
Makovecz Imre, építész

Négy témáról fogok beszelni.
Az első Piranesi harmadik enyészpontja, a második 

Borges könyvtára és a tükrök, a harmadik a dráma és a 
negyedik a rév ital izáció.

Piranesi börtönrajzain az elítéltek a rajz határain túli 
üresség irányába néznek. Hosszú láncokra kikötött férfi
ak, akik kifelé néznek a rajzból. Ők azok a bukott angya
lok, akiket a bibliában olvasható módon és I lamvas Béla 
magyarázata szerint a Semmi fölé kötöztek, mert megbo
csáthatatlan volt a vétkük, amellyel megközelítették és 
valamire megtanítottákaz emberek lányait, és amiről Ham
vas azt mondja, azért nem tudjuk, hogy micsoda, mert 
már nem tudnánk elkövetni. Piranesi rajzain ez, mint har
madik enyészpont jelenik meg a perspektíva szabályain 
túl. A perspektívába, ebbe a reneszánsz találmányba bele
kerül egy sajátos, tér-időbeli, a perspektívát kibillentő 
szubsztancia, ami a semmire utal, arra az ismeretlen külső 
világra, amelyben az ítélet semmi más, mint hogy mi, sajá
tos szemek, akik nem tudjuk, hogy rajtunk át kifelé vagy 
befelé néznek-e, a csak kifelé nézésre vagyunk kárhoz
tatva. Kifelé nézni, tehát kifelé a világból, feloldhatatlan 
büntetésként.

A büntetésnek vagy a rabságnak ez a sajátos gondola
ta. ami Piranesi börtönrajzain leolvasható, összefüggésben 
van azokkal a terekkel, amelyek nem a perspektíva szabá
lyai szerint épülnek fel. Ha egy teret a valóságban hátrafelé 
szűkítünk, a nyílások magasságát hátrafelé csökkentjük, 
akkor az abban közlekedő ember növekedni látszik, ha 
egy ember egy így szerkesztett, tölcsérszerű térbe bemegy, 
például egy színpadon, akkor távolodva a magassága egy
re nő. Piranesi kapcsán olyan terekről beszélek, amelyek 
hátrafelé tágulnak, amelyben az ember mérete a haladásá
val egyre csökken. Ezek a tévesztések a lélekben nem 
tévesztésként jelennek meg, hanem valós tartalomként. 
Hogy értem ezt? Ha valakit démonok kínoznak éjjel három 
óra körül, akkor a legnagyobb kísértés az, hogy magát 
összetévessze velük, azaz a démonoknak ugyanannyi lét- 
jogosultságot és súlyt adjon, mint önmagának. Mert a dé
monok a belső realitásérzékét támadják meg. és a leg
súlyosabb probléma az, hogy nem tudni, hogy a démonok 
miből vannak. Hogy vannak-e vagy nem. Elsöpörhetők- 
e vagy nem. A spíritizmu.s egyik legsúlyosabb tévedése, 
hogy az ember által levetett ruhát, az emberi asztráltestet, 
amely emberizink formájában veszi körül a földet és új 
megtestesülésre vár, új ruhájaként a következő nemzedék
nek. megidézi és fölhasználja, mintha valódi embert idéz
ne meg. Megtévesztő valóságélményt jelent azoknak, akik 
egy ilyen szeánszon jelen vannak és alapvetően hazug, 
mert hiányzik egy ismereti elem. Megidézni a szellemeket 
nem kockázatmentes vállalkozás, ehhez valóban felké
szültnek kelt lenni.

Piranesi rajzait divatba emelni, lobogtatni és a poszt* 
modern egyik változataként eladni hasonlatos a spiritiszta 
szeánsz szélhámosságához. Mert valójában belső tartalmu
kat kellene tudni megélni, és megérteni azt az üzenetet, 
ami belőlük sugárzik. Ha az álperspektívában a változó 
terekkel együtt változnak az anyagok is, akkor a bennük

