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Bodonyi Csaba
Az elsõ tárgyalt témánk a szerves építészet mibenléte
a tervezés folyamatában, példák saját munkái alapján.
Azt szeretném megtudni, mi az a mozgatórugó, ami a
tervezés közben ott belül mûködik?
Beszéljünk elõször kicsit átfogóbban a szerves építé-
szeten túl a szerves gondolkodásról és a szerves cse-
lekvésrõl. Mind a kettõ megjelenik az építészet gyakor-
latában, s a szerves gondolkodás legfõbb jellemzõje,
így a szerves építészetnek is, hogy a természetet
használja modellként. Minden tudományos gondolko-
dás is modellekre épül: vannak olyan modellek amelyek
teoretikusak, s vannak olyan modellek, amelyek a ter-
mészetet használják modellként. Általában az ered-
ményesek azok, amelyek a természetet használják
modellként.

A szerves gondolkodás másik nagyon fontos tulaj-
donsága, hogy magát a cselekvést, magát a tárgyat,
amit csinál, vagy magát a gondolati kísérletet a dolgok
önvalójából eredezteti, tehát a saját természetébõl, a
saját belsõ törvényszerûségeibõl bontakoztatja ki, és
nem keres mintákat. Ennek az összetevõi nyilván ma-
ga a gondolkodásmód egyszer, másodszor a hely, a
hely szelleme szûkebben-tágabban, beleértve a telket,
beleértve a település-szövetet, beleértve a települést
magát és beleértve az országot. Bizonyos mértékig,
de nem kizárólagosan az anyaghasználatot is. Tehát
én nem gondolom azt, hogy az organikus építészet
feltétlenül organikus anyagokhoz kötõdik. Azt gondo-
lom, hogy a dolog természetének, tehát a saját belsõ
törvényszerûségeinek kell megfelelnie, s ha ennek más
anyaghasználat felel meg, attól az épület még önma-
gával azonos, saját magával azonosan organikusnak
kell, hogy mutatkozzon.

Az építészetben a szerves gondolkodás a stílusok-
tól való függetlenséget jelenti. A szerves építészeti
gondolkodás nem stílus. Abban a pillanatban, ahogy
stílussá válik, probléma van vele. Hisz egyrészt ahány
feladat, annyi féle képpen kell, hogy végiggondolja a
szerves gondolkodó a feladatát, és ahány ember annyi
féle képpen vélekedik a szerves gondolkodás segít-
ségével. Tehát a szerves gondolkodáson belül is alter-
natívák vannak, ez pontosan a szervességének a
sajátja.

Ezt reprezentálják a Kós Károly Egyesülés
mestereinek munkái is.
És ez így jó. A szerves építészet történetileg nem hu-
szadik századi, nem is Frank Lloyd Wrightnál kezdõdik,
hanem valamikor a népi építészeti, vagy az építészet
nélküli építészetben kereshetjük a gyökereit. A mûépí-
tészetbe lényegében Frank Lloyd Wright emelte be.
Akkor vált mûépítészi attitûddé, s attól kezdve beszél-
hetünk az organikus építészetrõl, mint mûépítészi
szellemi vonulatról. Addig pedig egy létezõ vonulat volt,

amelyet nem a képzett építészek vagy mesteremberek
mûveltek, hanem a spontán építõ közösségek, a falu-
közösségek. Ennek vannak különbözõ jelei, akár a
mediterrán égövben, akár Magyarországon, akár az
indián vagy más építészetben.

Az organikus építészetet pontosan Wright esetében
a stílusoktól való szabadulás hozta létre, vagyis minden-
féle kötöttségtõl, megtanulható tézistõl való függetlene-
dés, s ekkor került elõtérbe a hely, a feladat, a résztvevõ
személyek sajátosságaiból eredõ és összegezhetõ
építészeti gyakorlat. Ez szemben áll még a teoretikus
építészettel is (nem csak a stílusépítészettel), mely teo-
retikus építészet is tézisekre épül, és ezek a tézisek
lényegében stílusjegyekben is megmutatkoznak, s ezért
jól átvehetõk, utánozhatók, terjeszthetõk.

Az organikus építészetnek igazából nincsenek
stílusjegyei, mégis felismerhetõ a gondolkodásmódja.
Egyik jellemzõje például, hogy az organikus építész
épületei egymástól teljesen különböznek, mert feladat-
függõek. Egy teoretikus építész, mondjuk Bauhaus
vagy modernista építész épületei hasonlítanak egy-
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máshoz – felismerhetõk stílusjegyeik alapján. Tehát
az organikus gondolkodás sem formailag, sem anyag-
használatában nem kötött.

Mennyire számít a megbízóval való
érzelmi azonosulás?
Abszolút belejátszik, tehát egyik tényezõje az organi-
kus épületeknek, hogy beleépülnek a megbízói akara-
tok, a megbízói érzések, a megbízóval történt viták,
tehát az egész szituáció megelevenedik az épületben,
amely azt létrehozza, túl az eddig felsoroltakon.

Ebbõl az is következik, hogy az organikus építészet
csak regionális lehet, a hely szelleméhez kötõdik, a
településhez kötõdik, a nemzeti hagyományokhoz kö-
tõdik, de ugyanakkor az egyetemességhez is, tehát
legalább olyan mértékben tud internacionalista lenni,
mint a modernista épületek. Az furcsa, és elgondolkod-
tató tény, hogy az organikus építészet mûépítészetbe
történt beemelése Wright által egyidejû a funkcionaliz-
mus megjelenésével, amely a stílusoktól próbált szaba-
dulni, vagyis az organikus építészet és a modern funk-
cionalizmus egy gyökerû. Ezt manapság szeretik egy-
oldalúan értelmezni, mondván, hogy a modern funkcio-
nalizmus a Bauhaussal azonos, holott ezt Wrighték
és Saarinenék iskolája megelõzte 20-30 évvel.

Az organikus építészet ezenkívül független a presz-
tízstõl is. Nem arisztokratikus. Mert a hatalom kifejezése
vagy a presztízs álprobléma a számára. Nem olyan prob-
léma, amibõl építészetet lehetne csinálni. Nem vélet-

len, hogy a Wright épületei között a hatalom kifejezé-
séhez kötõdõ épületeket nem nagyon találni. A legfur-
csább probléma pedig az, amit nehéz megfogalmazni,
hogy az organikus építészet, dacára, hogy nagyon
egyéni gondolkodáson alapul, mégsem individualista.
Ez különösen nem vonatkozik az épületre. A múlt szá-
zad modernista gondolkodása volt az, amely indivi-
dualista közelítése miatt szétverte az organikus városi
szövetet. Mert nemcsak organikus épület létezik, ha-
nem organikus település is. A szervesség egyébként
inkább településléptékû; legyen az város vagy falu.

Ma inkább országos, mint regionális pályázatokat
hirdetnek az építészeknek. Tudhat-e egy Borsodban
felnõtt, onnan táplálkozó, ott dolgozó építész helyes
válaszokat adni somogyi, pécsi, szegedi pályázato-
kon feltett kérdésekre? Mennyire lehet jó az, ha egy
budapesti építész minden megyében megjelenik, s
letesz egy házat?
Azt gondolom, hogy a képességektõl függ. A képes-
ségétõl függõen igenis tud mindenki bárhova tervezni.
A kínaiak azt vallják, hogy az egyes által minden meg-
ismerhetõ. Ha valaki önmagát ismeri, a világot is megis-
merheti, ha valaki elmélyült egyfajta gondolkodásban,
akkor képes kreatívan közeledni egy olyan hely problé-
mája felé is, ahol addig nem élt, mint Wright a tokiói
szálloda vagy Jorn Utzon a Sidney-i operaház esetében.
De alázat nélkül ez nem megy, tehát azzal a hellyel
való érzékeny azonosulás, informálódás és bizonyos
fokú együttélés nélkül, történelmi ismeretek nélkül. Én
soha nem éreztem magam – tanyasi gyerekként – hát-
rányban a városi problémák esetén, gondolom így van-
nak a városiak is a faluval. A nagyon jó építészek,
bárhol is dolgoznak, sikerül tökéleteset alkotniuk.

A Káli-medencében tett látogatásunkkor Somogyi
Gyõzõ úgy fogalmazott a vándoroknak, hogy
szerinte le kell költözni az értelmiségieknek arra a
helyre, ahol dolgozik – ott kell élnie, ezer szállal be
kell illeszkednie, át kell vennie a helybeliek
szokásait, s akkor felelõsen, érzékenyen tud
beavatkozni.
Az építészeti érzékenység és empátia alkalmassá
tehet egy építészt, hogy a hely szellemével összhang-
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ban élõ alkotást hozzon létre, ugyanakkor más a hely-
zet egy tájjal hosszabb távon együtt élõ építésszel,
akinek ismeretei, életre szóló kötõdése és felelõssége
erõteljesebb, így ugyanolyan érzékenység mellett na-
gyobb esélye van az eredményes tevékenységre, sõt
a környezetével kapcsolatos, megbízásoktól független,
saját építészeti programja is kialakulhat, vagyis helyi
értelmiségként viselkedhet.

Nem individualista kicsit,
amit idegen építész tesz le egy helyen?
Az individualista gondolkodásnál az észnek a törekvé-
sérõl vagy a divatos gondolkodások érvényesítésérõl
van szó, a másik esetben az egyén médium szerepet
tölt be a természet és a feladat között, illetve önmaga
és a feladat között. Tehát elõáll egy olyan helyzet,
amikor az egyénben lévõ természeti törvények, a létre-
hozandó tárgyban vagy épületben rejlõ természeti tör-
vények és a természet egyetemes törvényei egybe-
csengenek. Ez kollektív szintre emelve a legérdeke-
sebb dolog, ez a városban jelentkezik, s én azt tapasz-
talom, hogy létezik ilyen archetipikus gondolkodás, egy
fészekrakó ösztön, egy kollektív tudattalan, amely a
településeket építészek nélkül létrehozta. Legyen az
falusi parasztság, városi polgárság, ezt a kollektív tu-
dattalant teoretikusan nem tudjuk megfejteni. Erre csu-
pán akkor tudunk ráérezni, ha egyrészt magunkat más-
részt a természetet is megpróbáljuk megismerni. Akkor
jön elõ, hogy a laikusok, az építészek és a közösség
véleménye együtt van, s nem az, hogy a szakmai diva-
tok mentén a szakma bizonyos épületekkel, épület-
csoportokkal egyetért, míg a közönség azt nem érti
és nem szereti. Ez azt is jelenti, hogy az organikus
építészet emberközpontú, s nem szakmaközpontú. A
szakma csakis segédeszköz vagy kifejezõeszköz.
Igazából az a feladatunk, hogy eltaláljuk azt a fajta
együttrezgést az emberek és a házak között, amely
köztük jön létre, nem pedig az alkotó és a ház között.
Vagyis nem folyóirat-tervezésrõl van szó, ami egyéb-
ként is manipulált, hanem az életnek való tervezésrõl,
tehát az épületek elsõ nyilvánosságáról, s nem a máso-
dikról. Az organikus építészet szerintem egyáltalán
nem fennkölt, hanem gyakorlatias, illetve önmagát a
gyakorlati problémákból és a szituációkból vezeti le.

Nem kerget fiktív célokat, nem talál ki magának teoreti-
kus pózokat, nem akar valamilyennek látszani, még
tulajdonképpen üzenni sem akar – sem az utókornak,
sem a szakmának, hanem önmaga akar lenni, ameny-
nyire lehet, õszintén és hitelesen.

Az organikus építészet jellemzõje még az ökologi-
kus közelítés. Ami sokkal inkább benne volt az említett,
spontán, építészek nélküli népi építészetben, mint a
mûépítészetben. Nyílván ebben is vannak felfogásbeli
különbségek, de úgy gondolom, hogy az ökologikus
attitûd jellemzõje kell, hogy legyen az organikus gondol-
kodásnak. Amellett van egy furcsa dolog, ami nem
minden organikus építészetre lesz jellemzõ: az a minta,
amit a természet ad: hogy a minimumra kell törekedni.
Egy olyan társadalom, amely a minimumra törekszik
az egyének és a közösség szintjén, sokkal bölcsebb
irányba halad, mint a maximumra törekvõ, tekintve,
hogy az elõbbinek van határa, az utóbbinak – ami ma
zajlik a világban, – nincs.

De csak mennyiségben való minimumról van szó,
mert minõségi értelemben gazdag és tartalmas kell,
hogy legyen.
A minõségnek különös szerepe van a mennyiséggel
szemben. A természet a saját lényeivel szemben a
minimumra törekszik. Jellemzõ példa a növények táp-
anyagfelvétele: mindig beáll az éppen a legkisebb mér-
tékben jelenlévõ táplálék-összetevõ szintjére, mert a
harmóniát õrzi, ha valamilyen tápanyagból kevesebb
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van, akkor az összes többit ahhoz igazítja. A minõség
belülrõl áll elõ ebbõl a törekvésbõl. Éppen ezért olyan
gondolkodókat is az organikus szellemi körbe sorolok,
mint Otto Frei vagy Sámsondi Kiss Béla, akikre nagyon
jellemzõ ez a minimumra törekvés, hogy minimális
anyaggal maximálisan nagy tereket fedjenek le. A ter-
mészetbõl vették a mintát; Otto Freinél ez közismert,
de Buckminster Fuller is ide sorolható, aki látszólag
mérnöki szerkezeteket konstruált. Nagyon sok esetben
a mérnöki gondolkodást is be tudom sorolni az orga-
nikusok közé. Lehetne Calatravát említeni, de másokat
is. Mert ott is az van, hogy a racionalitás olyan magas
szintre emelkedik, mint ahogy az a természetben van.
Tehát lassan misztikussá, majdnem mûvészivé válik,
önmagán túlmutatóvá. Úgy gondolom, ha egy organi-
kus építész végigtekint az életmûvén, akkor azt kell
látnia, mint Wrightnak: az akármilyen gazdag is, az
egyes mûvek nagyon különbözõek. Attól is válik gaz-
daggá az életmû. Ugyanakkor az is jellemzõ rájuk,
hogy sehol másutt nem lehetnének. Tehát a hely szel-
leme inspiratív eszköz egy épület létrehozásában; biz-
tos, hogy ha valaki erre odafigyel, akkor olyan ered-
mény születik, ami máshol nem jönne létre, mert ha
szervesen jelenik meg, akkor másutt ugyanaz nem
hívható elõ.

És még egy nagyon fontos dolog: a hely szellemét
csak akkor tartom hitelesnek, ha az megfordítva egy-
úttal a szellem helye is.

Azt gondolom a saját munkáimról, hogy azok kísér-
letek valamilyen módon, nagyon is függnek a helyszín-
tõl, a szituációtól, ahol létrejöttek. Nem sorolnám ide
a templomokat, azok bizonyos konzervativizmus miatt
nálam nem sorolhatok ebbe a kategóriába. De határo-
zottan állítom, hogy a legtöbb épület, középület, amit
terveztem, abból a helyzetbõl próbált megszületni,
abból a helyszínbõl próbált táplálkozni, ahol felépült.

A templomok esetében
ezek mind megadott helyszínek voltak?
Igen, sajnos mind elõre eldöntött helyszínen épült.

Ez nem okozott nehézséget?
Dehogynem. Politikai megszorítások miatt ezek a tel-
kek soha nem voltak olyan hangsúlyosak és jól meg-
választottak, mint a régi templomoknál, ahol nagyon

körültekintõen találták meg a település legfontosabb
helyét, itt meg senki nem akarta, hogy épp ott legyen a
templom. Sajópetriben is egy parasztház helyén, egy kicsi
saroktelekre került. Saroktelken van az encsi templom
is, ilyen szempontból legalább több mint egy foghíj.

Amit én nagyon fontosnak tartok, az a település-
szintû organikus gondolkodás, ezzel kapcsolatban
nagyon sok pályázatot rajzoltunk, elég sokféle cikket
írtunk. Ez egy különös probléma, amit szerintem az
jellemez leginkább – és ez lelkiismereti kérdés –, hogy
az organikusan, azaz tervezõk, városrendezõk nélkül
létrejött települések sokkal jobbak, mint a tervezettek.
Egyetlenegy tervezett településrész sem tudja azt a
színvonalat elérni, mint a nem tervezettek. Ez nyílván
azért van, mert a nem tervezett településeket az élet
teljes mûködése hozta létre, a tervezetteket pedig az
életrõl való tudás, vagyis egy szükségszerûen leszû-
kített, korlátozott tudás. Az élettõl idegen politikai, gaz-
dasági akarat, vagy presztízs semmiképpen nem tud
meghitt településrészeket teremteni.

A közösségek is szétestek, meg az értékrend, ami
régen egyenes gerincet adott az embereknek. A falvak-
ban régebben volt olyan közösség, ami egységes kultú-
rát hordozva megteremtette a saját építészeti arculatát.
Ugyanez a polgárságnál is látszik, hogy megteremtette
a saját tereit és saját épületeit.

Legérdekesebb a terek problémája, mert a múlt szá-
zad modernista gondolkodása és individualista hozzá-
állása nem teremtett építészeti tereket. Azokból a terek-
bõl élünk, amelyeket ezt megelõzõen hoztak létre. Ter-
vezett térre Magyarországon egy kísérletet tudok csak,
a salgótarjánit, amely részben sikeresnek mondható.
Mindenképpen sikerült ott egy városmagot létrehozni,
de azt a szintet, amit például a felvidéki városokban
láthatunk, ez sem tudja. Tudniillik ahhoz, hogy egy
ürességet elfogadjak, és azt valamilyen egységes gon-
dolattal építsem körbe, ahhoz közösségi gondolkodás
kell. Ha én a középkorban egy idõben élt építészek
épületeit egymás mellé rakom, abból tudok teret csinál-
ni. Ha ma élõ 50 építész termékeit összerakom, abból
valószínûleg nem lesz egységes tér. Az egymást köve-
tõ stílusok mögött egységes, archetipikus gondolkodás
volt, amely összehozta a különbözõ korszakokat, le-
gyen akár 500-600 év különbség is a megvalósult épü-
letek között. Tehát egy-egy román, barokk, eklektikus
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épület jól megfér egymással – kivéve a modern épüle-
teket. Van, amelyik megtalálja a helyét, az érzékenyebb
építészek megtalálták a saját helyüket ilyen közegben,
de valószínû, hogy a saját munkájukat nem individu-
alista módon kellett értelmezniük.

Szóval úgy gondolom, az organikus gondolkodás
legnagyobb kihívása a település, hogy a hosszú idõ
alatt természetes módon nõtt települések hangulata,
atmoszférája, emberi jellege, használhatósága hogyan
modellezhetõ, amikor nagy együtteseket kell létrehozni.
Hogy egy lakótelep mennyivel szegényesebb, mint egy
régi városrész, arról nem kell beszélni.

Mi a véleménye Dunaszerdahelyrõl?
Látta a városközpontot, amelyet Makovecz
irányításával építettek?
Nem láttam. De Komáromban jártam a múlt héten. A
felvidéki városokban az önálló szlovák nemzeti öntu-
dattal rendkívül nagy gondot fordítottak arra, hogy a
városokat rendbe hozzák. És ezek ma már tényleg
városszervezõ erejû terek Pozsonyban, Kassán, Bárt-
fán vagy Besztercebányán, de Komáromban és állítólag
Poprádon is, amit nem láttam. Ha ezeket leltározom,
és körülnézek Miskolcon, ahol élek, hát komolyan el
kell gondolkoznom a különbségen, hogy nálunk ez
miért nem jön létre.

Az organikus építészetet én tágabban értelmezem
annál, mint ami ma ilyen néven Magyarországon törté-
nik, akár a Kós Károly Egyesülésben. Beleértem a mû-
építészet mellett a népi építészeti és spontán építészeti
vonalat is, beleértem Frank Lloyd Wrightot is (õt nyilván-
valóan mindenki beleérti), de Alvar Aalto munkáit is. És
még vannak néhányan, akiket bátran idesorolhatunk,
nemcsak a lexikonok. Én az Alvar Aalto féle érzékeny,
emberközpontú építészetet nagyon nagyra tartom.

Az organikus gondolkodás inkább keleti filozófiához
kötõdik, mint a nyugati gondolkodáshoz és hát termé-
szetesen nem a pénzrõl szól. A nyugati gondolkodás
elsõsorban anyagi, a keleti sokkal inkább szellemi irá-
nyultságú. Az organikus építészet ezért természete
szerint keleti. Ha jól meggondolom, nem igényel drága
anyagokat, és semmiképpen nem hódol be a divatnak,
a pénz uralmának vagy akár a bürokráciának. A nyugati
gondolkodás attitûdje, hogy mindenütt ugyanazt kell
megvalósítani, mert úgy gondolja magáról, hogy a kul-

túrát egyedül õ képviseli. Jellemzõ, hogy ahol történel-
mileg megjelent a nyugati civilizáció, ott egyrészt a
helyi, bennszülött kultúrának lõttek, mert az európaiak
a felfedezett földrészekrõl úgy gondolták, hogy az az
övék: levelet küldtek a királyuknak, hogy felséged biro-
dalma egy újabb földrésszel gyarapodott – miközben
az másé volt. És elnevezték a hegyeket a saját nyelvü-
kön, nem vették át a helyiek szóhasználatát sem. Elég
furcsa elgondolni ugyanezt fordítva. De a saját kultúrá-
juk részének is tekintették, ahogy ez az átkereszte-
lésbõl látszik. Úgye, az elsõ gesztus az ember szüle-
tésénél, hogy nevet adnak neki, megkeresztelik saját
hitük, saját kultúrájuk számára. Így lesz a Csomolung-
mából Mount Everest.

Térjünk át a Miskolci Mûhelyre. Hogyan fogalmaz-
ható meg a Mûhely egykori szellemisége, és vajon
azok a fiatalok, akik azóta már saját mûtermükben
mai fiatal munkatársaikkal dolgoznak, a szerves
építészet nyomdokain járnak-e?
A Miskolci Mûhelyt egy mikroklíma iránti vágy, az
együtt-maradás érzelmi ösztöne és egy különbözési
vágy hozta létre, az akkori politikai, bürokratikus, tech-
nokrata berendezéstõl való tudatos elkülönülés, de
semmiképpen sem valami közös szellemi bázis. Ké-
sõbb sem jöttek létre tézisszerûen megfogalmazható
jelmondatok, inkább a minõség iránti elkötelezettség
és az ez irányú szervezõdés. Egy sajátos életforma a
kollektív házban és egy sajátos együttdolgozás és
együttgondolkodás, de mindvégig ott volt az a Plesz
Antaltól örökölt gondolat, hogy mindenkinek saját ma-
gához kell végül eljutnia, nem pedig egy guruhoz hason-
lítani. Nem is akart guru lenni ilyen szempontból senki.
Se Plesz Antal, se Ferencz István, sem én. Nem mon-
dom, hogy nem akartuk befolyásolni ezt a folyamatot,
de abban összhang volt, hogy mi is ezt akartuk, amit
õk, bár 10 év korkülönbséggel (hússzal Plesz Antal
esetében), de lényegében ezt a mikroklímát akartuk
megteremteni. Furcsa módon ez egy nagy tervezõiroda
részeként egy bizonyos határig ment, azután a termé-
szetes növekedés természetes gátakat teremtett és
természetes ellenállást is. Látszott, hogy a tervezõ-
vállalaton belül 25%-nál nagyobb helyet ez a minõségre
törekvõ, kreatív szellemiségû csapat nem tud elfoglalni,
mert magára haragítja a többieket. A 80-as évek végére,

Erdõbénye, Magita fogadó Tokaj, Toldi fogadó
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10 év után kiderült, hogy az egész vállalatot átalakítani
nem lehet, mert akkor az egész struktúrát át kellett
volna alakítani. Ez megtörtént 90-ben, de azt eredmé-
nyezte, hogy nem maradt együtt a társaság, hanem
atomizálódott. Ez természetes is, ha meggondoljuk,
hogy a mi munkánk mûterem szintû egységeket felté-
telez és egyáltalán nem szükséges hozzá egy nagy-
üzem, ahol párhuzamos folyamatok folynak egymástól
szinte függetlenül. Egy mûterem nagyságú egység kell,
ahol mindenki annak az egy vagy két tervnek a meg-
születésén munkálkodik és nincsenek egymást kioltó
és egymástól idegen folyamatok. Ugyanakkor elve-
szett a nagy tervezõvállalatnak az az elõnye, hogy
egybetartott embereket, spontán kommunikációs fóru-
mot teremtett, illetve mûködtetett szakmai fórumokat.
Az egyes generációkat egymás mellett éltette, és ez
termékeny együttélés volt. Ez most hiányzik.

