
A LONDONI KIÁLLÍTÁSI PAVILONRÓL, A GLOBALIZÁCIÓRÓL
— beszélgetés M akovecz Im rével —

Gerle Ján os: Hogyan került sor a londoni meghívá
sodra?

M akovecz Im re: Annyit kell tudni a kiállítás hátteréről, 
hogy még a rendszerváltozás előtt, amikor az angol királyi 
család jelezni akarta a nyitást, a saját maga által állított 
szabályokat betartva először a trónörökös jött Magyaror
szágra, és később, már a változást követően következett a 
királynői látogatás. Károly herceg saját kívánságára -  ter
mészetesen a brit nagykövet előkészítő munkája után -  
látogatást tett lakásomon. Érdekelte egyrészt a személyem, 
másrészt az a szellemiség, amit ő a külföldi publikációkból 
megérzett. Tudni kell, hogy a trónörökös kiépített egy kis 
birodalmat maga körül, amely voltaképpen a később trónra 
lépő király gyakorló iskolája. Ez intézmények hálózatából 
áll, amelyek a közgazdaságtudománytól a jogon át a 
környezetkultúráig sokmindennel foglalkoznak, többek 
közt az építészettel is. Károly herceg alapított egy építészeti 
intézetet, amelynek többféle funkciójából én keveset isme
rek. Részben előképzéssel, részben posztgraduális oktatás
sal foglalkozik, tehát fiatalokkal, akik még nem döntötték 
el, hogy milyen felsőfokú tanintézetbe mennek, és olya
nokkal is, akik már befejezték a tanulmányaikat. Ebbe az 
intézetbe olyan tanárokat hívtak meg, akik vonzódnak a 
herceg által képviselt felfogáshoz. Károly herceg szemben 
áll a pénzarisztokrácia és a nyersanyaglobby által mozgatott 
építészeti irányzatokkal, szemben áll a high-tech-kel, szem
ben áll azzal a világban egyre jobban elterjedt tervezési 
módszerrel, amelyben az épület a kereskedelem és az ipar 
fogyóeszköze. Egy példát mondok: egy áruház tervezése 
úgy folyik, hogy az előkészítő gazdasági számításokból és 
kereskedelmi célokból kiindulva meghatározzák, hogy 
mekkora, milyen áruválasztékú és mekkora forgalommal 
működő áruházat érdemes létesíteni. Ebből kialakul a prog
ram, amelyből technológusok megterveznek egy belső 
ágazati struktúrát, és erre szerkezetépítési versenyt írnak 
ki. Ez kivitelezői versenyeztetést jelent, amelyben első
sorban a határidő és a költség számít; a szerkezet állékony
ságát rövid távra kell csak biztosítani. Aki ezt a szerkezeti 
versenyt megnyeri, hozzá is kezdhet az építkezéshez. Ezzel 
párhuzamosan a technológusok meghatározzák az épület 
gépészeti és egyéb infrastrukturális rendszerét, amelyre 
kiírnak egy újabb versenytárgyalást. Az utolsó tervfázis a 
belsőépítészet és a külső megjelenés, ami már az úgyne
vezett dizájnerek dolga. Létre kell hozni az áruház imidzsét, 
amely kifejezi -  általában áruházakról van szó -  a céghez 
tartozást, nem tér el túlságosan a korábban megépített for
máktól. Ezzel a tervezési módszerrel áll szemben Károly 
herceg felfogása, amely szerint az épületnek az egész 
emberiség kultúráját magába kell foglalnia; a vásárlás nem 
a szocialista termelés-elosztás , sem a bővített újratermelés 
alapján képzelendő el, hanem az élethez valóban szüksé
ges cikekket kell tudni egy áruházban megvásárolni, és 
ehhez maga az épület is a történelmileg hitelesített vásár

csarnok vagy üzlet szellemét hordozza. Ne legyen olyan 
monumentális bevásárlóközpont, amely voltaképpen a 
pénz és a fogyasztás temploma.

Ezért a Prince of Wales Institute of Architecture-ben a 
történelmi építészetből indulnak ki, és Károly herceg olyan 
építészekre támaszkodik, mint például Leo Krier, aki a 
kereskedelmi és hadimozgásokkal szemben a nőtt város, 
a középkori város struktúráját követi a huszadik és huszon
egyedik század igényeihez igazodva. Ehhez a középkori, 
nőtt város jelleghez egy csaknem semleges, klasszicista 
építészeti formarend illeszthető, és ez az a stílus, amelyet 
Károly herceg építészeti intézete évek óta mércének tekint. 
Ez éles szembenállást jelent az általános angliai építészeti 
felfogással, a pénzarisztokráciával és mindazokkal, akik 
egy globalizálódó társadalmi struktúrában gondolkodnak. 
Károly herceg tehát nagyon élesen elutasítja azt a fejlődési 
koncepciót, amelyről olyan sokat beszélnek most Magyar- 
országon és másutt is.