történő közlekedés közben változó minőség egy folyama
tos térbeli és időbeli metamorfózist eredményez. Ha valaki 
bemegy ebbe az utcába és az építészetet megpróbálja 
ilyen módon közelhozni az emberhez, akkor ott nem a 
stiláris következetesség, azaz nem az anyagi ízlés és a 
kiüresített jelkép a döntő, hanem az anyag metamorfózisa 
összhangban az ember lehetséges metamorfózisával, Ezért 
tehát úgy gondolom, hogy a szerves építészet túlléphet 
azon, amit Magyarországon szerves építészeti stílusnak, 
vagy ha nagyképűen akarok fogalmazni, amit Makovecz- 
stílusnak neveznek. A dolog lényege tehát nem az, hogy 
Makoveczet utánozzuk-e vagy sem, hanem hogy beleme- 
gyünk-e abba a lehetőségbe, amely megnyílt a huszadik 
század vége felé. Hogy mit jelent a közlekedés a szűkített 
és bővített perspektívában, ezt a terek kapcsolatára nézve 
is ki lehetne fejteni, mert a terek kapcsolatában is van 
d rá maiság, ha azok a terek olyanok.

A második Borges. Egyik írásában azt mondja, hogy 
a világegyetem olyan, mint egy könyvtár, amelyben köny
vek sorakoznak a falak mentén. Ha leemelünk egy kötetet 
az egyik polcról, beleolvasunk, megjegyezzük a helyet, 
és aztán egy másik könyvet veszünk elő, majd visszaté
rünk az előzőhöz és kikeressük ugyanazt az oldalt, amit 
előbb olvastunk, akkor ott már egy kicsit másfajta szöve
gel találunk. Lassan rájövünk, hogy ebben a könyvtárban 
a könyvek egymással összefüggésben vannak és a szöve
gek egymással összefüggésben állandóan változnak.

A szellemi élelünk hasonlítható egy szőtteshez is, 
amelyben a szálak vastagsága, anyaga és színe egyfolytá
ban változik és mi az egyik szál vagyunk ebben a folytono
san változó mintában. Minden pillanatban éreznünk, 
tapasztalnunk, tudnunk kell, hogy hogyan változik az az 
összefüggő játszm a, am elyben mi magunk benne 
vagyunk. Aki nem érzékeny a szellemi élet állandó 
változására, az a mi szakmánkban jobb, ha veszi a kalapját, 
mert ha nem tudja, hogy mi történik a világban, azt sem 
tudja, hogy vele mi történik. Nem érdemes tehát álkokat 
szórni mondjuk Frank O’Gehryre vagy Eisenmannra, akik 
távol állnak a mi szemléletünktől. Mert ők is ugyanannak 
a szövetnek a szálai. Ők is benne vannak ugyanabban a 
világméretű játszmában, amelynek mi is folytonosan 
változó szálai vagyunk. A magunk változása, mint 
megismerési terület, mérhetetlenül fontos. Nem érdemes 
magunkat megkülönböztetni. Az azonosságunkat kell 
keresnünk, főleg abban a világban, am elyben a 
magyarországi szerves építészet nevetségessé van téve, 
ki van rekesztve a szellemi életből, mucsainak van titulálva 
olyan körök részéről, akik fönntartják maguknak a 
kiváltságot, hogy ők a szövet. És az idegen szálakat 
szeretnék eltávolítani 1919-es hagyományaikat követve.

Ehhez a borgesi könyvtárvilághoz szeretnék egy má
sik sajátos gondolatot is hozzátenni. Az útvesztők, a tük
rök vitágát. Sir John Soane egykori, maga Lervezte lakása 
Londonban ma múzeum. Ha bemegyünk ebbe a múzeum
ba és elindulunk a lépcsőn fölfelé, a lépcsőfordulóban 
van egy nyílás, amelyből másféle színű fény jön, mert más
féle színes üvegablak van valahol hátul, mint a lépcsőház
ban, Ennek következiében azt hisszük, hogy az a nyílás 
tükör. Amikor odaérünk, látjuk, hogy nem tükör, hanem
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nyílás, benézünk rajta és akkor ott a tükör. Van egy olyan 
szoba ebben a házban, egy teljesen zárt, faburkolatú helyi
ség. amelynek a falán festmények lógnak. De ez a fal két
oldalt harmonikaszerűen kihajtható és mögötte a sötétben 
Piranesi-metszetek lógnak, amelyeket csak akkor látha
tunk, ha a hatalmas fali táblákat kihajtogattuk. Azt a falat 
is ki lehet nyitni, amelyen a Piranesi metszetek lógnak és 
ha azt is kitártuk, akkor ott egy olyan helyiség található, 
amelynek a padlószintje nem azonos a mienkével és kiha
jolva odalent egy szarkofágot láthatunk. A tükör által ho
mályosan látv a, megtévesztve haladunk előre egy új minő
ségben, ez is a Piranesi-féle világhoz tartozik azt egy másik 
oldalról közelítve, ahhoz a világhoz, amelyben az építé
szet erejével és eszközeivel akarunk megjeleníteni valamit, 
ami bennünk van. A tükör, a terek megtévesztő együttese, 
a drámai haladás, a méretek csökkenése és növekedése 
az én számomra ezért fontosak.