Tudni kell, hogy a Miskolci Mûhely a Mesteriskolá-
hoz is kötõdött, mint az egyetlen országos szinten
elismert továbbképzési formához: egyrészt úgy, hogy
elvégeztük, másrészt úgy, hogy a mesterek is voltunk,
s így a fiatalok harmadik generációja is részese lehetett
annak a természetes, szellemi emberré válási folya-
matnak, amelyet a kínaiak úgy fogalmaznak meg, hogy
az ember elõször megszületik a szüleitõl, aztán a taná-
raitól, végül mestert választ, és lényeges, hogy önmaga
és mások mestere lehessen. Azt mondhatom, hogy
ezen én is átmentem, mások is; de nem látok rá bizto-
sítékot, hogy így folytatódik-e tovább. Mindenesetre
megjelent már a negyedik generáció is, akik bizonyos
mértékben kötõdnek a nálam 10 évvel fiatalabbakhoz.
Hogy mennyire szerves vonulat a Miskolci Mûhely, arra
inkább azt mondanám, hogy egymással rokonszenve-
zõ építészek csapata. De megérintett sokakat. Nagy
mértékben megérintette Ferencz Istvánt, Rudolf Mihályt,
városépítészetben Horváth Zoltánt és Szõke Lászlót –
gondoljunk a mezõkövesdi Hadas településre. Telepü-
lésszinten biztos, de építészeti téren is vannak olyanok,
akik ehhez a körhöz közel állónak tekinthetõk. Fõleg
akkor, ha tágan értelmezzük az organikusságot.

A Miskolci Mûhelyt az organikus építészethez köti
a belsõ tér kiemelt fontossága. Ennek felismerése
Wrightnál megtörtént, sõt Lao-cénél megtörtént (Wright
is rá hivatkozik). A Miskolci Mûhely hozzátett az orga-
nikus gondolathoz, hogy azt városi szinten elemezte,
amire még Wrightnak sem voltak igazi válaszai. Az
organikus városfejlesztési modell tekintetében komoly
eredmények születtek, elsõsorban nemzetközi város-
építészeti tervpályázatokban tetten érhetõen. De ennek
a szemléletnek komoly hatása volt a városépítészeti
tevékenységre, beleértve a késõbb ebbõl kifejlõdõ fõ-
építészi munkákat is. A teret egyben taktikai elemként
is használtuk abban a korban, amikor az anyagi megkö-
töttségek és tipizálás erõs kötöttséget jelentett. Takti-
kai elem volt egy anyagilag kiszolgáltatott korban, mivel
a tér az, amely egyedül és kizárólag az építész döntési
kompetenciájába tartozik. Az építészeti térrel való bá-
násmódnak függetlensége és szabadsága lehet bár-
milyen kötött korban.

A generációs átöröklés borzasztóan fontos minden
mesterségben. Meg tudom mondani egy tervzsûrin
ülve, hogy kinek volt mestere, kinek meg nem. A legha-
tározottabban lehet látni a terv kultúráján, mélységein,
felesleges sallangjain, amiket egy mesternek kell
leszabdalnia. Ennek a szakmának nincs is más útja,
mint a mester-tanítvány viszonyon keresztüli fejlõdés.
Az a fiatal – legyen bármilyen tehetséges –, aki nem
áldoz arra idõt és energiát, hogy egy mester mellett
tanuljon, igazából nem tud a szakma mélységeirõl.

Az ön mestere Plesz Antal volt. A vándoriskola
jelenlegi struktúrája szerint hat mestere is van
egy fiatalnak.
Én olyan Mesteriskolába jártam, ahol egy mesterem
volt, akit én választottam. Ez elegendõnek is bizonyult.
A mesteriskola nem arról szólt, hogy különbözõ szak-
mai attitûdökkel ismerkedjen meg az ember, hanem
egy nagyon intenzív, leplezetlen és kiszolgáltatott szel-
lemi viszonyt jelentett egy fiatal meg egy idõs építész
között. Ez csak akkor hatékony, ha teljesen nyitott és
teljesen õszinte és túlmutat a mindennapi feladatokon.
Tehát nem együttmûködést, inkább egyfajta együttélést
jelent. De történelmileg is így volt ez. Az inas és a
mester viszonya is több volt egy céhnél, vagy egy
mûhelyben – ahol esetleg sepregetéssel, gyerekringa-
tással és egyéb mellékes cselekvésekkel egészült ki.
Mindig a bizalom arányában bõvítették azt a tevékeny-
ségi kört, amit a fiatal megtehetett. Közben a mester
élesen figyelt, s el kellett hogy kapja azokat a pillana-
tokat, amikor az önmagára találásban be tudott segíteni.
Ez lehetett erõteljes vita, durvának tûnõ beavatkozás,
és lehetett simogatás is. A mesteriskolában ez meg-
változott, csak az én idõmben volt még így. Ma ott is
van egy széles körük a mestereknek, egy másik körük
a tanítványoknak, s szinte egy kalapból húzzák ki
egymást.

Ez pályázatonként ismétlõdik.
Biztos az a szándék, hogy minden mester mindenkihez
tartozzon. Szerintem a többnejûség itt se mûködik. Az
lehet, hogy egy fiatal kipróbál több mestert, mert nem
tudja eldönteni, hogy milyen irányba akar fejlõdni, de
biztos vagyok benne, hogy egynél ki kell kötnie a végén.

Tokaj, Dobogó Pincészet
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Tehát a hat mestert soknak tartom. Nem a számuk miatt
elsõsorban, hanem mert fél év nem elég arra, hogy ez a
meghitt emberi viszony kialakuljon. Pedig ez az a kö-
zeg, amelyen keresztül a tudás, az ismeretek közleked-
nek. Olyan hosszúnak kell lennie a tanítvány-mester
viszonynak, hogy szinte megúnják egymást és az az
igazság, hogy ez valamilyen konfliktussal kell, hogy
végzõdjön. Egyrészt az együttdolgozás során olyan
szoros érzelmi viszony alakul ki, másrészt a szakítás
mindenkit megsebez valahol – a mestert is, a tanítványt
is. De a tanítványnak a szakítás szükségszerû lépés,
a mesternek mindenképpen fájdalmas, hiszen olyan,
mintha a saját gyermeke hagyná ott. De muszáj kirepülni
a fészekbõl, és aztán a visszarepülés is megtörténik.
Az én esetemben ez barátsággá alakult Plesz Antallal,
és ugyanolyan intenzív, mint régen. A nálam fiatalab-
baknál is láttam ilyen eltávolodást, és látok egy új köze-
ledést is, tudom, hogy ez így mûködik.

A mesterválasztásnak nem csak ez az eleven for-
mája van, az embernek az olvasmányain, az érdek-
lõdésén, a családi kapcsolatain keresztül is lehetnek
mesterei. Akik a szellemi fejlõdéséhez valamilyen
építõkövet hozzá tudtak tenni. Fel is tudok sorolni néhá-
nyat: Lao-ce, Sámsondi Kiss Béla, Weöres Sándor,
Hamvas Béla. József Attilától Ady Endrén át sok em-
bert tekinthetek mesteremnek. Van, akinek Jézus a
mestere.

Két nagy témánk még a fõépítészi tevékenység,
és a hagyomány értelmezése az építészetben.
Amikor a ma becsült értékek, különösen a település-
szintû értékek létrejöttek, akkor nem hogy fõépítész
nem volt, de még építész sem. Hanem volt valami,
amit ma építészeti kultúrának nevezünk, volt építészeti
közmegegyezés, nem a profiké, hanem mindenkié: a
faluban a parasztoké, a városban a polgároké. Ha ez
most megvolna, nem lenne szükség fõépítészre – de
ez a kultúra elhalt.

Szakmán belül eltorzult, azon kívül meg megszûnt.
A szakmán belül az individualizmus felé ment el a
dolog, az úgynevezett fejlõdés, a tömegkultúra pedig
a népzenével, a mesékkel, a spontán tánccal együtt
úgy tûnik, hogy kihalt. Most ezt a kultúrát kellene a

fõépítésznek hivatalból, profi módon pótoln, mint olyan
valakinek, aki ezt a kultúrát képes felismerni és tovább-
adni a tanultsága alapján. Képes különbségeket tenni,
ráérezni egy helyre, képes ezt a kultúrát a mai építési
folyamatokban újraéleszteni – egyrészt mint hagyo-
mányõrzést, másrészt, mint új dolgok terjesztését.
Tehát a fõépítész missziót tölt be egy település éle-
tében, felelõs a hely színvonalának emeléséért. A fõ-
építész nem lehet individualista, ami az építészek
között esetleg elfogadható, egy fõépítész számára a
város nem lehet expo jellegû képzõdmény, ahol egy-
mással versengõ épületek sorakoznak, hanem egysé-
gesen magas színvonalú, ugyanakkor sajátos karaktert
hordozó közeget kell megteremtenie, ami az átlag-
épületek sokaságán múlik.

Cesky Krumlov kis reneszánsz város. Ilyet nem
lehet tervezni, és nem tudom, hogy melyik épületet
lehet kiemelni, talán a katedrálist meg a várat. A többi
egy nagyon magas szintû átlag, térszerkezetében is
egységes kultúrára törekvõ. Baromi szorosan vannak
itt a házak egymás mellett, mert kevés volt a hely, de
a nagy teret keményen kihagyja. Akármilyen szûkös
is a völgy, ahol fekszik, a térre szükség volt, az szer-
vezi az egészet.

Tehát a fõépítésznek mindazokat az anyagiakon
túlmutató szempontokat fel ismernie és tudnia kell
érvényesíteni egy településen, amelyeken a telepü-
lésszerkezet, és az erre épülõ házak építészeti karak-
tere múlik. Tudnia kell, mi az, ami folytatásra érdemes.
A fejben egy építészeti tipológiát kellene hordoznia.
Amikor találkozik egy építési igénnyel, azt az õ tudásá-
val kell ötvöznie. Minden építési feladatot, legyen az
kapu-csere, portál vagy egész épület, szentnek kell
tekintenie, s alkalomnak arra, hogy valami megszüles-
sen a város érdekében. És erre rá kell tudnia bírni az
építtetõt is. Úgy gondolom, hogy az elsõ fõépítésznek
mindig nehéz dolga van, a másodiknak könnyebb, a
harmadiknak még könnyebb, a negyedikre talán nem
is lesz szükség.

Feléleszthetõ az építészeti kultúra az építtetõben,
aki korlátozott pénzügyi keretben gondolkozik?
Bízom benne, hogy bizonyos mértékben feléleszthetõ,
persze itt nagy erõk mûködnek, amelyek eltérítik az
embereket. Nagy erõ a pénz uralma, és nagyon kis
erõ a környezeti értékteremtés igénye. Ez egy küz-
delem a pillanatnyi és a hosszútávú érdekek között,
az identitás és a globalizációs folyamatok között, a
regionális értékek és az internacionalista törekvések
között.

A fõépítészek 3-4 évre becsülik, mikor már
meghallják a hangjukat a városban, s 10-12 évre,
amire ennek látható az eredménye.
Én csak a tokaji gyakorlatomat tudom átlátni, az való-
ban 10 év után eredményezett erõteljes, érzékelhetõ
változást. Azt szoktam mondani, a városnak fel kellene
zárkóznia a hatputtonyos aszúhoz, s ehhez 10 éven-
ként lehet egy puttonnyal bedolgozni a városba, tehát

Tokaj, Dobogó Pincészet
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Tokaj majd 2050 körül éri el azt a színvonalat, amit én
szeretnék.

Lehet, hogy jön egy új fõépítész, aki más irányt
követ, és ellentétes folyamatok erõsödnek fel?
Garancia-e a fõépítész arra, hogy a település
értékei gyarapodjanak?
Az nem biztos, hogy ahol van fõépítész, az jó. Nagyon
sokan hivatalnoki munkának tekintik a saját felada-
tukat, jogszabályokat sorakoztatnak fel maguk mellett
és szakmai érvek, meggyõzés, érzékenység és rá-
hangolódás helyett paragrafusokat citálnak. Jogilag
bármi rendben lehet, attól még lehet építészetileg za-
varos és értéktelen.

Ma már ott tart a tokaji városlakókkal a kapcsolata,
hogy megállítják az utcán egy-egy kérdéssel.
Ez most valóban elkezdõdött, a helyiekben is felébredt
a felelõsség a saját házzukkal kapcsolatban, õk is
akarnak hozzá tenni valamit az eredményekhez, ezért
maguktól keresnek meg. Sok esetben majdnem mûve-
zetés szinten konzultálunk egy-egy épülõ ház mellett.
Nem mondom, hogy ez teljesen általános, vannak
építési engedély nélküli házfestések és építkezések
is. Különösen a betelepülõk azok, akik nem érzik a
hely, pontosabban a saját maguk tevékenységének a
fontosságát, a velem való egyezttés szükségét. De
van aki éppen azért jön ide, mert a hely vonzó, ha ez
korlátokat szab is az õ szabadosságának, és igyekszik
nem kirívóan viselkedni és az értékeket gyarapítani.

Tokaj hagyományai, történelmi múltja milyen
városfejlesztési lépéseket engednek meg?
Minden városnak saját genezise van, ez bizonyos mér-
tékben ugyan hasonló, de elõször ezt kell megfejteni,
majd amikor sikerül, ezt kell folytatni. Ennek több szint-
je van, az egyik leglényegesebb dolog a természeti
adottságok, az ebbõl levezethetõ városszerkezet, az
utcák és terek hálózata, ahogy az folyamatosan, álta-
lában egy magból kiindulva, burjánzik, mint egy tele-
vény. Ilyen érdekes dolognak tartom, hogy a hagyo-
mányos városok utcahálózata az általában Y-elágazá-
sú, mint egy falevél. Tehát hasonlít egymáshoz a fák
erezete, az emberi érhálózat, és a utcák hálózata is
folyószerû; tehát amiben áramlik valami, az ugyanazt

a szerkezetet hozza létre. Sosem jön létre magától
derékszögû keresztezõdés. Ugyanakkor nem mondom
azt, hogy feltétlenül a hagyományos szerkezetet kell
folytatni, ennek vannak transzponált, fejlettebb változa-
tai. Elõször jöttek a derékszögû elágazások, amiket
lámpázni kellett, mert nem mûködött, a legújabb válto-
zat – ami mindkét szintû fejlõdést biztosítja – a körfor-
galom. Amikor rájövünk arra, hogy a derékszögû elága-
zás nem jó, és csinálunk körforgalmat, akkor nem te-
szünk mást, mint visszatérünk a hagyományos válto-
zathoz úgy, hogy a korszerûség is benne van, t ezzel
csupa önvezérlésû Y-elágazású csomópontra bontot-
tuk szét, Minden leegyszerûsödik, egyirányú forgalmak
vannak. Azt akarom ezzel mondani, hogy a dolgok
természetes mûködésének felismerése nem jelenti
azok utánzását, hanem a megértését és újraalkal-
mazását.

A hagyománynak sok más eleme is van, a lépték,
az anyaghasználat, a térarányok, a részletek, a kerí-
tések, az ablakok díszei, azok méretei, bizonyos vá-
rosi terekben kialakult szokások, amelyek inkább tár-
sadalmi hagyományok már. Úgy vagyok a hagyomány
és a korszerûség kapcsolatával, hogy ami új, azt
újszerûen kell megoldani, de ami régi, azt nem feltét-
lenül. Akik a múlt században repülõgépet terveztek,
új megoldásokat kellett keresniük. De ha egy gombot
kell felvarrni egy ingre, arra van egy több évszázada
bevált módszer, nem kell újat kitalálni. Egy lakóépület
esetében sem, mert az nagyon régen kimunkált dolog.
Sokkal jobban érzik magukat az emberek egy régi
házban, és otthonossá tudják tenni maguknak több
évszázad után is, legyen az parasztház vagy polgári
ház. Pont a történelmi sugárzása miatt ad többletér-
téket. Ami miatt a hagyomány még nagyon fontos,
hogy a város történelmünk tárgyi lenyomata. Tehát
identitásunk tárgyi bizonyítékaival van körbevéve,
épületekkel, amelyekhez történetek kötõdnek. Az egy
idõben létrejött negyvenezres avasi lakótelepbõl a
történelem hiányzik, és sajnos úgy tûnik, hogy a kon-
cepció zártsága miatt nem is rakódhat rá a történelem.
Tehát egy múlt nélküli és jövõtlen lakóhely, nem tud
a történelem tárgyi lenyomata lenni. Magyarul: egész
nemzedékek nõnek fel úgy, hogy nem találkoznak a
történelem építészeti formáival.

Miskolc-Tapolca, Barlangfürdõ Miskolc-Tapolca, Barlangfürdõ
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Csoda, hogy ebbe a zárványként létezõ
városrészbe be tudott ékelõdni
Ferencz István templomegyüttese.

Az egyfajta másság, olyan építészeti minõség, ami
nem is az idõt fogja jelképezni, hanem az építészeti
kultúra magasabb szintjét. Egy új városhoz (mondjuk
Tiszaújvároshoz vagy Dunaújvároshoz) képest azért
fontos történelmi városban felnõni egy gyereknek, mert
a történelmet tárgyi értelemben megtanulja. Aki egy
lakótelepen nõ fel, az nem találkozik vele, csak amikor
elmegy Olaszországba és Sopronba. Ezért nem szabad
bontani, a térbeli hagyományokat meg kell õrizni, mert
az a történelem megõrzése.

Van olyan álláspont, amely a történelmi romok
egykori tömegeit vasbeton lemezekkel vagy
légiesebb szerkezetekkel próbálja megidézni.
Azt állítják, hogy meg kell tudni különböztetni a
régitõl, amit ma teszünk hozzá.
Ez az Athéni Kartának megfelelõ gondolkodás a tár-
gyakról, az épületekrõl. Bevallottan az anyagot tekinti
elsõdlegesnek, és nem a teret. Nem a dolog szellemét,
hanem az anyagi valóságát, s ezt didaktikusan be akar-
ja másoknak mutatni. Ezzel szemben áll az olyan meg-
újítás, mint a sinto szentélyeké Japánban, melyeket
25 évenként újraépítenek. Azt is mondhatnám, hogy
az emberi sejtek is hét évente kicserélõdnek anélkül,
hogy a saját identitásunkat elvesztenénk. Az anyag
kicserélõdik, a személyiség megmarad. Ha egy élõ,
mûködõ térben kell mozogni, s nem heverõ romok kö-
zött – sokkal élõbb a dolog. Én nem tartom hamisnak,
ha a teret elsõrangúnak tekintve rekonstruáljuk annak
teljes valóságát, mert a szellem fontosabb, mint az
anyag. Hadd mondjak egy példát, ami azt is mutatja,
hogy mennyire tudathasadásos a mai építészeti
közigazgatás, amely a mûemlékeket, a régi építészetet
kultúrának tekinti, a kortárs építészetet meg nem. Ezt
demonstrálja az is, hogy egyik a kultusz-minisztérium-
hoz tartozik, a másik hol ide, hol oda. Tíz év alatt
most az ötödik minisztériumnál van, ami a zenére vagy
irodalomra vonatkozóan nyilvánvaló abszurditás lenne.
Még abszurdabb helyzet adódik, ha valaki egy mû-
emléki kastélyban egy belsõ falon ki akar bontani egy
ajtót, fél évig járhat az engedély után. De ha valaki
Miskolc-Tapolcán egy kastélyt – általa klasszicistának
mondott, amúgy pedig eklektikus-zûrzavaros stílusban
– akar felépíteni, azt minden további nélkül megteheti.
Ez elég furcsa helyzet. Ugyanakkor nem vagyok híve
a Patyomkin-falként használt régi építészeti elemek-
nek. A régi házakon, egy-egy nagyobb középületen
több stílus jegye is megtalálható, mert egyszerûen
mindenki a saját korát hozta természetes módon. Amíg
a stílusok mögött lévõ archetipikus gondolkodás
összefogja a házakat, addig nincs is baj sem az utcák
és terek szintjén, sem a részleteket illetõen.

Milyen kihívást jelent az a legutóbbi léptékváltás,
hogy Tokaj után az egész világörökségi terület

fõépítésze lesz? Ez inkább egy új szervezet
felépítését jelenti, mintsem egy újfajta hozzáállást.
Jól összefogott csapatnak kell a háttérben állnia,
hogy a nagyobb tájegység szakmai irányítása
sikeres legyen.

Egy regionális feladat meghaladja egy ember idejét és
képességeit. Csak csapatmunkaként képzelhetõ el.
Eredményesen úgy mûködhet Tokaj-Hegyalján, hogy
minden egyes településnek van saját fõépítésze, és
õk képesek összefogni. Bizonyos elveket meg lehet
fogalmazni, ami általában az egész tájra vonatkozik,
például színezésben. Nemrég jöttem rá, hogy a hagyo-
mányos színezés a földfestékeken alapult. Meg fogom
csinálni, hogy egy színkártyából kitépkedem az összes
olyan színt, amit földfestékbõl nem lehet kikeverni.
És az lesz a tokaj-hegyaljai színkártya. A rendezési
tervek külön-külön készülnek, de jó lenne, ha a kultúrtáj
miatt a külterületi szabályozás egységesen történne.
Különbözõ irányokat meg lehet szabni, mint hogy a
kábeleket dugjuk be a föld alá.

A népmûvelõtõl az agronómusig sokkal több
szakmát át kell fogni a tájjal ennyire szoros
szimbiózisban élõ településeknél.
Van ennek egy interdiszciplináris vetülete nyilván, több
szakmát érintõ ügyek ezek, beleértve a vízgazdál-
kodást, a környezetvédelmet és a mezõgazdaságot;

Miskolc-Tapolca, Barlangfürdõ
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a szõlészet, borászat és egyéb rangos szakmák dol-
gait kell itt koordinálni; a kultúrtáj nem csupán építészeti
ügy. Ez a legnehezebb, mert Magyarországon külön-
bözõ minisztériumok különbözõ, összehangolatlan tör-
vényekkel látják el a saját területüket, amit senki nem
koordinál. Lehet, hogy egy kultúrtáj esetén ez fõépí-
tészi vagy politikusi feladat vagy mind a kettõ.

Tokajban ki készíti a rendezési tervet?
A mai településrendezésõk mennyire érzékenyek,
mennyire körültekintõen készítik elõ a város
fejlesztésének évtizedeket meghatározó döntéseit?
Azt látom a zsûriken, hogy egy jogszabályi terror folyik
rendezés címén; ülnek a szakemberek a rajztáblák
meg a zsûrik elõtt és jogszabályokat vagdosnak egy-
más fejéhez. Ha már egy rendezési terv jogilag rendben
van, mert a közgyûlés jóváhagyta, akkor mehet a
végrehajtás – akármilyen rossz is az. Egyszerûen ma
sincs nyitott metodikája a településrendezésnek. Az
lenne a kiút, hogy a szerkezeti tervekig kellene egy
egylapos rendezési tervet csinálni, a többit rá kellene
bízni a városi fõépítészre, a város lakosságára, mert
állítom – szemben a rendezési tervek mai gyakorla-
tával –, hogy az építészeti minõség nem kormányzati,
hanem önkormányzati ügy. Volt már kormányzati ügy
egy ideig, látjuk mi az eredménye. Maga a jogszabály-
rendelet és a paragrafusok országosak, igaz, hogy helyi
rendeletet lehet mellé rendelni, és ezt a közösség elfo-
gadja. Ugyanakkor egyetlen olyan törvényünk sincs,
sem építészetben, sem városépítészetben, amely a
minõséget garantálná.