Ebbe a képbe kerültem én bele, mint alternatíva arra, 
hogy Károly herceg szerint hogyan kell az építészethez, 
az emberi környezethez viszonyulni, és amit akkor, amikor 
király lesz, továbbra is képviselni akar. A gazdasági élettel 
kapcsolatosan ugyanígy meghatározott koncepciója van, 
amiként sok más területen is. Megjelent tehát a windsori 
házban egy potenciális uralkodó, aki az angolszász világ
uralmat egy meghatározott koncepcióval szeretné elterelni 
abból az irányból, amelybe egy láthatatlan világkormány 
próbálja terelni. Károly herceg számára ez természetesen 
állandó konfrontációt jelent a hétköznapokban, sőt azt je
lenti, hogy az apparátusában is megjelennek azok az erők, 
amelyek nem nyíltan, de hatékonyan akadályozzák azt, 
hogy a herceg koncepciói zavartalanul megvalósuljanak.

Ebbe a történetbe kapcsolódik bele az első felkérés, 
amikor a herceg javaslatára évekkel ezelőtt a RIBA (Royal 
Institut o f  British Architects) meghívott, hogy rendezzek 
Londonban egy kiállítást. Tudni kell, hogy a RIBA is szem
ben áll a herceg szemléletével, és az angol építészek több
ségének általános felfogását képviseli. Ez a meghívás 
hosszas tárgyalások és bizonytalankodások után, amelyek 
része az is, hogy meghívtak Londonba, és a RIBA székhá
zában előadást kellett tartanom, s ott meglehetősen éles 
vita alakult ki köztem és Charles Jencks és mások között, 
oda vezetett, hogy megbízták Dennis Sharpot a kiállítás 
megrendezésével. Ő a kiállítást ellenőrizhetetlen, leleplez- 
hetetlen módon csődbe vitte. Konkrétan az történt, hogy 
hivatalosan meghirdette a megnyitót, meghívókat, plakáto
kat nyomtattatott, de eközben nem gondoskodott a kiállí
táshoz szükséges minimális pénzről, sőt úgy adminisztrálta 
a dolgokat, mintha a magyar államnak lett volna feladata 
a kiállítás anyagi hátterét biztosítani, noha erről szó se volt. 
Miután a kiállítás ilyen sajátos módon megbukott, a felada
tot elvették Dennis Sharptól és átadták egy másik építészeti 
írónak, Charles Knewittnek, aki azzal a Károly herceggel
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Első vázlatok a kiállítási pavilon koncepciójához

egyeztetett javaslattal állt elő, hogy ne szokványos kiállítás 
legyen, hanem építsünk fel egy pavilont, amely bemutatja, 
hogy mit is jelent az az építészet, amelyet én gyakorolok, 
így került sor arra, hogy7 több helyszínt megnéztünk, több 
önkormányzati testülettel tárgyaltunk, és végül a West
minster kerületben a Themze melletti Embankment par
kot választottuk ki a pavilon elhelyezésére. Elképzeléseink 
szerint ez a pavilon három hónapig állt volna ebben a park
ban. Úgy terveztem meg, hogy szétszedhető legyen, és a 
lebontás után Wales és Anglia határára került volna, mint 
afféle állandó találkozóhely, művelődési ház, egy hagyo
mányos kézműves mesterségekkel foglalkozó walesi 
közösség számára.

A pavilont megterveztem, költségvetést készítettem, 
a kiállítás azonban egyelőre elmarad. Londonban megvál
tozott a helyzet, és ügy látszik, hogy a pavilon megépítésére 
általam sem átlátható okokból egyelőre nem kerül sor.

