BESZÉLGETÉS A BUDAPESTI EXPO TERVEIRŐL
(Az itt rövidített és szerkesztett formában közölt
beszélgetésre 1994 december 10-én a Kós Károly Egyesülés
konferenciáján került sor. A találkozón az Expóhoz készített
tervekből kiállítást is rendeztek; a cikkben szereplő képeket
ennek anyagából válogattuk)
Ekler Dezső: Ez a történet valahogy úgy kezdődött,
hogy Pataky Etelka főbiztos asszony 92 nyár végén, ősz ele
jén szakértőket verbuválva maga mellé dolgoztatni kezdett
az Expo mestertervein. Egy ilyen összejövetelre elhívta Makovecz Imrét is, tudakolva a véleményét. Makovecz elégte
lennek vélte az addig kirajzolódott ideákat, és felvállalt egy
előkészítő munkát. Innen indul egy történet. De ezt jobb, ha
ő maga mondja el.
Makovecz Imre: Ezek az összejövetelek, amiket az
Etelka csinált, olyan beszélgetések voltak, ahol abszolút
konfúz és sündörgő dumák mentek, mert akik részt vettek
ezekben a beszélgetésekben, feltételezhetően arra gondol
tak, hogy az ötleteikből hogyan lesznek saját megbízatásaik,
így, ahogy volt, a dolog kudarcra volt ítélve, bennem köz
ben egyre gyűlt a harag, hogy van egy nagyon rossz RRT
(részletes rendezési terv), és ekörül kering az értelmetlen
fecsegés. Megmondtam az Etelkának, hogy én ide többet
nem jövök, ezt az egészet hülyeségnek tartom, úgy ahogy
van, és abből nem lesz semmi, hogy a jelenlevők kedves
mosoly kíséretében egymást nyílják, és az ötleteikkel egy
mást izélgetik. Mert egy hit és cél nélküli állapot uralkodott
ott, amit hit és cél nélküli emberek társasága vett körül, a
dolognak nem volt semmiféle szellemi konstrukciója. Etel
ka amúgyis tűrhetetlen helyzetben volt. Tudniillik azt kell
megérteni, hogy különféle, eléggé el nem ítélhető kompro
misszumok következtében, melyeket a kormány kötött az
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ellenzékkel, egy különös konstrukciót állítottak fel, amely
nek a lényege az, hogy létezik a Világkiállítási Programiro
da és létezik a fővárosnak egy saját programirodája. A fel
színen az a magyarázat, hogy az Expo elsősorban a fővárost
érinti, rejtetten pedig, azért kellett ezt a dualizmust létre
hozni, Kristóf elvtárssal az egyik oldalon, az Etelkával a
másik oldalon, hogy legitimitást kapjon a politikai ellenér
zés is, és ettől a dologtól azt remélték, hogy így lehet világkiállítást csinálni. De ez a halála a világkiállításnak, a világkiállítás egy honfoglalás a szó fizikai értelmében is. Ha ki
tűzték a kiállítás területét, akkor nem a demokrácia látszatát
keltő XI. kerületi lakossági fórumoktól kell vámi a döntést,
mert ebben a konstrukcióban ott van az engedélyezés joga,
és kiszámítható, hogy a kerület természetesen a fővároshoz
fogja utalni a döntéseket. A fővárosról meg tudjuk, hogy el
lene van a világkiállításnak és Demszky pajtás már külön
böző utazásokat tett meg annak érdekében, hogy ezt az egé
szet le lehessen passzolni, ha erről nincs is konkrétabb in
formációnk, ezt ő maga is mondta. Ez így a maga halálát je
lenti, mondtam az Etelkának, mert ha volna is a két pólus
fölött egy kormány által ellenőrzött szervezet, az ugye egy
jobb felől üt - nekem fütyöl, bal felől üt. nekem fiityöl stílus
ban kezelné ezt az egész játszmát. Merő politika az egész.
Olyan politika, amely nem vezet sehová, hanem legitimál
Magyarországon egy ellentétet, amelyről azt képzeltük ko
rábban, hogy ez a demokrácia lényege. Most már tudjuk,
hogy a demokrácia halála. Azt mondtam tehát, hogy ez
honfoglalás, vagyis, ha titokban meghatározzák a helyszínt,
akkor azt a biztonsági erők megszállják és megvédik, mert
garantálni kell, hogy ott négy év múlva nem fog felrobbanni
egy pokolgép. Ezt a lehetetlen állapotot pedig meg kell
szüntetni. Elmentem ez ügyben a miniszterelnöki irodába,
megpróbáltam a helyzeten változtatni, de meg kellett érte
nem, hogy ez lehetetlen. Tudomásul kellett vennem, hogy
ez eldöntött dolog, a változtatáshoz parlament kellene, a
parlamentben kétharmados többség, névszerinti szavazás,
ezt nem vállalja fel a kormány. Nem is vállalta föl, elég
nagy baj.
Akkor azt mondtam, hogy próbáljuk meg ezt a tartal
matlan RRT-t alakilag megtartva, tehát, hogy nehogy azt le
hessen mondani, hogy újra kell kezdeni az egész enge
délyeztetési eljárást, eszmei tartalommal megtölteni. Azt
mondtam az Etelkának, ha megbíz ezzel a munkával, meg
csinálom. Bevontam ebbe a munkába két kollégámat, Ekler
Dezsőt és Gerő Balázst és kértem, hogy mindhárman —rész
ben találkozva, részben magunkban - találjunk ki valami
lyen eszmei tartalmat ehhez a dologhoz. Leegyszerűsítve
ennek a lényege a következő: mivel az RRT úgy határozott,
hogy gyűrűt kell csinálni, ami á Dunára néz, úgy gondoltam,
hogy ezt a kört lógassuk bele kicsit a Dunába - ez aztán nem
valósult meg, de most elmondom - a gyalogos hidat minden
körülmények között meg kell építeni, hogy át lehessen kelni
Kelet és Nyugat között, és azt mondtam, hogy részben a víz,
részben a szárazföld határozza meg ennek a gyűrűnek a tar
talmát. Jelentőséget kell, hogy kapjon, hogy a nyugati parton
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lévő Expót a híd köti össze a vízen keresztül a keleti parttal,
tulajdonképpen a piramisokhoz tartozó Nílus-parti kultikus
helyként értelmeztem a szituációt. A lényeg az volt, hogy ki
kell emelni abból a politikai szférából az egészet, amelyben
az egymás izélgetésén kívül semmi nem jöhet létre. Szóval
ezt a szintet kellett überolni. Na most az együttműködésünk
ből, inkább csak Eklerrel kettőnkéből (a tanulmányokat kö
zölte az Országépitö 92/3-4. száma) kialakult az a gondolat,
hogy a Nagy körutat ki kell emelni, - több koncentrikus gyű
rű volt itt az RRT-ben - ott húzódik egy zöld fal, aminek ka
pui vannak, azokon át sugárutak mutatnak egy elméleti cent
rum irányába és a külső gyűrűtől a centrumig egy metamor
fózisnak kell létrejönnie, a zöld faltól vagy bármilyen de
markációs vonaltól befelé helyezkednek el első lépésben
erős ipari arculatot mutatva a civilizációs szubsztanciák,
acél, üveg, vasbeton szerkezetek, ezek fokozatosan alakul
nak át a középpont felé természetesebb alakzatokká, míg
nem megérkezünk a dolog kellős közepébe, ahol vagy egy
negatív vagy egy pozitív középpont van a térben, tehát vagy
egy baromi mély lyuk, vagy egy hegy. Körülbelül ez volt a
dolog lényege. Cégek vagy bárkik, akik a nemzeti pavilono
kon kívül itt megjelennek, meg az utóhasznosítás intézmé
nyei, azok a külső gyűrűn kívül helyezkedjenek el.

Ekier Dezső: Imrének volt tehát egy fontos gondolata:
középen az irdatlan mély lyuk és körülötte a metamorfózis,
amely az épületek szerkezetében is megjelenik. Befelé jőve
a high-tech zóna után fából, szervesebb anyagokból épült
házak vannak, és legbelül már föld- és víz-építészet jelent
volna meg. Ezzel társult egy gondolat, amit akkor, abban a
dolgozatban erőltettem, hogy befelé haladva ebbe a gyűrűs
szerkezetbe, ebbe a középkorias városba egyre inkább a
csend birodalmába jussunk. Tehát ahogy a vásáros zajt a
körúton átlépve magunk mögött hagyjuk, a szikla-föld-fuvíz építészeti zónában már tiltott legyen a reklám, a hango
sított zene, a légkondicionálás, a játékautomaták és minden
egyéb őrület, és ott már ember emberrel találkozhassék.
Ezért az első kapuk után le kellett volna adni a videokame
rákat, és a belső részről például tévéközvetítés sem lett vol
na megengedett. így a használatban is kivételes hellyé vál
hatott volna a közép, amit Imre szakrális középpontnak ne
vezett. Ezt a koncepciót először még elfogadták a kollégák
és a hivatalnokok is, később aztán elkopott, s ez a demilitarizált övezet-ötlet átköltözött a skanzenbe, és egészen a
zárásig, mármint az ellehetetlenülésig elfogadott elv volt a
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skanzennel kapcsolatban.
Makovecz Im re: Szóval elkészültek a tanulmányok,
azokat odaadtuk az Etelkának és aztán valahogy az egészről
egy ideig nem esett szó. A feszültség aztán az Etelka körül
a beépített amerikai céggel, a Bechtellel és Kristófékkal
odáig fajult, hogy 93-legelején újra megkerestek. Azt mond
tam, hogy az ország legjobb építészeit hívjuk össze, álljon
össze egy munkacsapat, és amit elkezdtünk a tanulmánnyal,
azt most folytassa a csapat. Készüljön el az a végleges terv,
ami az RRT-t tartalommal megtölti.
Hát kik legyenek benne? Na most, ha a felvilágosodás
gyermeke volnék, azt mondanám, hogy véletlenül történt a
kiválasztás és tüstént bebizonyítanám, hogy determinizmus
uralkodik az egészen. Én nem tartozom a felvilágosodás
gyermekei közé, elmondom, ahogy történt: azt mondtam,
hogy adok egy listát. Ezt a listát a nagyszerű, remek, kedves
főépítész, Szegner Laci átvette és meghívta ezeket az ura
kat. Meg kell hogy mondjam, hogy számomra hihetetlen él
vezetet okozott az, hogy egyáltalán találkozhatom ezekkel
az emberekkel. Tudniillik tűrhetetlen és elviselhetetlen szá
momra, hogy a sok mocsok, ostoba baromkodás, ami körül
veszi ezt a szakmát, megakadályozza az effajta találkozáso
kat. Egyszerűen felelőtlenség és gyerekesség, hogy úgy vé
nülünk meg, mert nemsokára elmegyünk a francba, hogy
magunk mögött emberi kapcsolatok lehetőségét hagyjuk ki
használatlanul, ami rettenetes, irtózatos mulasztás.
Ekler Dezső: Péntek délutánonként találkoztunk, a
legfáradtabb délutánokon. Meghatározó élményem, hogy
péntek délután háromkor, túl az egész héten, mikor már
minden bőrt lenyúztak rólam, autóba ülök és a kiürülőfélben
lévő hivatalnokközpontba autózom - ilyenkor legalább le
het üres parkolót találni, - és ebben a nagy fáradtságban
ezek a részben vidékről odaszédült mesterek elkezdenek
egymásból gondolatokat kicsiholni. Bán Feri és Bodonyi
Csaba vonatról estek le, és este mentek vissza. Szóval a
nagy fáradtság alapélménye az egésznek.
Reimholcz Péterrel hétről hétre késhegyig menő vitá
ink voltak, nagyszerű, frissítő szellemi munkát kínálva,
mert ő a maga sajátos indíttatásával közelítette meg az egész kérdést. Persze elképzelhetitek, hogy Bán Feri, Bodo
nyi vagy Finta József mennyire eltérő álláspontról vizsgálta,
közelítette, rajzolta ugyanazt a problémát. Nagyszerű, ritka,
példa nélkül álló összmunka volt! A kurva anyját a magyar
kommunista pártnak! Nem ezért, meg nem azért, hanem
mondjuk csak azért, hogy ez a lehetőség, amit az elmúlt
negyven év meg a következő negyven év kommunista ural
ma nem tudott és nem fog lehetővé tenni, ez a szellemi
helyzet, amely az Expo kapcsán létrejöhetett, s ennek a
munkának a gyümölcse nem válhatott valósággá. Nagyon
szemét dolog volt. Vacak dolog. Valami nagyszerűt tettek
itt lehetetlenné.
Makovecz Im re: Még maradjunk egy kicsit a munká
nál! Mondhatom, hogy remek, zaklatott, borzasztó és kitűnő
időket éltünk meg együtt és az együttműködésünknek élve
zetes, látványos, remek eredménye lett. Mindenki kivívta
magának ebben az együttműködésben másokkal szemben és
önmagáért azt a szerepet, amelyre alkalmas és amelyben
szeret mozogni. Például egyszerűen nem volt olyan gondo
lat, ami Reimholcznak elfogadható lett volna. Szent rendet
lenséget produkált állandóan mind modorban, mind rajzban,

ugyanakkor ezzel eszméletlenül frissé és használhatóvá tett
bennünket, mert tényleg fáradt balfácánokként érkeztünk
meg, én meg ittam is rendesen akkor, és addigra volt is né
hány konyak bennem.
Azt mondtuk, hogy használva azt a tanulmányt, amit
csináltunk, de azért az nem annyira fontos, mindenki gon
dolkozzék azon, hogy mi legyen a masterplan koncepciója.
A legkülönbözőbb javaslatokkal jöttek az emberek, amíg
egyszer csak egy tényleg váratlan fordulattal a Ferencz Pista
egy, hogy is mondjam, lehetetlenül szélsőséges magyar
programmal jelent meg, aminek az volt a lényege, hogy egy
fénykorongot kell ferdén ráfektetni az elméleti középpont
fölé, amelyhez lézersugarakkal le kell kötni a hét vezérnek
megfelelő hét házat és a Nappal kommunikálva a magyar
ság legtisztább fényenergiáit kell megjeleníteni. Néztünk,
mint a moziban. Mi ez az őrület? És közben egyértelmű volt
mindannyiunk számára, hogy ezt szeretjük, ezt akarjuk csi
nálni. Azt mondtuk, te vagy a főnök, ettől kezdve megyünk
utánad. A renitenskedés, a lehetetlenkedés, az őrült tervek
gyártása persze nem maradt abba. Bán Feri járt az élen, aki
olyan gyönyörű rajzokat hozott, eszméletlen grafikai szín
vonalon, teljesen őrült házakról, mondjuk, soha nem fogom
elfelejteni: a kör kellős közepében egy állványerdő, beton
vázon, rácsostartó a tetején és hol van benne a ház, hol
nincs és hatalmas kendők lobognak rajta, és mindenki ott
állt, hogy ez gyönyörű, de hát ilyen hülyeséget...
Dévényi Sándor: Egy lehorgonyzott léggömbfelhővel
kezdte, ami fennakadt egy templomtornyon. Halványlila
nagy felhőt képzelj el, ami gumiból van...
Makovecz Imre: Reimholcz azt mondta, hogy egyál
talán nem így kell csinálni, a kört el kell csúsztatni és keresztül-kasul menő vonalakat húzott, direkt hogy össze
visszaságot csináljon, mert nem lehet ilyen determiniszti
kusán gondolkodni, de ezt inkább mondd el te!
Reimholcz Péter: Azt az időszakot, ami megelőzte egyfajta
konszenzus létrejöttét, Imre is és Öcsi is úgy emlegette,
hogy én ellenzéki vagy kötekedő kzerepben jelentem meg.
Szerintem itt azoknak az elveknek, városrendezési el
gondolásoknak a mássága okozott feszültséget, amelyeket én
megpróbáltam alkalmazni, végül is sikertelenül. Megpróbál
tam elmondani, hogy egy kontextuálisnak nevezhető városfejlesztés szellemében nekem miért nem tetszett a körre
szerkesztett terv. Ezen a területen semmilyen természetes
alapja nincs annak, hogy itt egy városszerkezet ilyen erősen
meghatározott geometriai rendszerben kívánna alakulni. Jól
ismerem azoknak a városrendezőknek a gondolkodásmódját,
akik minden körülmények között iszonyatosan vágynak arra,
hogy egy pedáns alakzat létrehozásával a saját pecsétjüket
ráüssék a városra. Néhány véletlenszerűen fontossá vált
irány bevezetéséből állt elő egy bizonytalan helyzetű met
széspont közel a Dunához, és ha már volt középpont, akkor
kört és újabb sugárutakat rajzolva létrejött ez az úthálózat, és
én kénytelen voltam felismerni egy organikusan fejlődő
városnak az elveit nem követő és csak egy formális elv kö
vetkezményeként megrajzolt rendszert. Ezzel szemben azt a
szellemi izgalmat keltő játékot próbáltam ajánlani a társa
ságnak a legelején, hogy úgy alakítsuk át a dolgot, hogy az
Expót egy más rendszerben építsük rá erre a hálózatra, olyan
rendszerben, amely megfelel az énáltalam ajánlható elvek
nek. Az Expo eltűnése után adjuk vissza a helyet a tör- -

