
Hagyomány. Az edelényi görögkatolikus templom 
építésekor érintett meg legmélyebben ennek a 
szónak eszmei jelentősége. A  bizánci szertaríású 
katolikus közösségek éltető és megtartó erejének 
ismertem meg. Ragaszkodás az ősi hagyományok
hoz: nyelvben, ikonográfiában, liturgiában. Meg
maradásuk záloga volt ez a ragaszkodás. Görög- 
országi tanulmány utamon megtapasztaltam, hogy 
az építészetben mennyivel összetettebb probléma 
a hagyomány. Többről van itt szó, mint bizonyos 
szimbólumok és ikonográfiaij elek verbális ismétlé
séről. Attól egyetlen ma épült görög ortodox temp
lom nem lett jobbá, hogy alaprajza nyolcszög 
elrendezést mutat. Mint ahogy hét darab vasbeton 
födémgerenda -  ha építészetileg és formailag rossz
-  nem lesz jobbá, hogy bizonyos szemszögből a 
Szentlélek hét ajándékát látják meg bennük egye
sek. Mélyebben kell keresni azokat a jeleket, 
amelyek anyagba és formába öntve ennek a tarta
lomnak valóban művészeti értékkel bíró megjelení
tői. A  hagyomány élő értelmezése nem pótolható 
egyfajta felszínes „számmisztikával”. Félreértés ne 
essék, nem szándékom a szimbolika lejáratása. 
Ellenkezőleg, a felületes értelmezésektől szeretném 
megvédeni. (1988)

Nyársapát, római katolikus templom terve. Közelében Árpád- 
kori kolostor romjai

HÍREK

A Kós Károly Egyesülés 1992. évi konferenciáit a 
Lajosmizse melletti gerébi kúriában tartotta. A  
Minőség Vegyipari Kisszövetkezet által szervezett 
őszi találkozó meghívója az alábbi gondolatokkal 
indította az összejövetelt:

Miközben régi közösségi formák széthullá
sukban démonikusan élik ki magukat, elsietett 
fejlődési törekvések akarnak helyükbe nyomul
ni. ”

(A. Rouveni)

Nyugaí-Euröpa a mai napig nem tudott 
megszabadulni a központilag irányított egysé
ges állam modelljétöl így nem volt képes az 
emberek valódi szükségleteinek megfelelő 
szociális forma megteremtésére.

A bolsevizmustól megszabadulni akaró Kelet- 
Európa országaiban a régi világ intézményei 
széthullóban vannak. Az emberek megkísérel
nek a káoszból új, életképes közösségi formá
kat teremteni.

A szeptemberi rendezvény keretében az 
Egyesülési létrehozó és működtető cégek élet- 
történetéből kiindulva megpróbálunk kérdése
ket megfogalmazni és utat találni elsősorban 
arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk olyan 
munkaközösséget létrehozni, mely egyaránt 
megfelel a modem munkamegosztásos világ
gazdaság követelményeinek és az együttdolgo
zó emberek belső törekvéseinek.

A  téli konferenciát a KVADRUM Építész kft 
szervezte és így fogalmazta meg az összejövetel 
célját:

Mostanság egy ideje, ha az ember ismerősökkel 
találkozik, vagy akár barátok között van a 
beszélgetés előbb utóbb egy téma köré kezd 
fonódni Ez a téma a pénz. Hogy van-e, elég-e, 
miért nincs, hol van... Körbejárjuk, elvetjük 
aztán újra előkerül

Ugyanúgy pénzről van szó akkor is, ha az 
ország dolgairól hallunk, sőt a politikai csatáro
zások mögött is leginkább ez búvik meg cd 
hatalom kérdéseivel összevegyülve.

A társadalom, a közélet, de legfőképpen a 
politika e körül forog, s mindig úgy tűnik kevés 
van belőle.

Eufóriás reményeink múlóban vannak. Azzal 
tudunk csak kezdeni valamit, amire rátalálunk, 
ami megvan. Korábban megfogalmazott céljaink 
egyre aktuálisabbak.

El kell kezdenünk településeink újjáépítését. 
Célunk, hogy a főépítészi tevékenység az 
ország településein megszerveződjön egyre 
sürgetőbb. Be kell vonnunk ebbe a munkába 
sok más területen tevékeny embert és még 
többet kell megismertetni vele.
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Egy szakmai eszmecsere meghívottjaként Makovecz Imre 
kifejtette véleményét arról, hogy a világkiállítás eszmei koncep
ciójának hiánya az egész vállalkozás eredményességét megkér
dőjelezi. E hozzászólására hivatkozva a világkiállítás kormány- 
biztosa felkérte egy eszmei koncepció megfogalmazására. Ez a 
tanulmány (Ekler Dezső kiegészítéseivel és Gerö Balázs telepítési 
számításaival együtt) elkészült A kormánybiztos több, mint két 
hónap elteltével -  lapzártánkig -  nem válaszolt

Makovecz Imre 
AZ 1996-OS BUDAPESTI VILÁG- 
KIÁLLÍTÁS ESZMÉJE

Bevezetés
Az olyan eszme, amely „ideologikus” nem ér sem
mit. Csak az a gondolat eszme, mely megvalósulni 
képes.
Tudomásul vesszük, mint megvalósulási feltételt a 
kijelölt helyszínt, a félkörgyűrűs, sugarras beépí
tést, azt, hogy a Duna Ny-i partján van, hogy a 
Haller útról a félszigeten át híd vezet a terület K- 
Ny-i tengelyében, hogy a kijelölt területet a XI. 
kerület felől több irányból is meg kell közelíteni.