Az épület maga egy kicsi domb, amelyik belül hosszá
ban ketté van vágva. Az ellipszis alaprajzú épület mindkét 
végén le van vágva, a bejáratnál Sir John Soane saját házá
nak homlokzati részlete látható, a másik oldalon pedig egy 
szárnyas figura. A homlokzat-másolat kapuján kell bemenni 
úgy, hogy az alsó része pneumatikus rendszerrel felbillent
hető. A belépés után a látogató szembetalálkozik a Soane- 
ház belső lépcsőjével, amelyen fel lehet menni, és rá lehet 
látni arra a lebegő platóra, amely a Soane-házban az építész

növendékek műtermének a padlója, de itt nem vízszintesen, 
hanem ferdén áll; nem kompozit oszlopok tartják, hanem 
ágasfák, de berendezése pontos másolata az eredetinek; 
ugyanazok az egyszerű asztalok, lámpák láthatók, sőt az a 
különös kegytárgy7 is, amely ott van a Soane-múzeumban: 
egy macskamúmia egy7 egérmúmiával.

Ezután az enyhe humorral átitatott előrész után követ
kezik az a fal, amelyik kettéosztja az épületet, s amely fal 
mentén egymás mögött egyre növekvő méretű, hatalmas, 
fémből készített figurák állanak, akiknek a tengely mentén 
előre és hátrafelé is van arcuk. Ezek a figurák tehát egymással 
szembe is fordulnak. Az elválasztó fal, amely magukat az 
alakokat is kettévágja, egyik oldalán fekete bársonnyal, a 
másikon tükörrel van borítva; ugyanígy a padló is az egyik 
oldalon fekete bársony, a másikon tükör. A két félteke között 
a figurák alatt van átjárási lehetőség, és a nyílásokban álló 
tengelyre szerelve, lapozható formában láthatók az eddigi 
munkáimról készült képek. Ahogyan a sevillai pavilonban, 
úgy itt is az egészhez kapcsolódik egy7 világítási és zenei 
program. A zenei programnak az a lényege, hogy a falakon 
vonulásokat, futásokat, elcsendesedéseket lehet végigkö
vetni, ugyanakkor a hatalmas figurák beszélgetnek egymás
sal; nemcsak az egymással szemben állók, hanem a második, 
harmadik szomszédok is. A falakból áradó zenei mozgás, 
tehát hogy szél fúj, vagy végigvágtat egy ménes a termen, 
vagy égzengés hallatszik távolról és aztán közeledik, ezek 
kombinálódnak egy olyan nyelvvel, amely ma nem létezik. 
A zenéhez kapcsolódik a megvilágítás változása is. Közben 
állunk a tükörpadlón, és lefelé ugyanazt látjuk, amit felfelé, 
és a mellettünk lévő tükörben látjuk a figuráknak azt az 
oldalát is, amelyet az elválasztó fal eltakar, de a valóságban 
ugyanúgy van ott, ahogy a tükörben látjuk, tehát a tükörnek 
végre egyr olyan változatát is megismerjük, amelyben nem 
csak a visszatükrözött tárgy, hanem annak alteregója is 
megtalálható. Ezzel az egész történettel és a figurák alakjával 
azt próbáltam érzékeltetni, hogy ez a különös, Piranesivel

Fent változó tömörségű kőrétegek; alul a víz „bábukra’’ tagolja a hegyet. 
Előtérben az „emelvényen" egy nagy csarnok-ház (Beorn háza), építészet 
építész nélkül. A bábuk körülállnak egy építményhez hasonló természeti 
formát. Emlékezhet-e, álmodhat-e a természet így? Emlékezhet-c egy 
tanácskozásra, egy színházi előadásra egymillió évvel ezelőttről?
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kapcsolatos tér-idő-tévesztéses világ kapcsolódik a magyar
szkíta ősök hamis képzetvilágához, ugyanakkor a Pendra- 
gon-legendából is ismert, ősi kelta formákhoz. így próbáltam 
meg a pavilont laza kapcsolatba hozni a Soane-féle építészeti 
gondolkodásmóddal, amely univerzális és európai hatáskö
rei, valamint a tudat alatt élő, elfelejtett történelemre, az 
Aranykorra utaló világgal. Ez akkor válik igazán elevenné, 
ha az épületet elképzeljük a walesi-angliai határon, amely 
határvonal sokkal reálisabb a valóságban, mint a tömegkom
munikáció által kialakított általános emberi tudatban.