vénnyel eldöntött és közművekkel szentesített hálózatnak,
amelyet a rendezési terv tartalmazott. Ez számomra eléggé
fontos szellemi játéknak tűnt és elgendőnek ahhoz, hogy
minden döntési helyzetbe érkezve beprogramozott továbblé
pést tartalmazzon. Még most is izgat az az elgondolás, hogy
két, elvében különböző struktúra egymásba helyezése esetén
milyen harmadik struktúra keletkezett volna, amelyről a két
eltérő alapstruktúra lenyomatai leolvashatók lettek volna, sőt
az Expo utánra is maradt volna lenyomat az Expo struktúrá
jából.
( - Megérkezik Ferencz István és Szegner László - )
Jókor jöttek a Pistáék, mert nehezen tudtam volna eb
ből az eszmefuttatásból kikepeszteni, ugyanis az elmondot
takat nehéz rajz nélkül világosan megmagyarázni. Minden
esetre az a további munkálatainkat működtető parciális
döntés, amit az RRT jelentett, nem tudott találkozni az álta
lam fontosnak tekintett igazsággal. Az RRT-vel Finta Józsi
és Bán Feri is elégedetlen volt, viszont a Makovecz-EklerGerő trió közös munkánkat megelőző javaslata olyan rea
lisztikus álláspont, amely az Expo megvalósíthatósága érde
kében az RRT mentén való cselekvést ajánlotta. Ez volt a
közöttünk lezajlott viták oka. Megengedem magamnak így
utólag azt a megállapítást, hogy ez a fajta centrális telepítési
elv azokat a hibákat végül is a tervezés során elég vastagon
és elég bántóan kimutatta, amelyeknek az elkerülésére én a
korai időszakban stratégiát váltani ajánlottam.
Makovecz Imre: A beszélgetéseink tehát nem voltak
konfliktusmentesek és szerintem is az volt a bajok legfonto
sabb összetevője, amit Péter elmondott. Ez aztán egészen
addig ment, hogy noha mi azt mondtuk Ferencz Pistának,
hogy ő a főnök - ahogyan azt a közös munka dramaturgiája
is követeli, mégis összekeveredtek a közösség belső, külö
nös, a különbözőségekből eredő feszültségei a problémák
külső zavarosságával. A beszélgetések először egyre inkább
szétvitték az egészet, egyre több variáció született, egészen
addig ment szétfelé a dolog, amíg azt mondta a Ferencz,
hogy na, ő akkor nem jön többet. Jó, én voltam a legöre
gebb, azt mondtam, hogy dehogynem jössz, így meg úgy,
tette magát, minden, addig-addig mondtam neki, amíg azt
nem mondta, hogy jó; majd mindjárt el is fogja mondani,
hogy akkor hogy képzelte. A lényeg, hogy hála Istennek,
visszajött és tulajdonképpen ezután kezdődött el az a szá
momra legszebb, legemlékezetesebb kicsi idő, amit nagyon
bánok, hogy ez a rohadt, mocskos banda tönkretett. De leg
alább ez a történet létezik. Pifi, te jössz!
A beszélgetés résztvevőinek egy cso p o rtja, háttérben a kiállítás tablói.

7

Ferencz István: Meglep, hogy ilyen sokan vannak itt,
erre nem számítottam.
Makovecz Imre: Itt építészetről beszélgetünk* édes
apám* mit képzeltél?
Ferencz István: Dezső volt olyan kedves, hogy meghí
vott erre az összejövetelre és eleget tettem a jó érzésnek,
amivel invitált, holott én már hetekkel ezelőtt összecsoma
goltam a világkiállítás anyagát. Mindent szépen elraktam,
beragasztottam* eszembe jutott Attila végrendelete, hogy
olyan helyre tegyék, ahol nap is süt, meg nem is, ahol hold is
süt, meg nem is, meg olyan fekete mélyre, hogy ember ne
találhassa. Gyakorlatilag én lezártam az ügyet, mert úgy
éreztem a sok öröm és keserűség mellett, ami ebben a másfél
esztendőben mindnyájunkkal megtörtént, abban* hogy ezt
úgy elvehették tőlünk, abban valahol mi is ludasok vagyunk.
Elkezdtem gondolkozni, hogy hol követhettük el a hibák
sorozatát, amelynek az a vége, hogy most körbeüljük a
világkiállítási helyszínrajzot, tanulságokat szemezgetünk, de
az egész - nincs. Elővettem a meghívótokat, és ebben már
van egy olyan mondat, amely megingatott, hogy el kelí-e ide
jönnöm egyáltalán, mert a bukásért mi csak magunkban
kereshetjük a hibát. Az van itt, hogy a világkiállítás szimbó
luma a levegőbe röpített fén y gyűrű. Uraim, nem fény gyűrű
ről van itt szó, hanem korongt ól!
A munkánkat a másfél év alatt sok esetben az igazi
vállalás hiánya jellemezte. Kicsit igyekeztünk puhának len
ni, kicsit mellébeszéltünk. Végigszaladok ezen röviden,
hogy értsük, miről van szó. Gondolom már elhangzott, hogy
a nyolc építész - Makovecz Imre elgondolásából - hogyan
állt össze. Azt tudni kell, hogy az országban nemcsak ez a
nyolc építész van, még nagyon sok ilyen nyolcas csapatot
össze lehetett volna állítani. Ez a nyolc építész olyan pályán
munkálta ki a saját építészetét, rangját a magyar építésztár
sadalomban, amilyet ki tudott hámozni az elmúlt 40 év
gyengeségeiből. Azért tudott ilyen önálló karaktert kialakí
tani - még egyszer hangsúlyozom, hogy sokkal több ilyen
építész van mert képesek voltak az ellentmondásos világ
ból olyan szálakat kifejteni* amelyekből a világot megkerül
ve és átverve építészeti gondolatokat tudtak szőni. Én az el
ső közös alkalommal bátorkodtam megjegyezni, hogy azért
lesz nehéz együtt dolgozni* mert a zsigereink nem erre stimulálódtak az eltelt évtizedekben az építészeti gyakorlat
során. Ez bebizonyosodott azokban a vitákban, amelyek a
mesterterv megszületése közben folytak és a tervekre is
rányomták a bélyegüket.
Valamilyen különös módon, különös körülmények kö
zött támadt bennem az a kép, amelyet rögtön rajzban* írás
ban, kis modellel előadtam ennek a bizonyos Napszimbó
lumnak a gondolata és emberi hőfoka, meg a hozzá tartozó
hét vezér háza. El lehet mondani, hogy túl belülről fakadó,
hogy túl személyes, lázas, de olyan erővel jelentkezett,
hogy a társaság elfogadta. Az általunk elkövetett hibák kap
csán meg kell említenem olyan apró mozzanatokat, mint
mikor a hét vezér tiszteletére épített nagyon jó kiállású ház
ból lett a hét magyar vidék épülete. Tehát gyengült a dolog.
Eközben keményen dolgoztunk, egyetértésben, mondhat
nám, már egész belső baráti békével, jó harmóniában. A
konfliktusokat én nem említem, mert melyik munka közben
nincsenek? És mégis halványult a dolog. Hadd említsek
meg még egy apróságot. Elérkezik egy nevezetes nap, ami
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kor itt van a világ összes embere, akit érdekel ez a dolog és
akkor finom kis taktikai okokból: a napkorongot ne is em
lítsük előttük, mert lehet, hogy érzékenységeket sért és talán
meg sem tudjuk csinálni. Na, akkor ez picit félre lett téve, és
így tovább. Azt kell mondanom, hogy valahol letörtük azt a
báját, azt a hamvát, azt az átütő erejét, ami így is végig
kísérte csodákkal határos módon a világkiállítást, de ezzel a
gyengeséggel részesei voltunk a világkiállítás bukásának.
Hadd mondjak a végére, mert nem akarok itt rossz
hangulatot kelteni, egy egészen megejtő történetet. Szegner
Laci felhív kétségbeesve, hogy Pataky Etelkának - már ak
kor régen lefújták a világkiállítást - Budakeszin van egy
előadása, de ő épp a Parlamentben ül és aznap fogják for
málisan is leszavazni a világkiállítást és kérte a Szegner La
cit, hogy menjen el helyette, ő meg megkért engem, hogy
menjek el helyette én. Ott ültem loncsosan az irodában, azt
mondtam, na jó, Laci* elmegyek, betettem egy almát a zse
bembe és elindultam Budakeszire. Kétszáz ember várt, Isten
bizony azt hittem, hogy sírva fakadok. Nem engem vártak,
hanem az Etelkát, nem tudtam, hogy húzzam az időt, mert
közben megkaptam a hírt, hogy jönni fog. Talán az egész
világkiállítási másfél évem legragyogóbb napját éltem meg
ott, egész éjszakába nyúlóan ott tartottak, nem akartak haza
engedni. Etelka közben megjött, aztán újra elment, én meg
éreztem, hogy nem hagyhatom ott ezeket az embereket,
mert olyan elemi erővel felruházott, komoly szándékkal
megáldott társaságot ismertem meg, - és ilyenből, úgy gon
dolom, az országban rengeteg volt - akikkel a világkiállítás
biztos megvalósítható lett volna. Ez koronázta meg, már a
befuccsolás után a mi munkánkat.
Makovecz Imre: Az együttműködésünk menet közben
egyre jobban elmélyült és a terveket is egyre nagyobb mély
ségben dolgoztuk ki. Pifi azt mondja, hogy azzal, hogy a hét
vezér, a magyarságot összetartó hét alapprincípium helyett a
hét táj fogalmazódott meg a házakban* ezzel a dolog gyen
gült, én ezzel nem értek egyet* de nem akarok ebbe bele
menni. Tény, hogy mindenkinek módja volt megismerni
azokat az embereket, azokat a magyarországi tájakat, akiket
a tervezésben képviselt. Nekem, mondjuk, Somogyország és
Zala megye embereit; megismertem, hogy ők milyen előké
születeket tettek. Kialakult annak a természetes lehetősége,
hogy ezekben a tájházakban olyan információs kábelvégek
legyenek, amelyekből a kiállítás ideje alatt bármikor lehív
ható, hogy éppen abban a pillanatban a saját területen mi
történik, holnap mi fog történni, hogy lehet oda eljutni és
így tovább. Kezdett az egész dolog egy egészséges integ
rációs folyamat központjaként működni, kezdett kialakulni
az a rendszer, ami a dezinformálás helyett egy valós infor
mációs struktúrára hasonlít. A valóban ünnepi események
megközelíthetőségére vonatkozó ismeretek voltak itt együtt
és nem kommentárok és értékelések* mint amelyek kapcsán
megtudhatom, hogy miért szálltak partra az amerikai kato
nák később* mint a tévériporterek. Itt tehát elkészült egy or
szágos ünnep csontváza. És hogy ez el tudott készülni ad’
dig, ameddig elkészült, azt én a körülmények ismeretében
rendkívüli teljesítménynek tartom. Tudniillik az egész fo
lyamatba be volt építve egy sunyi fék, az amerikai Bechtel
cég révén. Azzal bosszantottam őket, hogy olyanok, mint a
rossz áruháztechnológusok voltak a Szövtervben, minősíthe
tetlenül buta és hátulról vezényelt emberek. Végig nem hit*

tek, Laci sem hitt nekem, hogy így van, persze neki együtt
kellett dolgoznia velük nap mint nap, és egy ilyen gondo
lattal nem lehet... Mert akkor hogy köszön nekik? Ütni ké
ne, amikor találkozik vele, nem köszönni! Hát, hogy igazam
volt, azt bebizonyították most a végjátékban. Kiderült, hogy
a legszélső baloldal áll hozzájuk a legközelebb. A bestiális
fölszámolás során überölték a fölszámolókat. Elképesztő!
A történetet másik oldalról megterhelte és zavarossá
tette az utóhasznosítás politikai tartalmú konstrukciója. An
nak idején, az SZDSZ-szel való állandó háborúskodásban az
egész világkiállítást úgy lehetett életre pofozni, hogy azt
mondták, az egész világkiállítás legfontosabb alapberuházá
sa egy garantáltan nemzeti érdekeltségű egyetemi tovább
fejlesztés, tehát a felhasználandó pénzforrás elcsúszik az
egyetemi támogatás és a világkiállítás peremterületén. így
lehetett beszélni arról, hogy az egész mégsem került olyan
sokba, hiszen az egyetemet úgyis meg kell csinálni. Na,
most a területen áll egy világronda ház, nem tudom ki ter
vezte, ott áll egymagában, most éppen egy magas tetőt épí
tenek rá valamilyen eszelős oknál fogva, ez a Közmunkák
Tanácsából a szocialista tervgazdálkodásba átigazolt átme
neti építészeti morfológiai bravúr, szóval eszméletlen. Itt
volt az ellentét: a nyolcfos csapat önmagát megváltó tevé
kenysége az egyik oldalon célra orientáltan és az országos
pályázatok szétfelé menő konstrukciója. Ez a kettő nyilván
valóan nem volt összeegyezthető, és eleve nem volt összeegyezthető az utóhasznosításra vonatkozó, és a világkiállí
tási koncepció. A kiállítási terület közepén ott áll az a ba
rom ronda ház, azt még meg is kell bővíteni és ki kell ta
lálni egy olyan beépítési stratégiát, hogy a meghirdetett pá
lyázatok útján olyan épületeket tudjunk nyerni, amelyek a
jövőt is figyelembe véve elhelyezhetők ezen a területen
úgy, hogy a megépítésüket késleltetni kell ahhoz, hogy
közben a világkiállítást ezeknek az épületeknek az ellenére
meg lehessen építeni! Megnehezítette az egész problémát,
hogy a programirodának egyenlő súllyal kellett kezelnie
mind a világkiállítás megszervezőiére, mind az utóhasznosí
tásra vonatkozó dolgokat, miközben a két dolog egymásnak
nem felelhetett meg. Tehát szubjektiven kiválasztott nyolc
kiváló ember ember dolgozik célra orientáltan az egyik ol
dalon, oszágos zsűrik által kiválasztott kiváló építészek dol
goznak a másik oldalon, és a dolog konstrukciója miatt nem
lehetséges a kettő között egyeztetés, építészeti közelítés, se
barátság, se semmi se, nahát ez a furcsaság rajta ült az egé
szen. Pistának teljesen igaza van, a siker reményében súlyos
kompromisszumokat kell kötni.
Az Antal 1-kormány nem tudott olyan határozott, fér
fias keretet létrehozni, amely biztosította volna a szükséges
sebességű közlekedést, ehelyett politikai paktumok és kom
promisszumok mentén kellett mozogni.
Szegner László: Kiemelnék néhány momentumot a
tervezés folyamatából. Először is az első perceket, amikor
valahol a Kossuth téren a nyolc építész először ült le egy
mással a szép hosszú asztal mellett és mondhatom, hogy
vibrált a levegő. Nyolc autokrata, alkotó egyéniség volt ott,
akik olyan céllal jöttek össze, hogy egy közös ügyet, és
nemcsak építészeti, hanem országos ügyet vigyenek előre.
Nem tudom, hogy abban a pillanatban ki mennyire érezte át
ennek a dolognak a súlyát, tény, hogy rettenetesen sok súly
volt, ami erre az ügyre nehezedett. Itt még mindig rengeteg