Sok rendezési terv a saját identitását sem ismeri
fel, itt van például a miskolci, amely a Szinva-patak
városi szerepét nem érti. Belenyugszik abba, hogy ez
a földrajzilag nagyon fontos elem, amire a város szerve-
zõdött, szennyvízcsatorna lett. Nem úgy kezeli, hogy
ez a város humán tengelye, amire sokminden rászer-
vezhetõ, hanem elfogadja, hogy ez egy csatorna. A
rendezési terveket létrehozó szellemi kapacitás sokkal
szûkebb annál, mint ami elmélyült munkához szüksé-
ges. A tervezõk kéthetente 3-3 új tervet hoznak be,
látjuk a zsûriben, hogy még a rétegvonalas térképek
is hiányoznak spórolás céljából. Hogy jutna akkor idõ
a település lelkületének, építészeti tipológiájának meg-
fejtésére, csak a szakmai rutin érvényesül, ami minden
települést egyformának tekint. Vannak kivételek, de
azok nem ilyen hatékonyak.

Sokszor a legészszerûbb beavatkozást is
lehetetlenné teszi a szabályozás.
Igen, a rossz szabályozás. Az sem tudná betartani,
aki kitalálta. A másik probléma, hogy az életet akarják
megtervezni. Voltak modernista kísérletek, ahol azt
mondták, hogy az építészet az életet is szabályozni
fogja. Ez marhaság, az építészet sose fogja az életet
szabályozni, az a jó, ha ezzel nem is kísérletez, hanem
alázattal szolgálja.

Az építészeti magatartást valahogy megfertõzte a
képzõmûvészeti magatartás, amely jellemzõen önmeg-

valósító és nem szolgáló. A képzõmûvésznek nem
kell szem elõtt tartania semmiféle közvetlen és meg-
másíthatatlan hatást. Nincs ilyen felelõssége az ember
vagy környezet iránt. Egy város esetében avantgard
szemléletre, önmegvalósításra, valami új utópiára töre-
kedni (az összes utópisztikus törekvés rosszabb ered-
ményre vezetett, mint amilyen a régi volt) felelõtlenség.
Építészeti magatartás az, hogy megértem egy település
értékeit és a természetét építészetileg értelmezem.
Mert mindenki felfogja, aki ott lakik, csak éppen építé-
szetileg nem tudatosítja magában, nem tudja megfo-
galmazni sem, hogy ahol naponta jár, arra mi a jellemzõ,
milyenek a tetõk stb. Egy építésznek ezt az egész
tudatalatti átélést tudatos szintre kell emelnie.

Nem lehet, hogy a képzõmûvész attitûd onnan ered,
hogy ma a társmûvészetek kevesebb szerepet
kapnak egy épületen, és az építész saját maga
próbálja ezt pótolni a saját eszközeivel?
Régen építész és megbízó egyaránt érezte,
hogy a ház utcai homlokzatára kell mondjuk két
szobor, mert egy adott korban ezzel lehetett
kifejezni azt, amit a háznak ki kellett fejeznie.
A baj az, hogy ha ma valaki díszít, az visszanyúl az
idõben, nincs saját díszítõ kedve és saját szokása.
Régen, ha nyitottak egy ajtót, azt leszegték, ez egy-
forma volt. Hogy hogyan szegték le, az volt a stílusbeli
különbség. Ez az, ami miatt össze lehetett építeni eze-
ket a házakat egy utcában, több évszázados különb-
séggel is. De minden kornak megvolt a maga díszítõ
kedve. Talán még a tájaknak is. Ma ilyenfajta nevelte-
tésünk, általános ismeretünk nem nagyon van (nem
csak az építészekre gondolok), ennélfogva állandóan
visszanyúlunk az idõben. Az újgazdagok kastélyainál
folytonosan visszanyúlnak a régi korokhoz, és azok
építészeti elemeivel próbálnak reprezentálni. Magyarul
sem a mai újgazdag, sem annak építésze nem tudja,
hogyan kell reprezentálni. A régi arisztokrata, aki szel-
lemileg is az volt, és az õ építésze, meg a nyergese,
a varrónõje, a szakácsa meg a kertésze, az mind tudta.
Tudta az épületszobrász és a fehérmunkás, és az ács
tudott olyan tornyot rittyenteni – csak nézzük meg a
Loire-menti kastélyokatt, hogy mik vannak ott! Megvolt
a saját kultúrájuk, s ma a díszítõkedv mögött, ha van
is, nincs tudás, korízlés, nincs mai díszítõkultúra.

Miskolc-Tapolca, Barlangfürdõ
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Optimisták vagy pesszimisták legyünk?
Merre halad a világ? Lesz-e fordulópont?
Lesz, amikor a pénz hatalmának összes ellentmondá-
sa kiderül, és hogy így nem mûködtethetõ a világ. A
pénz hatalmára épülõ, felesleges fogyasztást serkentõ,
a természetet kizsigerelõ társadalmi rend elõbb-utóbb
olyan ellentmondásokhoz jut, hogy bölcsebb belátásra
kényszerül. Ez szerintem egy felelõs globalizmus lesz,
amelyben az összes résztvevõ érdekei közös érdekké
alakíthatók, nem pedig egy-két nemzet terjeszkedése
tûnik globális törvényszerûségnek. Ennek a berendez-
kedésnek vége lesz, csak az a kérdés, hogy békésen
lesz-e vége vagy katasztrófaszerûen. De azután – és
ezért vagyok optimista – olyan kor következik, amely
ökológiai szemléletre épül és amelyben az építészetnek
jelentõs szerepe kell hogy legyen – az emberi környezet
megteremtése vagy újrateremtése révén. Ez a kor majd

Hogyan állja meg szerves építészet a helyét a mai
trendek között Európa nyugati felén meg a világ
többi részén?
Ha a szerves építészetet mint filozófiát fogom fel,
akkor az idõszerûsége semmit sem csökkent; a divatja
viszont igen. Tehát ezt a kettõt élesen el kell választani
egymástól. A 80-as években, amikor mind a társada-
lom, mind az építészet mélyponton volt, a szerves
építészet megváltó gondolatnak tûnt mindazok szá-
mára, akik nem akarnak a dolgok mélyébe látni. Õk,
úgy gondolom, ugyanilyennek tudták elfogadni a poszt-
modern építészetet is és a modern építészet egyes
jelenségeit. Nem tudtak különbséget tenni a posztmo-
dern és a szerves építészet között. Míg az elõbbi fel-
színes és tagadásra épülõ irányzat, az addigra kiürese-
dett jelenségek tagadásából kovácsol magának tõkét,
addig az organikus építészet mindvégig építõ dolog,

a minimumra törekszik – ahogy errõl már beszéltem,
– ahogy a természet is a minimumra törekszik a fo-
gyasztásban.

Az építészeknek ezért a világért a saját eszköze-
ikkel küzdeniük kell, meg kell tartaniuk a hagyományos
értékeket a szakmájukban és kultúrahordozókká kell
válniuk az eldobható építészetet képviselõ, profitot
hajszoló megrendelõkkel szemben. A jogi túlburján-
zással szemben meg kell õrizniük a saját erdetiségüket,
kreativitásukat, színességüket és küzdõképességüket,
hogy addigis ne verjék szét körülöttünk az épített kör-
nyezetet. Nem csak az építészeknek kell önmagukat
megõrizniük, hanem a különbözõ mesteriskolákon és
továbbképzéseken keresztül a mester-tanítvány vi-
szonyt is folyamatosan át kell adniuk a soron követ-
kezõ nemzedéknek. A tartásnak, a magatartásnak az
átadása döntõ fontosságú feladat.

(Kovács Ágnes interjúja)

ez okozta a váratlan és meglepetésszerû sikerét. Igény
volt egyfajta váltásra, de a társadalom nem jutott el a
dolgok olyan mélységû átgondolásához, hogy felfogja
a különbséget. Az idõk változtak, a posztmodern építé-
szetnek bealkonyult, most itt van a második posztmo-
dern építészet, amelyet úgy hívnak, hogy dekonstruk-
tivizmus vagy újbauhaus vagy újminimalizmus, amely
közülük talán a legprogresszívebb gondolatokat hozta.
Ezek az elõbbi irányzatok a maguk szövevényes le-
ágazásaival mégis az új posztmodernizmushoz tartoz-
nak. Az organikus gondolkodás ezektõl független és
ugyanolyan aktuális, mint a 80-as években volt, és
ugyanúgy õrzi a pozícióit, mint a gondolkodás bázisa.
Ma is a tiszta gondolkodásnak, az új értékek megterem-
tésének bázisa lehet, mint akkor volt. Csak most más
a divat. Akkor a divat is mellénk állt, emiatt jóval köny-
nyebb dolgunk volt. Most nehezebb dolgunk van. Nyil-
ván mi is alakulunk, mi is átveszünk dolgokat, mi is

Dévényi Sándor
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próbáljuk a dekonstruktivizmus vagy a minimalizmus
eredményeit beépíteni a munkáinkba. De a szerves
gondolkodás idõszerûsége semmit sem változott, az
olyan mély filozófia, amelyre mindig lehet építeni, és
amelybõl tovább lehet fejlõdni.

Kit tartasz organikus építésznek határainkon kívül?
Ezt könnyen el lehetne intézni azzal, hogy a jó építé-
szek eleve organikusak is, mert végiggondolják az épí-
tés folyamatát és a társadalom problémáit is, a kettõt
egyesítik, ez már gyakorlatilag organikus gondolkodás.
Nem kell nagy dolgokra gondolni, egyszerûen az a
lényege, hogy a társadalom igényeit az építészet saját-
szerûségével kell egyeztetni. Ezzel kell jó építészetet

mûvelni. Organikus építésznek tartom Steven Hollt is,
akinek a mûveiben bizonyos dekonstruktivista elemek
talán erõteljesebben jelentkeznek, de még egy olyan
sztárépítészt is, mint Frank O’Gehry organikusnak
tudok tekinteni bizonyos vonatkozásban. Õ a formák
szerves egymásra épülését nagyon magas színvo-
nalon képes megoldani.

Azt olvastam a könyvedben, hogy elég késõn
született meg az elsõ épületed. Elõtte sok zoomorf
épületet rajzoltál. Ezek közül nem valósult meg egy
sem?
Nem.

Sajnálod ezt?
Persze, az ember a megvalósult mûveinek a hibáiból
tud a legtöbbet tanulni. Ezeket meg csak akkor látja,
ha megépültek. Nyilván a saját gondolatait is felül tudja
bírálni, a terveibõl is tud hasznos következtetéseket
levonni, de azért a megvalósult épület az izgalmas.

Ezek konkrét megrendelésekre született tervek voltak?
Általában igen. Akkoriban mindent kétszer terveztem
meg, egyszer, ahogy szerettem volna, egyszer pedig
úgy, ahogy meg is épülhetne. Aztán ezekbõl egyszer
csak megépült valami. Azt hiszem, a lakodalmas ház
volt az elsõ.

Mi volt akkoriban az ars poeticád, és mi most?
Szerintem nem változott azóta. Akkor is arra töreked-
tem, hogy a környezethez való illeszkedés révén a
környezet elemeibõl merítve új értéket hozzak létre.
Ez izgatott, illetve az, hogy ezeknek a nagyon szigorú
törvényeknek a betartásával hogyan lehet szuverén
alkotást létrehozni. Az épületeim zöme nagyon karak-
teres környezetben épült, ezeket szeretem a legjobban,
ezek is a legismertebbek.

Az értékes épített környezetbõl az ember inspirá-
ciókat nyer, s ahhoz érdemes, sõt szerintem kötelezõ
alkalmazkodni. Számomra fontos, hogy az adott kör-
nyezet milyen gondolatokat ébreszt bennem, melyek
azok a történelmi és emberi vonatkozások, amelyeket
ki tudok szûrni, föl tudok használni a régi környezetbõl
egy új elem beillesztésénél. Az „átfogalmazás” az orga-
nikus gondolkodásnak olyan prioritása, mely eddig min-
den nehéz helyzetembõl kisegített, mert mindig adott
elegendõ energiát ahhoz, hogy megtaláljam a megol-
dást. A város élõ szövet, amely fejlõdik, él, mozog,
története és élettana van. Csak az nyúlhat bele ebbe
a szervezetbe, aki annak élettani vonatkozásaival töké-
letesen tisztában van. Mintha operáló orvos volna.
Maga az épület ebbõl fakadóan szintén élõlény, mozog
és lélegzik.

Az építészet még ma is képes az egység kifejezé-
sére, itt a részekbõl igenis következik a teljesség, és
az egészbõl a részek. Nem vagyok hajlandó részt ven-
ni a világ elemekre való szétbontásában, sõt kifejezet-
ten harcolok ellene. Amikor megérzem a ház lelkét, az
egy egységes kép. Nincsenek benne részletek, hanem

Siófok, szálloda
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komplex egységben jelenik meg, amelybõl a részek a
rajzpapíron bonthatók ki, s logikusan következnek az
egészbõl. Engem mindig a nagy összefüggések érde-
keltek, a fõ formák, az alapsugallatok. Nagyon fontos
a részletek finom megmunkálása, de sosem váltam a
detail mániákusává.

A színeknek óriási jelentõségük van az építészet-
ben, az enyémben meg különösen. A szín a formát
alátámasztó, az épületet magyarázó, értelmezõ elem.
Azt gondolom, nemcsak természeti környezetben, de
városi épületeken is lehet használni erõsebb színeket.

Nem biztos, hogy mindig tudok újat csinálni, de
sohasem az érdekelt, amit egyszer már megcsináltam.
Minden munkát megpróbálok nulláról indítani. Ezért
feltételezem, hogy nem fogok saját stílust kialakítani.
Nem törekszem erre. Elismerem, szükségszerûen van-
nak ismétlõdõ jegyek a munkáimban, hiszen fizikai
képtelenség, hogy az ember mindig egészen mást
találjon ki, mert az agya, amivel dolgozik, ugyanaz.
Vallom, hogy az építészet csakis egyetlen helyen,
egyetlenegyszer felhasználható mûvészet, nem repro-
duktív jellegû. Ezért az építészetnek mindig az a meg-
határozó eleme, ahová az épület kerül. Ez a kulcsszó
az én építészeti viselkedésemben. Nem magamban
építek fel egy építészeti világot és azt adaptálom min-
denhová, hanem megismerem a környezetet, és ahhoz
igazítom a saját építészeti gondolataimat. Ez a két
alapelv határozza meg az építészetemet. A harmadik
alkotóelem a funkció, amely mindig konkrét.

Hogyan értelmezed a hagyományt az építészetben?
A hagyomány nagyon fontos, olyan erõ, amely a nem-
zetet összetartja. A hagyomány tisztelete sohasem
retrográd, mindig elõremutató. Amikor retrográddá válik,
akkor nem hagyománytisztelet, hanem a hatalom esz-
köze, ezeket élesen meg kell tudni különböztetni, mert
szeretik össze-vissza kevergetni. Azt mondják, a ha-
gyománytisztelet konzervatív felfogás, de ez nem így
van. Bár a konzervativizmus szerintem maga is pozitív
fogalom, az általános gondolkodásban pejoratív. A ha-
gyomány azért fontos, mert a világban való tájékozó-
dás az emberi kapcsolatok bonyolultsága miatt nagyon
nehézkes. Ezért nem mindig tudunk a napi élet zûrza-
varában világosan tájákozódni és ennek megfelelõ dön-
téseket hozni. Amikor zavarba kerülünk vagy bizonyta-
lanság vesz körül minket, akkor a hagyományra nyu-
godtan rábízhatjuk magunkat, de ennél természetesen
többrõl van szó. A döntéseinknél leginkább a szilárd
erkölcs (a keresztény erkölcs) ad támaszt, pontos út-
mutatót a cselekedeteinkhez. Ezt a hagyomány moti-
válja, alakítja az adott helyzetnek megfelelõen.

Még egy fontos dolog a hagyománnyal kapcsolat-
ban: miránk Európának magyarként van szüksége. A
magyarságon egy közép-európai, kárpát-medencei
gondolkodást értek. Ha ezt meg tudjuk õrizni, korsze-
rûsíteni és az európai gondolkodásba illeszteni, akkor
mondhatjuk, hogy visszataláltunk Európába. Hogy mi
hogyan alkalmazkodunk az éppen uralkodó európai
trendekhez, ez a kutyát nem érdekli. Ettõl a mi életünk

se lesz jobb. Csak akkor, ha a saját gondolatainkkal
tudjuk Európa közös gondolkodását színesíteni.

Szerinted merre vezet a szerves építészet útja?
Arról már beszéltem, hogy most nem igazán divatos.
Ez azt jelenti, hogy a divatot más trendek képviselik,
és az uralkodó építész személyiségek a nemzetközi
trendek mentén gondolkoznak, illetve ítélnek, és a szél-
sõségesekben feltámadt az organikus építészettel

Pécs, Római-udvar
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szembeni ellenszenv. A támadások is felerõsödtek.
Úgy gondolom, hogy a divattrendek elõtt nem kell fejet
hajtani, csinálni kell a saját dolgunkat, tökéletesíteni
kell a tudásunkat, az építészeti értékekbe vetett hitün-
ket töretlenül az organikus építészet fejlesztésére kell
fordítanunk. A világ ökológiai helyzetét ismerve fel
tudjuk mérni a problémákat, a túlnépesedést, a globális
felmelegedést, a nyersanyagbázis csökkenését.
Tudjuk, hogy az olajkészletek csökkenése 10 éven
belül újabb, akár nemzetközivé szélesedõ konfliktusok-
hoz vezet. A világ tényleges megértése az organikus
gondolkodás irányába vezetheti az emberiséget.

Mit tartasz a mai építészképzésrõl a Mûegyetemen,
vagy itt Pécsett?
Pletyka szinten jutott el hozzám a hír, hogy hosszas
bizonytalankodás után mégis elfogadta a Mûegyetem,
hogy a Kós Károly Egyesülés 4 féléves „organikus
építészetképzést” tartson fakultatív tantárgyként. Hogy
mi a pontos tematika, még nem tudom. Ebben én is
szívesen részt vennék a magam tehetsége és lehetõ-
ségei szerint, mert az az igazság, hogy a jövõ az ifjú-
ságban van. Idézve Sándor Györgyöt „a jövõ a tiétek,
bár úgy volt, hogy a miénk lesz.” Ezen már túl vagyok,
de töretlen optimizmussal próbálom a fiatalabb korosz-
tályokban meglátni elmulasztott lehetõségeimet; ezért
tanítani kell õket. Ami a Mûegyetemen folyik, az min-
dennek nevezhetõ, csak arányos és egészséges taní-
tásnak nem. Öt építészeti fõiskola, illetve egyetem
van az országban, a gyõri egy az egyben a Mûegyetem
kihelyezett tagozata. Rajtuk kívül van még Miskolc,
Sopron, az Iparmûvészeti Egyetem és Pécs. Pécs és
a Mûegyetem kivételével a többi nagyon alacsony lét-
számú: 10-15 fõs évfolyamok vannak. Tömeges kép-
zés tehát csak a Mûegyetemen és Pécsett van. Pécs
az érdekesebb probléma. Nekem semmilyen konkrét
kapcsolatom nincs velük, Bachman Zoltánék egyedül

irányítják a dolgokat. Nagyon kemény dekonstruktív
szemlélet uralkodik az iskolában. Most végzett az elsõ
évfolyam, ahol diplomabizottsági elnökként fel tudtam
mérni az eredményeket. Ebben a gondolkodásmódban
születtek nagyon jó eredmények, nagyon jó diploma-
munkák. Gondolom, tovább is fog fejlõdni, és egyszer
talán meghallgatják az én véleményemet is.

Szerinted jó, hogy egy szemlélettel folyik az oktatás?
Az universitas az univerzum szóból fakad és egyete-
mességet jelent. Tehát nem jó egyetlen olyan egyetem
sem, amely csak egy irányban nyitott. Az oktatásnak
az a lényege, hogy mindent (minél több hasznosíthatót)
meg kell tanítani. Igyekezni kellene jóval sokszínûbben
képezni a diákokat.

Milyen volt a kapcsolatod a Pécs Csoporttal?
Ez hosszú történet, amely egészen másfajta lehetõsé-
gek közepette kezdõdött. Akkor még a diktatúra mûkö-
dött. Egyes csoportok bizonyos politikai támogatott-
sággal sokkal nagyobb eredményeket tudtak elérni,
mint ma. Ezt jó értelemben mondom. Akkoriban nagy,
együttmûködõ tervezõi kollektívák voltak, ma atomi-
zálódott a társadalom. Elõfordulhat, hogy hiába van öt
tehetséges ember, soha nem is találkoznak egymás-
sal. Ha a tehetségekbõl álló csoport tevékenységét
biztosította az irodai háttér, akkor ebbõl csodákat lehe-
tett kihozni. Csete György vezetésével egy szilárd szel-
lemi közösség született, és ehhez politikai támogatást
nyújtott a Baranyaterv akkori vezetõsége. A csoport
tagjai, Jankovics, Kistelegdi, Nyári, Oltai, Blazsek,
Deák, Dulánszky teljes lelkesedéssel és a maguk sajá-
tos képességei, tudása szerint járultak hozzá a szel-
lemi bázis kialakításához. Eördögh István, az irodave-
zetõ és a többi vállalatvezetõ pedig bizonyos „szélár-
nyékot” biztosítottak a tevékenységükhöz. Aztán ami-
kor kinõtték ezt a „szélárnyékot” és nagyon közismertté

Pécs, családi házBudapest, Családi ház
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váltak, közzé tették a munkáikat, akkor kezdõdtek a
bajok. Akkor jött a „tulipán vita”, és úgy döntött a megyei
pártbizottság, hogy föl kell számolni a csoportot.

Én 1975-ben jöttem haza Pécsre, Csete akkoriban
ment el innen, 1976-ban. Jankovics szintén. Amikor
én a Baranyatervhez mentem, õk akkor mentek át a
Pécsi Tervezõ Vállalathoz. Csete Györgyék Pécsett
újraértelmezték az építész szerepét és ezt el is tudták
fogadtatni. Olyan igényes építészeti gondolkodást
teremtettek meg Pécsett, ami nem múlhatott el nyom-
talanul. A Pécs Csoport szellemisége meghatározó
módon hatott többek mellett az én gondolkodásomra
is. Ez az egyik láncszem, amely a múlttal összeköti a
jelent.

Pécsnek van építészeti múltja, határozott építé-
szeti karaktere. Adódik ez a város mediterrán jellegébõl,
különleges státuszából az országon és a Kárpát-me-
dencén belül, hiszen Pécs dél és észak találkozási
pontján fekszik. Fölbukkannak itt nagy építészegyéni-
ségek is, annak ellenére, hogy a város nem mindig
volt olyan anyagi helyzetben, hogy ezek ki is tudjanak
futni. A korai középkorban a székesegyház építése
magas mûvészi színvonalú alkotómûhelyt teremtett a
városban, mely annak egész életére kihatással volt. A
török idõkben Mimar Szinan – „Szinan az építész” –
dolgozott a városban. A XIX. században megjelentek
az újkori építészegyéniségek, a Piacsek család tagjai,
vagy a székesegyházat helyreállító Pollack Mihály,
aztán az 1882-ben kezdõdõ második rekonstrukció
mesterei, a lassan meginduló polgári fejlõdéshez kap-
csolódóan Pilch Andor, „Pécs Gaudíja” – nem csak
azért, mert ugyanakkor született és halt meg, hanem
mert a városnak ugyanazt jelentette, mint Gaudí Barce-
lonának. Azután a XX. század elsõ fele is sok tehetsé-
ges építészt adott a városnak: Molnár Farkast, Breuer
Marcellt, Forbáth Alfrédot. Végül a Pécs Csoport elõtt
is van egy idõszak, a hatvanas évek: ezt a korszakot

Jurcsik Károly, Tillai Ernõ, Erdélyi Zoltán, Köves Emil
neve fémjelezte. Mindez a folytonosságot bizonyítja,
azt hogy ebben a városban van építészeti kultúra.