Ez a lényege a pavilonnak, és rendkívüli módon sajná
lom, hogy a soha tetten nem érhető, önmagát világosan soha 
meg nem mutató politika áldozata lett. Közép-Európa és 
Anglia fúziója -  men ezt jelenti a ten* -  nem tudott ebben a 
pavilonban testet ölteni, és lehet, hogy az életemben már 
nem is fog, és nem hiszem, hogy ezt valaha is képes leszek 
megbocsátani ezeknek a láthatatlan erőknek. Mindenesetre 
a pavilont végigrajzoltuk, és ha ez a rettenetes gyász, ami 
most sújtja az angol királyi családot, valamennyire enyhül, 
és valamennyire, amennyire egyáltalán lehetséges, kiala
kulnak az új játékszabályok, amelyeken valószínűleg nem 
most dolgoznak, hanem már korábban kidolgozták őket, 
akkor a pavilonról készült összes rajzból összeállítok egy 
albumot, és elküldöm a hercegnek, hogy a köztünk kiala
kult, nagyon érdekes kapcsolat meg legyen tisztelve. Ezért 
készülnek a számítógépes rajzok, amiket egyébként humor
nak szánok. Megszenvedett a számítógép rendesen, és meg
szenvedtek azok a remek, tehetséges és tájékozott fiatalem
berek is, akik ezt a tervet a számítógépbe berakták. A szá
mítógép csaló masina, meit nem tud csalni; képtelen olyan 
perspektívát látni, amilyet az ember lát.

Gerle Ján os: Sir John Soane hogyan illeszkedik bele 
abba a kulturális vonulatba, amelvet számodra Piranesi ésj

Borges világa jelent?

M akovecz Im re: Soane háza tele van Piranesi-metsze- 
tekkel, s az egész lakás, úgy, ahogy van, egy Piranesi-féle 
koncepció Angliában. Ez fantasztikus dolog, hogy egy igazi 
Piranesi-féle tárgyegyüttes nem Olaszországban jött létre, 
hanem Londonban, és nem is nagy időeltolódással.

Gerle Ján os: Érintetted a globalizáció gondolatát. Az 
Országépítőben olvasható az az új amerikai elmélet, amely 
szerint az eddigi kétpólusú világot felváltja egy többpólusú 
rendszer, az egyes kultúrkörök válnak hatalmi gócokká, 
és azok érintkezési felülete lesz az erőegyensúlyt folytono
san kiegyenlítő feszültségek színtere. Ebben a koncepció
ban Európa és Amerika egy kultúrkörként szerepel, mint 
a nyugati kereszténység területe. Ez az elmélet persze egy
úttal megvalósítandó cél is. Milyen szerepet játszhat ebben 
az új felállásban a magyar kultúra, amely sok régi európai 
értéket hordoz? Látsz-e lehetőséget arra, hogy a fenyegető 
kulturális globalizáció ne tüntesse el ezeket az éltékeket?

M akovecz Imre: Hosszú ideje kísért újra és újra egy 
éber álom. Nagyon sokszor jelenik meg előttem egy szibé
riai család képe, annyira intenzíven, hogy magam előtt 
látom a házat, minden apró részletét egészen a küszöbig, 
és azt is, hogy hogy néz ki az út, amely oda vezet. Kis 
csoportokban lazán fenyők veszik körül, most is látom, az 
apa jön haza naponta puskával, mert vadásznia kell; a csa
lád otthon él, a falakon szőttesek, minden be van burkolva 
a hideg ellen. Létezik egy másik utazásom is; ez Nepálba 
vezet. Egy köves, lejtős terepről van szó, amelyen a házak 
állnak. Ott él egy közösség, akikhez -  csak így tudok fo
galmazni -  időnként utazom. Soha még nem álmodtam 
Amerikával. Soha nem gondoltam egy amerikai családra 
valahol Connecticutban vagy Kaliforniában; természetes 
kapcsolatom kelet felé van.

Nagyon érdekes, ami ezzel kapcsolatban történt. Éve
kig foglalkoztam azzal, hogy Witten-Annenben a Waldorf-
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tanár képző főiskola épületeit megbővítsem; több változat 
is készült, és sokszor utaztam oda. így kerültem nagyon 
szoros kapcsolatba Eginhard Fuchssal, akinek, mint az 
intézmény akkori igazgatójának, az volt az ambíciója, hogy 
a witten-anneni főiskolát megerősítse, de ez kudarcba ful
ladt a stuttgarti antropozófiai központ ellenállása miatt,és 
elpártolt tőle a Goetheanum vezetősége is.

Fuchs végül is az utcára került, tudomásom szerint a 
családi élete is felbomlott, és előbb Észak-Németországba 
költözött, azután pedig elment Oroszországba, ahol most 
az Ural melletti Ufa városában szervezi a Szép iskola moz
galmat. Jövőre Ufába, valamerre Baskíria irányába kell 
utaznom, ahol ez a mozgalom egy konferenciát rendez, 
hogy megpróbálja megfogalmazni azokat a szellemi és 
fizikai lehetőségeket, amelyek a nagyon nagy nyomorban 
és elhagyatottságban élő oroszok számára adódhatnak. 
Tehát bekövetkezett a sorsomban, hogy arrafelé kell utaz
nom fizikailag is, amerre eddig csak imaginációs utakon 
közlekedtem.