alapinformáció nem ismert, vagy hamisan ismert az érdek
lődő közönség előtt, aminek oka van természetesen, mert a
köztudatot deformálni kell ahhoz, hogy egy rosszízű döntést
el lehessen fogadtatni és sikernek lehessen beállítani egy
ügy meghiúsítását, mert itt az történt. Én már '94 februárjá
ban hallottam olyat, hogy repülőtéri fogadáson, banki kö
rökben, protokolláris személyiségek között elhangzott, hogy
a vendégek közölték, szeretnék felvenni a kapcsolatot a
programiroda vezérkarával, mire a magyar bankárok, a ven
déglátók azt mondták: Expo? Hát az nem lesz! Még csak
február volt és már tudták, hogy ki nyeri a választásokat, és
annak megfelelően hogy alakulnak a dolgok. Úgy alakultak.
Mi azt képzeltük, hogy egy világkiállítást egy bizonyos
ponton túl nem illik, nem lehet lemondani, és ez működni
fog. Pechünk volt, nem működött. Mert minden szabályt
felrúgó módon olyankor mondták le a világkiállítást, amikor
már nem lehetett volna. A kiállítások történelmében eddig
huszonhárom világkiállítást mondtak le, de olyan még nem
volt, hogy az úgynevezett first planning meeting után lépett
volna valaki vissza. Ez a Bechtel-műszó azt jelenti, hogy az
összes potenciális kiállító nemzet képviselője eljön, meg
kapnak minden információt. Egy részük már döntött, másik
részük ezután döntött volna a részvételről. Ezután kihúzni
alóluk a deszkát, ez nemzetközileg, jogilag, pénzügyileg
rosszízű. Ezeket a Bechtel cégtől tudom, mert kiállítási
adatbázis terén rájuk támaszkodhattunk. A probléma az volt
velük, hogy ők nem számítottak a mi tevékenységünkre.
Azt gondolták, hogy az egész, amit csinálunk, tök fölösle
ges. Azt mondták, hogy könnyebb volna építészet nélkül
megoldani a kiállítást, egyszerűen nagy csarnokokra van
szükség, azokban lesznek a kiállítók és mással nem kell
foglalkozni. Az eszmeiség olyankor tudott kicsikét lábra
kapni, mikor ők is üzletet láttak benne, például az egyik
amerikai szakértőnek valami rokonsága volt egy technoló
gus, aki el akarta adni nekünk a saját produkcióját, valami
rohanó tűzkereket. Ezt a szabadalmát már sok helyen érté
kesítette a világban és úgy tűnt, hogy ezt össze lehet hozni a
napkorong gondolatával. Igaz, hogy ez kisebb volt, más
volt, de azért megkeresték Pataky Etelkát, előadták, hogy ez
milyen jó és akkor egy darabig ők is vitték a gondolatot,
hogy legyen fény, legyen karika. Mi tiltakoztunk ez ellen,
hogy ilyen formában, amerikai technológiával valósuljon
meg ez az eszme, akkor jöttek egy másik ötlettel, amit amit
az Arup cég dolgozott ki Angliában, hogy azt vegyük meg.
A beszélgetés résztvevői a gerébi kúria pincéjében (Tusnády Zsolt fotói)
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Megkaptuk a dokumentáció látványos részeit, a számításo
kat persze nem, - egy száznyolcvan méter átmérőjű korong
ról volt, ugye szó —ez a valami nyolc méteres rácsostartó
ból ment át, mondjuk háromméteresbe, a másik oldalon be
csapódott megint nyolcméteresbe és ez lealapozva ezer köb
méter betonnal a Duna-parton... Tehát egyszerűen félrevit
ték a gondolatot és ezért úgy nézett ki, jobb az egészet le
venni a napirendről. Azt is meg kell mondani, hogy a végén
a lézerkorong tényleg eljutott a megvalósítás küszöbére. Az
a kis cég, amelyik ki tudja honnan, milyen vidékről jött em
berekből tevődött össze, tudományos szenzációként produ
kált egy bizonyos porlasztásos és lézertechnikával egy fény
kort, ami valóban olyan volt, amilyet szerettünk volna,
fénylett, nappal is látható volt, vibrált, színe volt, a mérete
kisebb, de a koncepció maradhatott volna.
A legvégét mondanám még, mint ennek a folyamatnak
a lecsengetése, amelyben lassan, nehezen, de összeállt min
den, nemcsak az építészeti csapat, hanem a kiállítók, a nem
zetköziek tudták, hogy mit kell csinálni, hogy működjék a
dolog. Szóval a végén Bechtelék megcsinálták a riportjukat,
amelyet a saját cégüknek meg az itthoni illetékeseknek el
kellett, hogy küldjenek az utolsó számlájuk miatt. Ebben
értékelték egy bekezdés erejéig az építészegyüttes munkáját
is. Mondhatom, hogy pozitív hangvétellel, ha nem is dicsé
rik, ezt nem is lehet elvárni tőlük, meg jobb is, ha nem ők
dicsérik az építészeket. Ez a bekezdés így hangzik: "A le
mondás pillanatában a világkiállítás a menetrend szerint
folyt, nem volt késés, és amennyiben elkészült volna, úgy ez
a magyar historikus építészetnek jelentős produkciója lett
volna a kiállítási funkciók kielégítése mellett." Ez annyira
objektív, hogy úgy tűnik, most már mindegy és a valóság
nak megfelelően reagálhatnak a munkánkra, mert addig
Etelkának kellett megvédenie minket az építészettel szem
beni ellenérzésük folyamatos következményeitől.
Még valamit az objektivitásról. A világkiállítási tör
vény, ami kilencvenben született, nem volt jó. Ennek na
gyon sok oka volt, de tény, hogy sok minden nem volt ben
ne végiggondolva. A programiroda rengeteg jogkört megka
pott, de egy csomó fontos jogkör nem került hozzánk. A tör
vény megszabta, hogy kell rendezési terv, de ez nem lehe
tett egyszerre a kiállítás és az egyetem rendezési terve.
Ugyanez a törvény intézkedett a pénzelosztásról, az már
nem volt olyan rossz, mert prognosztizált rendszerrel műkö
dött. A 13,5 milliárd forintos egyetemfejlesztési kötvénycsomag és a 21 milliárdos világkiállítási alap elegendő lett
volna a szükséges munkára. Meglett volna a pén2, a köt
vényeket megvásárolták volna, most is van maradék pénz és
maradék kötvény, de annak kibocsátására már nem fog sor
kerülni, mert ahhoz állami garancia kellene. A folytatás az
lesz, hogy az egyetemi építkezéseket az elkészült tervek
szerint fejezik be, esetleg kisebb változtatásokkal és lassúbb
ütemben. A probléma ott van, hogy a világkiállítási alap és
a kötvénycsomag már nem áll rendelkezésre, a költségve
tésnek kell az építkezéseket finanszíroznia. Mindenesetre a
legutolsó kormányelőterjesztés, amely számol a program
lelassulásával, nem húzott ki belőle semmit. Cságoly Feriék
és Lázár Tóni díjnyertes sport-kulturális létesítményei r99-re
fejeződnének be. A magyar pavilon épülete, mint építészka
ri épület, természetesen szintén benne van a programban.
Ferencz István: Már épül a helyén az informatikai kar.
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Szegner László: Az informatika tervezeti helye vi
szont üres és több ilyen cikk is van. A beépítési terven az
építészkar helyét majd egy végleges egyetemi terv fogja ki
jelölni. A pénz elvileg megvan. Ez azt jelenti, hogy ez az
épület is meglesz, de lehet, hogy nem az építészkar lesz
benne. Azt mindenesetre ki lehet jelenteni, hogy. sem a
pénzügyi források, sem a helyszíni adottságok nem voltak
megkérdőjelezhetők.
Kicsit szégyenkezve mondom, hogy néhány napja
beszéltem Demszky Gábor főpolgármesterrel, aki szerény
mosollyal annyit mondott, hogy Ó, világkiállítás, fé l év
múlva már senki sem fo g emlékezni rá. Csak annyit tudtam
hozzátenni, hogy legalább a pénzügyesek emlékezni fog
nak, mert olyan mértékű a kártérítési igény az országon be
lül is és nemzetközi szinten is, hogy a betervezett 12 mil
liárd forint messze nem lesz elegendő. Az megint más
kérdés, hogy a „Visít Hungary”, ez a „ Vendégségben Ma
gyarországon" program, amelyért most az új erők és új
hivatalok küzdenek, hogy ki szerezze meg annak a pénz
elosztási jogát, ott marad-e a programirodán, vagy az Ide
genforgalmi Hivatalhoz kerül vagy éppenséggel más cégek
fogják lefölözni a hasznot, ez a program valamennyire pó
tolni fogja azt a hiányt, ami vidéken támadt. A vonzerő sok
helyen mezőgazdasági indíttatású, akár a vendéglátással,
akár a látványossággal kapcsolatosan, ezekre több pénz jut
így, mint a világkiállítás kapcsán jutott volna. A világkiállí
tás nem pénzt akart juttatni, hanem vendégeket akart hozni
és ez nagy különbség, mert ők nem a mi pénzünket hagyták
volna ott. Ettől persze az a környezet éppúgy gazdagodni
fog, csak más lesz és majd meglátjuk, hogy ki az, aki a vi
déki rendezvényeket meglátogatja. A „Vendégségben Ma
gyarországon” alapvetően a külföldi magyarokra számít.
Makovecz Im re: Egy különbséget meg kellett volna
tennem, amikor a nyolc építész és a pályázók közötti össze
nem illeszthetőségről beszéltem. Turányi Gábor magyar pa
vilonja számomra az utóbbi idők egyik legszebb és legjob
ban kitalált épülete, amelyik mind szellemét, mind fazonját
tekintve tökéletesen beleillett abba a légkörbe, amit mi a
legjobbnak tartottunk.
Ekler Dezső: Bodonyi Csabát kellene kérdezni a vi
lágkiállítás és az egyetem egyszerre tervezésének feszültsé
geiről, ami aztán Turányi épületében szerencsés formában
fejeződött ki. A magyar pavilon bravúrja az volt, - talán
mindannyian tudjátok - hogy kiállítási pavilonból tudott
volna egyetemi épületté bővülni. Ez volt talán az egyetlen
ház, amelyik megvalósította a Bodonyi Csaba által kezdet
től fogva képviselt ideát, hogy félig megépítve kiállítás, tel
jesen kiépülve egyetem lehessen az Expo. Csaba ezt már a
közös munka előtt felvetette, ha jól tudom, és következe
tesen védte, képviselte.
Bodonyi Csaba: Mit is mondjak? Nem hiszem, hogy a
történelemben valaha is ennyire visszaéltek volna az emberi
fantáziával, mint az Expo ügyében. Ha végigvenné valaki
az összes készülődést, tervezgetést, ami a magyar városok
ban, falvakban történt, akkor egy hatalmas csalásra derülne
fény, amelyben mindig kijátszottak különböző szemponto
kat egymás ellen az integrálás helyett. Jól összefogva a le
hetőségeket és ürügyként használva az expót például olyan
maradandó tudományos központhoz lehetett volna jutni,
amely úgy maradt volna az utókorra, mint azok a száz évvel

ezelőtti miüeneumi létesítmények, amelyek ma is nélkülöz
hetetlenek, de ez a lehetőség nem vált világosan megfogal
mazott kormányzati szándékká. A másik dolog, amit in
tegrálni kellett volna és amit Ferencz Pista hozott be a mi
munkánkba, az 1100 éves évforduló eszmeisége. Ezzel saj
nos az Antall-kormány követte el az a súlyos mulasztást,
hogy bár országgyűlési határozat van a két ügy együttes ke
zelésére, hogy közös bizottság közös pénzből valósítsa meg
az országos rendezvényt, amibe Budapest a világkiállítás ré
vén kapcsolódik be. Ha ez így működik, akkor nem lehetett
volna leállítani az expót. Akkor nem lehetett volna gazda
sági érvekre hivatkozni, akkor politikailag tiszta lett volna,
hogy mi a célja a leállításnak. Arra sem figyeltek oda elég
gé, hogy nem lett volna szabad F95-ről '96-ra halasztani az
Expo időpontját. Akkor a választások már nem befolyásol
ták volna az előkészületeket.
Én magam, már két pályázatot végigcsináltam az
Expóval kapcsolatban, mielőtt ebbe a csapatba bekerültem.
A korábbi elképzelésem lényege az volt, hogy kétpólusú
világkiállítást kellene csinálni, az egyiket Óbudán, ez a népvándorlás és a honfoglalás korával kapcsolatos, a másik a
dél-budapesti rendezvény. A kettőt speciális vízi közlekedés
köti össze, és a hidakról rávezetett gyalagos forgalom és a
hidak mentén elhelyezett maradó konstrukciójú nagygará
zsok segítik. A két pólus sajnos elmaradt és bejött ez a kör
körös elrendezés. Amikor belecsöppentünk a tervezésbe, ad
digra csak a cipőfelsőrész-készítés maradt. Makoveczék artisztikusan átértékelték az adottságokat, de a körutas rend
szernek analógiaként történő felhasználása ebben a ren
dezési tervben léptékproblémákat vetett fel különösen azért,
mert az egyetemi épület óriási ehhez a struktúrához képest.
Ezt én inkább egy köztemetőre alkalmas elrendezésnek tar
tom, mintsem világkiállításra. Az elhelyezéssel is problé
mák vannak, két gyönyörű kaput tervezett Hámori Judit, de
az egyiken egy híd alatt, a másikon egy út alatt keli bejönni
és ezt nem tudom megemészteni. És akkor jött még az a
kényszer, hogy az egészet egyetemi campusként tervezzük
meg. Én megpróbáltam visszafelé, az utóhasznositás igé
nyeiből kiindulva gondolkodni és ezért egy nagyon zárt,
sokaknak nem tetsző struktúrát hoztam létre. Az kétségte
len, hogy Ferencz Pista gondolata töltötte meg ezt az örö
költ cipőtalpat lélekkel, és ami nagyon fontos, azzal a ma
gyarságtudattal, ami az 1100 éves évfordulóval kötötte öszsze. Az igazi csoda volt, hogy milyen erőt adott ez mind
annyiunknak.
Dévényi Sándor: Szerintem expót akkor rendez az
ország, ha van valami olyan eredmény, amit érdemes felmu
tatnia a világnak, például az, amit Spanyolország Franco
után 14 évvel elért. Vagy akkor, ha létezik egy közös politi
kai akarta, hogy valami nagyszerű érdekében összefogják az
embereket. A történet azt mutatja, hogy itt mindkét elő
feltétel hiányzott. Ez az indítékhiány mindvégig rányomta a
bélyegét az előkészületekre és ez vezetett a tragikus for
dulathoz is. Én az összes fönntartásomat elmondtam azon az
első találkozón, úgy, hogy Laci engem még fölhívott utána,
hogy most részt akarok-e venni vagy nem. Én még azt is
kifejtettem akkor, hogy világéletemben expo-ellenes vol
tam, mert ez megint a fővárosnak ad egy esélyt és a vidék
megint vastagon le van szarva. Mint megrögzött vidéki,
vagy legalábbis délvidéki, úgy gondoltam, hogy azt a pénzt