Hogyan keletkeztek az „underground” munkáid?
A pincékre gondolsz? Érdekes, hogy kezdetben a
mélyépítési munkáktól eltekintve önálló állami megbí-
zásokat nem kaptam. A mélyépítés is úgy kezdõdött,
hogy 1974-ben indult egy kormányprogram, ehhez
kapcsolódtam mint ifjú és érdeklõdõ építész. A kor-
mányprogramnak az volt a lényege, hogy Pécset ka-
tasztrófasújtotta területnek nyilvánították a beomló régi,
néhol még a római korból származó pincerendszere
miatt. Harminc kilométer összhosszúságú pinceváros
volt a föld alatt. Ennek az állandó veszélynek az elhárí-
tására kapott a város pénzt, a munkát a városi tanács
koordinálta. Volt olyan év, hogy 150 millió forintot kellett
beépíteni. Ennyi pénz elköltéséhez már kellett egy épí-
tész is, aki észrevesz olyan összefüggéseket, amelye-
ket pusztán mûszaki szemmel nem látnak meg.

Nagyon érdekes volt az akkori városi építési osztály
mûködése, igaz, a világ is annyira más volt, mint ma,
hogy nehéz megérteni. Itt Pécsett nem volt olyan erõs
a politikai nyomás, mint más nagyvárosokban. Kialakult
az a mûszaki vezetõ értelmiségi réteg, amely a politiku-
sok mögött tudott mûködni. A 80-as évek elején indult
be Pécs belvárosának rehabilitációja, komoly tudomá-
nyos alapokon. Fortwingler László és Kistelegdi István
vezetésével 1980-ban létrejött a PTV-n belül a Belvárosi
Rehabilitációs Iroda, ahová a Baranyatervben töltött öt
év után kerültem. Boldog idõszak volt, fix fizetést kap-
tunk. Úgy dolgoztam, hogy a belvárosban sétáltam, ha
megláttam egy építkezést, odamentem és tanácsokkal
láttam el õket például a homlokzati színezést, tagozatok,
díszek kialakítását illetõen. A jó tanácsot és a jóindulatú
kezdeményezést mindig szívesen vették.

Pécs Ifjósági Iroda, paksi paneles lakóházak, 1974
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A város kommunista vezetése, élén egy öreg ta-
nácselnökkel, nem igazán törõdött a városrehabilitációs
kérdésekkel. A vezetõség mögött viszonylagos önál-
lósággal mûködött ez a fiatal mûszaki gárda. Õk alkotni
akartak, és Pécs történeti belvárosában történetesen
alkothattak is. Megpróbálták a belváros rehabilitációját
szép lassan, az akkor már Európában közkeletûvé vált
módon elindítani, és a próbálkozás szintjéig már nálunk
is eljutott elképzelések alapján a belvárost rendbe
tenni.

A hatalom szélárnyékában szabadabban mûködhet-
tek bizonyos törekvések. Ezért csinálhattam például
én a pincéket. A föld alá a fene sem jött le, hogy meg-
nézze, mit mûvelek a sötétben, mit tudok magyarázni
azoknak a becsületes pécsi bányászembereknek.
Megtanítottam nekik a kupolaboltozást meg egy sor
hasonló dolgot. Ezekkel a bányászokkal mindennap
együtt voltam lent és az õ segítségükkel fantasztikus
dolgokat tudtam a föld alatt létrehozni. Egy egész kis
világot építhettünk, ahová senki nem lépett be. Se az
igazgató, se a párttitkár. Ekkor igazán „underground”
építész voltam.

Amikor mi a hetvenes-nyolcvanas években Csete
György és Makovecz Imre tanain nevelõdve próbáltuk
megfogalmazni azokat az építészeti gondolatokat,
melyek leválthatják a régit, elsõdlegesen nem politikai
szándékaink voltak, hanem a hivatalos építészet
nyilvánvaló zsákutcájából akartuk megtalálni a kiutat.
Ilyen értelemben valóban politikai tett is volt, amit
csináltunk, és hogy nemcsak mi éreztük így, hanem a
hatalom is annak látta, mi sem bizonyítja jobban, hogy
ahol lehetett, akadályozta a munkánkat.

Az Aradi Vértanúk útja is
ebben az idõszakban keletkezett?
A belvárosi rehabilitáció keretében készült az új rende-
zési terv, ebben már benne volt, hogy a belvárosból
az autós átmenõ forgalmat kizárjuk. Belevettük azt a
felismerést, hogy a középkori városfalat körbevevõ
vizesárok helyén tehermentesítõ körgyûrût lehet létre-
hozni. Ehhez a XIX. században beépített vizesárkot
meg kellett tisztítani az épületektõl. A keleti és déli
oldalon ezt teljes egészében technikai okokból nem
lehetett megoldani. Abban, hogy a mai állapotot elértük,
Sarkadi Györgynek volt nagy szerepe. A középkori álla-
potot teljes egészében visszaállítani, purista megköze-
lítés lett volna. De éppen ezen a szakaszon az épület-
állomány értéktelen volt. A diktatúra idején szerencsére
a szanálást könnyen meg lehetett valósítani.

Ezután jöttek az elsõ társasházépítések?
Ebben az idõszakban – városszépítõ tevékenységem-
bõl fakadóan – jöttek az elsõ megbízások a föllazuló

diktatúra új építési feltételei között. Az elsõ volt a lako-
dalmas ház, hasonló volt a villámsújtotta ház, amelyek
az organikus gondolkodás jegyében születtek a város
testét alkotó szövetként. A tervezés Pécsett mindig a
levéltárban kezdõdik. A város története, a néhai Budai-
kapu, az elõkerült régi fotók mellett a SITE csoport
munkái is hatással voltak rám. Így keletkezett a hasa-
dék, amely a régit és az újat elválasztja. Így él tovább
a történeti tudás – hogy visszatérjek a hagyomány
szerepére –, így él tovább a kollektív tudat egy ízig-
vérig modern alkotásban, amely mégis minden elemé-
ben követi a kétezer éves pécsi építészeti hagyo-
mányt.

Mi a véleményed a Vándoriskoláról?
Az egyik legértelmesebb intézmény, amely a tudás
átadására hivatott. Önkéntes dolog; aki úgy gondolja,
hogy ebbõl a gondolkodásból valamit el akar sajátítani,
az itt megteheti. Az értelem, az érzelem és a hit egy-
mást erõsítõ, a harmonikus földi létet elõsegítõ fogal-
mak, ezek itt együtt hatnak. Ebbõl talán valamit magu-
kévá tesznek a hallgatók és akkor már nincs hiába.

Ez az iskola sohasem vonzott tömegeket, a tudo-
mány mesterrõl tanítványra száll; ez a tudás, erkölcs
és hit személyes átadásáról szól.

(Scherer Petra és Salamin Pál interjúja)

Budapest, Szent Gellért tér, ivókút
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Hogyan látod a szerves építészet forrásait?
Elemi és az idõvel nem változó tény az emberi együtt-
élésben a munkamegosztás. Az egyik ember tud
valamit, amit a másik nem; az egyik ember a másiknak
megcsinál valamit, és a másiktól kap valamit, amit õ
nem tud elõállítani. Minden ember talál valamit, ami
az õ dolga, amivel a többit szolgálja. Ha valaki értelmi-
ségi, mûvész, akkor a létének alapja semmi más, mint
hogy valamit tud, amit a többiek nem tudnak, és fölké-
szültsége révén szolgálatot nyújt. Ezért értelmiségi,
beavatott vagy kiválasztott: valamit el kell végeznie,
amire a többieknek szükségük van, amit a többiek
nélküle nem tudnak elvégezni. Ha pedig azt veszem –
és ez már nem örök szabály, hanem a mai világ ténye
–, hogy ennyire fölborult és eltorzult az emberi együtt-
élés, akkor az értelmiségi feladatát – nagyon egysze-
rûen – a gyógyításban kell látnom. Számára az a fel-
adat adódik, hogy a lehetõ legnagyobb leleménnyel és
odaadással próbáljon jobbítani a dolgokon, olyan mér-
tékben, amennyire a többiek életében a maga tevé-
kenységével részt tud venni.

Én úgy értem a szerves építészetet, hogy az épület
keletkezésénél szerepet játszó tényezõk közül a lehetõ
legtöbbet érvényesülni kell hagyni, azaz a lehetõ
legtöbb szempontot kell tudni figyelembe venni, majd
érvényre juttatni. A nehézség ott kezdõdik, hogy a té-
nyezõket osztályozni kellene, hogy melyek az egész-
ségesek, és melyek azok, amelyek – ennél a hasonlat-
nál maradva – betegséget hordoznak. Mondhatjuk
például, hogy a telekspekuláció torz dolog, csakhogy
2-3 ezer éve meghatározza a városok morfológiáját.
Valószínû tehát, hogy nem járok el okosan, ha a telek-
spekulációban csak torzító tényezõt látok. A ház he-
lyének geográfiáját, építészeti tradícióit, az építeni
akaró közösség szándékait, vágyait, a helyi technoló-
giát; mindent bele kell kalkulálni az építésbe. Ezáltal
adom meg az esélyét annak, hogy ami ott létre akar

Ekler Dezsõ

Nagykálló, Téka tábor, nemezelõ
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jönni, az szervesen fejlõdjön ki. Ebbõl következik, hogy
formai kánonja vagy stílusbeli jellemzõi nem lehetnek
a szerves építészetnek. Azok már csak a lehetséges
megjelenési formái egy ilyen szemléletnek.

Lényegében 2-3 fontos alkotó szándékait azonosít-
juk mûvészeti mozgalomként. Az organikus fölfogás
a XIX. századtól létezõ szellemi áramlat. Kezdõdik a
Ruskin-Morris féle preraffaelita mozgalommal, foly-
tatódik Sullivanen át Wrightig, a gödöllõi mûvészteleptõl
Kós Károlyig és Makovecz Imréig. A lényege, hogy az
iparosítással és kapitalizálódással elsekélyesedõ tár-
sadalommal szemben a mûvészi alkotásban keres al-
ternatívát. Ezért antikapitalista vagy antiindusztrialista
ez a fölfogás, mint az Arts & Crafts mozgalom. Meg
akarja tartani az emberi tevékenység teljességét,
komplexitását, tradicionális mivoltát a kézmûvesség-
gel, a Gesamtkunstwerkkel. Tradicionális mivolta révén
nemzeti érzéssel párosult, ez mutatkozik meg Lechner
és Kós Károly építészetében és általában a nemzeti
romantikában, mint a finn, német, horvát, magyar és
szlovák építészetben is. Eközben az indusztrializmus
mérge egyre jobban áthatotta a társadalmat, ez a
mozgalom egyre szûkebb területen tudta megtartani
az érvényességét. A két világháború között annyira
legyengült, hogy a modernizmussal és a haditársada-
lommal szemben csak leszûkült értelmû népiesség-
ként tudott Európában fönnmaradni. Ekkor kapott erõs
impulzust Wrighttól és Rudolf Steiner antropozófiájától.

Azt kell mondanom, hogy ma az európai organikus
építészetnek legerõsebb vonulata az antropozófus épí-
tészet, akár a svéd, holland vagy németországi organi-
kus iskolákat nézzük. Ilyen Makovecz Imre építészete
is, akinek a munkásságából a magyarországi organikus
építészet kibontakozik, és a Makovecz-tanítványoké
is. Ennek aztán számtalan hatásterülete van az építé-
szeten kívül a tradícióhoz kapcsolódó gondolkodás-
ban: a néprajztól és táncházas mozgalomtól a populáris
vidéki építészetig és más mûvészeti ágaktól egészen
a mindennapi életig.

Hol van a szerves építészet helye
a mai nemzetközi trendek között?
A szellemi pozíciók minden társadalom életében na-
gyon fontosak. Átgondolandó ezért az itthoni szellemi
színtér és a nemzetközi szakmai közélet viszonya.
Most, ahogy – minden elõjel nélkül mondva – nyuga-
tosodunk, és a napi gyakorlatban újra, teljes egészében
visszakerülünk a nyugati szellemi vérkeringésbe, ez
kikerülhetetlen kérdéssé válik. A velencei biennálé is
jól mutatja például, hogy a nemzeti pavilonok produk-
ciója messze nem vonz már akkora érdeklõdést, mint
az Arsenale nemzetközi, vagy piacinak mondható pro-
dukciói. A mai sztárok már internacionális piacon képvi-
selnek értékrendet. Ilyen szempontból a magyar szké-
né sajnálatosan követõ helyzetbe került. Egy-két évvel
késett trendi házak épülnek nálunk. Elgondolkodtató

Mezõzombor, Disznókõ Rt., borászat, borfeldolgozó
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viszont, hogy az Orbán-kormány kultúrpolitikája miért
nem tudott a Makovecz-féle iskolából tudatosabban
exportképes szellemi árut kovácsolni. Miért fordulhatott
elõ, hogy nem Makovecz, aki húsz éve jelen van a
nemzetközi szellemi piacon, hanem egy szellemi ní-
mand tervezte a Nemzeti Színházat?

Milyen a szerves építészet viszonya
más szemléletû irányzatokkal?
A mai nemzetközi színpadon esztétikai vonatkozásban
nagyon izgalmas kísérletek zajlanak. Aki érti a nagyítás
jelentõségét a jobbfajta építészetben, annak fel kellett
már tûnjön, hogy mennyire megszaporodtak az organi-
kus témák a nyugati elit építészetében. Ráadásul várat-
lanul, valódi elõzmények nélkül történt mindez az elmúlt
egy-két esztendõben. Se szeri, se száma a kagylókból,
csigákból, spirálokból nagyító látványos házaknak,
Mõbiusz szalagokból, kelyhekbõl, buborékokból nagyí-
tott épületcsodáknak. Podreccától Gehry-ig, Renzo
Pianotól Toyo Itoig, a Morphosistól Fuksasig szerves
formákat nagyít szinte mindenki. A tendencia legszebb
kifejletei közé sorolhatjuk az MVRDV Brabant megyei
könyvtárát, amely egy végtelen spirált nagyít térbe
vagy a Berkel & Bos iroda stuttgarti Mercedes-múzeu-
mát, amely egy DNS-spirál monumentális nagyítása.
De sorolhatnánk még zseniálisan nagyító, minimalistán
organikus terveket, mint például az MVRDV lágyan
formált eindhoveni repülõterének színes üvegdoboz-
épületei, amelyekkel az index-lámpák látványát nagyít-
ják tájméretûvé. S még a high-tech héroszai, Norman
Foster és Jean Nouvel is hatalmas fallosz-felhõkarcoló-
kat nagyítanak éppen London meg Barcelona közepére
(bár hasonlíthatnánk ezeket nagyított hónaljzseléhez
vagy ajakrúzshoz, netán nagyított bombákhoz is).

Mi történik itt? Mitõl táltosodtak meg és szabadultak
föl ily hirtelen a szigorú minimalizmus apostolai és a
high-tech sztárjai? Honnan ered a zseniális ötleteknek
és pazarul nagyító poétikáknak ez az organikus ka-
valkádja?

A magyarázat, bár lehangoló, mégis kézenfekvõ:
az elit építészet sem tud szabadulni az úgynevezett
architainment kényszerétõl, nyûgétõl. (Architainment-
ként kárhoztatják a Lajtától nyugatra a harcos minima-

lizmus ideológusai a szórakoztatás igényeit kiszolgáló
építészetet.) Hiába hitte az építész elit újra, hogy a
posztmodernizmusnak vége, ki lehet szállni a kultúr-
bizniszbõl, s csak az építészetrõl szóló (minimalista)
építészetet lehet mûvelni. A fogyasztói tömegtársada-
lom brutális igényei egyszerûen méretüknél és meny-
nyiségüknél fogva nem engedik, hogy az építészek
félresomfordáljanak. A mai logisztika csúcsteljesítmé-
nyeiként épülõ hatalmas beruházásokat bizony szó-
rakoztató, de legalábbis hihetõ módon kell eladni. S
erre ma valóban a legnagyszerûbb építészeti poézisok
mennek rá. Hogy a fenti tételt látványosan szemléltes-
sem, a Future Systems új birminghami Selfridges áru-
ház tervét hoznám példának, amelynek tömegformája
két gyönyörû, flitterruhás nõi mellet nagyít négyemele-
tessé, és formálását tekintve egyik közeli rokona a mi
Arénánknak. A cseh emigráns sztár Jan Kaplicky szati-
rikusan nagyító metaforája pontos, mondhatni archetí-

Szolnok, lakóház
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pusos építészeti megvalósulása annak a tittytainment
kifejezésnek, amely fenti szakkifejezés elõzményeként
a politológus sztártól, Zbigniew Brzezinskitõl származik
(1995-bõl), s amit magyarul ciciztetésnek kellene mon-
danunk. Az elkábító szórakoztatás politikai szükség-
szerûségének leírására szolgál ez a (nagyító) fogalom,
és e szükségszerûség hirdetõje az építészet nagyító
nyelvén a két nagy épület-didi, melyektõl ha a világ
frusztrált lakosságát megfosztanák, az fellázadna, mint
a gyermek, és civilizációnk a káoszba hullana.

Komoly tétje van hát annak, hogy ki mit nagyít.
Sõt gyanítom, hogy maga a nagyítás az, ami immár
központi fontosságú. A posztmodern leáldozott, kultúr-
giccsé fajult, maskarája lehullott, talán, mert léptéke
avult el, s most a fogyasztatói hadmozdulatok álcázá-
saként, a tömegtársadalom logisztikai gépezetének
karosszériájaként sokkalta nagyobb léptékben kell az
architainmentet megújítani. Ezért kell a nagyítás építé-
szeti csodafegyveréhez nyúlni. Ezért nagyít foggal-
körömmel mindenki, és nyúl organikusabbnál organiku-
sabb témákhoz (no meg mert a komputerek is bírják
már a modellezést akár 1:1-ben is). Különben elõbújna
a logisztika szörnyû, põre valósága, amit a nagyszerû
poétikák ideig-óráig ellepleznek. Nézzük csak meg,
mert roppant árulkodóak, már-már önleleplezõek az
olyan csúcspoétikák, mint például Zaha Hadidé, aki
spirálszalag motívumát síugró sánccá nagyítva Inns-
bruckban szerpentinút kanyarrészletet kanyarít a leve-
gõbe, ahogy betonlepedõ házaival is az utak, hidak
logisztikai valóságát költõiesíti, s folytathatnám Steven
Hollal, David Chipperfielddel, Arets-szel.

Fent: Budakalász, családi ház, lent: Pécel, imaterem
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Úgy gondolom, hogy a mai nagyító építészeti ciciz-
tetés a haditársadalom építészeti szürrealizmusa.

Az elmúlt tíz évben felgerjesztett spekulatív pénz-
piacok hihetetlen méretû fölösleget indukáltak. Elké-
pesztõ mértékû építkezés zajlik az egész világban.
Botrányos a pazarlás, amelyet a modern világ a múzeu-
mok és bevásárlóközpontok építésével végbevisz. A
sztárok ezt a tõkeallokációt formába öntik, mondhatni
térben dramatizálják. Azt teszik, amit tehetnek és ami
a dolguk. Vagyis újabbnál újabb és érdekesebbnél érde-
kesebb formaproblémákat kutatnak végig és dolgoznak
ki látványos építészeti poétikákkal.

Egyértelmûnek gondolom, hogy a fogyasztói társa-
dalom hamar elpusztítja az emberi életlehetõségeket.
Nyilvánvaló, hogy nem mi fogyasztunk, hanem ben-
nünket fogyaszt el a rendszer. Látható, hogy fizikai,
szociális, pszichológiai és biológiai szempontból a
szisztéma radikálisan önpusztító. Érték szempontból
pedig tudható, hogy hazugságrendszerek tartják fönn.
Lényegében az amerikai életmód (logisztikai) mítosza,
amellyel kapcsolatban ma a legsúlyosabb tény pedig,
hogy nincsen alternatívája. Mindenütt, ahol ez a szisz-
téma megjelenik: Indiában, Kínában, Tibetben elpusz-
títja a helyit, azaz az alternatívát.

Hogyan jelenik ez meg az építészetben?
Sokan, köztük Paul Virilio vagy egy másik végletben
Rem Koolhaas már leírták azt a problémát, amit ma a
tér szociológiai kérdéseinek mondhatnánk. A spekulatív
pénzpiacok termelte pénzfölösleg a térbeli lehetõségek
logisztikai elvû privatizációját kényszeríti ki. Vagyis
minden adódó technológiai lehetõséget, innovációt ki-
használva, logisztikai (szállítmányozási és raktározási)
beruházásokkal gyakorolják a tér (kirablását) kisajátítá-
sát. Tengeren úszó városokat terveznek, versengve
privatizálják az esõerdõket, az ûrt, a Hold vízkészletét,
a szennyezési kvótákat. Privatizálják a géneket és
rajtuk keresztül már a vetõmagok önpusztító képessé-
gét is. Leegyszerûsítve: térbelileg a Moszkva teret
privatizálta a Mammut. Egy városi teret, ami az európai
hagyományban a szabadságjogok megtestesülése
volt. A középkori jelszó: „Stadtluft macht frei” azt jelen-
tette, ha egy jobbágy a feudális magánbirtokról beme-
nekült a városba, szabad emberré válhatott. A városi
tér volt az a hely, amely senkié, ezáltal mindenkié volt.
Logisztikai okokból és spekulációkból, amit eufemiszti-
kusan szabadkereskedelmi technológiának neveznek,
a Mammut, vagy a Westend ezt a városi teret csoma-
golja be. Valójában ellopják a város szabadságát. Ami-
kor belépsz a pláza terébe, attól kezdve egy mai föl-
desúr magánterületén mozogsz, és ha azt mernéd
mondani, hogy kapcsolják ki a zenét, amivel az agyadat
mossák, vagy egy rossz mozdulatot teszel, akkor
megfognak és kidobnak a semmibe. Kint ugyanis már
egy védtelen térben találod magad. Ami most már
tényleg senkié.

Nincsen tehát kiút?
Minden ellenzéki szellemi és politikai vagy civil kezde-
ményezés vesztésre áll. A civil kezdeményezés kife-
jezés egyébként pontosan fejezi ki az esélytelenséget,
a hadtápi kiszolgáltatottságot. A valóság az, hogy
katonai társadalomban élünk. Ennek újdonsága az
elmúlt tíz évben az, hogy a szabadkereskedelem je-
gyében a korábban államilag gyakorolt hadtápfejlesz-
tések nagy része magánosítva lett. A multik hatalma
kapcsán szoktak errõl beszélni. Nagy csinnadrattával
idõrõl idõre választások zajlanak a fejlett világban
mindenütt, a politikai osztály életet próbál lehelni a poli-
tikai show-ba, miközben a multik az aktuális kurzustól
függetlenül bármikor bármelyik országot megveszik.
Õket pedig senki sem választotta, cégeik törvényeit
nem szavazták meg parlamentek. Olyan privát logisz-
tikai túlhatalom keletkezett a világban, amelynek fönn-
tartásában mi valamennyien – akik az amerikai életmó-
dot akarjuk élni – érdekeltek vagyunk, s amellyel szem-
ben – bármely tradicionális vagy új „védegyletes” ideo-
lógiával felvértezve – valamennyien esélytelenek va-
gyunk.

(Gutowski Róbert interjúja )

Budapest, Margit Palace, irodaház
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Hogyan került kapcsolatba a szerves építészettel?
Jó barátságban voltam az egyetemen Sáros Lászlóval,
aki évfolyamtársam volt, és kiugróan tehetséges épí-
tész az évfolyamban. Elsõsorban õbenne, de bennem
is volt bõven hiányérzet az egyetemi oktatással kap-
csolatban. Megkereste Makovecz Imrét, kiderült, hogy
Makovecz éppen mesteriskolát indít már végzett építé-
szeknek, de tekintettel a nagy érdeklõdésünkre, mi is
részt vehettünk benne. Aztán tartósan ott is maradtunk,
úgy mondhatom, hogy a legtartósabban.

Akkor még nem volt a mai, hivatalos mesteriskola?
Csak fél vagy egy évvel késõbb indult a Szövetségé,
de a két dolog összefügg. Makovecz magán mesteris-
kolája tulajdonképpen lökést adott a nagyon régóta
sürgetett hivatalos mesteriskolának (pontosabban a
második ciklusnak, mert már volt egy a hatvanas évek
elején is), nem lehetett tovább halogatni az engedélye-
zését. A magán mesteriskolán egymásnak tartottunk
építészettörténeti elõadásokat, mindenki alaposan
felkészült egy általa választott, XX. századi építészeti
témából, beszélt az irányzat elméletérõl, összefüggé-
seirõl, és ezt követte egy beszélgetés, amelyen meg-
próbáltuk közösen értelmezni az építészeknek, a XX.
század meghatározó alkotóinak a tevékenységét. Dön-
tõ jelentõségük volt számunkra Makovecz Imre ma-
gyarázatainak, mert õ addig nem ismert mélységben
és szempontok szerint tárta fel elõttünk az összefüg-
géseket. Nagyon kemény mûveltségbeli iskolázás volt
ez, hogy megértsük az építészeten keresztül a XX.
század szellemtörténetét.