Miért mondtam el ezt a történetet? Mert ügy gondolom, 
hogy az a manipuláció, hogy Európát Amerikához kötni, 
az a felszínen a tornacipős viseletét, a macskanadrágot és

a hamburgert, a mélyben azonban a nyel
vében angolszásszá változott 

vegyes amerikai lakosságnak az
európai kultúrá

ba való

kötését jelenti. Lehet, hogy Európa képes lesz Amerikát 
befolyásolni, amennyiben Európában a győztes tudat és 
életrevaló gondolatok újra befészkelik magukat az embe
rekbe; lehet, hog Európa alkalmas lesz arra, hogy az egyre 
elviselhetetlenebb amerikai állapotokat felújítsa, és újra 
hozzákösse ahhoz az eredeti kultúrához, ahonnan az ottani 
emberek ősei kiszakadtak. Feltételezhető, hogy ez csak 
az indián kultúra újrafelemelkedésével párhuzamosan 
lehetséges; gondolok például Douglas Cardinal építésze
tére.

Egészen biztos vagyok abban is, hogy Oroszországot 
lehetetlen leszakítani Európáról. Oroszország mindig is 
Európa részének volt tekinthető, tessék Rainer Maria Rilké
re gondolni, az orosz írókra, az egész tönkretett orosz civili
zációra. Biztos vagyok benne, hogy a globális világrendi 
manipuláció ellenére mégiscsak eurázsiai kultúra lesz en
nek a térségnek a jövője, és Amerika örülhet, ha a saját 
manipulációja eredményeképpen megváltódik az egyre 
elviselhetetlenebb, egyre arrogánsabb, szerencsétlen, vak 
állapotából, a többszörösen kipárnázott karosszékektől, a 
tévékészülékektől, amelyek előtt az öregek egész napjukat 
eltöltik. Képzettartományukból már teljesen hiányzik a 
tényleges környezet, az embereken egyre jobban eluralko
dik a virtuális valóság, s nemcsak a tévé következménye
ként, hanem az ételek antikulturális fogyasztása következ
tében is. Egész biztos, hogy egy kataklizmának kell bekö
vetkeznie a személyes élet területén, mert nem hiszem, 
hogy* az emberi konstrukció épen kibírja azt az életmódot, 

ami egyre jobban elterjed.

Távlati kép
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Én biztos, hogy nem változom meg, és biztos továbbra 
is Szibériába utazom, meg Temesvárra, meg Nagyváradra, 
Bácskába, Lendvára, Dunaszerdahelyre vagy Kassára. 
Alapjában véve nem rendítenek meg-ezek a globális kon
cepciók; engem sokkal jobban befolyásol H. Lajosnak és 
sógorának a tevékenysége Dunamocson és Komáromban, 
akik akkor, amikor Pozsonyban a vár alját, és Komárom
nak a régi részeit bontották, akkor rozoga autóikkal faragott 
köveket, kerékvetőket, ajtókereteket, az 1500-as, l600-as 
évekből való feliratos záróköveket mentettek ki tömegével 
a bontásból, és rejtették el őket kis dunamenti falvakban. 
H. Lajos ezekből a kövekből építi fel a Duna szlovákiai

oldalán a saját házát, amelyet tíz évvel ezelőtt terveztem 
neki, és most tait a gleichninél, még a tetőt sem tudta rárak
ni, mert nem volt rá pénze, most pedig a sógorának kell 
terveznem egy házat, amelyik ugyanígy felhasználja a régi 
köveket, hogy ne vesszenek el, maradjanak fenn. Én ezek
ben az emberi gesztusokban és törekvésekben jobban hi
szek, mint a hamburgerben.

Gerle Ján os: Most fejeződött be a lengyelországi kiállí
tássorozat Krakkóban; egyébként is gyakran jársz a szom
széd országokban. Milyennek látod Magyarországgal 
összehasonlítva a környező országok helyzetét?