jobban is el lehetne költeni. Ez a véleményem azóta meg
változott, de akkor kőkeményen így gondoltam és amikor
Lacinak végül igent mondtam, megpróbáltam egyszerűen
építészeti feladatnak tekinteni a dolgot. A társaság aztán
óriási élmény volt számomra és azt hiszem sikerűit beleil
leszkednem a közös munkába.
Hogy visszakanyarodjak ahhoz, amivel kezdtem, a leg
elejétől az Expo vezetősége azt hajtogatta, hogy ez buda
pesti Expo és a vidék le van szarva. Amikor Baráth Etele
valamelyik famulusa még '89-ben vagy '90-ben Pécsett járt,
és megkérdeztük tőle, hogy mi lesz itt Pécs szerepe, azt
mondta, vegyük tudomásul, hogy a hatos út nem vezet seho
vá. És ez a mentalitás 1993 júniusáig megmaradt az Expo
vezetésében. Persze, hogy az 1100 éves évforduló sem lett
szervesen bekapcsolva, mert azt csak egy igazán országos
rendezvénybe lehetett volna bekapcsolni- Ez az egész a BIE
(a világkiállítások nemzetközi irodája) szövege, mert sze
rintük csak egy város rendezhet világkiállítást, emlékezzünk
rá, az is mekkora kegy volt, hogy Béccsel közösen rendez
hetjük. Mondok még egy bizonyítékot. A Ferencz Pifi által
nehezményezett, de azt hiszem végül is szeretettel fogadott
gondolat, a hét magyar tájegység háza az én gondolatom
volt. Ezt '93 májusában adtam elő. Akkor elég világosan az
értésemre adták, hogy ez budapesti Expo és ebbe nem fér
nek bele ilyen lobogó gatyás gondolatok. Mert akkor még
úgy volt, hogy az Expo önfinanszírozó, vállalkozói alapon
megvalósuló rendezvény és ezt Budapest meg a vállalkozók
majd megcsinálják. Júniusra derült ki, hogy szükség van az
ország pénzére, magunkhoz kell édesgetni a vidéket, a lobo
gó gatyásokat, hogy a pénzüket egy kicsit nagyobb öröm
mel adják oda a budapestiek bulijához, Nagyon sarkalatosan
fogalmazok, dehát én egy vidéki bunkó vagyok.
Makovecz Im re: Na várjál csak, majd kapsz!
Dévényi Sándor: Tehát ezt a hét házat úgy képzeltem,
hogy van bennük egy kiállítás, amelyik azt a területet meg
ismerteti valahogy a betévedt japánnal, koreaival. Utána
van egy kajálda, ahol leihatja - lezabálhatja magát, hogy
közvetlen impulzust szerezzen arról a vidékről és mielőtt
még a házból kitántorogna, belebotlik egy utazási iroda
amúgy nagyon csinos és rátermett ügyintézőnőjébe, akinél
leköthet másnapra egy szervezett utazást, hogy egy napra
arra a vidékre levigyék, lásson is valamit abból az elátko
zott vidékből és egy kis zsozsót is ott hagyjon. Ez a gon
dolat volt az, ami májusban még nem nyert, aztán, amikor
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kiderült, hogy kell az ország pénze az Expóhoz, akkor be
épült a masterplanba. De 1993 júniusában, 2 és fél vagy 3
évvel a megnyitás előtt még nem volt masterplan! Azt hár
man rajzoltuk meg nyolcunk megegyezése alapján a Szeg
ner Laci vezetésével a júliusi kánikulában éjjel-nappali
munkával ott a Tüköry utcában Reimholczcal és Ferencz
Pifível az ő útmutatása szerint. Attól kezdve volt masterplanja az expónak.
Még egy dolgot mondanék el, hogy mit próbáltam a
vidék védelmében csinálni. Ez a híd kérdése. De ehhez még
két dolog tartozik. Az egyik, hogy én részt veszek a lágy
mányosi Dunahíd tervezésében a főváros felkérésére, mint
építész szakértő. Reimholcz Péterrel együtt találtuk ki a híd
nak azokat az elemeit, amelyek megkülönböztetik egy sza
bályos, sima autópályahídtól. A főtervező Sigray Tiborral
együtt természetesen. A másik, hogy egy autópálya-építő
társaságnak vagyok az ügyvezetője, amitől nem kell hasra
esni, csak annyit jelent, hogy kitaláltam, hogy jó lenne a
Dél-Dunántúlra egy autópályát építeni Zamárditól Pécs
irányába és aztán tovább Belgrád felé.
Az út-, a hídlobby és az Expo ismerete révén el tudtam
azt érni, hogy már a pályázaton is olyan ideiglenes gyalogos
hidat terveztem ide, az Uvaterwel közösen, ami szétbontha
tó és újra fölállítható. Aztán az Expo elvetette a hídépítés
nek a lehetőségét, ez volt tavaly augusztusban, amikor ab
szolút holtpontra került a híd ügye. Akkor én elmentem Mo
hácsra, mert az én autópályám hídja is ott vezetne át a Du
nán, a mohácsiakat föl tudtam bujtani arra, hogy támogas
sák az Expo gyalogos-híd létesítését, amit az Expo után
szétszedve le lehet úsztatni Mohácsra és ott végleges híd’
ként föl lehet állítani. Még annyit, hogy jó, hogy Budapes
ten mindig kevesebb híd van eggyel, mint amennyi kéne, de
ha végignézünk a Dunán, körülbelül ott van az összes. És a
Duna még néhány száz kilométert folydogál Magyarorszá
gon. A pestiek meg siránkoznak, hogy az Erzsébet-híd zsú
folt. Lényeg az, hogy Etelkát sikerült megfuzni, Schamschula ígéretet tett, hogy támogatja a gondolatot, a kormány
adott volna 400 millió forintot az Expo hídépítésére azzal,
hogy ez egy későbbi infrastrukturális beruházás, tehát tulaj
donképpen nem is az Expo-nak adják ezt a zsozsót, hanem
Mohácsnak, vagyis az úttárcának. Sigray Tibor és Reim
holcz Péter tervezte ezt a gyalogos-hidat, erre való hivatalos
megbízás nélkül, azt hiszem, az én szép szemem kedvéért,
eleve úgy, hogy ez a mohácsiaké, hogy ez a híd utólagos
felhasználásra csak Mohácson lett volna alkalmas. Nem
folytatom tovább, értitek, hogy mit akartam mondani, az
Expo megbukásával nyilván ez a gondolat is megbukott.
Azt sem sikerült elérnünk, hogy az ideiglenes gyalogos-hi
dat annak az infrastrukturális beruházás-csoportnak a bugy
rában tarttassuk a kormánnyal, amire ígéretet tettek, hogy
azok nem buknak az expóval együtt.
Szegner László: Tehát a vidéki programhoz annyit
hozzátennék, hogy '93 közepétől intenzíven folyt a vidék
bevonása. A baj az volt, hogy a pénzt ami egyébként ren
delkezésre állt, sokáig nem szabadították föl. Valami ötszáz
pályázat érkezett be, és nem olyan régen voltunk Szegeden,
ahol építészek voltak, meg más vállalkozó, érdeklődő em
berek, és egyértelmű volt, hogy ők már nagyon rákészültek
az Expóra. Meg is voltak a pozícióik, a pályázatok nagy
része el volt bírálva, és valami pénz is volt hozzá. Én '93
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elején kerültem a Programirodához, és azóta nagyon sok
minden történt ezen a téren. A vidék számított a világ
kiállításra.
Dévényi Sándor: Elég moslék dolognak tartom ezt,
akár van pénz erre, akár nincs. Ezzel kapcsolatban van egy
különvéleményem; mi maradt el volna el, mi nem épült vol
na meg, azt egy látogató nem tudja, legfeljebb azt mondta
volna, hogy ez egy szegényes Expo, de expót mindenképp
kellett volna csinálni. Ezzel visszakanyarodnék oda, amit az
elején mondtam, hogy később aztán én is expo-párti lettem,
mert megértettem, hogy ez a gondolat alkalmas lehet arra,
hogy - noha ez politikailag soha nem volt tisztázva - azt a
bizonyos konszenzust a nép végül is megtegye a politikusai
helyett. Úgy érzem Magyarország mostanra már akarta az
expót, olyan program kezdett kialakulni, amit mindenki
megszeretett, és amiért mindenki hajlandó volt áldozatot
hozni. Amikor ezt egy tollvonással megszüntették, ezzel
egy állati moslék dolgot csináltak, tudniillik megint bebizo
nyították a magyar nemzetnek, hogy tehetségtelen, bugyuta,
hülye, nem tud megvalósítani önmagától semmit. A követ
kező lépés persze az lesz, hogy majd mi megmondjuk, hogy
hogyan kell valamit megcsinálni, majd mi hozunk segítsé
get, majd mi megvásároljuk az OTP-t 15 milliárdért, stb,
ilyen apróságok. A segítség hamarosan fog érkezni felsza
badító tankokon.
Nekem az az érzésem, hogy kesergés helyett azon
kell gondolkoznunk, hogy ezt hogyan akadályozzuk meg, és
hogyan tudjuk az Expo kapcsán kialakult egységes gondol
kodásunkat átmenteni. Hogy egy rövid intermezzo után, mi
kor négy évig elmondhattuk magunkról azt, hogy kormánypártiak vagyunk - amit nem reméltünk ezelőtt öt évvel se
talán, hogy valaha az életünkben ezt elmondhatjuk - most
újra partizánként együtt tartsuk ezt a baráti kört, és a gondo
latainkat is melegen tartsuk, hogy ... gondolja mindenki
tovább.
Bodonyi Csaba: Most alakult ki bennem a gondolat,
hogy ezt a gyönyörű magyar pavilont, a hét házat és a Nap
korong gondolatot a honfoglalás 1100 éves évfordulója
kapcsán meg kellene valósítani valahol, nem ezen a helyen
most már, hanem talán a Csepeí-sziget végén, vagy Óbudán.
Meg kellene mentenünk ezeket a terveket! Borzasztóan saj
nálnám a gyönyörű magyar pavilont.
Ferencz István: Hadd illessem a magyar pavilont egy
másik szóval: perzselő ereje volt ennek a pályázaton. Nem
árulok el titkot, hogy a bizottságunk nem kapott levegőt
Csaba felvetése nagyon szívderítő. Erre Csaba, a te helyszí
ned volna a legjobb, a Tisza és a Bodrog összefolyásának a
spicce.
Makovecz Imre: Idáig rendkívül türelmetlenül hall
gattam azt, hogy budapesti az egész dolog és hogy a vidék
az le van szarva. Én ezt teljesen másként fogom föl. Biztos
kevesen olvastátok sajnos Bodor Ádámnak a Sinistra körzet
című könyvét Én Magyarországot egy inkább kicsi, mint
közepes méretű Sinistra körzetnek fogom föl, az itt lezajló
események váratlanok, nem logikusak. A bestialitás és a
jóság keveredik egymással és hol az egyiknek, hol a másik
nak az arcában jelenik meg annak az ellenkezője. Itt most
olyan helyiségben ülünk, amely nem Budapesten van, és olyan emberek ülnek itt, akik az ország különböző pontjaiban
laknak, és idehozunk egy világkiállítási tervet, ami a Si-

nistra körzet kinevezett központjában van, de mindenki tud
ja, hogy Budapestnél szarabb hely nincs, ezért, aki értelmes,
az nem Budapesten lakik, hanem vagy a peremkerületben
vagy valahol vidéken és a gyávák és a nyomorultak laknak
Budapesten, miközben azt mondják rájuk, hogy kivételezett
állapotban vannak, és hogyha egy Budapesten élő, de soha
nem Budapesten egzisztáló építész, netán Debrecenben kap
na egy építészeti megbízást, akkor az ottani építészek a
debreceni rádióban és az újságokban tiltakozásba kezdenek,
hogy egy idegen hogy tehette be oda a lábát? Szigetváron
egy épület nyolc éve képtelen megvalósulni és a megyei
központ, ugye, azt képzeli, hogy a vidék az le van szarva és
fütyül rá, hogy Szigetvár ugyanúgy Baranya-megyéhez tar
tozik, mint Pécs, tehát Pécs valójában ugyanolyan aparthe
idet művel Szigetvárral, mint amelyet Pécs gondol önmagá
ról Budapesttel szemben, és Budapest úgy gondolja - eb
ben egy kicsit bizonytalan - hogy Moszkvához, vagy New
York-hoz viszonyítva kellene tulajdonképpen apartheid tu
datát átélnie. Mit beszélgetünk ilyen marhaságokról, hogy
Budapest-centrikus, vagy nem? Egy Sinistra körzetben, ahol
hozzá voltunk szokva, hogy faszén közbeiktatásával
nyerünk pálinkát, és azt kizárólag a Sinistra körzet veze
tőjének engedélyével, meghatározott emberek készíthetik,
és véletlenül juthatunk ehhez a pálinkához, melynek élénk
fogyasztása garantáltan halált eredményez, és ez a szórako
zásunk, és ha netán egyszer, egy ilyen Sinistra körzetben,
ahol így mulatnak az emberek, akik generációk során hoz
zászoktak az itallal megivott halál gondolatához, ha abban
egyszer kisüt a nap, amit egy balfasz építész talált ki, hogy
egy lézerkarikával..,
Ferencz István: Korong Makovecz Im re; ... ragyog föl, amihez az álomország
hozzáköti magát, akkor ehhez a gondolathoz nem férhet
hozzá az a gondolat, hogy Pécs elveszett. És hogy nincs híd
a Dunán lefelé. A Sinistra körzet ilyen, kérem. A hidak
egymás mellett helyezkednek el Budapesten, mindenki ott
megy át, és mindenki, aki át akar menni Mohácsnál, az túsz.
És ha van egy másik örült, aki Salvador Dali bajuszával
közlekedik, és úgy képzeli, hogy a helyzetet úgy kell meg
oldani, hogy Zamárdit Péccsel egy autópálya kösse össze,
ez is rendben van, Csák azt ne higgyük, hogy ebben a Si
nistra körzetben azáltal, hogy egy egészséges hierarchia
gondolatait rátesszük, ott az ezredesi rangban élő nagyaszszony, a környék főnöke, akinek sárga vatta lóg ki a füléből,
az attól kezdve Brigitte Bardot lesz. Ez nem fog bekövet
kezni. Mi egy ilyen szituációban beszélgetünk most itt a
pincében, és ez a szituáció jottányit sem változik attól, hogy
ha én úgy képzelem, hogy egy kisemmizett budapesti va
gyok és te úgy képzeled, hogy egy kisemmizett pécsi. Dixi.
Dévényi Sándor: Attól, hogy mi ilyenekről beszélge
tünk, attól ez a Sinistra körzet fejlődésnek indul.
Makovecz Im re: Te fiatalabb vagy, ezt nem lehet
eltitkolni...
E kler Dezsff: Felvetődött itt közben a társművészek
kérdése is. A saját példámmal szeretném megvilágítani,
hogy az itt hiányolt bevonásukra minden esély megvolt. Bi
zonyára ismeritek, hogy az általam tervezett skanzen alap
ötlete az volt, (lásd Országépito 94/2.) hogy valóságos pa
raszti épületek lettek volna folnagyítva. Lakóházak 1,4:1,
1,6:1-szeresben, és minél régebbi emlékről lett volna szó,

Skanzen részlete (Ekler Dezső)
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annál nagyobbra lettek volna nagyítva: l,8:l-szeres fato
rony lett volna a kapu és 3,6:l-szeres jurta lett volna végül
is a táncház ebben a skanzenben. Azt a helyzetet próbáltuk
megteremteni, hogy az ember a múltba, a gyerekkorába
megy vissza, amikor bemegy a skanzenbe, és gyerekként
közlekedik az eredetinél másfélszer magasabb tornácon,
ahol az ablak-parapet a szeme magasságáig ér, és így to
vább. Nos, vázlattervi szinten ez a dolog ott tartott, hogy
például a galambdúcba, ami olyan léptékűre lett volna na
gyítva, hogy Érdért-faház méretű ház állt volna a levegőben
8-10 méter magasban, ebbe a Pattantyús Gergely nevezetű
iparművészetis fiú felnagyított üveg-galambokat ültetett
volna, amelyek ki lettek volna világítva fönn az éjszakában,
vagy a leromosodó, megdőlt parasztházba, ahol az leromosodott, oda ez az üveges fiú, kicsit megolvasztott
üveg-téglákat rakott volna, a leromosodó téglafal és a romos
űr átmeneteként, és üveg-porral porosított, de fölnagyított,
kicsit megolvadt, nagy borosüvegeket állított volna bele. A
romos konyhában a legyeket távoltartó üvegbúra folnagyított állapotában ott lett volna az asztalon, és egy légy lett
volna benne - az ő ötlete szerint - fölnagyítva, üvegből. A
kályhákat a szentendrei skanzen segítségével a legjobb
kályhások készítették volna nagyítva, s ha kellett a házzal
együtt megdőlve, stb. Szóval elő volt készítve, tudtuk, hogy
kik tervezik, s hogy kik csinálták volna.
( Délután az egyes terveket ismertették az építészek)
Turányi G ábor: Ott kezdeném, hogy volt körülbelül
egy évvel ezelőtt egy kiállítótorony-pályázatocska a Kissvábhegyre és a rohadt Janáky képes volt megnyerni az or
rom előtt, miközben tudtam, hogy az enyém sokkal jobb, de
hogy milyen az élet, azt hiszem számomra ennek a kis pályázatocskának sokkal nagyobb haszna lett, mintha a pályá
zatot megnyertem volna.
Valami olyan mozdult meg bennem, ami számomra is
meglepetés volt Szóval olyat rajzoltam, ami után csodál
kozva néztem a papírra, hogy Úristen, én tudok ilyet csinál
ni, ezt én csináltam? Na most, hogy ennek mi volt a titka,
egy jó időpont-e, vagy pedig az, hogy ennek a kis épületnek
nem volt funkciója, és ez volt számomra olyan megrendítő
erejű, hogy valami bekattant, nem tudom. Nem kellett azzal
szarakodni, hogy itt megyek be, ott van a WC, iksz darab
konyhai lefolyó, meg mit tudom én, hanem csak föl kell
menni, és onnan körbe kell nézni. Na, most ez elég furcsa
dolog, hogy öreg fejjel vettem észre egy ennyire evidens
dolgot, hogy lehet hogy az építészet valamerre errefelé van.
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A m agyar pavilon első vázlata (Tirányi Gábor)