Mindez akkor történt, ezt mi nem nagyon vettünk
tudomásul, amikor egy ilyen jellegû összejövetel is poli-
tikailag gyanús és megfigyelt esemény volt. Voltak, akik
jelentették, mi történik, ki mirõl beszél, holott csak az
építészetrõl volt szó, ugyanakkor azt is mondhatom,
hogy „indokolt” volt ez a megfigyelés. Olyan világnézettel
és magatartással találkoztunk (amely az én mai néze-
teimet is megalapozta), amely annak a rendszernek
potenciális ellenfele volt, felborította azt a nézetrend-
szert, amelyet az egyetemen kaptunk, az építészettörté-
net marxista értelmezését, az egész fejlõdéselméletet,
és ráadásul ezt a legtermészetesebb módon kezelte,
félelem és öncenzúra nélkül. Ezért is nagyon jó volt ott
lenni szombat esténként Makovecz Imre lakásán, ahol
legalább húsz-harminc ember jött össze rendszeresen,
és szellemi izgalommal teljes órákat töltöttünk együtt.

Hol van a te helyed
a mai magyar szerves építészetben?
Mint alkotónak nincs helyem. Egyfajta, úgy mondhatom,
PR-tevékenységet folytatok. Publikációk, kiállítások
szervezésében segítettem; a 70-es évek végén, a 80-as
évek elején nagyon kevesen tudtak kommunikálni idegen

nyelveken, így adódott, hogy Makovecz Imrének fordí-
tottam, fõleg Erdei András halála után, aztán elõadásokat
is tartottam helyette, amikor túl sok helyre hívták, és
úgyis tolmácsoltam volna. Fontos szempont volt, hogy
én addigra már értettem is, amit fordítok.

A hetvenes, nyolcvanas években már volt
komoly külföldi kapcsolat?
A nyolcvanas évek elején már igen. 1981-ben volt az
elsõ finnországi kiállítás, és attól kezdve folyamatossá
vált. A finn kapcsolat Erdei András révén alakult ki, ez az
elsõ kiállítás-sorozat Makovecz Imre, Csete György,
Mezei Gábor, Erdei András és Kovács Attila munkáiból
állt, az õ terveik kerültek több skandináv városba, és
ezek a tablók bõvültek újabb építészek munkáival a
nyolcvanas évek közepéig német nyelvterületen rendezett
kiállításokon az elsõ nagyszabású budapesti kiállításig
1985-ben. Én késõbb játszottam aktív szerepet, amikor
Makovecz Imre egyéni, illetve jóval késõbb az Egyesülés
csoportos kiállításai készültek.

Hogyan született meg az Országépítõ?

Amikor az elhatározás megszületett, hogy létrejön az
Egyesülés és hogy ennek egyik alapfunkciója egy
folyóirat kiadása, akkor Makovecz Imre megkérdezett
engem, hogy vállalnám-e a szerkesztést. Ugyanezt
Ferkai Andrástól is megkérdezte, de õ nemet mondott,
számomra pedig gondviselésszerû fordulatnak tûnt a
lehetõség. Az elsõ években többször próbáltam má-
sokat is bevonni a szerkesztésbe, fõleg Ekler Dezsõt,
de végül teljesen rám maradt és elõbb-utóbb bele is
kellett nyugodnom, hogy nem tudom jobban megoldani.
Ritka az ilyen lehetõség, hogy egy folyóiratot fenntart
egy baráti vagy szellemi kör, amely tehát nincs ki-
szolgáltatva semmilyen kompromisszumkényszernek,
sem piaci bizonytalanságnak, ezért nem szûnt meg,
mint nagyon sok más, egyébként értékes kulturális
lap. Ez a szerkesztésben teljes szabadságot jelent,
de azt a felelõsséget is, hogy én jelenítem meg az
Egyesülés egész szemléletmódját a külvilág és az utó-
kor elõtt. Másrészt olyan kérdéseket, gondolatokat kell
felvetnem, amelyeket a szerves építészetet mûvelõk
számára idõszerûnek gondolok, és amelyekkel esetleg
nem kerülnének kapcsolatba a folyóirat nélkül. Ilyen
például a geomantia egész fogalomrendszere, amelyrõl
azt gondolom, hogy annak, aki szerves módon gondol-
kodik az építészetrõl tudomással kell bírnia.

Létezik szerinted egy tényleges hatás, amelyet a
Kós Károly Egyesülés vagy a szerves építészet
a közgondolkodásra vagy az építészetre gyakorol?
Nem, de nem is hiszem, hogy ez elvárható. Nagyon
jelentõs hatása van Makovecz Imrének, aki a közsze-
replése révén természetesen egész szemléletmódját
is közvetíti. Amit õ az elõadásain elmond, az tele van

 Gerle János
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a szakmai gyakorlatából vett példákkal, áttételesen
az Egyesülésben, az Országépítõben felvetett gondo-
latokkal. A Kós Károly Egyesülés tevékenységét sokan
kísérik figyelemmel a szakmán kívül is, de azért ez
nem számottevõ jelenlét a közéletben. Érdekes módon
negatív értelemben inkább elõtérben van: többször esik
szó a szerves építészetrõl a nagyközönségnek szánt
építészeti sajtóban elutasítás formájában, mint pozitív
példaként. Ez a helyzet viszont egyáltalán nem felel
meg annak a tényleges, kézzelfogható eredménynek,
ami – elsõsorban a településrehabilitáció területén –
az Egyesülés építészeinek köszönhetõ.

És a kiállítások, amelyek közül nagyon sok volt
külföldön? Gondolom te is találkozol emberekkel,
akik azért jönnek Magyarországra, hogy Makovecz-
házakat lássanak.
Ez a hatás nehezen lemérhetõ, tény, hogy elsõsorban
Makovecz Imre munkájára vonatkozik, amelynek jóval
nagyobb a publicitása, mint más építészeké, bár egyre
több név válik ismertté a nemzetközi közvélemény
elõtt a külföldi publikációk révén. Ekler Dezsõ vetette
fel, hogy meg lehetne vizsgálni, Makovecz építészeti
alapgesztusai hogyan mentek át a nemzetközi építé-
szeti formanyelvbe, megváltozott stilisztikai jegyekkel
és eltérõ kontextusban, mégis tettenérhetõen.

A szerves építészetnek mi a szerepe jelenleg?
A magán mesteriskolával kapcsolatban említettem,
hogy a mûveltséggel párhuzamosan egy egyértelmû
szemléletet is kaptunk, tehát nemcsak bizonyos isme-
retekre tettünk szert, amelyekre a Mûegyetem nem
tanított meg, hanem arra is, hogy ezeket az ismereteket
hogyan lehet beépíteni az építészetre és az egész
világra vonatkozó nézetrendszerbe. Ez segít olyasmit
is megérteni, amirõl nincs elég ismerete az embernek,
de képessé válik ítéletet alkotni. Ez tehát gondolkodás-
beli szabadságot és önállóságot jelentett, és a 70-es
években ez volt a legfontosabb társadalmi üzenete a
szerves építészetnek, hogy az építészetrõl, az építé-
szeti alkotásról kötöttségek nélkül, vagy egy másfajta
világnézetbõl adódó kötöttségekkel lehet gondolkodni.
Mindig volt a szerves építészetnek idõszerû üzenete,
elõször a gondolkodás és az építészeti tevékenység
formai felszabadítása, amihez bátorságra és belsõ
önállóságra volt szükség; ezt követte a közösségek
szociális életével, az építészet szociális vetületével
való foglalkozás, az a gondolat, hogy az építés nagyon
nagy mértékben visszahat arra a közösségre, amely-
nek épül és hogy ezáltal az építés folyamatát tudatosan
lehet úgy irányítani, hogy az társadalmilag egészséges
irányba hasson. Nem az épület „szépsége” az elsõdle-
ges, hanem az a folyamat, amelynek keretében létre-
jött. Ennek a szociális gondolatnak a formája volt a
faluházépítési mozgalom, amely kistelepülések életké-
pességét segített felkelteni vagy fenntartani. A rendszer-
váltás következtében ez a folyamat ebben a formában
elvesztette a társadalmi szerepét.

Mi a mai helyzet? Beszélhetünk-e egyáltalán
szerves építészetrõl Magyarországon?
Úgy gondolom, soha égetõbb szükség a szerves gon-
dolkodásra nem volt. A „soha” túlságosan fellengzõs,
de ma ugyanúgy megvan az idõszerûsége, csak a prob-
lémák kiterjedtek, globalizálódtak. A lokális, regionális
problémák mellett égetõbbek azok a környezeti prob-
lémák, amelyekhez az építészetnek nagyon sok köze
van. Az építés mindig állásfoglalás a környezeti prob-
lémák kezelésével kapcsolatban. Ilyen módon a organi-
kus építészetnek nagyon is komoly feladatai vannak,
de a lehetõségei ugyanakkor beszûkültek. Miközben
a környezeti problémák értelmezése és kezelésük
módja is nagyon sokrétû és vitatott, vagyis az építészre
rendkívüli terheket ró a megválaszolásuk, aközben a
mozgásterét a megoldások keresésében gazdaságilag
általában ellenérdekelt megrendelõi kör egyre szûkíti.

Beszéljünk a nemzetközi kapcsolatokról.
A dolog története szempontjából nagyon fontos az
1981-es finn kiállítás, attól kezdve a különbözõ nemzet-
közi kiállítások és publikációk ismertté tették a magyar
szerves építészeti mozgalmat. Ennek következménye
volt az a talán máig legjelentõsebb nemzetközi ese-
mény, az 1987-es vándorkonferencia, amelyre kb. 60
nyugat-európai és elég sok kelet-európai építész jött
össze és töltött egy teljes hetet Magyarországon, hogy
végigjárják az országban a legfontosabb épületeket.

Ez az, amit Kampis úgy emlegetett, hogy jöttek
egy emeletes busszal Asmussenék?
Igen. És kialakult egy folyamatos eszmecsere, voltak
elõadások, megnyílt Asmussen kiállítása a MÉSZ
székházban, tartós kapcsolatok keletkeztek. Egy xero-
xozott dokumentáció készült, amelyet minden részt-
vevõ megkapott. Ennek a találkozónak a leglényege-
sebb eredménye az volt, hogy megállapodtak Mako-
veczcel a mesterek, Asmussen és fõleg német építé-
szek, hogy a diákjaikat elküldik egymás országába és
egymás mûhelyeibe tanulni. Ez volt a vándoriskola
megszületése, csakhogy kiderült, hogy ez a nyugati
pénzügyi berendezkedés, a munkavállalási engedélyek
beszerzése miatt nem realizálható, vagy nincs meg
hozzá a megfelelõ akarat. Csak minimális eredmények
voltak: Salamin és Kravár Ágnes dolgozott Asmussen-
nél rövid ideig. Ugyanakkor a 80-as évek második felé-
ben és a 90-es évek elején ide rendszeresen jöttek
külföldi diákok és építészek, akiket senki nem küldött,
csak a maguk érdeklõdésébõl jöttek, egy 38 fõs listát
sikerült összeírni, hogy kik dolgoztak a Makona külön-
bözõ cégeinél Angliából, Németországból, Svájcból,
Franciaországból, Belgiumból, Hollandiából, Olaszor-
szágból, Svédországból, az USÁból és Kelet-Németor-
szágból meg Szlovákiából. Ezt a sort aztán a határon
túlról érkezett vándoriskolások folytatták.

Azok, akik 1990-ben Amsterdamban megalakítot-
ták a szerves építészek nemzetközi szervezetét (Inter-
nationales Forum Mensch und Architektur / International
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Forum Man and Architecture) nagyrészt azok közül
kerültek ki, akik 87-ben itt jártak. Az alakuló ülésen
Magyarországot négyen képviseltük, de a kétévenként
tartott konferenciákra anyagi meg egyéb nehézségek
miatt nem jártunk, de az informális kapcsolat megma-
radt. 2003-ban újra Amsterdamban volt egy konferen-
cia, amelyen részt vettünk, és ahol éppen az volt a
téma, hogy mi a szerves építészet helye a világban
ma. Amerikában régóta van egy szervezet, amelyik
baráti módon kapcsolja össze az ottani Frank Lloyd
Wright tanítványokat és követõket, ez a Friends of
Kebyar, kiadnak egy folyóiratot ugyanezen a címen,
egyik számát Makovecz munkáinak szentelték. Az
elõbbi IFMA Newslettere mellett tehát harmadik ilyen
témájú, rendszeresen megjelenõ kiadvány az Ország-
építõ. Az európai Forumba tartozó építészek egy része
bioépítészettel, zöld építészettel, energiatakarékos
építészettel foglalkozik, ennek nagyon jelentõs gya-
korlata van, fõleg Németországban. Mások azáltal roko-
níthatók a magyar szerves mozgalommal, hogy az
antropozófia talajából nõttek ki. A Rudolf Steiner építé-
szetét forrásnak tekintõ építészek köre elég nagy Euró-
pában és a világban, de elég könnyûnek látszik válasz-
tóvonalat húzni a formai utánzók és a szellemi követõk
között. Steiner az élet sok területén adott iniciatívákat
a szakembereknek, de ezeket mindenütt alkotó módon
tovább kell vinni, az orvostudományban, a pedagógiá-
ban, a táncmûvészetben és az építészetben is. Elsõ-
sorban a svéd Erik Asmussen és a holland Ton Alberts
tekinthetõk ilyen szabad és önálló antropozófus építé-
szeknek, mindketten nemrég haltak meg. Makovecz
az, aki a legjellegzetesebben egyéni építészi utat követ
a steineri világnézetbõl kiindulva. Az õ nemzetközi meg-
ítélésével kapcsolatban fontos elmondani, hogy volt
egy hirtelen fellobbanó és hosszantartó érdeklõdés a
80-as évek közepétõl, ami eltartott körülbelül tíz évig,
onnan kezdve ez az érdeklõdés csökkent, bár továbbra
is megvan, ami a mai mûvészeti világban elég jelentõs
dolog, mert csak a legnagyobb sztárokkal foglalkoznak
ilyen hosszú távon a folyóiratok. De miközben nagyon
sok publikáció és kiállítás volt, a komoly építészettör-
téneti munkákba ebbõl nagyon kevés anyag került be,
és azt kell hogy mondjam, hogy az igazi megértés
híján. Ami számottevõ építészetkritikusok tollából meg-
jelent, Charles Jencksre gondolok például, abból megle-
põ, hogy milyen kevés erõfeszítést tettek, hogy megért-
sék a magyarországi helyzetet és a szerves építészet
lényegét. Ahogy sorra jelennek meg a könyvei mindig
az éppen aktuális trendekhez igazítva, aszerint dícséri
vagy kritizálja Makovecz munkáit. Egyébként valóban
nagyon nehéz ennek a tevékenységnek a szociális
összetevõit, a hagyományhoz való viszonyát, az adott
társadalmi környezethez való viszonyát egy egészen
más közegbõl megítélni, ezt a nehézséget tükrözi a
külföldi publikációk többsége és ezért kapaszkodik bele
gyakran közérthetõ, ám a valóságtól független sztereo-
típiákba. Paolo Portoghesi római professzor írt az utób-
bi idõben több cikket és egy rövid összefoglaló tanul-
mányt a XX. századi enciklopédikus mûvében Mako-

veczrõl, és bár az is töredékinformációkból áll össze,
a legkevésbé elfogult. Kétségtelenül a legalaposabb
és legértõbb munka az 1997-ben Londonban megjelent
Makovecz könyv, amelyet a magyar gyökerekkel is
rendelkezõ Edwin Heathcote írt.

Nagyon jelentõs a Charles herceggel való szemé-
lyes kapcsolat, akit érzelmileg erõsen érintett meg Ma-
kovecz munkássága. Néhány személyes találkozást
is eredményezett ez az érdeklõdés, és az õ kezde-
ményezésére született meg az önálló londoni kiállítási
pavilon gondolata, amely végül – úgy lehetne summáz-
ni, hogy „udvari intrikák” következtében – nem valósult
meg. Általában az a tapasztalat, hogy a Nyugat-Euró-
pába tervezett munkái jóval kisebb arányban valósul-
nak meg, mint az itthon sem túl nagy eredményességgel
készített tervek, pedig minden esetben komoly felké-
résrõl van szó. Németországban megépült egy családi
ház, Überlingenben egy nagyobb üzletház, de nagyon
jelentõs megbízásokból nem lett semmi. Nyugodtan
kijelenthetõ, hogy ha például a Wittenbe tervezett fõis-
kola, a Hannoverbe, a biotermelõk szövetsége részére
tervezett hatalmas épületegyüttes megvalósult volna,
a nemzetközi megítélés is egészen más lenne, mert
közvetlenebb módon volna érezhetõ, hogy mit jelent
ez az építészeti felfogás. Ezeknek a munkáknak az
elõkészítése is hihetetlenül drámai feltételek között
zajlott, mert maga a tervezés kiváltotta azokat az érzé-
keny reakciókat, amik éppen a mûvészi felfogások közti
különbségekbõl és szociális problémákból, az ottani
emberek egymás közötti feszültségeibõl adódtak.

Jóval sikeresebbek a megvalósulás szempontjából
a határokon kívüli magyar területekre tervezett mun-
kák, bár ezeket másfajta szociális problémák kísérik:
a szegénység, a visszaélések és korrupciók halmaza,
amelyek nagyon megnehezítik az építést. Így is ered-
ményesebb az egyes emberek, közösségek szenvedé-
lyes építeni akarása, amely Nyugaton nem tudja áttörni
az adminisztratív és pénzügyi nehézségeket.

Említettél bioépítészetet, energiatudatos felfogást,
steineri stílust, Wright-követõket;
hogy lehet összefoglalni, hogy mi tartozik
a szerves építészet körébe?
Nagyon nehéz a határokat meghúzni, különösen építé-
szeti szempontból, mert egyáltalán nem biztos hogy
ezek stilisztikai kritériumok alapján húzhatók meg. A
legfontosabb feltételnek a teljességre törekvést tartom,
hogy az építész a tervezés során magát a feladatot is
a legmélyebb értelemben vizsgálja meg, és a konkrét
megoldás során a legmesszebbmenõkig figyelembe
vegye a helyi adottságokat, annak történeti, geográfiai,
etnikai, szociális összetevõit. De hogy mikor melyik
tényezõ kerül elõtérbe, mit milyen súllyal vesz figye-
lembe a tervezõ, az maga is egyedi mérlegelés kérdé-
se. Az alkotás a helyes mérlegelés esetén illeszkedik
a természethez, a teremtéshez, sõt segít a diszhar-
mónia megszüntetésében, gyógyítja a bekövetkezett
környezeti egyensúlytalanságokat.

(Erhardt Gábor és Dobrosi Tamás interjúja)
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Neved hallatán az embernek a Pécs Csoport jut
az eszébe. Kérlek, mesélj pályakezdésed
körülményeirõl.
1968 tavaszán a BME Bercsényi utcai kollégiumában
Kistelegdi Istvánnal, szobatársammal és barátommal
a diplomatervünkön dolgoztunk, amikor benyitott a
szobába tankörtársunk, Bachman Zoltán. Lelkesen
ecsetelte, hogy az egyik pécsi tervezõintézet élére új
igazgató került, aki fiatal építészeket keres. Az intézet
a Baranya Megyei Tanácsi Tervezõ Vállalat volt, az
igazgatót Mischl Róbertnek hívták. Leutaztunk, az igaz-
gató fogadott és nyílt, szívélyes beszélgetés keretében
ecsetelte elképzeléseit, miszerint fiatal szakemberek-
kel tervezi frissíteni a cégét, ahol ezidõtájt gyakorlott
technikusok is tervezõi beosztásban dolgoztak.

Jó benyomásokkal utaztunk vissza Budapestre és
1968     szeptemberében a Baranyatervnél kezdtük meg
Kistelegdi Pistával építészi pályafutásunkat. Nagyon
gyorsan a mélyvízbe dobtak bennünket, ami örömünk-
re szolgált. Közeli ismerõseink körébõl elkezdtünk
kollégákat verbuválni a céghez. Olyanokat, akiket
szakmailag a jók között tartottunk nyilván, és jó közös-
ségi embernek ismertük meg õket korábban. Így került
Pécsre Oltai Péter, volt tankörtársunk a KÖZTI-bõl,
Kiss E. László mûtermébõl, D. Blazsek Gyöngyvér,
volt évfolyamtársunk, aki az építészkar elvégzése után
belsõépítészként diplomázott az Iparmûvészeti Fõis-
kolán és Deák László (Gyöngyvér férje), aki egy évvel
elõttünk végzett, és a BUVÁTI-ban Vedres György
mellett dolgozott.

Együtt voltunk tehát, öt, nagyjából egyivású fiatal,
ambiciózus építész. Sokat és jó hangulatban dolgoz-
tunk, élveztük, hogy valóságos, konkrét feladataink
vannak, egyre nagyobb felelõsséggel, olyannyira, hogy
két év után hármunknak 10-25 fõs építész szakosztály
vezetését kellett vállalnia. Minden rendben lévõnek
látszott, mégis hiányérzetünk támadt. Úgy éreztük,
hogy adott a helyzet egy alkotómûhely létrehozására,
ehhez viszont szükségünk volt egy mindannyiunk által

becsült, tapasztalt építészre, aki programadója, szel-
lemi vezetõje lehet a csoportnak. Csete Györgyöt kértük
fel erre a feladatra, akit tervezési gyakorlatvezetõként
az egyetemi évek alatt megkedveltünk és tiszteltünk.
1970-ben Csete György lejött Pécsre dolgozni és
hamarosan elindult a mûhelymunka.

A csoport sajátos hangvétele mibõl fakadt?
Olyan építészet kialakítását tûztük ki célul, mely
egyrészt nemzeti kultúránk – népi építészetünk – mara-
dandó értékeiben gyökerezik, másrészt megfelel az
adott kor szellemi, technikai elvárásainak. Rendkívül
nehézzé tette a feladatot, hogy ezidõtájt Magyaror-
szágon nem volt olyan építész, vagy építészeti irány-
zat, mely felvállalta volna ezt a célt és példával szolgált
volna.

Kós Károly és Bartók Béla munkássága viszont
mintául szolgált. Kolozsváron élõ nagybátyám, Köllõ
Károly irodalomtörténész közbenjárásával és Kányádi
Sándor költõ segítségével sikerült Kós Károllyal kap-
csolatot teremteni és élete végéig tartó jó viszonyt
ápolni vele.

Mint már említettem korabeli építészeti példát nem
találtunk, melyet követni vagy folytatni tudtunk volna.
Nem tehettünk mást, legjobb tudásunk szerint próbál-

 Jankovics Tibor

Héviz, Thermál Hotel, belsõ átépítés

Héviz, Carbona Szálló, bejárat
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koztunk, kísérleteztünk. Gyakran jelentek meg tervein-
ken, épületeinken direkt formai utalások. Úgy ítélem
meg, ha az építészeti célkitûzést maradéktalanul ki-
elégítõ épületeket nem sikerült is létrehozni, megszü-
letett néhány említésre érdemes mû, melyek minden-
képpen a kitûzött cél irányába tett jelentõs lépéseknek
minõsíthetõk. Ilyen a Csete György tervezte orfûi for-
rásház, Kistelegdi siklósi ravatalozója, a pécsi Balo-
kány Ifjúsági Park, Oltai Péter munkája és a Fadd-
Dombori TAÉV-üdülõ, melyet én terveztem, a belsõ-
építésze D. Blazsek Gyöngyvér, textiltervezõje pedig
Csete Ildikó volt.