Harmadszor: ebben a folyamatben újra és újra kísért 
a régi problémám, hogy a megvalósultak és a meg nem 
valósultak között egy láthatatlan dráma feszül. A leheteti 
volna és a megtörtént közötti drámai feszültség. Ez tudni
illik személyes probléma. Mindannyiunknak személyes 
problémája, hogy mit tudtunk megtenni abból, amit meg
tehettünk és mi az, amit nem teltünk meg. Ez a dolog 
nem olyan egyszerű. A mulasztás bűnét a pápának sincs 
joga feloldoznia, a mulasztási csak a sors tudja kezelni, 
amely egyre újabb és egyre nehezebb feltételeket állít 
elénk a mulasztottak miatt. A leheteti volna és a megtör
tént magában az építészetben is drámai feszültségként 
jelenik meg. A magyarországi szen es építészet számára 
döntő kérdés, hogy megvalósul-e egy épület vagy nem 
Ha nem valósul meg, akkor gyűlölni kezdjük azokat a 
rajzainkat, amelyek papíron maradtak. Számunkra nem 
létezik a meg nem valósult épületek terveivel dicsekedni

egy' kiállításon. Undorító egy olyan országban, amelynek 
a számára a huszadik század egy vészkorszak volt, értel
miségi onániában szenvedő művészek kiállításait nézni 
annak a gondolatnak a jegyében, hogy a meg nem való
sult művek alkalmasint nagyobb hatással voltak a korukra, 
mint a megvalósult épületek, mert a megvalósult épületek 
olyan kompromisszumokat hordoznak magukban, ame
lyek elviselhetetlenek. A valóság, a megtestesülés, a sze
mélyes ambíciók sikerre futtatása egy olyan országban, 
ahol a bőrünk alatt is veszteségtudat van, elemi köteles
ség. Ez a kiállítás is 99 százalékban megvalósult épületeket 
mutat. A vándoriskolában a növendékeknek a mester
munkája is csak megvalósult vagy megvalósulás alatt lévő 
épület lehet. Mert győzteseket akarunk nevelni, egészsé
ges és normális embereket.