Mindezt azért mondtam el, mert van egy erős gyanúm
ebben a nagy önelemezgetésben, hogy ha nem lett volna '93
őszén ez a kis pályázat, akkor '94 januárban nem tudtam
volna így nekiállni a magyar pavilon pályázatának, amire
Makovecz Imre protekciójával sikerült benyomulnom, hirte
len meghívásként. Én kivételesen rögtön az első nap neki
álltam, és nem tudom, hogy hányadik napon, de valahogy
nagyon hamar, a program pontos ismerete nélkül valami
ilyesmit rajzoltam. Az egészhez szerintem ijesztően gyer
meteg módon álltam hozzá, ennek aztán később megvolt a
böjtje, mert ezt sokszorosan leverték rajtam. Abból indul
tam ki, hogy ha ennek kiállítási pavilonnak és később épí
tészkarnak kell lennie, hát akkor mi máshoz nyúlhatna az
ember, mint a régi egyetemi aulához. Na most ez az aula
számomra a régebbi, századforduló körüli világkiállítási
meg egyéb építményeknek a ködéből ilyen kupacként
jelentkezett rögtön. Ezzel azt akarom mondani, hogy sokkal
több benne az ösztönös vonás, mint az átgondolt. Igazából
nekem előtte kudarcaim voltak mindig az ilyen ösztönös
ide-oda nyúlkálásokkal, azt gondoltam, hogy azért ezt most
már egyszer az életemben három hónapon keresztül nyu
godtan végigcsinálnám, mert hát ahhoz képest meg ijesz
tően hosszú volt ez az idő. Január 5-én ültem le a dologhoz,
és március 25-én kellett beadni, és ezalatt én semmi mással
nem foglalkoztam. Megvolt a pályázat, úgy vettem ki a
pályázati bírálatból, meg egyáltalán az egész dolognak a
fogadtatásából, hogy ez az egész egy sikeres valami. Azért
az első pillanatban érződött, hogy voltak, akik nagyon
szerették, és voltak, akik nagyon utálták. Ennek pontos mé
rőszámai nem voltak, ez nem is nagyon kellett, hogy érde
keljen, mert a pályázat után rögtön neki lehetett állni a
Turányi G ábor ism erteti te rv é t
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konkrét melónak. Körülbelül négy hónap alatt kellett előál
lítani az engedélyezési tervet, ami már Köjál meg minden
féle szempontból megfelel.
Ami érdekes momentum volt, hogy a pályázat beadá
sának a napján, vagy a beadás előtti napon láttam meg a pa
saréti buszmegállóban Jankovics Marcellt, és vertem a feje
met a falba, hogy én tiszta hülye vagyok, hogy nem keres
tem meg a pályázat csinálása közben és nem csináltuk egy
ütt. Azt meg kell mondani, hogy teljesen hiányos volt a
pályázat, hogy pontosan hogy is fog zajlani a kiállítás. Én
abban a stádiumában nem voltam hajlandó belemenni és azt
gondoltam, hogy ez a ház önmagáért beszél, és ebbe nem
keli semmiféle kiállítási leírás. Na most elkezdtek az Expo
irodán cseszegetni, hogy jó, jó, itt van ez a kupola, meg itt
vannak ezek a tornyok, de hát mondja már meg mi lesz
benne? Az első időben kezdtem mondani, hogy a tornyok
ban lesznek műalkotások, meg hangok, meg mit tudom én,
a kupola alatt meg úgy majd .., hát ebből úgy látszott, hogy
nagyon hamar botrányszerűvé fajul a dolog, meghűlt min
denkiben a vér, hogy rosszul döntöttünk, ez a hülye azt se
tudja, hogy mi van benne. Én azért sejtettem, de az tény,
hogy a műveltségem meg az egész ilyenfajta invencióm jó 
val kisebb annál, minthogy ki tudnám tölteni pontos tarta
lommal, azt tudtam, hogy az országot kéne ide belesűríteni
nagyon picibe. Itt jö tt a képbe a Jankovics Marcell, akit
vészes gyorsasággal fölhívtam, hogy ha már kimaradt a
pályázatból, akkor most aztán villámgyorsan, de legkésőbb
két hét múlva kész kell lenni azzal az írással ami hajszál
pontosan leírja, hogy mi lesz ebben az épületben. Ebből a
kapcsolatból született egy kis fíizetecske, amiben végül is
elég pontosan és nagyon gyorsan leírta Jankovics Marcell
azt a közös elképzelésünket, ami ebben az építményben tör
tént volna.
A kiállítási pavilon épülettömbjét, a központi kupola
csarnokot, a négy tornyot és azok belső tereit, valamint a lá
togatók által bejárható útvonalat Kárpát-medencei magyar
tér-idö kontinuumnak tekintjük, nemcsak abban az érte
lemben, hogy a közönség egy adott idő alatt a pavilon tereit
végigjárja.
Az Expo jelmondata és szellemisége (kommunikáció
egy jobb világért) ebben a Kárpát-medencei tér-idő modell
ben megtett "időséta" formájában valósul meg. ffogy ezen
belül is a teljesség élményével szolgálhassunk, egyszerre
olyan vizuális és auditív hatásokkal szeretnénk élni, amelyek
a tér-idő egységét szintén kifejezik.
A terek, amelyek persze az időfaktortól elválaszthatat
lanok, horizontálisan 5 bejárható - összetartozó - részre,
az omphaloszra, kismama pocakjára emlékeztető központi
csarnok és a 4 torony az emberközpontú világ, tr adicionális
világkép szerinti alaprajzára épül (szűkebb világegyete
münk, a Naprendszer ellipszis alakú „körére" a négy f ő
égtájjal szemben (a térben) és a négy év-, illetve napszakkal
(az időben). Egyúttal a Kárpátok koszorújára emlékeztetve a
magyar nép által lakott szűkebb és tágabb hazát is mo
dellezi
Az épület vertikálisan is tér-ido egységet fejez ld. Há
rom szintje a múlt (alsó szint), a jelen (középső szint),
amelyben a látogató a jelen kinti nyüzsgéséből, mint a jelen
valóság élő alanya érkezikés a jö v ő (felső szintek: a kupola
és a tornyok felső, csak látható, de be nem járható terei).

TURÁNYI GÁBOR -

A múlt alsó szintjei az anyagi világ, a jövő felső szintje
az anyagtalan, szellemi világ tere is. A látvány és a hang
ennek megfelelően lent materiális, fent „éteri". A középső
szint galériáján körbe sétáló látogató lepillanthat a múltba,
és föltekinthet a jövőbe, látja a csarnok padozatát és a ku
pola boltozatát, de ezen a szinten is beléphet, benézhet a
tornyokba, ahol szemmagasságban a jelen képeivel szembe
sül, lefele a múlt emlékeit látja, fölfele a jövőbe tekint...
A látogatót a felgyűlő és kialvó fények, a felerősödő és
elhalkuló, egymásba folyó hangeffektusok mellett útjában a
Fal tereli. A fa l, mely spirál alakban viszi le a múltba, és
vezeti vissza a jelenbe, egy alul nagy, súlyos és régi, felül
kisebb és újabb kövekből, téglákból rakott bástyafalra emlé
keztet, melybe mint a püspökkenyérbe a dió és a mazsola,
beépültek múltunk emlékei. Itt egy ablaktöredék, a résben
be is lehet látni, amott egy szobortorzó vagy oszlopfő, egy
falba szorult 49-es ágyúgolyó jelzi, hol tartunk az időben.
Az út a középső szinten a jelenben kezdődik, s itt a tor
nyokba betekintve a mai kor rekvizitumait láthatjuk...
Ennek az egész dolognak a gyúrásában fantasztikus segítség volt még négy főiskolás srác, némelyik a tanítvá

MAGYAR PAVILON

nyom volt korábban, szóval találtam olyat, aki dolgozik he
lyettem. Ez a négy srác passzírozta a Jankovics-féle írógé
peit valamit látványosan előadható formába, aminek óriási
sikere először nem volt, mert itt van egy áprilisi levél a
Dealey úrtói, a Bechtel cég szakértőjétől.
"Barsinénak korábban irt levelemnek megfelelően egy
általán nem vagyok megelégedve a magyar pavilon tervével,
amely négy toronyból és egy kupolából áll, amely egy parko
lóház fölött helyezkedik el. Számomra teljesen nyilvánvaló,
hogy ha egy világkiállításra tervezte volna, nem így nézne ki
a szerkezet. A négy függőleges toronyban, aminek nincs iga
zán praktikus alkalmazási lehetősége a kiállításon, nagyon
kreatív függőleges kiállítási tárgyat kell elhelyezni amit
alulról szemlélnének a látogatók. A lehető legjobb alkotómű
vészekre lesz szükség, hogy ez megvalósulhasson. Én min
denesetre nem találkoztam olyan építésszel aki képes lenne
ezt megvalósítani. Építészek szerkezeteket terveznek, nem
terveznek kiállításokat. Kiállitástervezők terveznek kiállítá
sokat. Ez egy nagy kockázattal rendelkező terület és nagy a
tét. így a legjobb kiállítástervezőket kell alkalmazni és rájuk
kell bízni a tervezést. Azt javasolom, hogy vegye fe l a kap-
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csőlátót Deril Howard és Leonard Levithan urakkal, akik
mindketten részt vettek számos világkiállítási látvány meg
tervezésében. Az a javaslatom, hogy amennyiben az építészek
nem működnek közre, bocsássák el őket. "
Az volt a szerencse, hogy a Szegner Laci volt olyan
úriember, és ezt a levelet nekem nem mutatta meg, csak
amikor már mindennek vége v o lt Persze az embernek min
den tervével ez megy. Ha családi házat csinál, azt is lega
lább ennyire cseszegetik. Úgyhogy ez nem volt különöseb
ben megrázó, és ilyesfajta dolog ellen az Imre elég hathatós
segítséget nyújtott, hol ordibálva, hol csöndesebben. Úgy
hogy az ilyen háttértevékenységekkel együtt végighajtottunk
3-4 hónapot és az engedélyezési terv úgy készült el, hogy
abból 3 hónap alatt egy majdnem kész kiviteli tervet lehetett
csinálni. Tehát amikor júniusban elkészült az engedélyezési
terv, addigra már működő gépészete volt, szerkezetileg már
állt a kupola, Pécsett a Zsolnay gyárban le volt egyeztetve,
hogy akkor ilyen kerámia elemet lehet-e gyártani, annyi idő
alatt lehet-e, hányfélét stb.
Egy fél pillanatra visszaugomék több hónapot, a kerá
miáról jutott eszembe, ennek a vacaknak a műszaki vagy a
mesterségbeli részét szerintem érdemes egy pár szóval vé
gigdarálni, mert eléggé tanulságos, mert soha nem lehet tud
ni, hogy kinek mikor kell egy ilyen kupolát terveznie. Az
első pillanatban, amikor a formai koncepció már megvolt,
akkor gőzöm nem volt, hogy ennek milyen jellegű szerke
zete lesz, és odáig egy rémálom volt az egész, amíg ez nem
tisztázódott. Gondoljatok bele, hogy a ragasztott fatartóktól
kezdve fonatszerű akár acél, akár fa szerkezetig mindenféle
forgott az ember fejében, és rémesen utáltam mindegyiket.
Akármelyik jutott az eszembe, baromi megoldhatatlannak
látszott, Egyszerűen nem tudtam mozdulni, illetve óriási
bajban voltam az egyetem későbbi ráépítésével is. Hogyha
ez valami nagyon könnyű hártyaszerű vagy ilyen pálcás izé,
akkor hogy tud eköré, ... na, szóval nem részletezem, na
gyon szar volt. A váltás a sok-sok szerkezeti erőlködés köz
ben egy késő esti vacakoláson történt. Bujdosó Győző kollé
gám, aki közvetlenül abban az évben végzett az egyetemen,
ö dobta be, hogy mi lenne, hogyha ez ilyen nagy darab tég
lákból épülne, amiket szépen felraknának így egymásra.
Akkor bennem meghűlt a vér, és az egészet magam előtt
láttam, és hála istennek abban a pillanatban a statikus is azt
mondta, hogy ez oké, ez megy, és akkor már mint a villám
jö tt hogy az elemeket hézagosan rakjuk és akkor ezzel a
sok apró nyílással lesz megvilágítva, stb. Tehát innentől az
tán beindult. Az egy más kérdés, hogy a kiviteli tervben ez
a dolog hova csizmásodott le, vagy tenyeres talpasodott
kicsit lefelé, én szerintem a szokásos valósághoz közelítés
nél nem tragikusabb a helyzet. A pályázatban az volt, hogy
nagy-nagy kerámiaelemeket szorgalmas bácsikák rakosgat
nak egymásra, aztán betonvasakat húznak bele, kiöntik és
kész, s nincs vele több dolgunk. Lassanként kiderült, hogy
az a beton ott majd összevissza csurog, ezek a kerámiaele
mek mindenütt letöredeznek meg minden, tehát a végén a
zsaluzás maga lett egy olyan trükk, ami a rakosgatásos jelle
get kiadja, és a nagy kerámiaelemek helyett kerámia burko
lat lett belőle, de ez nagyon szellemes megoldásokkal. A
kiviteli tervezésnek az izgalmaira csak egy utalás, elég el
gondolkoztató dolog volt, hogy mennyire legyen ez a dolog
fagyálló. Ha csak egy telet kell átélnie, és mondjuk a kiál
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lítás után rögtön ráépül az egyetem, egy tél akkor is tél.
Föltételeztük, hogy négy évig nem épül még rá az egyetem,
avval nem számoltunk, hogy soha nem épül rá. Ez megint
nagyon érdekes műszaki jellegű kalandozás volt, hogy ez az
ötéves időtartamra való tervezés ez vízelvezetésben, fagyál
lóságban, kutyafulékben végig az épületen mit jelent. A
részletekbe nem akarok belemenni, csak úgy mondom,’,
hogy ez jó volt. Azon a bizonyos július 27-i napon éppen
egy lágymányosi barakban baromira veszekedtünk a tor
nyoknak a téglaburkolatáról. Hát nyilván az ember egy kéz
zelfoghatóbb meg egy téglásabb tégla dolgot akart, de hogy
az nem eléggé fagyálló, ha meg eléggé fagyálló, akkor
olyan lesz, mint a mezőtúri tégla. A két góré, a kivitelező
főnökök, fél 12 körül gyanúsan kisomfordáltak a szobából.
Addig nagyon részt vettek az ügyekben, aztán eltűntek. Egy
negyed óra múlva kimentem utánuk, hogy nélkülük nem
lesz döntés, hát a pasik ott ültek a rádió mellett, várták a 12
órás híreket. Akkor mondták be, hogy Expo nincs. A jó pol
gári mérnöki viselkedésre jellemző, hogy ezt az egész téma
kört aznap délután pontról pontra befejeztük. Tehát volt egy
5-600 oldalas tender az épületre, és amikor bemondták a dé
li krónikában ezt az iz é t akkor a felénél tartottunk, olyan 5ig, 6-ig végigmentünk a füzeten, lezártuk és mindenben
megállapodtunk. Egyébként hasonlóan a Ferencz Pistához
én másnap beletettem egy nagy ládába az egészet. A számí
tógép közben köpködi ki azokat a kiviteli lapokat magából
persze, azóta is azt hiszem jönnek ki a rajzok.
Dévényi Sándor: Itt jókat röhögünk a Bechteléknek
ezen a dumáján, de ez valahol egy borzalmas súlyt rak ránk
és lehet, hogy az építészetünk jövőjét meghatározza. Egy
közeli építész ismerősöm járt nemrég Washingtonban, és
elment a modem művészetek múzeumába. Végignézte az
egész kiállítást, és nem találta sehol az építészeti részt. Oda
ment a teremőrhöz, megkérdezte, ugyan már mondja meg
hol van itt az amerikai építészet kiállítása. A teTemőr, mint
egy hülyére, úgy nézett rá, és azt mondta, az építészet uram,
az nem művészet, az biznisz. Ezt értjük mindannyian, csak
hát Amerikában ez már tény. Itt mi meg még próbálkozunk
ezzel, azzal.
E kler Dezső: Az a jelző izgat, amit ezek valamiféle
szemölcsként odabiggyesztettek, miszerint „historizáló"
építészeti emlék lett volna az expóból. Ezek a fajta szöve
gek, amelyek rendszerint rosszul vannak fordítva, mert nem
is lehet őket jól fordítani, nagyon emlékeztetnek a Révai
meg Gerő féle, oroszból rosszul fordított jelentésekre, amik
irányt próbáltak szabni akkor a magyar építészetnek. Ez egy
azzal egyenrangú, és nehezen megemészthető dolog. Sze
retném megkérdezni Szegner urat, máig tisztázatlan a szá
momra, hogy hogy a fenébe került ide a Bechtel cég és mi
lyen jogosítvánnyal, milyen alapon, hogy itt dirigáljon?
Szervezetileg, jogilag ez hogy nézett ki?
Szegner László: Hát jóval előttünk kerültek ide. A vi
lágkiállítás igazi adminisztratív előkészítése ’87-től folyik,
amikor egy tárcaközi bizottság alakult Mindenki tudta,
hogy a világkiállítás területéről, stb. dönteni csak olyan tud,
aki nemcsak Hungexpót rendezett, meg karácsonyi vásárt.
Volt 3-4 szakértő a világból, akik meg voltak híva időnként,
amikor történt valami. Volt hely kijelölő pályázat, zsűrita
gok voltak, végignézték a helyszíneket, kezdték megismerni
Budapestet ilyen szempontból, és a végén egy zártkörű

iMűAiífpályáztatás eredményeképpen a Bechtelék adták a legked
vezőbb ajánlatot arra, hogy a világkiállítás technológiáját
folyamatosan szolgáltassák. Erre kötöttek egy szakértői
szerződést, amelyet most fognak felmondani éppen, mert
most már véglegesen véget ért a funkciójuk.
Hogy ki mennyire veszi figyelembe egy szakértő véle
ményét, az a résztvevőkön, és a vezérkaron múlik. Az volt a
legkellemetlenebb, hogy ez a szakértői közreműködés nem
úgy történt, hogy én a szomszéd szobában leültem velük be
szélgetni, noha megtehettük, meg is tettem sokszor; de ami
kor valami lényeges dologról véleményt alkottak, akkor