M akovecz Imre: Az igazi nagy különbség, akár Szlová-
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kiára, akár Romániára, akár Lengyelországra, akár Szerbi
ára gondolok, az, hogy Magyarországon nagyon erősek a 
magyarellenes erők a politikai életben és most már a gaz
dasági életben is, míg a környező országokban nem. Len
gyelországban a kommunisták lengyelek -  szívük szerint, 
nem fajtájuk szerint, 
nem rejtetten zsidóelle
nes szöveget nyomok, 
hanem a lehető legegy
szerűbben gondolom -  
a lengyelek közel 
n e g y v e n  m i l l i ó a n  
vannak, rengeteg a 
fiatal, vidáman élnek a 
nap alatt, a nők elegán
sak, szépek, a férfiak 
nyugodtak, férfiasak.
Szlovákia Szlovákiát 
épít, igaz, hogy a politi
kai élet területén súlyo
san magyarellenes han
gulatban, de a minden
napi életben ez nem így 
van. Besztercebánya 
főterét például gyönyö
rűen rendbehozták. Ro
mániában a kormány- 
váltás óta nagyon pozi
tív változásokat tapasztalok; nem gyűlölik az idegeneket, 
olyan emberek kerültek önkormányzati pozíciókba, akik 
mindent megtesznek, hogy az emberek normális körül
mények között éljenek. Talán a legfontosabb különbség 
tehát, hogy Magyarországon áthatja a mentalitást egy vere
ségtudat. amit az emberek már észre sem vesznek, és egy 
tehetetlenség, ami a közügyeket illeti. Ami a magánérvé
nyesülést illeti, ott szélsőséges individualista taposás folyik. 
Pénzért, pozícióért, a mindennapi kenyérért. A magyarok 
sokkal negatívabb képet alakítanak ki mások számára ma
gukról, mint amilyen a valós helyzetük. De amilyen min
den szómágia, természetesen be fog következni, hogy a 
vereségtudatból tényleges vereség jön létre, ha a magatar
tásunkon nem változtatunk.

A nemszeretem vezetés következtében Budapest 
mocskos, balkáni várossá változott. Természetes, hogy sze
mét van, természetes, hogy a falakat össze kell firkálni, 
természetes, hogy az agresszivitás nem nyeri el méltó bün
tetését, természetes, hogy a közbiztonság egyre rosszabb, 
és én nem tudok mást gondolni, mint hogy a jelenlegi kor
mányzat koncepciójába mindez beletartozik. És ha ez nem 
koncepcionális, hanem kvázi zsigerből van így, annál 
rosszabb. Ugyanakkor és ennek ellenére a Kárpát-meden
ce vezető állama most is Magyarország. Minden tekintet
ben, az emberek tudatában is így él; Brassóban, Belgrád- 
ban, Lendván vagy Pozsonyban egyaránt úgy gondolják, 
hogy ha Budapestre jönnek, akkor/é/jönnek Budapestre, 
mert ennek a különös, összefüggő területnek a fővárosa a 
mai napig is Budapest -  nem biztos, hogy7 ez jó, de az 
emberekben így7 él.

Gerle Ján os: Az említett vereségtudattal áthatott hely

zetben milyen konkrét lépéseket látsz szükségesnek? Mit 
tehetnek a változás érdekében az olyan intézmények, mint 
például a Magyar Művészeti Akadémia?

M akoveczIm re: Szívesen elmondom, mint elnök, hogy 
milyen problémát jelent a Művészeti Akadémia működte

tése. Nekem a Magyar Mű
vészeti Akadémia megala
kulásának első percétől 
fogva az volt az álláspon
tom, hogy az Akadémia ne 
foglalkozzon az ellenfelei
vel. hanem azzal foglalkoz
zon, hogy belül szabadul
jon fel, és képes legyen be
lül, a saját tagjai körében 
egy7 szabad és eleven szelle
met felébreszteni. Ez, azt le
het mondani, hogy a tagok 
nagy része számára sosem 
volt világos, és ma sem az. 
Ennek több oka van: az 
egyik, hogy az Akadémia 
természetesen idős embe
reket foglal magába, akik 
életük nagy részét, negy
venöt évet a múlt rendszer
ben töltöttek el; felhalmo
zódott bennük negyvenöt 