A  feltételek értékelése
A  történelmi városok folyók mellé épültek. Ősi ha
gyomány, hogy a keleti part az élők partja, a nyu
gati a holtaké. Másként is fogalmazhatjuk; a nyu
gati parton a kor misztériumának beavatási helye, 
a múlt, a keleti oldalon a jelen és a jövő helyezke
dik el. A  félkörös beépítés több karélyban veszi kö
rül a terület középpontját, és a híd nyugati hídfő
jét. Régi, zárt, de kapukkal nyitott településhez 
hasonlít a beépítés. Ennek É-Ny-i, D-Ny-i bejára
tait, sugarait kapukkal kell ellátni. A három gyűrűt 
adottságként kezelem azzal a kötelező következ
ménnyel, hogy a gyűrűk Duna-parti végeinél jel 
értékű vertikumnak és kikötőknek kell állniok. sőt 
a közutak „lenyomatai”, pontjai a Dunában folyta
tódjanak egy keleti imaginárius gyűrű formájában. 
A  megismerés határproblémáinak egyik alrendsze
rét képezi a kommunikáció, a maga technikai, 
térbeli rendszerével, legális és illegális szervezetei
vel, de a konkrét és személyes emberi kapcsolatok 
egész problémakörével is. „Kommunikáció” szó 
helyett kapcsolatok szót használnám magyarul.

Eszme
„Határterület” a kapcsolatokban
Határ a megismerés határa, az emberi élet határa; 
határterület maga a személyes élet, ha a születés
ben benne érezzük a preegzisztenciát és a halálban 
a halál utáni létet; határ a politikai határ is. mely 
nem feltétlenül igazol etnikai, történelmi, földrajzi, 
ökológiai határokat; határ a vasfüggöny, mely fizi
kailag megszűnt, lelkileg, szellemileg nem. Határ 
minden különneműség elválasztó kontúrja, így ha
tár a folyó és szárazföld elválasztó vonala, a férfi és 
nő léte, határ a civilizáció metatermészete és a te
remtett világ természete közötti határ, határ a 
Yang-Yin közötti dinamikus egybevágóság vonala, 
mely utal az eredeti egészre, határ maga Magyaror
szág is többszáz éve Nyugat és Kelet között,

„Kompország”, melynek lényege saját határvoltá
ban, önmaga ellentéteiben található.

De határnak tekinthető abból a szempontból is, 
hogy Magyarország ég és föld között létezett min
dig, a birodalom, az „uruszág” nem latifundium, 
nem birtokolt terület, hanem a Szent Korona népe 
volt mindig, most is az. Határterület a válságot és 
katasztrófát előkészítő egyoldalú nyugati ered
ményorientáltság és a kelet kontemplatív léte 
között. Folytatnám, de fölöslegesnek érzem, mert 
a „határ” fogalom és életérzés szinonimáit hosszan 
lehet sorolni.

A gondolat tehát a „HATÁR” és az ebből eredő, 
jövőbe mutató új kapcsolatok (kommunikáció) 
világa.

Határterület megfogalmazásáról van tehát szó, az 
adottságok értékelése és megfogalmazása révén, és 
az ebből eredő rálátás eredményeképpen új kom
munikációs fogalmak térbeli, építészeti és környe
zeti megvalósítása a világkiállítás formájában.

Konkrét javaslatok
A  félkörös terület kapuit úgy kell megfogalmazni, 
hogy a kapu ősi „átlépés”, tehát a határ problémái 
mind feladatban, mind épületfonnában megjelenje
nek. A  kapuk az égtájaknak, forgalomnak megfele
lően különböznek.

A  három gyűrű három zónát jelent. Külső gyűrű: 
(B kategóriás kiállítás) a nemzetek kiállítását tar
talmazza olyan lefedő szerkezetekkel, melyeket ne
künk kell megépítenünk. Olyan szerkezetre gondo
lok, melynek alakját, méreteit és jellegét motiválja 
égtáj, kapu, s az elosztás révén ismert nemzeti je l
leg, de mint külső gyűrű a mai „civilizáció” termé
se. A  terveztetést gondos előkészítés után sok ter
vező bevonásával koordináltan kell megoldani. 
(Gondosan ki kell dolgozni a pályáztatás és megbí
zások rendjét.)

A  második gyűrűben a szervesebb építőipar 
(ragasztott faszerkezetek, Calatrava szellemi 
modellje), természetes anyagok ipari szerkezetei 
jelennének meg.

A  harmadik zóna a föld megmozgatásával a „land 
art" hagyományainak felhasználásával épülne, ahol 
a föld és víz szimbiózisában kellene a tervezőknek 
gondolkodniok. Sorrendben ezt a zónát követi a te
rület központja, melyet egy jelentős vertikális, ki
emelkedő vagy lefelé irányuló „luk” hangsúly képvi
selne. ami tartalmazza a határ lényegét. A  három 
zóna építészeti-tartalmi metamorfózisai itt termé
szetes eszmei központot hoznának létre. Keletről 
ide fut a híd. A  híd. mely jelkép értékű kell legyen, 
műremeknek kell lennie, melyet vagy Calatrava, 
vagy Soleri, vagy pályázaton olyan alkotó nyer meg, 
aki nem pusztán mérnöki művet hoz létre, hanem 
megérti a HÍD eszmei jelentőségét. A híd természe
tesen lehet provizórium is, de csak abban az eset
ben, ha koncepciózusán az, mind eszmei, művészi, 
mind műszaki értelemben. Ha a híd végleges szer
kezet, gépkocsiforgalomra méretezett legyen. A  híd 
keleti hídfője jelentős kapu legyen a földnyelv gon
dos, keleti jellegű beépítése szerint kialakítva.

Visszatérve a nyugati parti gyűrúk dunai csatla
kozására. az itt kialakított kikötők mellett olyan, a 
közutat lezáró jelentős tömegű épületekre gondo-
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