eszük ágában sem volt sem nekem, sem a Barsiné Pataky
Etelkának azt elmondani, hanem kifaxolták Kaliforniába az
o véleményüket, ott felülvizsgálták, feldolgozták, majd kör
bejött a vélemény, megkapta Pataky Etelka, s ha ő fontos
nak tartotta, akkor szólt nekem, hogy most itt tartunk. Ez
alatt eltelt körülbelül hat hét. Mi gyártottuk közben a masterplanokat meg a beépítési terveket, amikor megkaptuk az
elsőre a véleményt, akkor már a harmadik alternatívánál tar
tottunk. Pataky Etelka kapta a levelet, mi letettük a legújabb
rajzot az asztalra, és kiderült, hogy nem ugyanarról beszé
lünk. Ez egy háború lett a végén. Mentek körbe a levelek az
egész világon, az Etelkától csapódtak le a kritikák, egyre
rosszabb véleményeket kaptunk, aztán egy kicsit, mondjuk,
javuló volt a helyzet, amíg a végén aztán azt mondták, hogy
na, ez jó, de közben úgy nézett ki, hogy abba kell hagyni az
egészet, hogy ez az építészeti team, meg ez az egész ügy
nem működik, olyan kemény vélemények jöttek Kaliforniá
ból. Végül a beépítési terv kapcsán kiderült az, hogy az a
városrendező kertész tervező, aki itt volt Magyarországon
három hónapig és megcsinálta azt a beépítési tervet, az a
bizonyos Miké Driscoll, az kapja meg mindig a Bechtelék
anyagát, és az véleményezi. Na, most őneki csak a magáé
tetszett. És hosszú idő kellett nekem, hogy rájöjjek arra,
hogy mindig az ő tervéhez van hasonlítva az, amit mi csiná
lunk. Ezt én hiába mondtam a Bechteléknek, ők ezt nem is
tudták kezelni, mert mindez a főnökségükön keresztül mű
ködött. Amikor személyesen eljött a Bechtel cég egyik el
nökhelyettese, Keen úr, és kérte, hogy én is mondjam el a
véleményemet. Akkor a végén azzal állt föl, hogy azért mi
csak csináljuk meg a mi magunk magyar világkiállítását. S
azt mondta, hogy ezt el fogja intézni Kaliforniában. És ettől
a pillanattól kezdve fogadták el az építészeti tevékenysé
günket Tulajdonképpen Mike Driscollt le kellett állítani, ez
volt a lényege a dolognak.
Ekler Dezső': A Bubu megjegyzése azért többről szólt,
mert ez a dolog valóban az építészet jövőjét vetíti előre. Va
lóban egy KGB-s stílusról van szó. Én csak a magam pra
xisából kiindulva tudom, hogy például üzletet, benzinkutat,
áruházat tervezni, ma már csak ilyen keretek között lehet.
Hogy példát mondjak, történetesen ellipszis alaprajzú üzlet
házat terveztünk egy városközpontba boglyaívekkel, aminek
a földszintjét és pincéjét nehezen tudja eladni a megbízónk.
Most éppen a Plus meg a Profi nevű áruházláncoknál üzle
tel, akikhez elmentünk, és ott a magyar tisztviselők a fejlett
multinacionális mammutcégek képviseletében ránéznek a
tervre, és azt mondják: görbe falakat nem lehet építeni, abDévcnyi Sándor ismerteti tervét
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lakokat be kell falazni, és a kamionnak a fordulási sugara
13 méter, stb. Ha ezt teljesítjük, akkor tovább tárgyalha
tunk. Az áruház nekik ma ideálisan egy barak, ami rácsos
tartóval van lefedve, a legmaximálisabban kizsigerelt konté
neres fuvarozásra, rakodásra szerkesztve. Gyakorlatilag
hadtáp-száííítmányozás az egész biznisz. Utána odaadják a
típustervüket, ami jó esetben magyarra fordítva van foliratozva, és be van rajzolva egy 60-as, 70-es években épített
orosz típusú lakótelep két házsora közé, körbe van véve par
kolóval és az egész egy téglalap. Ránézel a rajzra, ami Sió
fok belvárosába készült, és akkor megérted, hogy a lakat
összezárult. Az egyik oldalon az elmúlt negyven év bolsevizmusa, a másikon a hadtápkapitalizmus. És ezek a csókák
diktálnak. Fölvásárolták az áruház- és boltláncokat Na, fia
talok, itt a magyar építészet jövője, mert a Bechtel története
ugyanerről szól. Őnekik egy kiállítási csarnok ablaktalan
hangár, ahol semmi nem zavarja a kiállítás szerelvényezé
sét, beszállítását és elszállítását És ha nem viselkedsz ren
desen, jelentéseket küldözgetnek rólad a központnak.
Szegner László: Hogy ez mennyire lesz jövő, az attól
függ, hogy hogyan fog egy beruházás lezajlani. Azt tudom
mondani, hogy nagyon föl fog értékelődni, sőt ebből a
szempontból máris nagyon felértékelődött a hatóság szere
pe. Ugyanis a nyugati befektetőknek a magyar adaptáló ter
vező mintha nem is volna, csak arra való, hogy aláírjon.
Ami etikailag és jogilag nem is lehetséges, de így működik.
Ellenben a hatóságtól elfogadják a véleményt, mert ugye az
osztogatja a pecsétet. Na, most ha a hatóság önmagában
nem elég erős vélemény alkotó, akkor meg kell támogatni
valahogy. Ez szerintem az építészeknek a legfontosabb
tennivalója.
Bodonyi Csaba: Laci, de ezek azért félnek még a ha
tóságtól, mert azt hiszik, hogy ugyanolyan erősek, mint ott
hon. De hamarosan ki fog derülni, hogy nem így van, és ab
ban a pillanatban már gátszakadás van, mert sem az építé
szek, sem a hatóság nem tud ennek megálljt parancsolni.
Szegner László: Annyi a különbség, hogy általában
ezek a beruházók nem viselik el a bírságolást, meg az egyéb
jogi procedúrákat sem. A magyar link beruházó, aki már
megtanulta a kiskapurendszert, az föl van készülve, bekal
kulál 12 millió kártérítést, de ők nem tudják megtenni, nincs
rá aparátusuk, nincs rá pénzük. Ennyivel jobb a helyzet,
egyébként a mai építésigazgatási helyzet az tragikus.
Dévényi Sándor: Finta Jóska nincs itt, nem vele kezd
jük a bemutatást A második tájegység a Dél-Dunántúi,
amelynek az itt látható terve azt az állapotot tükrözi, mint
ami előtt Turcsi találkozott a Jankovics Marcellal. Hogy mi
van benne, azt én se tudom, de én még nem találkoztam, és
most már nem is fogok találkozni azzal, aki ezt megmondja.
Az elvét az előbbi felszólalásban már elmondtam, hogy a
tájház hármas egysége funkcionálisan is összekösse az expó
szívét, a főterét az élő magyar vidéki valósággal. Ennek
megfelelően ez az épület is három részből áll, egy kiállító
térből, egy étkezdéből, és az utazási irodából. Megállapod
tunk hosszas huzavona és Ferencz Pisti fantasztikus szerve
ző képessége folytán, hogy mekkorák legyenek ezek a há
zak, hol legyenek, milyen magasak, milyen tömegűek. Ter
mészetesen a szomszédom, Makovecz Imre, meg még néhányan egészen mást csináltak, mint amiben megegyeztünk,
én mindent betartottam. A rendszer az volt, hogy telekha
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m im
í,«y»e -Unlftáron álló fésűs beépítést imitáló épületek legyenek, ame
lyek jellegükben hordozzák a tájegységet, de nyílván nem
archaizáló módon. Még néhány apróbb építészeti részletben
megegyeztünk, például, hogy minden tájegységet egy 6 mé
ter magas, 1 méter vastag fal választ el egymástól, ez a Pifinek volt a találmánya, amit mindenki magáévá tett, kivéve
Fintát, a másik szomszédomat, hogy csak érezzétek, hogy a
vidéket hogy elnyomják. Ugyanis Finta kitalálta, hogy egy
Dél-Alföldi, zsebben hordható, faragott beretvatokot nagyít
föl körülbelül 398:1 arányban, és abban rendez be egy kiál
lítást. A pechem az volt, hogy a beretvatoknak mind az öt
homlokzata meg van faragva és a Baranya felé eső homlok
zata is, állati nagy tulipánokkal, meg svasztika motívumok
kal, ami az én kiállításomba nem tudott igazán szervesen
beleépülni, de hát ez biztos az én hibám, nem az övé, A fal
nak egyébként még volt egy sajátossága, hogy mivel 1 métér vastag volt, ebbe bárki szabadon behatolhatott, akár
jobbról, akár balról. Én ezt úgy használtam ki, hogy kukucs
káló lyukakat hagytam ahol át lehet lesni a szomszéd me
gyébe. Maga az épület rendkívül egyszerű elven alapul, egy
hagyományos oldalhatáron álló magyar, íves tomácos épü
let, amelyik ki van egészítve egy Baranyára szintén jellem
ző, keresztbe állított sváb csűrrel a kert végében. Még van
egy zseniális gondolat ebben a tervben, ami annyira újszerű,
hogy félve mondom ki, az épület homlokzatán megjelenik
három tartóoszlop, amelyekről ágas-bogas életfaszerű motí
vumok indulnak. Ennek a három életfának az ágai teljesen
összefonódnak, és mintegy együttesen tartják ezt az iszonyú
nagy tetőzetet, a törzsük azonban úgy van kifaragva, hogy a
faragott díszekben a Baranyában és Tolnában élő három
nemzetiség magára ismerhet, hogyha nagyon észnél van. Az
egyik a horvát, a másik a magyar és a harmadik a sváb, a
német nemzetiség.
Reimholcz Péter: Én nem tudtam azt a gondolatot
semmiképpen sem magamévá tenni, de mivel mások magá
tól értetődőnek tekintették, tiltakozni sem akartam ellene,
mármint hogy a feladat az, hogy építészeti eszközökkel Ko
márom, Fejér és Pest megyét egy házba kvázi idevarázsol
jam. Nekem az ország központját, nagy múltját, a királysá
got, a hatalmat, szóval valami olyan komolyságot juttatott

az eszembe, amelyikbe a három megye nem passzolt volna
bele, ha a megyehatárok egyáltalán komolyan vehetők vagy
értelmezhetők ebből a szempontból. A néprajzi jellegzetes
ségeket, pláne nem láttam olyannak, amivel itt érdemes lett
volna foglalkozni, és meg is állapodtunk egymás között,
hogy itt az alkotó személyisége is lehet oka a házak külön
bözőségének, tehát ezt a vonalat ragadtam meg, mert tele
voltam mondanivalóval.
A legszélső ház volt az enyém a másik végén, mint
amiről Bubu kezdett mesélni, egy 20x10 méteres téglányi
épület, amelyet az egyik telekhatártól a másik telekhatárig
tartó nagy fal szabott ketté, Ez a fal egy lépcsőteret határo
zott meg, amelyben a szükségesnek tűnő kényszerpálya he
lyezkedett el: egy folmenetel, egy emeleti kiállítótér megte
kintése és egy elmenetel. Ezt a mozgáspályát a belső olda
lon a földszinten egy kis étterem szolgálta volna ki, amely
egy belső fogyasztótérből és két külső teraszból állt. Az
egész telket kis mélységű vízmedencének gondoltam el,
amelyen minden a vízen lebegő felületnek látszott. A teraszt
sűrűn négyszögletes oszlopokkal körülkerítettem, azzal gya
korlatilag hozzácsatoltam ezt a teret is a belső térhez és
elválasztván a külvilágtól, a nyüzsgő Expótól. Egy olyan
lehetőséget akartam kikísérletezni, hogy mi van ha a teraszt
körülvevő oszlopokat összekötő gerendákra nagy, földig érő
fehér textileket akasztanának? Ugyanis egy virtuális térhatárolással még inkább védetté tehettem volna ezt a területet.
Rei rabol ez Péter ismerteti tervét
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A telekhatárnál, azaz a medence szélén, ahol az épület mel
lett hátul is meg elöl is medence volt, ott pedig vékonyka,
de magasba szökő szökőkutak vannak mint egy kerítés, ami
hanggal és vízzel lezárja a terület szélét. Talán az Eszter
gom, Fehérvár, Buda dolognak köszönhetően, meg a vá
lasztott építészeti témának is megfelelően adódott, hogy Budakalászon, vagy Budafokon kibányászott fehér mészkőből
épült, egyszerű hasábforma házat gondoltam el, ami kívül
ről és belülről ugyanazt az arcot mutatja.
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Én ezzel a dologgal az expóhoz való viszonyomat
akartam lerajzolni. Ez a ház elkülönülő, befelé forduló, az
Expóval tulajdonképpen nem azonosuló épület és építészet,
de mégis az Expo területén. Azt hiszem, hogy ennél jobban
nem tudom elmondani, hogy ez mit jelent. Én érzelmileg
nem tudtam teljes mértékig azonosulni a közös törekvéssel,
amit itt egy kicsit szeretnék megmagyarázni. A Bechtel féle
szövegből kiemelt rossz fordítású szó értelmezését is szeret
ném ezzel adni, a magyar historikus építészet megfogalma

zás, azt gyanítom, a Bechtel nem lévén építészetileg tájé
kozott, a magyar organikus építészetet jelenti. Utólag öröm
mel hallom, hogy számotokra is érdekesek, vagy izgalma
sak, voltak azok a viták, amelyek során azzal próbálkoztam,
hogy elfordítható-e még ez a dolog attól a megítélésem
szerint nem aktuális demonstrációtól, mármint a magyar or
ganikus építészet világdemonstrációjától, ami mint vízió, a
telepítésből és Imre meg Dezső tanulmányából elénk vetült,
így utólag, és nem akarok semmiféleképpen sem ennek a
szép napnak a végefelé ünneprontó lenni, tehát ne így fogjá
tok fel, azt gondolom, hogy nem sikerült legyőznünk azt,
ahogy Ekler mondaná a hadigondolatot, ami bevonult a kör
be, bevonult ebbe a flekkbe, akkor is, ha mégoly erősek is
azok a kifejezések, amelyeket az Imre tornyai, leginkább az
Imre tornyai, de talán a hét ház bizonyos elemei is és más
részletek is jelentenek. Én úgy gondolom, hogy sokkal
fontosabb számomra pillanatnyilag az a tapasztalat, amely
ennek a szép víziónak és annak a tárgyi avulás irányába már
elindult világnak az őrületes különbözőségéből adódik. Én
valószínű, mint egy olyan típusú építész, aki szeret a kör
nyezet egészéről és nemcsak egy részének a sikeréről gon
dolkodni, kudarcként élem át ezt. Részese vagyok ennek a
kudarcnak, nem tudtam megfordítani, vagy elmozdítani ezt
az irányt egy másik irányba, de ha már beszélünk erről, ak
kor ezt más körülmények között valószínűleg el nem hang
zó vallomást, ezt fogadjátok szeretettel. Köszönöm.
Ha még egy mondatot hozzáfűzhetnék az elhangzot
takhoz: az előbb Turcsi azt kérdezte, hogy miért nem szere
tem az ő házát, ez a nyilván elterjedt vélemény onnan ered,
hogy egy Kis István nevű idősebb kollégánk írásmunkákra
ragadtatta magát a munka kapcsán és az elég rosszul műkö
dő memóriájának a segítségével mindenféle szellemes fo
galmazványt körözött és juttatott el szerintem olyan helyek
re is ahová elég rossz, hogy eljutottak. Ebben a leiratban
tévesen úgy lettem aposztrofálva, mint aki Turcsi házát nem
szereti, holott ez nem igaz, és azért hozom most ezt szóba,
mert az ősiségnek ez a mélysége, amit félállapotában ez a
ház mutat, ez egy 1996-ban nyíló világkiállításon olyan je
lenség lett volna, ami nem számított arra, hogy a tárgyi
közeg részévé váljon. Elidegenült tőle, nem is szervezi azt,
és nem is lesz a része soha. Ettől függetlenül ez a ház zseni
ális, de az én célom az, hogy a minőségnek ezt a sikító, ki
mondását ne kelljen megtenni, hanem olyan csöndes minő
séggel helytállni, amely a rossz dolgokhoz, a hadigazdálko
dás végtermékeihez képest nem képeznek bántóan nagy űrt,
vagy bántóan áthidalhatatlan környezeti szakadékot. Tehát a
jóság irányába való előremenekülést sem tudom elfogadni.
Megpróbálom még egy példával megvilágítani, mire
gondolok. Az expóval kapcsolatos egyik víziót elmondták
az Öcsiék, ez az Expo körkörös elrendezésének, hogy úgy
mondjam építészetivé átköltött víziója. A másik a kiállítási
technológiából és a kiállítás lehetséges racionális megszer
vezéséből, a terület gazdaságos felhasználásából, és értel
mes kiosztásából álló, és stilisztikai közlésekkel még nem
operáló elgondolás. Ebben az utóbbiban az építészeti világ,
tapasztalataim szerint, egyfajta elvontsággal, absztrakt for
mákkal szokott párosulni, szemben a másik világ realiszti
kus ábrázolásmódjával. Ennek a kettőnek az egymással
szembekerülése pillanatában állt elő Ferencz Pista egy
olyan, szférikus ötlettel, amelyben ennek a kettőnek a saját
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dektelenné v ált Ez a dolog a Napkoronggal ebből az ellen
tétpárból hirtelen kiemelte az egész ügyet, és azt mondta,
hogy ezek a problémák érdektelenek, az érdekes az, hogy
van ennek az ügynek egy mindannyiunkat megmozgató és
átmelegítő fontossága és ezt egy szimbólummal helyettesí
tette. Ha ez a hármasság érzékelhető, amiből a Napkorong
látható a tervekben, az organikus rész ismert, akkor szerin
tem ebből ki kell, hogy derüljön, hogy mi van a harmadik
helyen. Körülbelül annyira, mint amennyire én tudom pilla
natnyilag, holott én képviseltem ezt a harmadik vonalat. Én
tehát a Napkorongnak köszönhetem, hogy bár az Expo épí
tészete meggyőződésem ellenére alakult úgy, ahogy, még
sem kellett felülvizsgálnom a részvételemet a dologban.
Makovecz Im re: Az elvi különbözőségektől, vagy
magából az építészetből, vagy bármiből, amit egyébként na
gyon fontosnak érzünk az egész világkiállításnak a politikai
helyzetéből, én most egyet emelek ki, mert itt túl sok a fia
tal. Hallottátok, hogy a Bechtel milyen kapcsolatban volt
önmaga központjával. Ha a neveket kicseréljük, és San
Francisco helyett Moszkvát írunk, és a Bechtel helyett
Szovjet Tanácsadó Testületet, és a feljegyzések és számító
gépek helyett futárszolgálatot és egyebeket írunk, akkor ez
nem a Kádár korszak, hanem a Rákosi korszak! Tehát a na
gyon kemény centralizált gondolkodásmód, a káderek visel
kedésmódja és szóhasználata, a félreértéseik karaktere, az
mind egy könyörtelen centralizált hatalom adminisztrácójának jellegét viseli magán. És ez a behelyettesítés, vagy ha
úgy tetszik hamis ráismerés, ez az én számomra rendkívül
fontos. Tudjátok mi a hamis ráismerés? Bergson nevét nem
tudom ki ismeri, ő írt egy könyvet erről. Nagyon egyszerűen
lefordítva a hamis ráismerés az, hogy mondjuk gurul előtted
egy laszti, így ugrál lefelé a nem tudom min, bemegy a bo
korba, és úgy érzed, hogy te ezt már láttad, és tudod előre,
hogy mi fo g történni. Ez egy sajátos hangulat. Egész biztos,
hogy gyerekkorában a társaság nagy része ezt átélte, később
ez általában eltűnik. Ez a hamis ráismerés, ebben az esetben
történelmi hamis ráismerés. Tehát amikor például azt mond
ják, hogy a magyarországi szerves építészetnek mélysége
sen fontos a népi építészet és annak hagyományai. Nem
igaz, kérem. Ez a hamis ráismerés kategóriájába tartozik,
tehát hogyha valaki elkezdi járni a vidéket, ugye azt mond
ja, hogy hú, de gyönyörű a nem tudom milyen faragás és