A napi munka mellett intenzív önképzés folyt. Elõ-
adókat hívtunk, a szakmai folyóiratok széles körét
figyeltük és a számunkra érdekes cikkeket lefordítottuk
és elemeztük, szakmai tanulmányutakra mentünk,
beleértve a népi építészeti és néprajzi gyûjtõutakat.
Egyre határozottabban formálódott a csoport szakmai
irányultsága. A rengeteg tervezési munka mellett kiállí-
tások, elõadások és kiadványok segítségével is igye-
keztünk hangot adni szakmai meggyõzõdésünknek.

Közben változtak a körülményeink. Mischl Róbertet
a Pécsi Tervezõ Vállalat igazgatójává nevezték ki. Ha-
marosan követtük új vállalatához és Eördögh István
irodavezetõ irányításával a Pécsi Tervezõ Vállalat Ifjú-
sági Irodája keretében mûködtünk tovább, mint Pécs
Csoport. Két adminisztratív vezetõnk nevét azért tar-
tom fontosnak megemlíteni, mert az õ megértésüknek
és szakértõ irányításuknak nagy szerepe volt a Pécs
Csoport létrejöttében és többéves sikeres mûködésé-
ben. Idõközben a csoport tagja lett Nyári József és
Kovács Attila építész (ma nemzetközileg elismert dísz-
lettervezõ) és Dulánszky Jenõ, aki építész létére stati-
kusként volt korai haláláig munkatársunk és tanítónk.

Úgy tudom, nem volt egyértelmû
a csoport tevékenységének fogadtatása.
Igen, a Pécs Csoport tevékenységét a szakma nagyon
eltérõen fogadta. Voltak kollégák, akik kifejezetten ro-
konszenveztek a csoporttal, esetenként együtt is mû-
ködtek velünk, mások ellenszenvvel viseltettek iránta,
hiányolták az aktuális nemzetközi irányzatok megjele-
nését, és túlhaladottnak tekintették az egész cél-
rendszert.

Gondolom, kerestétek a kapcsolatot azokkal,
akikkel közös nevezõn voltatok.
A Pécs Csoport fennállása alatt elsõsorban személyes
ismeretsége mentén tartott kapcsolatot más építészek-
kel és tervezõ irodákkal. Leggyakrabban a Kaposterv
építészeivel találkoztunk, idõnként bemutattuk egy-
másnak a munkáinkat. Ezidõtájt a nemzeti öntudatra
ébredés jegyében élénk mozgalom bontakozott ki, pél-
dául a népzenei mozgalom, a táncházmozgalom, vagy
a népi iparmûvészek tevékenysége. Szoros kapcso-
latba kerültünk a Fiatal Népmûvészek Stúdiójával,
melynek a Népmûvelési Intézetben tartott rendezvé-
nyein rendszeresen résztvettünk. Rendkívül színvona-
las elõadások hangzottak el a néprajzi, népzenei, iro-

dalmi, filozófiai, szociológiai, közgazdasági, építészeti
területek tudós mûvelõitõl. Igazából ez a két éven át
vasárnaponként megrendezett elõadássorozat jelen-
tette számunkra az egyik legfontosabb ismeretszerzési
és önképzési lehetõséget.

Mikor és hogyan szakadt meg
a Pécs Csoport tevékenysége?
,

A Pécs Csoport az 1977-78-as évek során bomlott fel.
A felbomlást – az Ifjúsági Iroda adminisztratív átszer-
vezését – az 1975-76-os paksi, úgynevezett Tulipán-
vita elõzte meg, mely politikai és szakmai hullámokat
is kavart és egyben olyan légkört teremtett, melyben
a többszáz fõs nagyvállalatnak – a Pécsitervnek – az
átszervezést már korábban is fontolgató vezetése a
csoportunkat támadó szakmai ellenzék nyomására
végre tudta hajtani a csoport feloszlatását. Meggyõ-
zõdésem, hogy a fentieken túl a felbomlás oka abban
is kereshetõ, hogy a közel tíz éves közös munka során
nem fordítottunk elég energiát a csoport folyamatos
megújítására. Elfáradtunk és elfásultunk kissé. Szük-
ség lett volna egy mindenre kiterjedõ számvetésre és
újjászervezõdésre.

A csoport megszûnését követõen Csete György
az Országos Természetvédelmi Hivatal fõépítésze lett
Budapesten, Oltai Péter az Országos Mûemlékfelügye-
lõség budapesti központjában helyezkedett el, Deák
Laci és Blazsek Gyöngyvér a Szolnoktervben vállalt
munkát Szolnokon. Kistelegdi Pista, Nyári József és
Dulánszky Pécsett maradtak. Jómagam a Gyõri Terve-
zõ Vállalat keszthelyi irodájában folytattam a tervezõi
tevékenységet több korábbi ifjúsági irodás munka-
társammal, köztük Füzes Antallal.

Milyen céllal és hogyan jött létre a Dél-Dunántúli Stúdió?
A Dél-Dunántúli Stúdió a Baranya, Somogy és Tolna
megyékben mûködõ építészek szakmai szervezete-
ként jött létre. Kirándulásokat, szakmai össszejöve-
teleket szerveztünk közösen. Mindannyiunk számára
biztosított egy emberi és szakmai kapcsolatot, vala-
mint lehetõséget adott a nyilvánosság elõtti közös
szakmai fellépésre.

Az 1980-as évek elején már Keszthelyen mûködõ
építészként kollégáimmal megalapítottuk a Forma
Tervezõ és Fõvállalkozó Kisszövetkezetet, melynek

Badacsonyörs, szõlõhegyi kápolna
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szakmai irányítójaként a Dél-Dunántúli Stúdió mintájára
együttmûködést kezdeményeztem a Dévényi Sándor
által vezetett Pécsi Építész Irodával és a Kampis Mik-
lós vezette Kaposterv Kft-vel. Zalaegerszegi, pécsi és
kaposvári találkozásainak során egy regionális szakmai
és gazdasági együttmûködés kialakítását próbáltuk
megvalósítani. Valójában ez a kezdeményezés veze-
tett a Kós Károly Egyesülés megszületéséhez, miután
Kampis Miklós bevonta a tárgyalásokba Makovecz
Imrét és Kálmán Istvánt. A regionális szakmai koope-
ráció helyett tehát egy Budapest-központú és az egész
országra kiterjedõ szakmai egyesülés szervezõdött.

A magatok számára kijelölt irányvonalat
a Pécs Csoport felbomlása után külön-külön is
folytattátok és folytatjátok a mai napig is.
Ez a hagyományon alapuló szerves építészet.
A te értelmezésedben mit jelent ez?
Amikor hagyományról beszélek, akkor az õseink által
évezredek alatt összegyûjtött ismeretek, tapasztalatok
összességére gondolok, mely a létezés teljességére
kiterjedõ komplex tudásanyag. Örökérvényû részei
vannak, melyek generációról generációra csiszolód-
nak, változnak, beleépülnek az egyes korok újabb és
újabb tapasztalatai. Élõ hagyományként a mindennapi
alkotó munka egyik forrása kellene, hogy legyen. Szer-
ves építészetrõl csak akkor beszélhetünk, ha az a
haladó hagyományokat is asszimiláló szemlélettel jön
létre. A szerves építészet tehát nem forma, hanem
gondolkodás és szemléletmód kérdése.

Rendkívül nehéz kérdés az is, hogy miképpen nyil-
vánulhat meg a hagyomány mai építészetünkben. Az
1900-as évek elején még mûködtek építészek, akik a
hagyományra alapozva európai színvonalon tudtak
hazánkban házakat építeni. Ilyen voltak Kós, Zru-
meczky, Toroczkai, Medgyaszay.

Az elsõ világháború után építészetünknek ez az
ága megszakadt, és az útkeresés idõszaka követke-
zett, melynek során sokkal inkább a modernista irányba
mentek el építészeink, mintsem a hagyományt tartot-
ták volna szem elõtt. A modernista és a hagyomány-
tisztelõ építészet szintézise sajnos nem jött létre. Egy
Bartók Béla írásai között lelt tanulmány tökéletesen
leírja a hagyomány megnyilvánulásának lehetõségeit
és elvét. Olyan tanulságos, hogy fontosnak tartom

idézni: „Az a kérdés mármost, hogy miként nyilvánulhat
meg a parasztzene hatása a magasabb mûzenében?
Elõször is úgy, hogy a parasztdallamot minden változ-
tatás nélkül, vagy csak alig variálva, kísérettel látjuk
el, esetleg még elõ- és utójáték közé foglaljuk. Az ilyen
dolgozatok némi analógiát mutatnak Bach korál-fel-
dolgozásaival. Az ilyen népdalfeldolgozásoknak két-
féle, egymásba határvonal nélkül átmenõ típusát figyel-
hetjük meg. Az egyiknél a kíséret és az elõ-, utó-,
vagy közjáték másodrangú dolog, nem más, mint keret,
amibe a fõdolgot: a parasztdallamot beléillesztjük, mint
a drágakövet a foglalatába. A másiknál éppen fordítva:
a parasztdallam csupán a mottó szerepét játssza és
fõdolog az, ami köréje és alája helyezõdik. A kétféle
típust számtalan átmeneti fok köti össze; néha nem
is lehet eldönteni, melyik elem uralkodó a feldolgo-
zásban. Az azonban mindenkor nagyon fontos, hogy
az a zenei köntös, amelybe a dallamot öltöztetjük, a
dallam karakterébõl, a dallamban nyíltan vagy burkol-
tan mutatkozó zenei sajátságokból legyen levezethetõ,
illetve hogy a dallam és minden hozzáadás elválaszt-
hatatlan egység benyomását keltse.

A parasztzene hatásának másfajta megnyilvánulási
módja ez: a zeneszerzõ nem használ fel valódi paraszt-
dallamot, hanem ehelyett maga eszel ki valamilyen
parasztdallam-imitációt. Lényeges különbség e közt
és az elõbb leírt mód közt tulajdonképpen nincs.

Végezetül még egy harmadik módon mutatkozhatik
a parasztzene hatása a zeneszerzõ mûveiben. Ha tud-
niillik sem parasztdallamokat, sem parasztdallam-imi-
tációkat nem dolgoz fel zenéjében, de zenéjébõl mégis
ugyanaz a levegõ árad, mint a parasztzenébõl. Azt
lehet mondani ilyenkor: a zeneszerzõ megtanulta a
parasztok zenei nyelvét és rendelkezik vele oly tökéle-
tes mértékben, amilyen tökéletes mértékben egy költõ
rendelkezik anyanyelvével. Vagyis: zenei anyanyel-
vévé lett ez a paraszti zenei kifejezési mód: oly szaba-

Nagyatád, Solar Hotel
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don használhatja és használja is, akárcsak a költõ
anyanyelvét.” (Bartók Breviárium)

A hagyomány, a szerves építészet és az ökológia
egymást hitelesítõ fogalmak.

Így van! Eleink alapvetõen az ökológia szempont-
jainak megfelelõen éltek, gondolkodtak és alkottak. Jó
példa erre a parasztporta, a parasztház, bármelyik kul-
túra területén vizsgáljuk is. Funkcionális kialakítása,
szerkesztésmódja, anyaghasználata kiérlelt és gazda-
ságos. Nincsenek felesleges terek, túlméretezett szer-
kezetek, tájidegen anyaghasználat. Arányrendszere,
formanyelve, díszítésmódja megfontolt, visszafogott,
harmonikus. Csak annyira individuális, hogy diszkréten
mutassa egyediségét, de környezetébe jól illeszkedjen.

Egy kis õrségi faluban nõttem fel, és jól emlékszem,
hogy az 1950-es évek elején még éltek a hagyományok,
amelyek szelíden, de határozottan szabályozták a falu-
közösség életét. A gazdálkodás, az életvitel pedig pél-
dásan megfelelt az ökológia szabályainak. Számomra
nyilvánvaló, hogy az ökológia a hagyomány szerves

része. Az ipari civilizáció, a haszonalapú manipuláció,
a fogyasztói társadalom kiteljesedése szétzilálta ezt
az egységet. Ez a zavart állapot teszi szükségessé
azt, hogy külön, hangsúlyozottan foglalkozzunk az öko-
lógiával, és szempontjait újra és újra visszaépítsük a
mindennapi tevékenységünkbe, életvitelünkbe. Ami tehát
régen magától értetõdõ volt, azt most újra meg kell
tanulni, és lehetõség szerint alkalmazhatóvá kell tenni.

Összegezve tehát a három fogalom: a hagyomány,
az ökológia és a szerves építészet szorosan összetar-
tozik, és azt tartom valóban szerves építészetnek,
mely arányosan épít a hagyományra és megfelel az
ökológia alapvetõ szempontjainak is. Ez a felfogás
motiválja szakmai céljaimat is. Mai anyagokból, kor-
szerû technikával egyszerû, de hagyománytisztelõ
épületeket szeretnék megvalósítani. Olyanokat, mel-
yek arányos ráfordítással hozhatók létre és hosszú
az erkölcsi és fizikai avulási idejük. Tudom, egysze-
rûen hangzik, de roppant nehéz megvalósítani.

(Kurucz Szabolcs interjúja)

Hogyan kerültél kapcsolatba a szerves építészettel?
1965 körül Kálmán István és Makovecz Imre unszolá-
sára kezdtem foglalkozni az antropozófiával. Nekem
ez nehéz küzdelmet jelentett, elolvastam A szabadság
filozófiája és a Hogyan ismerjük meg a magasabb vilá-
gokat címû mûveket. Így kerültem kapcsolatba ezzel
a szellemi forrással, amely a szerves gondolkodás for-
rásának tekinthetõ. Nyilván nem csak ez az egy forrás
van, hanem van még sok más is, de ez biztosan az
európai emberhez szól és a huszadik században. Még
a század vége fele is nyugodtan lehet vele foglalkozni.
Szóval ezzel a szemlélettel ismerkedtem, magyarul
gyötrõdtem vagy 10 évig.

Az antropozófia akkoriban nem volt a köztudatban?
Abszolút nem, „szamizdatban” volt meg az összes
létezõ irodalom, amivel rendelkeztem. 1975 körül úgy
éreztem, amit megértettem, azt már nem lehet magam-
ban tartani, s elkezdtem tanítani a lakásomon. A sza-
badság filozófiáját három szamizdatból gépeltem újra,
öt oldalanként, s a három mindegyike más-más amatõr
fordítás volt. Mondatonként kiválasztottam azt a válto-
zatot, amelyik a legtöbbet mondta, s ha egyiket sem
találtam jónak, csináltam egy negyediket. Így született
meg az a kötet, amelybõl Turi Attiláék és a többiek
évekkel késõbb a MÉSZ-ben tartott kurzuson tanultak.
Ennek három példányát késõbb az a társaság aranyo-
zott kötésben készítette el, és az egyiket én kaptam
tiszteletpéldányként. 1989-ben a Goetheanum könyvtá-
rában mint a mû „hiteles” magyar fordításával találkoz-

tam vele. Azért vagyok biztos benne, mert a gépelésnél
mindjárt az elsõ mondatot elszúrtam, kihagytam egy
szót. Piroska, a feleségem beírta a saját kezével, hogy
„lelki”. Kinyitom Dornachban ezt a könyvet – Piroska
már nem élt akkor –, s ott van a másolatban a kézzel
írott szó.

Négy vagy öt kollegámmal együtt csináltuk ezt a
szemináriumszerû tanulást hét éven át. Eközben rájöt-
tünk, hogy ez önmagában nem elég. Az nem lehet,
hogy a tervezési gyakorlatban ne jelenjen meg semmi
abból, amit esténként tanulunk. 1970 körül Csete Gyur-
káék elkezdtek dolgozni Pécsett, következésképp a
kapcsolat azonnal kialakult. Jóllehet, ez nem volt na-
gyon intenzív, de éreztük, hogy ez a társaság hatalmas
szövetséget jelent.

Õk más forrásból táplálkoztak.
Õk alapvetõen a népi gyökerektõl indultak. De mi is
épp akkoriban, 1968-tól kezdtük el fölmérni Somogy
megye népi mûemlékeit, s elkezdtük csinálni a szennai
falumúzeumot. Ezért pontosan tudtuk, hogy õk mirõl
beszélnek, pontosan tudtuk, hogy milyen iszonyatos
munka áll mögöttük, mennyi fölhalmozott tudás. Cseté-
ék mindennapi tervezõi gyakorlata és az elméleti háttér
teljes egységben volt. A szemléletük rögtön megjelent
az építészetükben. De az együttmûködés nem lehetett
hosszú,összesen körülbelül öt évig hagyták õket sza-
badon dolgozni, és azalatt legfeljebb negyedévente
egyszer találkoztunk. Õk hozták el Kaposvárra például
Lükõ Gábort, aki a tervezõirodai KISZ-klubban tartott
elõadást.

Kampis Miklós
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Az antropozófiával való találkozás véletlen
vagy törvényszerû dolog volt?
Éppen az antropozófia felfogása szerint nincs is vélet-
len. Mi 1961-ben mentünk dolgozni Kaposvárra. Hamar
rájöttünk, hogy vagy megesz a város bennünket és
megfulladunk, inni fogunk vagy kártyázni vagy kitalá-
lunk egy kapcsolatrendszert, amely a felszínen tud
tartani. Akkor mentem el Imréékhez, s õk javasolták,
hogy Steiner könyveivel foglalkozzam.

Visszatérek az alapproblémánkhoz, hogy a napi
gyakorlat és az antropozófiával való foglalkozás nem
azonnal kapcsolódott össze, ezt már az antropozófia
ismeretében, tudatosan kezdtük el kialakítani. Ebben
a Csetéékkel való kapcsolat nagyon segített. 1976 kö-
rül elkészítettem a Dél-Dunántúli Építész Stúdió terve-
zetét. Azt mondtam, csináljunk olyan stúdiót, ahol 60-
70 építész van együtt, nem csak az 5-10 kaposvári
kolléga, akkor a közös szellemi továbbképzést meg
tudjuk szervezni. A program úgy indult, hogy Makovecz
Imre tartott egy elõadást a népmûvészeti kutatásairól,
ez meg is jelent a Naplójában.

Kik voltak az Építész Stúdió tagjai?
Kaposvár, Pécs, Szekszárd, Zalaegerszeg, ez volt a
négy legfontosabb város. Pap Gábort akartam fölkérni,
hogy az egész vezénylését lássa el, csakhogy közben
Csetéék Ifjúsági Irodáját a tulipán-vitát követõen meg-
szüntették, s Gábor azt mondta, hogy õ olyan helyre
nem jön, ahol ilyen dolgok történnek. Mondtam, hogy
ezt nem mi csináltuk, de akkor még nem láttam át,
hogy pontosan mi is történik, Csete Gyurka nyilván jól
tudta. Ha utólag úgy érzi, hogy a Dél-Dunántúli Stúdiót
ellenük kezdtük csinálni, az hatalmas tévedés. Azt
kértem Pap Gábortól – nagyon kellemetlen, hosszú
beszélgetésem volt vele –, hogy legalább mondjon olyan
elõadókat, akiket õ meghívna, majd én meghívom
õket. Így ismerkedtünk meg Ferenc Csaba fizikussal,
aki kozmológiát tanított és Molnár V. Józseffel, aki a
mai napig friss szellemi forrás a számunkra. Fölépítet-
tem az egész éves programot, negyedévenként talál-
kozott a társaság, 60-70 fõ, ami iszonyatosan nagy
dolog volt akkoriban, s természetesen a MÉSZ pécsi
csoportja dicsekedett az eredménnyel.

Ezt akkor támogatták?
Ez nagyon bonyolult, mert a Szövetség maga támoga-
tott dolog volt. A pécsi csoportja már egy kicsit kiesett
a látókörbõl, mert a budapestiek azt sem tudják, hogy
merre van Pécs, pláne Kaposvár. Erre kicsit kevésbé
figyeltek oda, s még ennek az alrendszere volt a Dél-
Dunántúli Építész Stúdió, amire már a kutya nem figyelt
oda. A lustaság nagyon fontos tényezõ: mikor elõad-
tam, hogy mit akarunk csinálni, elkezdtek kritizálni, s
amikor mindenki elmondta a véleményét, a végén azt
mondták, hogy most megkérjük a Kampist, hogy ezt
csinálja meg. Innen kezdve azt csinálhattam, amit
akartam.

Kaposvárott Csetéék hatása volt elsõdleges?
Igen, mert a felfogásuk nagyon kemény volt. Tanksze-
rûen nyomultak elõre, ezért is ütköztek a legnagyobb
ellenállásba; ezt azonnal megérezte Major Máté meg
a többiek, hogy ez így nem mehet tovább. Teljes gõzzel
mentek elõre, s egy pillanatig nem alkudtak meg a
hatalommal. Ez nagyon tiszta és tisztességes dolog,
csak az a baj, hogy az ellenség is világosan látja a
helyzetet, s azonnal reagál.

De ettõl függetlenül azt lehet mondani,
hogy hiába szüntették meg a Pécs Csoportot…
Persze, mert a tagjai elmentek Szolnokra, Keszthelyre,
Budapestre. De már sosem fogjuk megtudni, mi lett
volna, ha nem robbantják fel akkor az Ifjúsági Irodát.
Mindenesetre aki Orfûn jár és megnézi a forrásházat,
az utána másképpen gondolkodik az építészetrõl. Akár
laikus, akár kolléga. Annyit mindenesetre meg kell,
hogy értsen, hogy szabadabban lehet gondolkodni az
építészetrõl és az építészeti formálásról, mint
korábban.

A követõkkel mi a helyzet?
A Pécs Csoport kifejezett követõirõl nem tudok. Talán
éppen azért, mert szétválasztották õket, nem voltak
képesek rá, hogy egységes iskolát csináljanak, hanem
bizonyos elszigeteltségben folytatták a munkájukat.
Akik most például Jankovics Tibor mellett dolgoznak,
részben a Vándoriskolától kerültek oda, õk már nem
kizárólag a pécsiek utódai, ez egy vegyes dolog. A
nyolcvanas években sok új történt. Makovecz önálló
irodát kezdett vinni, elõször a Lánchíd utcában, Nagy
Ervinnel és Koppány Zoltánnal közösen. Mert tudjátok:
MAKONA= MAkovecz + KOppány + NAgy.

A hivatalos változat: MAgasépítés KOrszerû
NormAtívákkal. Mert nem lehetett
személynevekbõl cégnevet alkotni.

Kaposvár, tervezett köztemetõ helyszínrajza
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A lényeg az, hogy ezek az emberek elkezdtek ott
együtt dolgozni, a 80-as években ezek a korábbi félle-
gális formációk bizonyos értelemben polgárjogot nyer-
tek. Kaposvárott ez úgy nézett ki, hogy olyan pályáza-
tokon (Hollókõ, Pannonhalma, Velence), amelyek a
falusi léptéket lényegesen nem haladták meg, s ahol
valahogy a népi építészettel kapcsolatos dolgokat kel-
lett kezelni, többnyire elvittük az elsõ díjakat, s a többi-
eket a guta kerülgette, mert mi fekete lovak voltunk.
Fogalmuk sem volt, hogy ki jön Pannonhalmára Ka-
posvárról. Aztán megterveztük a kaposvári temetõt
1983-ban. Tizenketten terveztük, Lõrincz Ferenc s jó-
magam voltunk a vezetõ tervezõk. A helyet Lõrincz
találta meg, mint akkori városi fõépítész, s egy kitûnõ-
en tagolt struktúrát sikerült kialakítanunk, amely az
ember felépítését tükrözi. Ez két részbõl áll, középen
van az Én, ahol az örökmécses ég. Ez a terv a társaság
toronymagasan legjobb munkája volt, amibe mindazt
a tudást bele tudtuk vinni, amivel a hosszú elméleti
felkészülés után rendelkeztünk. Sajnos nem épült meg
belõle semmi, ellopták a pénzt, másra használták. En-
nek a tervezésnek a kapcsán jöttünk rá, hogy a fiatalok
nevelése nem romantikus eszmefuttatás eredménye,
hanem nagyon egyszerûen a gyakorlat: mire a temetõ
teljesen elkészült volna, mondjuk ötven év alatt, addigra
egyetlen ember sem élne azok közül, akik tervezték.
De ha továbbadjuk az elveket azoknak, akik majd az
egyes ütemeket megvalósítják, akkor a koncepció
fennmarad. Nálam 7 évvel fiatalabb Lõrincz Feri, nála
7 évvel fiatalabb Gáts Andris, kell, hogy legyenek újab-
bak, akikre számíthatunk. Nem arról van szó, hogy én
szeretem-e a fiatalokat, hanem nagyon konkrét kény-
szer ennek a folyamatnak a fenntartása, különben jön
valaki, aki semmit nem ért az egészbõl és derékszö-
gûre áttervezi. És akkor vége a világnak.