évnyi sérelem és torzulás, annak ellenére, hogy nagyszerű 
emberek, hallatlan életművel a hátuk mögött. Tessék gon
dolni László Gyulára, Farkas Ferencre, és a többiekre, akik 
itt minden csütörtökön összegyűlnek. Mégis nagyon sok 
tagunkat áthatja az az érzés, hogy nem vagyaink elég fé
nyesek, elég érvényesek a mai magyar társadalomban, nem 
hallatjuk eléggé a szavunkat, nem viszonyulunk kellő mó
don a Széchenyi Művészeti Akadémiához, a Televízióhoz, 
a Rádióhoz. Nem elégednek meg tehát azzal, hogy vannak, 
holott az én elképzelésem szerint az Akadémiának ebből 
kell kiindulnia. Mert az Akadémia a szent öregek találko
zóhelye, és a létük és kisugárzásuk, ami ugyan láthatatlan, 
elég kell, hogy legyen, vagy legalábbis ez kell. hogy az 
alapja legyen minden megnyilatkozásuknak. Valójában az 
én álláspontom az Akadémiával kapcsolatosan a mai napig 
is ugyanaz, mint a magyar néppel kapcsolatosan. Tehát 
azokat a megalázottságokat és megalázásokat, azokat a 
méltatlanságokat, amelyeket meg kellett élniük itt az 
embereknek, mint a mérget, ki kellene tudnunk takarítani 
magunkból. Tekintettel azonban arra, hogy a rendszervál
tozás ehhez nem nagyon segíti hozzá az embereket, illetve 
az embereknek egy jelentős részét, ez nagykőn nehéz. Ma
gyarországnak az átalakulása, amit a politika vezényel, 
nem ebben az irányban zajlik pillanatnyilag, hanem egy 
új cselédség kialakítását célozza meg, és természetesen 
fokozza a belső sérüléseket, a félelmet, a tétovaságot, az 
irigykedést, a pletykák világát, stb., ezek dominanciája in
kább nő, mint csökken, tehát nem olyan egyszerű ezt az 
álláspontot, amit az Akadémiáról elmondtam, érvényesíte
ni. De nem hiszek más útban. Nem hiszem, hogy a történe
lem lineáris folyamat, amelyben oksági összefüggések van-
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nak, hanem inkább azt hiszem, hogy nem reális, ha egy 
öreg embernek jövőképe van; egy öregember ne foglalkoz
zon a föld, a továbbélők, az utódok, jövőjével. Úgy foglal
kozzon az élet végével, hogy képes legyen megterméke
nyíteni az utána jövők gondolkodásmódját. Kerüljön be a 
tudatba az öregségnek, vagy a tapasztalatnak, 
vagy ennek a vendégségnek egy olyan szub- 
sztrátuma, amelyet áthat az a probléma, hogy 
vajon az örökléttel kell-e foglalkoznunk, 
vagy az átalakulással, a metamorfózissal.
Nyilván mind a kettővel foglalkozik min
denki, ha megöregszik, de ez más gondo
latokat termel ki a világból, mint amikor az 
ember huszonnégy éves. És a világnak na
gyon nagy szüksége volna az öreg emberek 
efféle gondolataira. Mert a globális világesz
ményhez hozzátartozik, hogy megszületni 
dicsőség, meghalni titok. A sztárok eltűnését a 
világban soha nem nagyon jelzik, de a sztárok megjelenése 
óriási csinnadratta. Mindig a születés van hangsúlyozva, 
az öregedés egy darabig maszkírozva, majd eltüntetve. Eh
hez az egész különös világrendhez az optimizmusnak ezt 
a furcsa, hazug változatát használják, amelyet a teljes em

beri élet megrontásának kell, hogy tekintsek, mert ebben 
nincsenek benne az öregek, ahogy a társadalomban nin
csenek benne a növekvő gyermekek sem. A társadalom 
legitimitása a munkaképesség kezdetétől a munkaképes
ség kimerüléséig tart, és ami azt megelőzi és követi, az 

valójában nem számít. Ez nekem nem tetszik, mert 
afunkcionális az életünk jelentős első húsz éve, 

vagy talán több is, mert ma már az a divat, 
hogy az egyetemet elvégezve hivatásos 

munkanélküliként folytatja az ifjúság az 
életét, és ugyanígy: a nyugdíjba menés ma 
már jeltelen figuraként kezeli az öregeket. 
Ha azt kérdezik egy hetvenéves embertől, 
hgy mi a foglalkozása, azt kell válaszolnia, 

hogy nyugdíjas, holott ez nem foglalkozás, 
ez egy szociális állapot, amiről beszélni 

megalázó.
Gerle Ján os: Milyen további kulturális forrásokat látsz 

a magyar vereségtudat felszámolására?
M akovecz Imre: Ilyen például a Kos Károly Egyesülés 

is, amelyet legalább olyan nehéz ebből a szempontból mű
ködtetni, mint az Akadémiát, mert képtelenek a tagszer
vezetek és az ott dolgozó emberek rácsodálkozni magára