Az utolsó pont a revítalizáció. Egy országban, ahol a 
településszerkezet évezredeken keresztül őrzött meg 
archetípusokat, emberi csoportosulási formákat, mint a 
tanyák, tanyabokrok, bokros települések, szeres települé
sek: ahol el kellett szenvedni a török alóli felszabadulás 
után a katonai megszállóként viselkedő osztrák hadmér
nökök goromba és ostoba intézkedéseit, hiszen az egyut- 
cás település Magyarországon csak néhányszáz éves múlt
ra tekint vissza; a tanyák ebben az országban az elmúlt 
negyvenöt év alatt, elsősorban Rákosinak köszönhetően 
kilenctized részben elpusztultak. Ennek következtében 
a tanyák hallótávolságon kívülre kerültek egymástól Ma. 
ha egy tanyán nincs hét idomított szelindek, akkor nincs 
biztosítva az ott élők személyi és vagyoni biztonsága. .Ma
gyar, cigány, román, csecsen, szerb és ki tudja miféle rabló
bandák járnak ál a zöldhatáron Békés, Csongrád és más 
megyékbe, éjjel lepik meg a tanyákat, az embereket a 
jászolhoz, ágy lábához kötözik, az állatokat levágják, a 
termést -  az ukránok még a bútorokat is -  elviszik és 
még az éjjel távoznak az országból. Ilyen körülmények 
között Nemzeti Színházról beszélni, arról, hogy az tíz vagy 
húsz-miltiárd forintba kerüljön, blaszfémia. Tízmilliárd 
forintból rengeteg kitűnő terepjárót, gyorstüzelő fegyvert, 
jól fizetett rendőrséget lehet bevetni, hogy megvédjék a 
lakosságot ezektől az atrocitásoktól. É.s akkor, ha majd 
ez sikerült és a faluvégen is lehet nyugodtan lakni (sőt a 
Villányi út 8-ban is), akkor el lehetne gondolkodni, hogy 
nem kellene-e nagyszerű színészeket nevelni, akik tudnak 
magyarul, tudnak bejönni és kimenni, igazak a gesztusaik, 
tudnak egymás szemébe nézni, amikor egy drámában 
szerepelnek, ahogyan ezt még Latinovits szerette volna, 
Addig a Kós Károly Egyesülés építészeinek az a feladat 
jut, hogy el kell menni vidékre, és az önkormányzatok 
mellé kell tudni állni. Mindegy, hogy főépítésznek 
nevezzük őket vagy tanácsadónak, el kell kezdeni a vidék 
felélesztését. Kérem, egy egyszerű, velemkorú, idős 
ember, aki szerette volna visszakapni az apjától elvett 
földet, megkapta a kárpótlási jegyeket, azokért a téesz 
egy nádast ajánlott föl neki. Azt gondolta, hogy ez nem 
az a föld, inkább vár egy kicsit, lgenám, csakhogy a 
kárpótlási jegy értéke lement húsz százalékra, mert 
ugyebár a szabadfuiású brókerek ezt nagyon ügyesen el 
tudták intézni. Akkor ez az ember elment a léeszhez, 
visszaadta, amit kapott, bérel tőlük egy kis földet, mert
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szereti a földet és szeretne abból megélni. Azóta fél 
napokat vár, hogy jö jjön  az öreg traktor, pénzért 
fölszántsák neki a bérelt földjét. Ez az alaphelyzete az 
egykori magyar parasztságnak; alkalmazotti réteggé vált, 
proletárrá, amelyikben még mindig él a természetes 
vonzalom a kultúra iránt. Tudniillik a krumpli, a búza, a 
masánszki alma, a csörgős renét, a szőlő, a kajszibarack 
az nemcsak étel, hanem kultúra is. Mert az magától nin
csen. Titokzatos kultúra. Nekünk emellé a titokzatos kul
túra mellé kell tudnunk odaállni! Hogyan? Újra meg kell 
tanítani az embereket arra, hogy az árok azért van a ház 
előtt, hogy a vizet elvigye, tehát nem azért, hogy ott a 
pangó víz megálljon, mert a békabrekegés hozzátartozik 
a falusi romantikához. A gyümölcsfák a ház előtt nem 
azért vannak, mert széplelkű a paraszt, hanem mert elviszi 
a vizet a házról. És egyben gyümölcsöt is hoz. A szenny
vizet el kell tudni vinni a házak mellől, meg kell találni 
azokat a területeket, ahová a szennyvízbefogadót elhe
lyezhetjük. Igen ám, de mi a helyzet? A téeszek és az állami 
gazdaságok lenyelték a tartalékterületeket, a közlegelőket 
és a falvak külterületeit. TIa tehát valaki egy szennyvízve
zetéket ki akar vinni a falu határán kívülre, akkor felmen
tést kell kérnie a mezőgazdasági művelés alól, ami hossza
dalmas eljárás. A rendezetlen privatizációs folyamatok kö
vetkeztében például Nádasdladányban a polgármester, 
hogy a befogadót elhelyezhesse, a milánói tulajdonostól 
kell, hogy szolgalmi jogot szerezzen. Ez Magyarország 
helyzete, ami a vidéket illeti, az iparról most ne is beszél
jünk. Ha tehát mi elmegyünk főépítésznek valahová, 
akkor olyan stratégiai, településfejlesztési koncepciót kell 
kidolgozni, ami világossá teszi az emberek számára, ami 
egyébként nem világos. Az elektromos hálózatot azért 
kell átdolgozni, mert az még mindig a kommunista ideoló
giát tükrözi és nem az elektromosságot. Földkábeleket 
kell fektetni, nem pedig büszkének lenni arra, hogy leg
alább három- vagy négyféle különböző oszlopon men
nek a vezetékek keresztül-kasul a faluban. Az elvtársak 
nagyon büszkék voltak rá, hogy Kossuth Lajos feje fölé 
helyezték el az oszloptrafót. Az áramszolgáltató nem is 
értette, hogy miért mondjuk, hogy vigye a francba onnan 
a trafót, mert az a szikrázó, zúgó szakramentum nem oda 
való. Aztán, ha lassan megnyertük őket, akkor valamit 
lelkileg és szellemileg megértettek és kicsit odébbvitték.