21

22

hogy milyen gyönyörű a háromosztatú parasztház, és akkor
most mi megyünk tovább ennek a mentén, és akkor ködmön, meg hétszentség meg minden, ez a hamis ráismerés
kategóriájába tartozik. Azonos és mégsem azonos, mert
nem ugyanakkor történik és nem az. Ebben a különös vízió
ban, tudniillik, akiknek az idejét, vagy hogy mondjam törté
nelmét a hamis ráismerés képével megidézzük, azok az em
berek már régen nem élnek. És az a tény, hogy már nem él
nek, az nem jelenti azt, hogy sose éltek, és hogyha arra gon
dolok, hogy ezek az emberek éltek, és az ő számukra az,
amibe fölöltöztek, amilyen tárgyakat használtak, amilyen
házban laktak, amilyen környezetet kialakítottak a maguk
számára, abban semmi édes nem volt, abban semmi szép
nem volt, az maga volt az élet. Az modem volt. Azaz tehát,
hogyha az ember egy Mantegna képet néz meg, azt úgy kell
megnéznie, mint egy mai festőnek a képét, mert ha nem úgy
nézi meg, akkor nem látja a Mantegna képet. Mantegna
nem lesz attól szép, mert régen volt. Hogy a Mezei Gábor
nak egy történetét hozzam ide, ez ugyanarról szól, a 30-as
években a Japán kávéházban, beszélget egymással két em
ber és az egyik azt mondja, hogy Uram, a tizes évek voltak
az igaziak, hát Ady Endre, hát az költő volt, de ma kérem,
egy költő sincs. Akinek ezt mondja, az József Attila.
Tehát, ha arról van szó, hogy a szerves építészet vala
mit megidéz a népi építészetből, és ezt formálisan és ezzel
az édességgel teszi, az legjobb esetben hamis ráismerés, de
egyszerűen beszélve szar, mert nem az, mert nem arról szól,
Kiállítási épületterve, 1978
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anakronisztikus és ostoba. Mélyebbre kell tudni menni, ha
egyáltalán valakit ez komolyan érdekel. Ez nem formai
kérdés. Na, most ebből a gondolatból szeretném nagyon
egyszerűen elmondani, hogy ez a kis ház mit tartalmaz. Két
elemből áll, az egyik egy zalai parasztház, változtatás nél
kül, minimál artos gesztus nélkül, tehát nincs nagyítás, pont
akkora, amekkora, de ki van belezve. Mellette van egy
domb, amely dombban van egy gyűrűvel ellátott kupola és
ez a két tér egymásba ér, egymásba kapaszkodik. Ez a
gesztus át van emelve egy a 70-es években egy német nő
megbízásából készített vázlatból. Mint egy kép, át van ide
véve, azzal az eltéréssel, hogy ott egy dél-németországi
épület volt, ferdére állítva, direkt megdöntve, és az volt ráír
va, hogy a hamis ráismerés háza. És annak az ajtaján volt
egy hinta, merev kötelekkel, azon ült egy kitömött nő, és a
ferde hinta automatikusan járt ki-be, a muskátlik is ferdén
nőttek az ablakokban, úgy ahogy van, egy katasztrofális ha
misítvány. A dombban fönt volt egy kupola és alatta volt
egy másik; a fölsőből az „S” jel lejárása árán lehetett le
menni, fönt is volt egy kiállítás és lent is volt egy kiállítás,
és a két kiállítás egymásnak tökéletesen megfelelt, csak az
alsó szinten lévő kiállítás egy kicsit szürkébb volt, mint a
fölső, és az ajtók is ugyanúgy voltak az alsó szinten meg
csinálva, tehát amikor valaki lement ezen a jelen, akkor azt
hitte, hogy visszaérkezett, mert úgy van vezetve ez a séta,
mintha visszaérkezett volna a földszintre, ki akart menni az
ajtón, és nem lehetett. Ez a régi terv van itt újra megrajzol
va azzal az eltéréssel, hogy ebben a kupolában nem ismét
lődik a dolog, hanem a Sevilla-i pavilonból át van lopva az
üvegfödém és minden fölsőnek megvan a reciproka fejjel
lefelé, azzal a különbséggel, hogy a parasztháznak az egyik
fala a fölső párkánytól a fejjel lefelé lévő párkányig tükör.
Tehát, ha valaki ezen az üvegen áll, akkor megbillen a való
ság érzéke, a fölső tér üres, az alsó térbe pedig fejjel lefelé,
naturális másolatban parasztbútorok vannak, fejjel lefelé
állítva, tehát falitéka, szekrény, ágy, asztal, szék stb, és a
térben nincs más. A hátsó tér azonban kiállítási terület,
hogy mi van benne, halvány fogalmam sincs, nem kerültünk
el odáig, mert egyetlen tárgyalás, illetve kettő jött csak
létre, a zalai, somogyi társasággal. Ami ezen kívül rajta van
a házon, az ugyancsak önplágium, vagy csoportos plágium,
a domb tetején van egy fa, amibe be van csapolva két ág
jobbra és balra, és körülbelül 300 folyóméter nemzetiszín
szalag lóg rajta feliratolva. Ez az a jel, amelyet Arpádha*
lomnál a Makona állított nyolcvan valahányban, március
15-ére egy nap alatt az ottani kunhalomra. Tehát az én tör
ténelmemnek, vagy az én belső szellemi pályafutásomnak a
lenyomataiból eklektikus módon van összerakva az, ami itt
látható, azzal a reménnyel, hogy jó lesz a somogyiaknak és
a zalaiaknak
Visszatérve arra, ami a számomra mérhetetlenül fon
tos, hogy olyan politikai környezetben, melyben ennek a
szerencsétlen országnak a nyomorult értelmiségét 45 év
alatt a felvilágosodás sötétségéből táplálkozó aljas és sötét
erők szétcincálták darabokra, és ahol olyan helyzet állt elő,
hogy az emberek nem tudnak egymással hátsó gondolatok
nélkül beszélgetni, ez egy történelmi precedens, hogy mi
egymással beszélgettünk, és most akármit is sikerült ennek
a bandának Magyarországon létrehozni, én bízom abban,
hogy az a heterogén emberekből álló, de egymás felé irá-
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nyúlt együttlét annyi erőt ad, ami elég ahhoz, hogy olyan
gondolataink szülessenek, amelyek bennünket ezen az idő
szakadékon, amibe most kerültünk, át tud vinni, és ebből a
hitből engem ki nem mozdít az Atyaúristen sem.
Bodonyi Csaba: Folytatom, ahol az Imre abbahagyta,
mert én amiatt vagyok itt, amit ö az utolsó mondataiban el
mondott. Ezért jöttem el ide, mert ugyanolyan fontosnak és
aktuálisnak tartom, amit mondott. Egyébként a tervről be
szélnék, csak előbb némi disputa itt kialakult, és arra rea
gálnék. Kezdjük ott, két szomszéd összekülönbözik és el
megy a bíróhoz. Az meghallgatja az egyiket, azt mondja,
igazad van fiam. Meghallgatja a másikat is, azt mondja, iga
zad van fiam. Erre azt mondja az írnok, de hát bíró úr, nem
lehet mind a kettőjüknek igaza! Erre azt mondja, tudod mit,
neked is igazad van. Muszáj az o?-ganikus fogalmat kissé
kiterjeszteni ahhoz, hogy ne legyen ebből demarkációs vo
nal, vagy politika. Tehát én azt állítom a bíró nyomán, hogy
a szándékoktól függetlenül minden épület valamilyen nul
lától különböző szinten organikus is, és egyik organikus
építész sem tud teljesen az lenni. Ez egyszerűen a háttérben
működő természeti törvények miatt van így, amitől mi nem
tudunk megszabadulni. A magyar organikus építészetnek a
Wright-i építészet csak távoli rokona, még csak nem is
testvére, bár szellemében az, de formájában nem az. Az
egész élővilág rengeteg teremtményt hoz létre, ami mind
különbözik egymástól és az organikusan értelmezett tárgyi
világ is ilyen, rengeteg formailag egymástól különböző tár
gyi teremtményt tud létrehozni. Én szükségesnek tartom bő
víteni az organikus építészet és az organikus szemlélet fo
galmát, és akkor lehet, hogy Turcsi háza is beleérthető eb
be, vagy a Ferencz Pista féle platonikus gondolat is.
És akkor most jön a borsodi ház. Borsod, Heves, Nógrád, Észak-Magyarországnak hívják, sokáig gondolkoztam,
van-e olyan jegy, vagy építmény, vagy expresszív formatö
meg, ami az egészet ki tudja fejezni. Biztos van, nem talál
tam meg, azt az utat jártam végig, hogy leltároztam azokat
a jellemző építészeti vagy tárgyi elemeket, amelyek ezt a
régiót jellemzik, felsorolásszerűen ilyen volt a borsodi
földvár, mint a környékre és Szabolcsra jellemző legrégebbi
elem. Ilyen maga az, hogy ez egy hegyi terep, ilyennek ta
láltam az ómassai pontosabban újmassai őskohót, szinte
kultikus építményhez méltó ereje van, mint a mexikói pira
misoknak. Európában három van ilyen, ez volt az ősforrása
a most haldokló diósgyőri kohászatnak, ez az első ilyen
építmény Fazola Henrik által építve. Ilyen a hollókői világörökség Nógrádban, ilyen az egri barokk hangulat, és a
Bodonyi C saba ismerteti tervét
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Eszak-raagyarotszági pavilon, első variáció (Bodonyi Csaba)

V íz iv á ro s jellege Egerben, ilyen a jó vörös egri bor és a még
jobb tokaji fehér, Ezeket az elemeket próbáltam összeépíte
ni több variációban, és én mindenképpen azt szerettem v o l
na, hogy a táj ismerjen önmagára, a külföldi úgysem ismer
itt semmire, őbenne legfeljebb érdeklődést kelt. Nem mon
dom el az összes variációt, volt amikor ezek szervetlenül
egymás mellé sorolva jelentkeztek, vagy egy földvárba beé
pítve, majd később egy völgyszerű építmény alakult ki, ami
tulajdonképpen egy hollókői utca és egy barokk egri utca
megépített homlokzata egy felülvilágítóval és az utolsó
variáció szerint a végfalak tükrösítésével végtelenítve, tehát
olyan, mintha egy hosszú utcán járnánk, s az oldalt nyíló
terekben különböző események folynak. Aztán mikor ezt
megrajzoltam, komoly bírálat érte, akkor nagyon mérges
lettem és csináltam egy szerintem jobbat. Képzeljetek el
egy zöld rézsűt, ez az észak-magyarországi lejtős vidék,
sziklakért és mászható. Az egyik oldalán végig egy belül
járható fal van, ami a Ferencz Pista rendezési elveiből
származik, de ez függőleges közlekedést tud. Ez a két fal
közötti közlekedő sáv, és a kiállítósáv is fehér kőből van, a
zöld rézsűbe pedig az ómassai kohó tömege van, mint egy
síremlék beállítva. Ez egy centi vékony fehér kőből készült,
transzparens felület. Úgy képzeljétek el, hogy ez este fehér
tömegként világít, nappal meg áttetszik belülről. Az a fajta
fény hatja át, ami kívül a Nap. A lejtő alatt borozó van,
pince, illetve kiállítótér, és a hátsó falon egy újabb bejárat,
azt hívom én egri kapunak, és ezen a ferdén lecsapott falvé
gen üvegmozaik utalás van egy hollókői házra. Tárgyaltam
is egy üvegkészítővel, aki színes üvegből csinálta volna
meg, ha erre sor kerül. Ennyi az egész. Hát, nem tudom,
hogy ez most organikus-e vagy sem.
Ekler Dezső: Nem tudom pontosan, hogy az én házam
átlépi-e az Imre által megfogalmazott határt vagy sem, de
biztos vagyok benne, hogy a valóságban nagyon jó lett vol
na, vagy jó lenne. Tudom, hogy a többiek szemében túl me
rev elképzelés és a többiekkel összehasonlítva azt is fontos
tudni, hogy én egy változatot rajzoltam csak, s bár lett volna
ok rá, hogy módosítsak rajta, én kitartottam emellett,
vállalva azt is, hogy lehet, hogy ezzel kilóg a többi közül. A
többiek valamennyien eltáncoltak attól, amire még ennek a
háznak a gondolata született, miszerint ezek egyszerű nye
regtetős tömegek. Visszatérve az egész eredetére, a hét ház
alapötlete Ferencz Pistától jön, aki első ötletében rögzítette
a hét vezér házát, Bubu ezt megspékelte azzal a gondolattal,
hogy a magyar tájakat is képviseljék egyszerre, a szeren
csétlen és önkényes elosztás viszont tőlem származik, mert
az egyes építészeket tájakhoz próbáltam kötni. Az nyilván
való volt, hogy Csabának Észak-Magyarországot, Bán Feri
nek Kelet-Magyarországot kell képviselnie, Bubunak meg
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Dél-Dunántúlt. Fintát Erdéllyel kötöttük össze, Imrének
meg Zalát kellett kapnia. Én a Vast akartam, lévén szom
bathelyi. Ennek a levét itta meg Bubu, át lett telepítve kissé
kelet felé. A nyolcak nevében én üzleteltem a házakkal a
megyék küldötteinél, amikor Pestre össze voltak híva, az én
tisztem volt eladni az ötletet, A tájegységenkénti felosztás
eredendően a Nagymagyarország térképen történt, és a mai
perifériákhoz mindenütt értelemszerűen hozzátartoztak az
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elcsatolt részek. Az SZDSZ-es politikai biztosok tiltakoz
tak, hogy őnekik határon túli megyéket is kellene képvisel
niük, sőt a Pest megyei fiú nyíltan kimondta, hogy jobb
azért nem mutogatni Nagymagyarország térképét hivatalos
Expo-térképként. így került szegény Finta Békésbe, amihez
persze semmi köze nem volt, hogyha a többieket vesszük
alapul. Mellbevágó tapasztalat voít, hogy ilyen majrésak
voltak ezek a fiúk.

Na, most ez a ház Vas, Győr-Sopron és Veszprém me
gyét képviselte volna, s nekem kezdettől fogva az volt a ví
zióm, hogy a tájegységet a közép felől, a Balaton felől kell
nézni. így máig természetes számomra, hogy mondjuk
Győr-Sopront és Veszprémet a Balaton felől nézve egy Balaton-felvidéki ház testesíti meg. Az a Hamvas Bélás idill,
ahogy a Káli-medencében egy Balaton-feividéki vincellér
ház áll, mellette mandulafa, diófa, a pincétől finoman folkanyarodó út a kódisálláshoz, és kész. Egy ilyen konkrét
ház úgy gondolom, általánosabb értelemben is megtestesíti
Magyarországnak ezt a vidékét. Úgyhogy ez egy Balatonfeividéki ház lett. Kis dombra ültettem. Az alapgeg egy Ma
kovecz Imrétől is megtanulható alapfogás, de hát a történeti
építészetben is ismert ez: ház a házban. A nagy házban van
egy kicsi ház. Ez pontosan fedi azt a funkciót, amit tervez
nünk kellett: a nagy ház kiállítótér, abban van egy kicsi ház,
az a kocsma, a nagy házban a kicsi ház maga is kiállítási
tárgy, és a pincében van a borozó-étterem. A kicsi háznak
az emeletén, a tetőterében pedig az információs idegenfor
galmi iroda. Az érdekesség az a dologban, hogy a Balatonfeividéki vincellérházak rendre úgy születtek, hogy volt egy
középkori, vagy középkor utáni öreg pince, kicsi nádfedeles, kőfalú ház, és arra épült rá a XVIII. század végén, a
XIX. század elején a klasszicista uradalmi vagy királyi épü
let úgy, hogy gyakran a régi pincére előre és fölé toldva,
vagy azt megbővítve építették az új nagy pinceházat. Tehát
minden jobb fajta vincellérházban benne van a kicsi pince
most is. így ez a képlet a valóságban történetileg is benne
van, a klasszicista házban benne van az emlékezete, a gye
rekkora annak a háznak. Tehát ez több, mint geg. Ezt aztán
úgy kell megcsinálni, hogy kicsit föl kell nagyítani a házat
ameddig azt a Ferencz Pifi rendezési terve megengedi, hogy
egy csamokféle jöjjön létre. így a régi kicsi ház akkora le
het, amekkora; a nagy ház nagyított és ki van belezve, a te
tején nem ér össze a tető, ezért beesik az eső és besüt a nap,
s ha kintről a főtérről lemegyek a házba a nagy ház pincele
járatán, akkor nagy pincébe jutok, ahonnan bejutva a kis
ház pincéjébe, és onnan feljőve, furcsa, egyszerre belső és
egyszerre külső térbe érek, ez a nagy háznak a belső kibele
zett tere, ahová nyilvánvaló, füvet és fát kell ültetni, és
ahonnan kifelé nézve a Duna felé, tehát kelet felé, magasan
két nagy ablakot Iátok, amin át úgy látom az eget, mint ami
kor gyerekkoromban nem látok ki a vincellérház tiszta szo
bájából a Balaton felé, csak a Balaton fölött az eget.