A ház jobb oldalán „mintakollekció”, átalakulások nevesítve: Zalaszentlászló, Szigetvár, Százhalombatta, Lendva, stb.



az Egyesülés létére. Nem tudják érzékelni ennek a súlyát, 
mivel valójában a szívükben nincs hit a tekintetben, hogy 
egy ilyen csoportosulás léte számít a világban. Ennek elle
nére mégiscsak létezik; nyögve, panaszokkal megtűzdelve, 
de működik. Úgy gondolom, hogy ha a derűs férfiúi és asz- 
szonyi erények át tudnák hatni a mindennapi tevékenységét, 
akkor ez győzelmes és vidám társaság lehetne. Nyugodtan 
elmondhatná, hogy tíz éve létezik, és eredményei is vannak. 
Keményebben kritizálnák egymást, keményebben fazoní- 
roznák a törekvéseiket, jobban együttműködnének, mint 
ahogy most teszik; a pénz oda kerülne, ahová való, és akkor 
jobban szétválasztódnának, és ugyanakkor jobban együtt
működnének azok a princípiumok, amelyek most kicsit, és 
sokszor nem is kicsit egymásba mosódnak és kellemetlen
ségeket okoznak. Tehát amellett, hogy7 én bizonyos szem
pontból kritikával élek az Egyesüléssel szemben, ugyan
akkor rendkívüli fontosságot tulajdonítok neki, hogy7 itt fiatal 
emberek dolgozhatnak, hogy kiállítást szervezünk, amit 
Lengyelország tíz városában bemutattunk, és bemutatunk 
másutt is. Amire képtelenek nyugaton és képtelenek kele
ten, azt mi itt meg tudtuk valósítani; ez a mai napig működik, 
és az eredményességében én rendkívül erősen hiszek. 
Legalább annyira, mint az ellenségeink.

A PAVILON TERVEINEK SZÁMÍTÓGÉPES
MEGJELENÍTÉSÉRŐL

A Nagy* Ervin által tervezett Hattyúház számítógépes meg
rajzolása során szerzett tapasztalatokkal felvértezve kezd
tünk neki a pavilon térbeli felszerkesztésének.

A feladat nagyságát és az organikus formák számító- 
gépes megjelenítésének határait ismerve az A utocad  mel
lett döntöttünk, mivel a többi forgalomban lévő program 
képtelen az ilyen méretű és bonyolultságú feladatok meg
oldására. Emellett felhagytunk az általunk eddig használt 
12-es verzióval és áttértünk a fejlettebb 14-esre. Ez szám
talan könnyebbséget, de bosszúságot is jelentett. Sokkal 
könnyebben és gyorsabban haladt a rajzolás, de amint a 
kész rajz kinyomtatására került a sor, előjöttek a problémák. 
A sokkal időigényesebb számítás után a fennmaradó feles
leges vonalak eltávolítása is több órás monoton munkánk
ba került.

A rendelkezésünkre álló alaprajzból, metszetből és 
perspektivikus képből a számítógépben előállítottuk az 
épület életnagyságú modelljét. Ennek a makettnek minden 
mérete a valóságnak megfelelő, tehát bármely pontok kö
zötti távolság mérhető.

A rajzolás során számtalan problémával kerültünk 
szembe. A térben többször görbült felületektől (belső ala
kok feje), a természetben található fa ábrázolásán át a hom
lokzaton megjelenő két női szobor grafikai megjeleníté
sének megoldásáig.

A program segítségével tetszőleges irányból megnéz
hető az épület. Az így készített belső képekkel megpró
báltuk érzékeltetni a tükörben megjelenő illúzió és a való
ság határának összemosódása közötti feszültséget. Kü
lönböző helyekről, változó fókusztávolságú fényképező
géppel készítettünk felvételeket.

Az épület külső megjelenítése érdekében a vonalas 
rajzokon kívül a 3D Studio segítségével fotószerű képeket 
készítettünk. Itt a felületek az anyagukra jellemző tulajdon
ságokat (szín, fényvisszaverő képesség, átlátszóság, felületi 
mintázat) kaptak. A fényviszonyok beállítása után létrejövő 
képet a londoni Embankment parkról készült fényképbe 
helyezve az épületet a valós környezetében ábrázoltuk.

Ennek az épületnek feldolgozása is bizonyítja, hogy 
az organikus formák számítógép segítségével kezelhetők 
és megformálhatok.

Buda Miklós 
Pálfalvi Ferenc 

Szalai Zsolt