Revitalizáción tehát tulajdonképpen a belső lelki
szellemi megújulást is értjük a településstruktúra általános 
megújulásán túl. Hogyan lehetséges ez? Milyen gondola
tok alapján? Milyen szemlélettel menjen oda egy fiatal épí
tész? Hogyan tudja megkülönböztetni a jót a rossztól? Mi
től látja meg azt, hogy az elektromos vezeték a tetőtartó
kon megy át az utca felett és az emberek folyton ilyen 
szárítókötelek alatt közlekednek? Hogy vegye ezt észre, 
ha ezt szokta meg? Önvédelemből kiiktatódnak ezek a 
képek, nem azt nézzük, amit kellene. Nem látjuk meg, 
nem tudjuk, hogy a nyárfasorok pont ötven évesek. Mi 
történt ötven évvel ezelőtt? Akkor vágták ki a diófákat, a 
nemes gyümölcsfákat és ültettek romlékony, haszontalan 
fákat a helyükre. Nem látjuk, hogy a romlékony nyárfák 
az utak mentén a szocializmus eredményei. Amiket rész
ben meg kell védeni, részben el kell kezdeni kicserélni.

Mitől vegye ezt észre egy fiatalember? Mit kell életre kel
tenie magában ahhoz, hogy a körülötte lévő környezetet 
képes legyen életre kelteni? A halottak kell föl ébresztenie. 
Az eleit kell fölébresztenie. Tudnia kell, hogy az elei nem 
voltak alábbvalók senkinél Tudnia kell, hogy az a világ, 
amelyet 45 év szisztemetikus munkával tönkretett, az az 
övé, és érdemes a nagy-apját és a dédapját fölébresztenie, 
hogy meghallja tőlük, hogy szól egy dal. Tessék meghall
gatni, hogy énekel egy Öreg paraszt valahol a Felvidéken, 
Bartóknak egy viaszhengerén! Ezeket a hangsúlyokat föl 
kell éleszteni! Miért? Hogy annyival előbbre tudjunk 
menni, amennyivel hátrább mentünk ehhez az értékhez 
képest. Mi ez, ha nem megidézése egy furcsa perspektívá
nak, egy különös tükörvilágnak, amely mögött a semmire 
van ítélve az, aki nem tud befelé nézni ebben a hazában?

Pap Gábor, művészettörténész 
A BÖLCSESSÉG HÁZAT ÉPÍT 

MAGÁNAK

A címbeli mondatot Salamon királynak tulajdonítják Sze
retnék bemutatni egy olyan példát, olyan mágikus eszköz
tárat, amellyel a mi korunkban is létrehozhat egy házat a 
bölcsesség. Az épület, amelyet be fogok mutatni a határ
szélen van, eredetileg persze nem volt határszélen. A Mű
vészet 1978. júniusi számában publikáltam annak a 
vizsgálatnak az eredményét, amelyről most itt beszámo
lok. Ez a templom, a veleméri, közvetlenül a szlovén hatá
ron fekszik, abban az időben nagyon szigorúan őrzött 
terület volt, az ember könnyen áttévedhetett azon a 
vonalon, ahol már lőttek rá. Ezek a határok úgy lettek 
kijelölve, hogy fizikailag nem védhetők, szellemileg kell 
hát védeni őket.

A tempóm a gótikába átfejíő román építészet terméke, 
tehát egy átmeneti korból való, a gótikus elemek már
Leni: a veleméri templom dél felől; szemben: a keleti szentélyablakon át 
belépő fénysugár útja a hajó nyugati oldalán reggel 4,40 és 5.40 között.

34


