ezekben a napokban, melyek megpróbáltatást jelentenek az
emberi lelkek számára. Részrehajlatlanoknak kell lennünk
gondolatban, ugyanúgy cselekedetben, féket kell tennünk érzelmeinkre, ugyanúgy, mint minden ügyletre, ami egyik félnek
kedvezhet a másikkal szemben.
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MAKOVECZ IMRE KIÁLLÍTÁSA
Makovecz Imre Rajzok címû kiállítását, amely ezúttal épületfotók helyett kizárólag épületekhez készített vázlatokat, tanulmányrajzokat mutatott be az Ernst Múzeum közönségének,
Francois Burkhardt építészetkritikus, a Milánóban megjelenõ
Crossing folyóirat fõszerkesztõje nyitotta meg.
Megnyitó beszédében elsõsorban azt emelte ki, hogy a
nemzetközi építészeti tendenciákat meghatározó módon külsõ,
az építészet lényegétõl idegen elvárások alakítják, nem a mûvészetbõl fakadó igények, ezért az építészet kommunikációs szerepe erõsen leszûkült. Az építés anyagi-technikai vonatkozásai
elfedik annak szellemi tartalmát és az építészet és a befogadó
közösség között megszûnt az eleven, pozitív inspirációt hordozó
kapcsolat, holott ennek különös jelentõsége lenne korunkban,
amelyben a médiák vizuális világa meghatározóvá vált a mindennapi életben, s az építészet hatékony eszköz lehetne egy másfajta világ erõteljes megjelenítésére. Makovecz Imre építészetét
azért találja nemzetközi szinten nagy jelentõséggel bíró modellnek, mert ezt a hiányt tölti be a tevékenységében alkalmazott
folyamatos párbeszéd az épület, az építés és a befogadó közeg
között. Bár csak a rendszerváltással, a diktatúrák megszûnésével
jött el egy egészen új építészeti tevékenység nyílt lehetõsége
– amely egyúttal sürgetõen felvetette a stílus, az új építészeti
formák kérdését az egykori szocialista országokban –, Makovecz
már évtizedekkel korábban készült a válasszal és volt bátorsága
folyamatosan új határokat feszegetni az építészetben. Politikai
rendszerektõl, ideológiáktól függetlenül képes volt világosan
arra figyelni, hogy mire van valójában szükségük az embereknek. Az általa kialakított – ha úgy tetszik, organikus – modell a
közösség tudatába mélyen beépült tudásra hivatkozik, amikor

nyelvébe felvette a szimbolumokat, a mitológikus elemeket.
Ugyanilyen fontos, hogy építészet a természettel is kommunikál, munkáira jellemzõ a természetben megfigyelhetõ növekedési folyamatok átértelmezése és követése, és ezáltal a környezetével való harmónia kialakítása. Ezt a kapcsolatot nem csak a
természettel, hanem az adott hely történelmével is létrehozza,
aminek jelentõs szerepe van abban, hogy az emberek tudatosítsák kötõdésüket a helyhez; a fa Makovecz Imre által gyakran
használt metaforájával élve, az emberek föld feletti életének is
az ember rejtett, nem látható gyökerei adnak folyamatos, az
azonosságát fenntartó táplálékot.
A bemutatott rajzokkal kapcsolatban Francois Burkhardt
kiemelte azok többrétegû mondanivalóját, a képi ábrázolás
mögötti utalásokat és a rajzokra írt szövegekben rejlõ újabb,
költõi jellegû megközelítési lehetõségeket. Fontosnak tartotta
említeni, hogy párhuzamot lát Makovecz témái és Gaudí mûvészetének egyik kevéssé ismert inspirációja között. Gaudít a
Barcelona melletti Montserrat hegy sziklái és kõfejtõinek drámai
látványa is erõteljesen befolyásolták a tervezésben, legjobb példa erre a Casa Milá (az épület köznyelvi elnevezése, a Pedrera
katalánul kõfejtõt jelent) tömegformálása.
Gaudí számára a természet érzelmekre erõsen ható formái
a szellem közvetlen jelenlétét jelentették, és mûvészetében is
az anyagi és szellemi világ kapcsolatára törekedett. Burkhardt
szerint ez a legfontosabb és legidõszerûbb Makovecz Imre
építészetében is, ez az, ami nemzetközi vonatkozásban is leginkább figyelemreméltó tevékenységében.
(A következõ oldalakon a kiállításon látható egyik rajzot,
a 2004-ben készült Atilla palotájá-t mutatjuk be.)
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Többen is kértek már, hogy rajzoljam meg Atilla király palotáját.
Tudom, hogy földbõl, fából, sátrakból kellett lennie, s van is
fogalmam arról, hogy milyen volt akkor, krisztus után a manicheusok, a korakeresztények, a kései Róma, a kelták építészete,
nem volt kedvem egy fiktív eklektikához. A sok tehetségtelen
rekonstrukció és még több romantika elvette a kedvem. Az
„Atlantisz rajzok” Blossfeld, Platon, Steiner, Maróti hatására belevittek egy ma is „létezõ” régmúlt világba, egy, a mait megelõzõ
fiatalabb Föld látványába. A csodálatos parasztmûvészet, Böcklin, Kleist, Bartók, Balázs Béla, Ady körbesugárzó hatása tart
fogva, a növényember, az élõ, intelligens építmények, a gravitáció viszonylagossága, a jelek lény mivolta, a bukott angyalok

kitaszítottsága, s a teremtés innensõ oldalán élõ szellemi lények
hallgatása. A. király palotája a sötét és világos egyensúlya fölött
lebegõ boglyaívû kupola, középen emelvényen négy trón áll a
négy világtáj felé. Minden trón mögött az égtájnak megfelelõ
szárnyas lény áll.ezek a lények a trónok mögötti kútban fejjel
lefelé is folytatódnak. Alteregójuk a másik világban él. A
parasztmûvészet egyik jelébõl font gömbháló fölött annak térbeli
eredete, a sötétség és világosságtérbeli, gömbre rajzoltalakja
lebeg. A palota sziklagyökerei efölött úsznak. Atilla palotája égi
palota, ahogy a vizitündérek palotájaaz aranykert (Csallóköz
mellett, a Duna mélyén ragyog. Atilla király ég és föld, a felvilág
és alvilág ura, és a négy világtáj felé mondja ki az igazságot.
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