Ferencz István; Két úr nem tudja ismertetni a Hét há
zas koncepcióját, de éppen a Dévényi Sanyi megkönnyítette
a helyzetemet, hiszen ő elmesélte nagy vonalakban Finta
József tervét a borotvátokkal. Azt tudni kell, ő az erdélyi te
rületről átcsúszott a békési vidékre, ami nagy szomorúság
gal töltötte el, de rendkívüli szorgalommal behozta a sok hi
ábavaló korai vázlata miatti lemaradást. A tervnek az a lé
nyege, hogy tárgyi és valós architektúrái is elemeket rakott
egymás mellé, három tömegről lévén szó, és minderre a ha
za égboltját terítette rá üveg tetővel.

Erdélyi pavilon vázlata {FinÉa Józseí)

Ugyanígy említek Bán Ferencről is egy-két nagyon
jellegzetes dolgot. Az ő építészetében megjelennek azok az
erős elemek, amelyek még akkor is erőt sugároznak, hogyha
kulissza természetűek, én azt hiszem, hogy Feri minden
mozdulatában fél a gyengeségtől, tehát a legkisebb ceruza
vonása is valami elemi erőt kell, hogy sugározzon, ez abból
is látszik, hogy egy parasztporta nagyságrendű pavilon
perspektívája, amit megrajzolt, egy monumentális középület
Kelet-m agyarországi pavilon vázlata (Bán Ferenc)

Ekler DezsS ismerteti tervét

dimenzióját érzékeltető valami. Mielőtt én a hét házra rá
térnék, egy pár szót arról, hogy itt többször elhangzott a
Pifi, meg a Ferencz Pista, és ha ugyanakkor végignézitek a
nyolc építész múltját, nagyságát és teljesítményét, akkor én
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igazából nem tudom, hogy kerültem bele a körbe, de rend
kívül jól esett a meghívás annál is inkább, mivel én úgy
éreztem, hogy rendkívül felkészült vagyok egy világkiállí
táson való munkára. Ezt azért merem elmondani, mert ami
óta folröppent a hír a 80-as évek végén, hogy világkiállítás

lesz Magyarországon, én egyfolytában dolgoztam ezen a vi
lágkiállításon. Ezt értsétek úgy, hogy hatodmagammal ülök
egy irodában és minden nap misszionárius módjára készítet
tem föl a gyerekeket erre a nagy lelki aktusra, hol sikeresen,
hol sikertelenül. Tehát amikor a Szegner úr telefonja rám-
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csörgött, az borzasztóan jól esett, mert úgy éreztem, hogy
belül tökéletesen fel vagyok töltve erre a helyzetre. Lénye
gében két típusú szerepet töltöttem be a közös munka ideje
alatt. Egyik a varázsteremtő, a másik pedig a hétköznapi
rabszolga. A Napkorong, a hét ház, a főtér dolgát úgy kép
zeljétek el, hogy ez úgy született, szinte váratlanul. Én négy
éven keresztül arra a csodára vártam, amit az ünnep jelent.
Sosem élt bennem a világkiállítás úgy, hogy ez miféle nagy
szerű építészetet fog létrehozni, hanem úgy, mint hogyha
életemben először kellene ünnepelnem magyar tulajdonsá
gokat, mint vendéglátó készség, szeretetmegosztó készség,
emberség megosztó készség és még sorolhatnám, nagyvona
lúság, nagylelkűség, olyan kategóriák, amelyekben úgy hi
szem, nem szűkölködünk. Ismeritek azt az állapotot, amikor
ül az ember a kiviteli terv mellett, és rühelli és igyekszik a
felületét a legkisebbre húzni az asztal mellett, hogy nehogy
fölösleges mozdulatokat végezzen, és yan az a pillanat,
amikor az ember úgy befelé sír valami miatt, és akkor érzi,
hogy a zsigerei között a könny úgy csurog lefelé egész a
lábfejéig. Tulajdonképpen a gondolat befelé ejtése és teljes
lényével való azonosulása volt az a pillanat, amikor csak
előrebuktam az asztalon és rárajzoltam a Napkorongot egy
gimnázium kiviteli tervének margója fölötti kis cetlire.
Tudniillik, ez szó szerint így történt és ennek utólag lehet
egyéb magyarázatát adni. Annyit tudni kell, én nagyon ko
molyan vettem azt az adottságot, hogy körkörös és cikkely
rendszerű városszerkezetről van szó. Ezenkívül volt az a
szlogen, hogy „kommunikáció egy jobb világért”. Én ezt
úgy fordítottam le magamnak, hogy ezt a szót a világon
mindenütt tudják, meg hogy jobb világnak kellene követ
keznie az ezredfordulón és nekünk adatik meg, hogy az
emberi találkozások színterét mi fogalmazzuk meg. így a
szót komolyan véve kerestem magamban befelé fordulással
azt a szimbólumot és azt az erőt, amely nem tud elavulni.
Tudniillik a világkiállítások szimbólumai elrozsdásodnak,
elavulnak, gyakorlatilag devalválódnak. Kerestem magam
ban azt a képet, ami ettől mentes, és úgy gondoltam, hogy
semmiféleképpen sem építészeti eszközökkel keresem a
megoldást, hanem egy ünnep kategóriát meghatározó erős
belső és mindenki számára azonos súllyal megjelenő képet
kell itt valahogy fölvázolni. A Napkorong úgy állt elő, hogy
mindenkiben valami belső megnyugvás történt attól a héttől
kezdve mindenki a Napkorongot, mint erős jelet már be is
kalkulálta a tervébe. Na, most, hogy ez mit jelent? Remé
lem az itt ülőknek nem kell megmagyarázni, hogy mit jelent
ez a kép. Erős támadások értek házon belül, hogy ez egyál
talán nem kommunikációs jel, én erre még csak nem is vol
tam hajlandó válaszolni, hiszen tudtam, hogy mire megy,
Napkorong-vázlatok
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hogy kikezdjenek ebben az ügyben. Engedjétek meg, csak
azért, mert még ma is kedvelem ezt a dumát, amit egészen
az elején leírtam, hogy ezt elmondjam. Azért tartom fontos
nak, hogy ne sikkadjon félre az a lényeg, amely nyolc épí
tészben és azt hiszem a magyar építészet egész társadalmá
ban, akik különböző nézetekkel részt vettek a meghívásos
pályázatokon, mozgósító erőként hatott.
„Budapest, Becs közös világkiállítási gondolata meg
hiúsult. Most is, mint máskor, cserben hagyottan, egyedül
feszülünk a nagy kihívásnak. Bízva népünk átfogó képessé
geiben és nagylelkűségében, nyugodtan mondhatjuk: nekünk
já r ez a kihívás. Kellő hittel, minden kishitűséget félretéve,
nekünk őszinte kiállással kell megtisztelnünk a világot. Cso
dát kell teremtenünk. A varázslat nem kerül pénzbe. Sok mil
lió lélek együttmozdulása erre képes, nem is beszélve arról,
hogy 1996 honvisszafoglalásunk 1100 éves ünnepe.
A két pólus: honfoglalás és „kommunikáció” egy jobb
világért mit jelent? Reményt és tettvágyat.
A gondolatmenet: a kommunikáció legegyszerűbb ele
me a jel. Jel, amit mindenki félreérthetetlenül egyformán is
mer; jel, mely nem közömbös - mágikus; jel, mely nem kisa
játított; jel, mely tiszta. És miért éppen a NAP? Epizód: a
szerelmes legény kedvese kegyeiért lehozza az égről a csil
lagot. Nekünk ezek után egy dolgunk marad, hogy lehozzuk a
világ és ünnepévünk tiszteletére a Napot, melynek fényéhez
mindenki hozzáköthesse magát és létrejöhessen a mindenki
leikébe beégő ezredvégi nagy találkozás. "
Még annyi magyarázatot tennék hozzá, hogy a Napko
rong mérete, geometriája, az, hogy van egy természetes ha
tár, a Duna, ez maga a csoda. Két híd közötti terület, egy ki
egyensúlyozottnak mondható tengelyes felállás, erre a gyű
rűs rend, a gyűrűs rendnek a végső következménye egy bi
zonyos közép, a vásári közép, és az erre ráboruló korong,
amely a világkiállítás nyitásán megjelenik és a záróünnepen
távozik. Ez szimbolizál egy földi és egy égi egybevágóságot.
Tehát úgy gondoltam, hogy a szimbólum és a világkiállítás
struktúrája, amelyre majd ráépül az a gondolati rend, ame
lyet rengeteg részértékkel támogatott a csapat, az így teljes
körré változik. Ennek volt a nagy Iedöfése, amikor azt kel
lett hallanom, hogy nincs gondolatisága a világkiállításnak.
Ezzel együtt megszületett a hét ház gondolata is,
amely szerves része volt az indító gondolatnak. Az üres tér,
a szó szerinti vásártér természete, hogy üres, hogy akkor te
lik meg, ha a népek behúzódnak. Egy ilyen szlogen mellett,
hogy „kommunikáció egy jobb világért", a világ kiállítói és
a köznép is azt gondolja róla, hogy itt Samsungok és egyéb
technikák lesznek bemutatva és valóban ezek is lettek volna
bemutatva a nagy cégek részéről. Azt is tudni kell, hogy a

FERENCZ ISTVÁNEXPO-TORNYOK,
FŐ TÉR, PINCEDOMB ÉS BOROZÓ

világkiállításokon a kis országok mindig is önmagukat mu
tatják be. Ezért én azt mondtam, hogy a magas technika
majd nyilván megjelenik, de ennek kontrája legyen a világkiállítás központi tere, a vásártér, amelynek az a lényege,
hogy minden áldott nap más nép, más ország, adott esetben
más falu tölti meg tartalommal. Ki lehet bérelni a vásárteret
a világkiállítás idején. A kommunikáció legelevenebb szín
tere ma is a vásártér, ahol megvan az a kockázat és bizsergető varázs, hogy becsaphatnak, nyerhetek, találkozhatom
rokonnal és idegennel; távozhatok valami többlettel, vagy
valami nagy büdös veszteséggel. Ennek a vásártérnek a ka
réja lett volna a hét ház és voltunk annyira nagyképűek,
hogy azt mondjuk, hogy ezt a hét házat nem adjuk ki pályá
zatra, hanem a rajtam kívüli hét ember csinálja meg, én
meg megpróbálom valamilyen szinten kormányozni. Értsé
tek úgy, hogy aládolgoztam az uraknak, folyamatosan mo
delleztem az ő térbeli helyzetüket, és az egyes változatok
azért születtek egymás után, mert rá kellett szorítani az ura
kat a telekre. Ez hihetetlen jó hangulatban ment, úgy kép
zeljék el itt a jelenlévő fiatalok és idősebbek, hogy ez ná
lunk az irodában majdnem zárthelyi formában folyt, a Finta
Józsi az asztalomnál zárthelyizett, elő volt készítve egy ak
kora telekmodell, mint itt ez a szoba, és ebben a műhely
munkában ez a hét ház volt a legnehezebb, hiszen ha meg
nézik, akkor mondhatná mindenki, hogy a hét ház mi a
csudától lesz harmonikus egység, mert a Bán Feri ilyen, a
Finta olyan, és a többi. Körülbelül négy hónapos munkának
az eredménye, hogy az arányok kezdtek a helyükre csúszni.
És ez egy őrült fontos dolog, tudniillik arra a kicsit nagyobb
parasztháznyi telekre ezek az artisztikus jelek kezdtek oda
zsugorodni és még mindig tüskések egymással szemben, de
azért eljutottak egy olyan pontra, hogy egy aránybéli egyne
műséget és jó értelemben vett vásári sokszínűséget is föl
tudtam már rajzolni. Megvolt a terv, hogy most ezt a hét há
zat százasban mindenkinek bemodellezzük, és ott szembe
süljön mindenki az őrültségeivel, vagy a tévesztéseivel. Na,
erre már nem került sor.
Makovecz Im re: A leállításkor nagyon sok ember ott
a programirodában megváltozott, amikor beköltözött a
programiroda a Tüköry utcába, nekem a szememet csípte a
ciki, mert olyan európaias lett, szóval szőnyegek meg ele
gáns portások, meg bemenet föl kellett csiptetni, hogy ven
dég, szóval lett ott fegyelem. Először ez még egy kicsit ciki
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volt, de aztán azt mondtam, jól van, hát ha Európát játszunk
ez egy remek dolog, végül is elmentek az oroszok, hát miért
ne? És amikor most megváltozott ez az egész, akkor meg
változtak a portások is. Amikor a változás után először és
utoljára bementem, akkor a portán lábosból ettek, és azt
mondták, menjen. Visszajött a bolsevizmus, gyerekek, ez
félelmetes! Az, hogy a folyosón odajöttek, és suttogva azt
mondták; „veletek értek egyet". Létrejött újra ez a rohadt 45
év, fantasztikus! Pillanatok alatt! Már nem mertek annyira
köszönni, a lányok már nem voltak vidámak a pultnál, már
rendetlenség volt, kész. Elment az élet belőle, és beköltö
zött valami különös más dolog...
Na és akkor az, hogy ugye volt egy szerződéses vi
szony az építészek és a programiroda között, és a prog
ramiroda egyoldalúan felmondta a szerződést, hiszen egy
szerződéses viszonyban ez a lényeg, hogy ezt lehet, felmondta a szerződést, hogy álljunk le, mert nem lesz világkiállítás. És számoljuk el a munkánkat, hogy meddig jutot
tunk el az építési engedélyezési tervvel. Ahhoz, hogy ezt
rögzítsék, a programiroda hivatalos helyiségében született
egy jegyzőkönyv, amelyben megállapította a programiroda
az építész jelenlétében, hogy ez ennyi és ennyi százalék.
Hát ezt még a mi barátainkkal együtt csináltuk természete
sen, de nem csaltunk ráadásul, jellemző a történetre, hogy
nem csaltunk, Egy tisztes megállapodás született, 70 %,
vagy nem tudom mennyi most már pontosan, változó száza
lékokat állapítottunk meg. Hát ennek alapján nyújtsuk be a
számlát. Benyújtottuk. Egyszer csak jön egy levél, amely
azt mondja, hogy az önök levelében szerepel késedelmi ka
mat. A szerződésnek ezt a tételét mi semmisnek tekintjük.
Pakk, aláírás, gazdasági akárki. Utána jön egy levél, azt
mondja, a szerződésben szerepel egy olyan kitétel, misze
rint is a megrendelőnek jogában áll a teljesítést külső szak
értő bevonásával felülvizsgáltatni. Ez persze a teljesítésre
vonatkozik, s nem arra, amikor egyoldalúan fölmondanak
egy szerződést. Ennek ellenére már így ír, ez már rendes jó
kis áfészes bolsi duma. Bevont különböző szervezeteket is,
többek között a Bechtelt is, és szakvéleményeket, amiket
kifizet, szakvéleményeket kér arra, hogy a saját maga által
készített jegyzőkönyvben szereplő százalékok reálisak-e
vagy sem. Duplán csal tehát, egyszer önkényesen felmondja
a szerződést, egyszer a saját maga által jegyzőkönyvezett
százalékokat felülvizsgáltatja. Nem az én teljesítésemet, az
ö jegyzőkönyvének a megállapításait. Ezek után a 70 %-ot
34-re csökkenti, és azt se fizeti ki. Most itt tartunk. Illetve
én itt tartok, hogy a többiek hol tartanak, nem tudom. Szen
zációs. Ez Kucsera elvtárs természetrajza, hogy ő hogy gon
dolja, hogy hogyan is kell viselkedni emberek kozott. Meg
üzen, hogy majd adok én a Maicovecznek. Ilyen üzeneteket
kaptam, amikor meghallotta azt, hogy mi egy kiadványt ké
szítünk az építészeti munkáról, amit angol nyelven szétküldünk a világnak, hogy megismerjék azt, hogy mi ment itt
veszendőbe. Azt mondja, hogy ez a mi tulajdonunk, és 5
mondja, aki nem fizet. Ő mondja, aki tisztában van azzal,
hogy az építészeti tennék szellemi joga mindig az építészé
marad, tehát abszolút jogom van publikálni rajzaimat, ter
veimet, épületeimet stb. Ahhoz nem kell nekem engedélyt
kérni senkitől, mert a szellemi termék joga az enyém. Erre
azt mondja, hogy majd adok én neki. A kis Rákosi pajtás.

