták, hogy hogy van az, amikor egyszer csak a
mennyezetről szól egy hang, aztán a padló alól szól
egy hang, hogy hogyan kell a térbeli kompozíciót
belekapcsolni a zenei tartalomba, és így biztosan
nekik is nagyon nagy tanulságul szolgál ez az
egész ügy, mert igazi XX. századi helyzetbe még
nem kerültek, hanem csak stúdiókban meg hang
versenytermekben szólaltak meg a műveik.
A záróünnepen átadott fa emléklap / Wooden memóriái leaf
given to all participants at the closing ceremony 16thMay 1992
/ Hölzernes Gedenkblatt überreicht aller Mitarbeiter an dér
ScHussJeier 16. Mai 1992
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