A temetõ rendszerét két dolog motiválta. Az egyik
a helyszín: a területen két domb van, középen egy
völgy, arra szerveztük rá az egészet, abban helyezke-
dett el a ravatalozó és a többi közös funkció. A másik
az antropozófia volt, annak alapján jött létre a hetes
tagozódás. Kidolgoztuk a temetõ egész szertartás-
rendjét is, ami részben a hagyományokra épült. A 12
ember nem egyformán vett részt a rajzolásban, hanem
temetõvel kapcsolatos témákat dolgoztak fel, Szabó
Tünde foglalkozott a hagyományos magyar temetke-
zéssel: milyen fákat hova ültettek, hogy vitték a halot-

tat, stb. Szabó Tibor a modern temetõket vizsgálta
meg Németországban, Skandináviában, abból készített
egy tanulmányt. Ezeket ismertették a többiekkel, és
amit lehetett, beledolgoztuk a tervünkbe. Három évig
terveztük, s állítom, hogy ennél nagyobb és komplet-
tebb munkát temetõvel kapcsolatban más sem csinált.

Az antropozófia oktatását is
más keretek között folytattad.
A visegrádi táborok résztvevõi közül Taksás Mihály hívott
föl, hogy Imre bácsi folyton az antropozófiára hivatkozik,
de hogy mi az, azt nem mondja meg. Erre bementek a
marxista tanszékre érdeklõdni, azok továbbküldték õket
Vámossy Ferenchez, õ meg hozzám irányította õket.
Szóval alakult Makovecz körül az új generáció: nyugodtan
mondhatjuk rájuk, hogy követõk. Ennek van egy
filozófiája. Bartók Béla meg Lechner Ödön azért nem
tudtak iskolát csinálni, mert azt mondták rájuk, hogy
akkora zsenik, hogy amit csinálnak, úgyse lehet utánuk
csinálni. Ezzel el is intézték õket, hogy ne tudjanak
beleízesülni a magyar kultúrába. Egyszerûen nem tudtak
kultúrát teremteni a szó tágabb értelmében. Kodály az
énekkarokkal, a szolmizációs módszerével már sokkal
szélesebb körben tudott hatni. Makovecz is azt gondolta,
hogy iskolát kell csinálni, hogy a szerves gondolkodás-
nak maradandó és széleskörû hatása legyen, és be tudjon
épülni a mai magyar kultúrába. Enélkül remény sincs a
folytatásra, marad a szokásos szöveg: a Makovecz az
más, õ egy zseni. Innentõl kezdve mindenki kockákat
fog csinálni, s köztük lesz a Makovecznek egy krumplija.
Ebbõl nem lesz szerves kultúra.

Tulajdonképpen a magán mesteriskolák folytatód-
tak a most már nyitott és a MÉSZ épületében tartott
antropozófiai kurzussal a 80-as évek közepén.

Érdekes még az építészkamara ügye, mert az sem
független az eddig elmondottaktól. Ma már mindenki
azt mondja, õ volt az elsõ, aki a kamara szót elõször
kiejtette a száján, az én emlékeim szerint az 1985-ös
MÉSZ közgyûlésen történt, a Kertészeti Egyetemen,
hogy Callmeyer Ferenc felállt a kamara újjáalakításának
ötletével, erre Makovecz is elkezdett beszélni, mire
Somogyi miniszter úr azt mondta, hogy ne tessék ké-
rem a pártunkat és kormányunkat itten bírálni. Termé-
szetesen akkor, abban a konstrukcióban, ahol a párt
megmondta a miniszternek, a miniszter a nem tudom
kinek, hogy mit csinálhat, szó sem lehetett egy félcivil
szervezetrõl, amely a szakmát megszervezi önállóan
és önelvûen. De a kezdeményezés nagyon fontos volt,
mert ebbõl következett, hogy – emlékeim szerint –
1990-ben, az akkori közgyûlésen Ertsey Attiláék föláll-
tak, azt mondták, hogy a sok dumából elég, meg kell
szervezni az építészkamarát, egy tíz fõbõl álló bizott-
ságot kell létrehozni, amely a kamarát elõkészíti. A
bizottságból Ertsey volt a legfiatalabb, Vámossy a leg-
öregebb, benne volt Makovecz, Bodonyi, Kaszab Ákos
és én is. Ez a tíz ember, akik között voltak, akik alig
ismerték egymást, Makovecz kezdeményezésére ad-
dig gyötörte egymást, amíg teljes konszenzus nem
volt minden kérdésben. Így született meg a kamara

Kaposvár, tervezett köztemetõ ravatalozójának alaprajza
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akkori szervezeti szabályzata. Érdemes most is elol-
vasni. Szerintem sokkal jobb és fejlettebb, mint a leg-
újabb, amely ugyanis nem alulról jövõ kezdeménye-
zésbõl jött létre, hanem fölülrõl, törvény által megsza-
bott formában. A kamara mostani vezetésében az
egész társaságból alig van benne valaki, azt azonban
tudni kell, hogy ahhoz, hogy a törvényes kamara egy-
általán nagy keservesen megszülessen, ez az indulás
szükséges volt.

Milyen a magyar szerves építészet
nemzetközi visszhangja?
Mondok rá példát. A nyolcvanas évek végén megjelent
egy amerikai professzor, Jeffrey Cook Kaposváron.
Vele volt egy fiatal építész, Olgyay Viktor, a hasonnevû
híres építész fia. Kis Magyarország-térképpel jöttek,

amelyre pontosan be volt jelölve, hogy mit akarnak
megnézni. Ez az úr Wright-kutató, és csak azért utazott
át az óceánon, hogy megnézze, az organikus építé-
szet hogy néz ki mai magyar kiadásban. Írt errõl több
cikket is, és megjelent a könyve angolul Svájcban:
Seeking Structure from Nature címmel (Peter Blundell
Jones elõszavával), amely az egész magyar organikus
mozgalomról átfogó képet nyújt. Ez az érdeklõdés –
legalábbis a nyolcvanas-kilencvenes évekre – jellem-
zõ, minden magára adó komoly külföldi folyóirat közölt
idõnként egy-egy házat, és az összefoglaló építészet-
történeti könyvek (Udo Kultermann, Charles Jencks,
Jonathan Glancey), ha idõnként szélsõségesen félre-
értve is a magyar helyzetet, de nem kerülhetik ki, hogy
említést tegyenek errõl az irányzatról.

(Erhardt Gábor és Török Ádám interjúja )))))

Hogyan kezdõdött a szakmai tevékenységed,
milyen körülmények között? Hogyan alakult ki
a saját építészeti stílusod, építészeti szemléleted?
1959-ben diplomáztam, de már 1957-tõl dolgoztam
félállásban Azbej Sándor mûtermében, hogy valami
pénzem legyen. Az 1959-es diplomázás három évvel
a levert forradalom után van, kivégzések zajlanak,
amirõl nem tudunk semmit, csak azt tudjuk, hogy mi
megúsztuk. Túl vagyunk azon, hogy többszázezer
ember elment Magyarországról, sokan az évfolyamról
is. Nagyrészt azok, akiknek a családját meghurcolták,
az 1945 utáni kitelepítetteken, munkaszolgálatokra
kényszarítetteken túl nagyon sok családot érintett a
teljes vagyontalanság és kiszolgáltatottság. Akit kitele-
pítettek, annak a gyerekét középiskolába se vették
fel, tehát arra ítélték, hogy marginális életet éljen. És
ez az akkori társadalom színe java.

Az egyetemen, a negyedik évben sajnos összerúg-
tam a port egy nagyszerû emberrel, Jurcsik Károllyal,
aki korrektorom volt, mert egy közfürdõ volt a feladatom
és én erre kupolákat rajzoltam. Ez így most nem jelent
semmit, most mindenki kupolát rajzol, de a szocialista
realizmus évei után, ami kötelezõ klasszicizmust jelen-
tett a homlokzatra aggatott díszekkel, központi lizénák-
kal, tengelyes szimmetriával stb., ez nem volt szokás-
ban. Az egyetemen éppen elkezdtek fellélegezni, hogy
lehet a modern építészetet tanítani, Jurcsik ráadásul
rendkívül magas színvonalú modern építész volt, aki
az én szamárságomat nem tûrte, és azt mondta, ha
kitartok a romantikus elképzelésemnél, akkor nem korri-
gál többé. Én nem tudtam lemondani az ötletemrõl és
õ tényleg nem jött oda többet hozzám. A végén beadtam
a féléves tervet, annyira kidolgozva, amennyire csak
telt tõlem, mert éreztem, hogy baj van. Weichinger

professzor úr hívatott, ott volt szétrakva a terv a földön,
összefirkálva, és a professzor úr azt mondta, ha nem
lennék tekintettel az egyéb elõmenetelére, kirúgnám
magát az egyetemrõl, maga karikatúrának nézi az épí-
tészetet. Én egy szót se szóltam, megfordultam és
bevágtam az ajtót. Weichinger hármast adott, tudta,
hogy azzal szúr ki velem a legjobban.

A diplomatervemmel aztán sikerült a legjobb jegyet
kapnom, holott egyes tanárok 1956 miatt igyekeztek
bosszút állni. A védésen odajött hozzám Benjámin Ká-
roly, a Buváti igazgatója és azt mondta: holnap várom
az irodámba. Akkor ez nagyon nagy dolgot jelentett,
mert nem volt egyéni tervezõi jogosultság, az vállalat-
hoz volt kötve, ha egy végzett építészt befogadott egy
cég, akkor biztosítva volt a szakmai egzisztenciája.
Három évet le is húztam Buvátiban, de nem tudtam
elviselni az anonimitás légkörét. Részt kellett venni
például egy meghívásos pályázaton Moszkva délnyu-
gati városrészének tervezésére, amelyet az egyetem
városrendezési tanszéke és a Buváti építészei csinál-
tak együtt. Egy domb volt ott, mellette tó, a tó mögött

Makovecz Imre

Sárospatak, a Mûvelõdés Háza
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fenyõerdõ, és olyan terv készült, hogy a dombon van
a városközpont, a tó körül a lakótelep. Mikor Boros
Zoltán, a vezetõ tervezõ kiment Moszkvába, azt látta,
hogy a szovjet elvtársak a dombot dózerekkel betolták
a tóba. És mondták neki, hogy így már lehet dolgozni.

Mint a kutya, amelyik vihart érez, azt mondtam,
hogy én ezt nem bírom, én elmegyek; a vállalat szerve-
zettsége, az egész elvtársi légkör, a központi felügyelet
melletti munka nem tetszett nekem; és tettem egy
kísérletet, hogy elmegyek Kaposvárra dolgozni. Mikor
megláttam, hogy Kaposváron a fákat mindig visszavág-
ják, és ilyen démonok állnak az utak mellett, és az
albérlet, amit találtam, egy hideg és világtalan szoba
volt, akkor felültem a vonatra és visszajöttem. Pedig
már a személyi igazolványomba is be volt írva minden,
de megint, mint egy állat, éreztem, hogy ez nem lesz
jó. Akkor kerültem a Szövtervbe, ami kicsi iroda volt,
úgy negyvenen dolgoztak benne, egy idõs, jóindulatú
munkáskáder vezette, aki a világon semmihez nem
értett, volt valami úri családtól származó barokk író-
asztala, amögött ült, és egy fiókban tartotta a szalonnát
és a kenyeret, a földön a pálinkát, slussz. Olyan világ
volt ez, ami nekem nagyon tetszett, mert távol esett a
politikai centrumtól. Itt kilenc évet húztam le. Vidéki
üzletek, kocsmák átalakításával és újak tervezésével
foglalkoztunk.

Akkor még minden tervet egyeztetni kellett a területi
fõépítésszel. Ezek régi vágású úriemberek voltak, sötét

ruhában jártak, nyakkendõvel, a szivarzsebben zseb-
kendõ, elegánsak és mûveltek voltak, és örülniük kel-
lett, hogy egyáltalán van állásuk. Korábban aktív épí-
tészek voltak, akiket távol tartottak az alkotó munká-
tól, de a szakismeretüket, lelkiismeretességüket így
tudták hasznosítani. Attól azonban nagyon kellett fél-
niük, hogy olyan tervek ne kerüljenek ki tõlük, amelyek
a rendszernek nem felelnek meg, tehát igyekeztek
elsimítani mindent, ami görbe és kiáll. Úgy próbáltam
a magam agyrémeit eladni, hogy 6H-s ceruzával rajzol-
tam meg a bemutatandó terveket, hogy lehetõség sze-
rint ne lehessen látni semmit, persze látták, de azt is
mondhatták, hogy nem látták; van, ahol ezt a hülyesé-
get a mai napig lehet játszani, a lényeg az, hogy így
épült meg a hatvanas évek elején a berhidai meg a
velencei vendéglõ.

Közben egyszer és mindenkorra befejezõdött az
ipar centralizációja. Ez azt jelenti, hogy nem csak a
nagyvállalatokat tették állami vállalatokká, hanem az
iparosokat is államosították, szövetkezetekbe gyûjtöt-
ték, majd a szövetkezeteket is egyesítették és így
fokozatosan fölszámolták az iparosréteget. A hatvanas
évek elején volt talán a legnehezebb helyzetben az
ország, ma már el sem tudjátok képzelni, milyen mély-
re süllyedt egyrészt az általános óvatosság és félelem
következtében, másrészt a pénz szerepének eltûnése
miatt. Úgye, nincs jelentõsége egy költségvetésnek,
a fizetésed semmi összefüggésben nincs azzal, hogy

Visegrád, Mogyoró-hegy, Erdei Mûvelõdési HázBak, faluház
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mit végzel el. Az emberek a súlytalanság állapotában
élnek, és hiába szövi újra és újra az ember az élete
szálait a józan esze szerint, ezek mindig újra és újra
el vannak vágva. Tehát megkapja például a berhidai
vendéglõ kiviteli munkáját egy szövetkezet, amelyben
régi iparosok vannak és olyan párttag segédmunkások,
akik dirigálnak a mesternek, és nem fordítva, a mûve-
zetõ a leghülyébb és legállhatatlanabb és legmegbíz-
hatatlanabb fazon, a mesternek pedig kuss, holott õ
tudja, hogy mit kell csinálni. Ebben a zavaros világban
az, hogy az ember taknyos létére jó viszonyba kerüljön
emberekkel, mesterekkel, rávegye õket, hogy az õrült-
séget, amit kitalált, jó kedvvel és szívesen megcsinál-
ják, ez nagyon jó iskola volt. Mert még szerencsém
volt megismerni azokat a már a háború elõtt önállóan
dolgozó mestereket, akiknek a szakmai tudása hihe-
tetlenül magas volt, olyan értelemben, amilyen értelem-
ben ma is egy magyar szakmunkás rendkívül intelligens
egy némethez vagy franciához képest. Mert egy kõmû-
ves nálunk elmegy az ácsoknak segíteni, ha kell, egy
német nem megy el, mert õneki ez nem feladata. A jó
munkaszervezésnek tehát megvan a hátránya. Meg
az elõnye is persze.

Ebben a világban, ahol csak elõregyártott elemeket
lehet használni, ahol az épület csak lapostetõs lehet,
ahol kezdik a parasztházakat tönkretenni, az utcai ab-
lakokat háromszárnyas típusablakokra kicserélni, ami
a vertfalú házakat széthasítja; ebben a világban épül
meg a berhidai vendéglõ, aztán egymás után a kis
épületek. Boldogan mentem mûvezetni, szerettem az
emberekkel együtt lenni, beálltam melózni, még a het-
venes években is Dobogókõn nagyon élveztem minden
reggel ötkor kelni, szögezni a lécfedést a síházam tete-
jén, aztán félrészegen hazamenni, mert pálinka nélkül
nem megy.

Az a sáv, amelyet én a szakmámban – nem mond-
hatom, hogy tudatosan –, elfoglaltam, arra volt jó, hogy
eltûnve a politika hatalma elõl, végig tudjam csinálni,
amirõl úgy gondoltam, hogy végig kell csinálni, és amit
szerves építészetnek hívnak. Egyedül voltam, mint
az ujjam. De a Szövtervben kialakult a környezetemben
egy társaság, amelyik úgy gondolta, hogy õ is ilyet
csinál. Aztán a hetvenes években, mikor megismerked-
tem Csetével, õ is ezt csinálta. Szemben azzal a világ-
gal, a nagy kísérlet világával, amelyet megvalósult szo-
cializmusnak neveztek.

A levert forradalom után, 1957-ben, egy szilveszteri
mulatságon összeismerkedtem egy emberrel, aki azt
mondta, õ ismer egy olyan eszmét, amely ebben a
meglehetõsen sötét világban jól jöhet, és ha engem
érdekel, akkor ismerjem meg én is. És adott nekem
Rudolf Steiner könyveket, a Geotheaneumról fényké-
peket és így tovább. Úgyhogy 1965-ben, életemben
elõször, elmentem nyugatra, egyenesen Svájcba, hogy
megnézzem a Geotheaneumot. Akkor még vasfüggöny
volt, mind szellemi, mind fizikai értelemben.

Hosszú ideje sokan úgy gondolják a világon, hogy
az építészet válságban van. Szellemi válságban.
Részben a megrendelõk miatt, részben az egyetemek

Százhalombatta, római katolikus templom
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miatt, részben mert egyre erõteljesebb a nyomása an-
nak az idealista álláspontnak, amelyet materializmus-
nak hívunk. Az anyagelvûség a XX. században végig
meglehetõsen súlyos problémát jelentett bizonyos em-
berek számára. A XIX. század vége óta az emberek
színe-virága – William Morristól Bartók Bélán keresztül
sorolhatnám a neveket – arra törekedett, hogy olyan
nagy erejû és megfelelõ impulzust, tiszta forrást keres-
sen, amely képes a dolgok irányultságának megváltoz-
tatására. Ez a tiszta forrásból való merítés azt jelenti,
hogy az ambivalens magatartás elveszíti a létalapját,
hogy ne lehessen úgy élni, hogy más a szerelem és
más a pénz, más a mûvészet és más a használat,
más a tervezés és más a kivitelezés, tehát hogy ezt a
megosztottságot a gondolkodásban meg lehessen
szüntetni. Így kezdtek el foglalkozni a kelta kultúrával,
nálunk a magyar parasztmûvészettel. Az 1850-es évek-
ben a levert forradalom után azonnal! És ez a válság
érdekes módon nem a világ központjaiban kezdett ol-
dódni, új gondolatok nem ott születtek, hanem a perifé-
rián, Finnországban, Katalóniában és így tovább.

Amikor a 60-as évek végén elõször gondoltam arra,
hogy képeket kellene küldeni a megépült épületeimrõl
nyugati lapokba, óriási gondot jelentett, hogy hogyan
lehet ott eladni ezt az õrültséget, amit én csinálok,
mert nem ez volt a trend. Aztán a 70-es években japán,
meg amerikai publikációk révén egyszer csak ismertté
váltak ezek a házak, és ami végleg átbillentette a köz-
tudatban létezõbe, az a finnországi kiállítás volt, több
magyarországi szerves építésszel egy csapatban. En-
nek az anyagnak nagyon nagy sikere volt, tovább került
más városokba, Svédországba, Németországba, Graz-
ba, Bécsbe. Ez az ismertség óriási segítséget jelentett
számunkra, mert a nyugat-európai elismertség valami-
lyen védelmet eredményezett a diktatúrával szemben.
Azt mondták, nem lehet kinyírni, mert akkor mit szól-
nak majd hozzá. Ez ilyen színvonalon történt.

Lassan kialakult egy rendkívül termékeny és barát-
ságos kapcsolat a hasonlóképpen gondolkodó embe-
rek között, ott volt a pécsi Ifjúsági Iroda, az én kis
kreclim, az én magán mesteriskolám, elkezdõdött egy
félig földalatti közélet, amely tulajdonképpen egészen
addig kitûnõen mûködött, amíg a 70-es évek közepén

Major Máté meg nem vádolta az Élet és Irodalomban
a pécsi Ifjúsági Irodát, nacionalizmussal és szaksze-
rûtlenséggel. A nacionalizmus nagyon komoly vád volt
akkor is, mint most is, csak most automatikusan anti-
szemitát is jelent. Nagyon hatékony módszer. Akkor a
nacionalista címke is elég volt ahhoz, hogy az irodát
feloszlassák. Addigra azonban a népi írók, akik egy-
szerre voltak baloldali és népi elkötelezettségûek, mint
Csoóri Sándor, Nagy László, Ágh István és még sokan,
már bizonyos bázist, szövetséget jelentettek a szá-
munkra, mert õk meg a népköltészet szürrealizmusá-
ban hittek. Azt mondták, hogy olyan hallatlan erejû szür-
realizmusa és expresszivitása van egy népballadának,
hogy a magyar költészet ezen keresztül tudna meg-
újulni. Majdnem azt mondhatnám, hogy szinte azonos
hullámhosszon voltak, ezért nevezhetem õket partn-
ereinknek.

Miután szétverték a pécsi irodát, Csete bekerült a
Természetvédelmi Hivatalba és csak magánemberként
jutott idõnként egy-egy feladathoz. Jankovics Tibor na-
gyon racionálisan, jól mûködõ irodát tudott maga köré
szervezni Keszthelyen.

A Makonának milyen munkái vannak külföldön?
Ez jóval késõbbi történet, közben jönnie kellett a rend-
szerváltozásnak és még elõtte létre kellett jönnie a
Makonának. Az volt a legnagyobb változás, mert több

Piliscsaba, Stephaneum
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mint 25 év állami alkalmazás után magánépítésznek
lenni nem volt egyszerû, nem volt egyszerû pénzt ke-
resni sem. Az állami fizetés annyi volt, mint most mond-
juk 50.000-Ft, ilyen színvonalon éltem három gyerekkel.
Mások többnyire családi házat terveztek, és ebbõl volt
valami pénzük, én benn se voltam a tervezõi névjegy-
zékben, fel sem merült a fejemben, hogy megszerez-
zem a jogosultságot, ha néha szükségem volt rá, va-
lakivel aláírattam a terveket.

Ez a nagy átalakulás persze egy euforikus, nagy-
szerû dolog volt, a magán mesteriskolából lett a viseg-
rádi tábor és az ott dolgozó emberekbõl válogatva jött
létre a Makona. A Lánchíd utcában a vécével együtt
16 m2-nyi üzlethelység volt az iroda, de közben renge-
teg munka volt, mert a 70-es években kiépítettünk egy
nagyon nagy megrendelõi kört azzal, hogy faluházakat
és falusi egyesületeket szerveztünk Beke Pálékkal.
Gyakorlatilag minden kezdõ kollégának 1-1 faluházat
adtam oda: ez a határidõ, ennyi a pénz rá, ha nem
csinálod meg, véged van.

Szóval sok minden történt, amíg a határokon túl is
dolgozni kezdhettünk, bár Szlovákiával még a rend-
szerváltozást megelõzõen kialakult egy intenzív kap-
csolat, ottani magyarokkal, szlovákokkal egyaránt.
Többször elmentem Pozsonyba, Kassára elõadást tar-
tani, Besztercebányán a mûemlékesek körül kialakult

társasággal találkozni. Ez a kapcsolat elsõsorban Pász-
tor Péternek köszönhetõ, aki autóbusszal hozott át
érdeklõdõket Sárospatakra a mûvelõdési házhoz meg
a lakóépületekhez, Péter aztán egy évig dolgozott ná-
lam. A nyolcvanas években németek is dolgoztak ná-
lam, franciák, mindenféle országból jöttek fiatalok.
Aztán egyszer csak át kellett menni Királyhelmecre,
aztán Dunaszerdahelyre, aztán Ipolyságra és így
tovább, különbözõ szlovák településekre, a szlovák
polgármesterek ugyanúgy hívtak, mint a magyarok,
hallva, hogy hogyan viszonyulunk a települések újra-
élesztéséhez. Politikai hovatartozástól is függetlenül,
amibõl olyan bonyodalmak származtak, amelyek ere-
detét soká nem is értettem.

Erdélybe a hatvanas évek végétõl jártam, ha nem
is rendszeresen. Egy érdekes dolgot elmesélek, ami
nem építészet. Valamikor 1968 táján összeismerked-
tem egy Almási István nevû népzenetudóssal – hogy
hogyan, már nem is tudom megmondani –, aki az egy-
kori Magyar, késõbb Lenin utcában lakott egy gangos
bérház földszintjén, két szoba konyhás lakásban, vécé
kint a folyósón, fürdõszoba nincs, de cselédet tartottak.
Összehozott Kallós Zoltánnal, aki egy katonai hátizsák-
ban hordozott Tesla magnetofonon mezõségi instru-
mentális zenét mutatott. Nekem volt egy csempész-
áruként vásárolt riportermagnóm, azt a Teslára ráfek-

Szír templom rekonstrukciós rajza
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Milyen a viszonyod Makoveczhez?
Ami nagyon fontos Makovecznél, ha mester-tanítvány
viszonyról beszélünk: mindig figyelmeztet, hogy ne
csináljunk Makovecz-házakat, ne legyünk kis Makove-
czek. Amikor az ember fiatal és nem jut eszébe semmi,
elkezdi másolni a mesterét vagy a példaképét. Van,
aki Gropiust másolja, van aki Makoveczet. Ez nem
baj, valahol el kell kezdeni a dolgot és a mester igazi
megértését. De késõbb mindenki találja meg a saját
útját, stílusjegyeit, építészetét. Ez már a saját erején
és személyiségén múlik. Ha nem találja meg és a mes-
tert utánozza, még az sem nagy tragédia. A döntõ az,
hogy ezt jó minõségben tudja-e csinálni. Ezzel a dolog-
gal az embernek meg kell küzdenie magában, elfogad-
nia, hogy õ nem ugyanolyan nagyság. Meg kell találnia
azt a szeletét a világnak, ahol tevékenykedik a saját
képessége szerint. Afölé úgysem tud menni, ha lelkileg,
szellemileg nem képes rá, de az alá ne engedje magát.

A szerencsi Népházhoz hasonló utalás a mester
építészetére nem fedezhetõ fel más munkáidban.
Miért érezted szükségesnek ezt a tanúságtételt?
Ez nem tanúságtétel, fõleg nem formai; egyszerûen
szerettem és jónak tartottam azt a fajta hozzáállást,

Salamin Ferenc

tettük és én átvettem a mezõségi zenét és a felniben
a pótkerékbe bedugva hoztam haza. Odafele bibliát
vittünk, amit a Deák téri vagy a Kálvin téri templomban
vásároltuk, meg egy csomó kolbászt, kenyeret, ilyes-
miket. A lakásomon egy iparmûvész csapatnak, a Priz-
ma 13-nak volt összejövetele, amelynek feleségem is
tagja volt, és ugyanakkor Sebõ Feri és Halmos Béla
jöttek hozzám vendégségbe. Õk a Ki mit tud-on nép-
dalokat játszottak gitáron, megkérdeztem tõlük, hogy
érdekli-e õket a felvétel, amit Erdélybõl csempésztem,
mondták, hogy persze, és annyira tetszett neki, hogy
átvették. Így került a mezõségi felvétel hozzájuk, ez
az én számomra nagyon érdekes emlék, nagyon jel-
lemzõ történet arra a korra.

Zelnik Jóskának volt egy öreg Volkswagenje, avval
furikáztatta Nagy Lászlót meg Csoóri Sándort át Er-
délybe találkozni írókkal, Sepsiszentgyörgyön a Sugás
vendéglõben leülni színészekkel. Elkezdõdött egy fû
alatti kapcsolat az elcsatolt területek magyarsága és
az itteni magyarság között, a hatvanas évek végétõl
nagyon sokan csöndben elindultak. Ennyi év trianoni
nyomorúság után, ennyi megaláztatás, tragédia után,
iszonyatos menekülések után megint elkezdik szõni
a szálakat szépen lassan, erre senki nem utasít senkit,
egyszercsak ilyen lesz a levegõ. Ez a szövet szépen
lassan kezdi a Kárpát-medencét befonni egy finom
hálóval, és ebbõl a jövés-menésbõl, ezekbõl a mindig

is a szolidaritásban fogant gondolatokból keletkeznek
a munkalehetõségek. Súlyos hiba azt gondolni, hogy
itt pénzrõl van szó. Az emberi társadalomban nem a
pénz a legfontosabb, hanem a kapcsolat. Hogy úri
jókedvemben szeretek adni a másiknak, anélkül, hogy
azt nézném, mit kapok érte. Ezen múlik minden. Így
lesz kolozsvári templom, így lesz sepsiszentgyörgyi
ravatalozó, Vargyas, Csíkszereda, Temesvár.

Úgy történik ez, hogy átjön Magyarországra ez a
nagyszerû Tõkés László, Szerencs magasságában
egy biciklista az autója elé áll, nekimennek a villany-
oszlopnak, súlyos sérülés, kórház. Szegény a család-
jától elszakadva fekszik az Irgalmasoknál, meglátoga-
tom, mert ismertem már. Azt mondja, Makovecz úr,
Temesvárra kellene egy református központ, ott van a
bánáti szórvány magyarság, már anyanyelvi problé-
máik vannak, össze kellene gyûjteni õket. Mondom,
valami helyszín kellene, azt mondja, hívja föl ezt és
ezt Temesváron, de a lényeg az, hogy megvigasztal-
jam. Nagyon gyorsan csináltam egy vázlattervet, be-
vittem neki, mindjárt elkezdett lelkesedni. Ez a történet
13 éves, még csak ott tartanak, hogy Temesváron, a
másodjára kapott építési telken éppen kijöttek a földbõl,
a magyar kormány egy fillért sem adott hozzá, de az
építkezések mégis haladnak elõre, a vargyasi templom
tetõ alatt van, a csíkszeredai szintén.

(Fábián Rigó Tamás interjúja )
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és mivel fiatal voltam, automatikusan belekerültem
ebbe a sodrásba. Nem volt bennem annyi tapasztalat,
annyi gondolat, amelybõl egy ekkora házat megformál-
hattam volna. A korábbi, gyöngyösi lakóház pedig egy
századfordulós, Kós Károly stílusát követõ munka.
De ezeknek a pozitív és negatív tanulságai bele-
épültek, remélem, a késõbbi terveimbe.

Két településen régóta vagy fõépítész. Zebegényben
a homlokzatokra felkúszó gázcsövekkel szemben
folytatott eredményes küzdelmedet Podmaniczky-
díjjal jutalmazták. Szerencsen meglátszik, hogy
gazdája van a városnak. De nálad dolgozva
úgy éreztem, hogy túlvállalod magad. Az adott
település minden jelentõsebb új épülete vagy a saját
kezed alól kerül ki, vagy az Egyesülés mesterei,
vándorai munkájaként épül fel. A mai világban ez
nem kis helyzeti elõny. Persze nem jogszerûtlen
és a település építészeti színvonalának sem árt,
de talán joggal váltja ki a környékbeli kollegák
nemtetszését. Nem érzik úgy a helyiek, hogy megint

jön valaki Pestrõl, aki mindent jobban tud?Milyen
véleménnyel vannak a helybeli lakosok a fõépítészi
tevékenységedrõl, vannak visszajelzések?
A kérdés elsõ része, hogy a kollégákkal mi a helyzet,
álkérdés, mégpedig azért, mert nincsenek helyi kollé-
gák. Pontosan az a baj a legtöbb településsel Magyaror-
szágon, hogy nincsenek ott építészek. Akiknek terve-
zõi engedélyük van a falvakban, kisvárosokban, azok
nagy részét nem lehet építésznek nevezni. A másik
oldala a kérdésnek, hogy ha elfogadható áron fizetik
is meg a munkát, biztos, hogy nem pesti árszínvonalon.
Nagyon sok esetben szívességet kérek azoktól, akiket
odaviszek mint építészt, mert olyan alacsony a terve-
zési díj. Úgy mondanám, hogy megpróbálok a munká-
nak építészt szerezni. Az alacsony honorárium is na-
gyon soknak számít, mert a helyi gépész, technikus,
kivitelezõ sokszor egy többgyermekes édesanya, aki-
nek megvan az aláírási joga, és általában vele tervez-
tetnek. De építészek nincsenek, ez a baj. Az építé-
szeket oda kell vinni, és szívességet kell kérni, hogy
tervezzenek. Tehát én nem elveszem mástól a munkát,
hanem megpróbálok egy szellemi és építészeti szín-
vonalat vinni oda, ahol ez egyébként nincs. Ha jön
valaki, aki egy minimális mértékben elfogadható szín-
vonalú tervet tesz le az asztalra, akkor boldogan próbá-
lom támogatni. A megbízóval is könnyebb elfogadtatni
a fõépítész szempontjait, ha a tervezõvel összefogunk.
Ez a dolog egyik oldala. A másik, hogy a szerencsiek
ezt hogy fogadják, ezt nagyon nehéz megmondani.
Mintha ez az 50 év szellemi tunyaság Szerencsen és
a környékén nagyon lassan akarna feloszlani. Most
kezd ebbõl néhány ember kiemelkedni, fõleg a borá-
szok, akiknek a nemzetközi piacon kell helyt állniuk.
Óriási szerepe van az értelmiségnek. Nagyon nagy a
tétje annak, hogy az ember mit csinál. Nyugaton az

Szerencs, orvoslakások
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építész szerepe, tevékenységi területe hagyományo-
san szabályozott, amibõl nem is léphet ki. Nálunk sok
területen tanítómesternek kell lennie. Tanítania kell a
házakkal. Meg kell tanítania követ rakni a kõmûvesek-
nek, mert nem tudják. De azt is meg kell tanítania,
hogy egy településen mi érték és mi talmi. Hogy a
környezetükkel mit kezdjenek, mert gyakran a legele-
mibb ismereteik is hiányoznak, amelyek régen termé-
szetesek voltak. Nem biztos, hogy azt kell tenni, ami
a település polgárainak tetszik, vagy amit õk elvárnak,
mert a legszörnyebb dolgok történnek még most is.
Káosz van a fejekben, és ezt csak úgy lehet megszün-
tetni, ha az ember megpróbál példákat elpötyögtetni,
amelyeken elkezdenek gondolkodni.

Nem gondolod, hogy szigorúbb szabályozással kéne
fellépni egy település értékeinek védelmében?
Az lenne a jó, ha arra alkalmas emberek mindenféle
szigorú szabályozás nélkül el tudnák dönteni, hogy mi
a jó és mi nem. A közösség bízná meg õket, ahogy a
presbitérium megbízta a lelkészt. Mindent szabályozni
úgysem lehet, ha az emberek ellenére szabályozunk
mindent, akkor meg nem is mûködik a dolog. Mégis
ez történik, a jogászok veszik át a hatalmat a világban.

Ha rendezési tervet csinálok, az is csak szabályo-
zás, ami nem rugalmas. Arra jó, hogy a mûveletlen
megbízóval és a tehetségtelen építésszel szemben
legyen valami jogi védelem. A szabályozással nem
lehet a tehetséget pótolni. Azt el lehet érni, hogy nagyon
nagy hiba az utcaképben, a városi morfológiában ne

történjen. Esetleg segíti, hogy büszke legyen a tulajdo-
nos az értékére, a házára, ha megjelöljük. Nem mondja,
hogy elavult ócskaság ez a ház, amelytõl meg kellene
szabadulni. A következõ lépés az, hogy legyen egy
pénzügyi alap, és a tulajdonos támogatást kaphat, ha
a védett értéket helyreállítja, kifesti, az elrontott ablakot
visszaállítja, a levert díszeket visszarakja, õrzi eredeti
állapotát. Elõírjuk neki, hogy hogy állítsa helyre a házát,
és ha ezt betartja, akkor megkapja a pénzt.

Máshonnan közelítve a rendezési terv a település
lakóinak közös akaratát fejezi ki. Elfogadása elõtt min-
denki megtekintheti, lakossági fórumokon beleszól-
hatnak a polgárok, és a végén egy közös fejlesztési
koncepció alakul ki. Gyakorlatilag ez azonban nem
így van, többnyire akit kellene, azt nem érdekli, nem
nézik meg a terveket, nem szólnak bele a vitába, nem
érzik, hogy a saját sorsukról van szó, a befektetõk
pedig átviszik az akaratukat.

A helyi védelem mennyire alakult ki?
Helyi védelem mindenütt van, de ki kellene egészíteni
és fel kellene javítani. Ha van olyan ember aki az egé-
szet átlátja, például a fõépítész, az sokat tehet. Néhány
helyen nagyon komoly civil kezdeményezések indul-
tak, például Sárospatakon. A belsõ akarat, a belsõ
igény kell hogy kialakuljon, utána az arra hivatalból
illetékesek sokkal hatékonyabban tudnak segíteni.
Sajnos vannak építészek is, akik az értékeket nem
veszik észre, csak az üzletet. De sopánkodás helyett
cselekedni kell, ha például ki akarják vágni a fákat

Tarcal, Királyudvar Borászat Érd, családi ház
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valahol, oda kell menni, és ha másképpen nem sikerül,
odakötözni magunkat a fákhoz. Mint a Grasham-palota
elõtt történt.

Odamentek sokan és odakötözték magukat,
mégis kivágták a fákat.
Mert nem voltak – nem voltunk – ott elegen, nem vol-
tunk elég erõsek. A civil oldalnak erõsebbnek kell len-
nie, egyedül nem lehet harcolni. A Zengõn már sikere-
sebbek voltak.

A vándoriskola megalapításakor milyen célok,
irányvonalak voltak?
Makovecz Imre szorgalmazta a továbbképzésnek ezt
a formáját, õ vetette fel a gondolatot, hogy folytatni
kellene a magán mesteriskolát és a visegrádi táboro-
kat. Azt találta ki, hogy legyen egy mesterképzõ a
régi, középkorba visszanyúló módszerek szerint, ahol
az általuk választható mestereknél tanulnak az építé-
szek. Mindegyiktõl azt a sajátos dolgot tanulják meg,
amit éppen õtõlük lehet a legjobban, megpróbálják a
náluk töltött idõt, egy-egy félévet, a lehetõ legjobban
hasznosítani. A vándoriskola ennek a tanulásnak és
munkának a szervezett formája. Magánszorgalomból
ilyet sokan csinálnak, de az volt a cél, hogy ez váljon
intézménnyé, koncepciója és szellemisége legyen,
folyamatosan fennmaradjon, legyen meg a lehetõsége
a vándoroknak, hogy valságos munkákat végezzenek,
amiért fizetést kapnak.

A vándoriskola indulásakor már rátok,
korábbi tanítványokra épült az oktatói feladat?
Elõször hét cég volt az Egyesülésben, ezek közül egy
volt a Makona, ahol voltunk vagy húszan. Ott dolgozott
egy vándor, maximum kettõ. Azután, mikor már sokkal
több cég volt, azoknak a vezetõi is nagyobb gyakor-
lattal rendelkezõ építészek voltak, valódi mesterek:
Jankovics Tibor, Farkas Gábor, Bodonyi Csaba, Sáros
László, Dévényi Sándor és mások.

Sok bírálat éri a mostani vándorgenerációt. Látsz
különbséget az elsõ és a jelenlegi vándorok között?

A világ sokat változott 1990 óta, és nyilván az emberek
is változnak. Az egyetemek is sokat változtak, sokkal
személytelenebbek. Közösségek nehezen alakulnak,

nincsenek komoly barátságok az egyetemen. Nagyon
nehezen jön össze például, hogy a vándorok elmenje-
nek munka után egy kocsmába beszélgetni, ami régeb-
ben mindig megtörtént. Ez belsõ igény volt. Néhány
embernél mintha az építészet egy kicsit mellékes volna,
egy a sok más érdekes dolog között. Pedig ezt csak
úgy lehet csinálni, mintha minden pillanatban az élete
múlna rajta az embernek. Valóban az élete múlik rajta.
Nem lehet félgõzzel csinálni. És annyi dolog van, tíz-
szer ennyien se volnánk elegen elvégezni. Szerencsére
a legtöbb vándor a három év alatt ráérez a dolog ízére,
komoly, nagyszerû emberek lesznek, és nagyon jó ezt
a felnõtté válást látni.

(Horváth Balázs és Tóth Bernadett interjúja)

Tarcal, Degenfeld-kastély helyreállítása és bõvítése

Tarcal, Majoros Borászat Tarcal, Majoros Borászat
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Hogyan kerültél kapcsolatba a szerves építészettel?
Úgy, hogy Makovecz Imre közelébe kerültem. A találko-
zásunk úgy történt, hogy a Magyar Építõmûvészetben
láttam két házát, az egyik a Cápa-vendéglõ volt a Ve-
lencei tónál, a másik pedig a szekszárdi Sió-csárda. A
Cápát egyébként már nagyon régen láttam, elég re-
ménytelen állapotban. A Sió-csárda üresen áll, ebek
harmincadjára hagyták. Mikor utoljára benne jártam, a
terméskõ falak le voltak lakkozva, egy étterem halála,
mikor átmegy diszkóba, körülbelül az az utolsó stádi-
um. Azután szokták becsukni, itt is ez történt. Amikor
harmadévesen megláttam a képét, éreztem, hogy itt
nemcsak egy jókezû tervezõrõl van szó, aki érdekese-
ket rajzol és képes azt is elérni, hogy ezeket megépít-
sék. Tenkács Mártával (késõbbi feleségemmel és mun-
katársammal) beszélgettünk róla, hogy ezt az embert
mindenképpen meg kell keresnünk. Úgy hozta a sors,
hogy Márta találkozott vele elõször. Õ elõttem végzett
az egyetemen és a sárospataki Borostyán Szálló át-
adásakor õ volt a Borsod Megyei Tanács Építési és
Vízügyi Osztályától, az akkori munkahelyétõl kirendelt
hivatalos személy. Már odafelé menet a vonaton meg-
ismerkedtek. Ezután kerestem meg. Az Astoriával átló-
san szemben álló épület elsõ emeletén, ahol most fogá-
szat mûködik, ott volt a SZÖVTERV. Ott dolgozott.
Elmondta, hogy éppen magán mesteriskolát szervez,
hogy ezt õ akkor minek nevezte, már nem emlékszem,
a lényeg az, hogy szóltam Gerlének, aki tankörtársam
volt. Azt lehet mondani, hogy ennek az iskolának a
magja, legalábbis a legkitartóbb hallgatói mi ketten
lettünk. Mindjárt belecseppentünk Makovecz mozgás-
forma kísérleteibe: éjszakánként a Gellérthegy oldalá-
ban az Imre által meghatározott mozdulatgyakorlatokat
végeztük, amelyeket Csák Miklós fényképezett egyet-
len filmkockára, sûrûn villogó vakuval megvilágítva a
mozgást. A mozdulatok karakteres tájbeli helyzetekhez
kötõdõ lelkiállapotot és ezt kifejezõ mozgást jelení-
tettek meg, hogy analógiát lehessen keresni a táj kel-
tette lelkiállapot és az abban felépülõ emberszabású
ház között.

A mesteriskola résztvevõiként Imre lakásán hetente
találkoztunk, és amolyan önképzõkörként kezdtük el
a huszadik századi építészettörténetet áttekinteni,
megtanulni. Az egyetemen tudniillik, nem tudom miért,
egyes építészekrõl esett szó, másokról már egyáltalán
nem. Le Corbusier volt, akinél végképp megálltunk,
de az õ munkásságáról is túl kevés szó esett. Ezért
mindenki nyitott és szomjas volt arra, hogy új dolgokról
is halljon. A nagy néha kezünkbe kerülõ nyugati lapok
közül a L’Architecture d’Aujourd’hui volt a leginkább
meghatározó, ebben az idõben jelent meg benne egy
Cordier nevû szerzõ tanulmánya a hozzá tartozó táblá-
zattal. Elég abszurd vállalkozás volt, hogy a modern
építészet történetét egy grafikonba foglalja össze. Mint
minden grafikonnak, ennek is van két szára: a vízszin-
tes a kronológia, de ami szokatlan, az a függõleges
irány, ahol az alkotók, iskolák, mozgalmak, stílusok
között egyfajta érzelmi telítettség szerint tett megkülön-
böztetést. Ezek a mozgalmak, iskolák változtak, a
kötõdéseik, a stílusuk különféle helyzetekbe, magassá-
gokba vitte õket, és ezek szerint a hullámvonalak sze-
rint lehetett követni az utat, amelyet a huszadik század
elsõ kétharmadában bejártak. Ki-ki választott magának
egy építészt, és annak utána kellett járnia. Szó sincs
arról, hogy ezt heroizálni szeretném, de egyrészt ezek
az összejövetelek, bármennyire is furcsa ma ezt hallani,
nem voltak veszélytelenek: ebben az idõben több em-
bernek rendszeresen összejárni nem volt kívánatos a
rendszer részérõl. Miért nem elég nekünk az állami
oktatás, ez már gyanús. Másrészt valaminek utánajárni
sem volt könnyû, mert egyszerûen nem voltak hozzá-
férhetõ források. Írógépen átütõpapírra gépeltük, sok-
szorosítottuk a nehezen megszerzett külföldi folyóiratok
cikkeit, amelyeket mi magunk fordítottunk keservesen,
szótárazva. Valószínû, hogy ez a helyzet inkább inspi-
rálta az embert, hogy valamit megtudjon a világról, mint
a mostani, amikor a tévébõl dõl az, amit információnak
hiszünk és azt gondoljuk, hogy már semminek nem
kell utánajárni. Gerlével a japán metabolistákat válasz-
tottuk és ehhez feldolgoztuk a hagyományos japán
térszemléletre vonatkozó hozzáférhetõ irodalmat is.

 Sáros László

Budaörs, családi ház Budapest, Barackfa utca, családi ház
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A lényeg az, hogy a fontos szellemi áramlatokról
kirajzolódott elõttünk egy kép, amelyrõl fogalmunk sem
volt korábban. Egy-egy alkalommal voltunk 30-an, 40-
en is. Bár az volt a szabály, hogy csak az jöjjön, aki
rendszeresen jár, mindig akadtak „alkalmi” érdeklõdõk.
A munka másik oldala az volt, hogy pályázatokon indul-
tunk. Ezekbõl az egyik eredményei részben meg is
jelentek; ez volt a lébényi településközpont pályázata.
Ott fantasztikus dolgok születtek, természetesen egyi-
künk sem nyert, hiszen itt egészen másról volt szó,
teljesen szabadon követtük az építészeti elképzelé-
seinket, ami ha nem is tiltott, de legalábbis kerülendõ
dolognak számított. Istvánffy Mária olyan mûvelõdési
házat tervezett, hogy egy épület méretû fényképezõgép
nézett rá a lébényi templomra. Az amerikai pop-épí-
tészet születésével egyidejûleg! Gyönyörûséges és
fantasztikus terv, de olyan abszurditás volt a szakmá-
ban, mint az istenkáromlás egy kolostorban.

A mesteriskola elsõ kurzusának lezárása után olyan
akciókban vettünk részt, amelyeket az esetek zömé-
ben Makovecz kezdeményezett. Úgy gondoltuk, hogy
mi magunk írunk ki pályázatot, amelyen nekünk is meg
kell felelnünk, mint résztvevõknek. Abban az idõben
pályázat alapján nem sok minden épült, tehát sokkal
fontosabb volt, hogy szabadon és kötetlenül kifejthes-
sék a résztvevõk a gondolataikat az építészetrõl, mint
egy konkrét terv kapcsán. Így egy kicsit strapálnia is
illik magát az embernek. A bírálat pedig annyiból áll,
hogy kinek-kinek elõ kell állnia a többiek elõtt a maga
munkájával.

Az elsõ a minimáltér pályázat (lényeges adatai
megjelentek a Makoveczrõl szóló könyvekben) volt,
döbbenetes most végignézni azt a cenzúrát kijátszott
szamizdatot, ami ebbõl készült 1972-ben, hogy ki min-
denki vett részt a pályázaton, akik most különféle olda-
lakon és árkokban vannak, és elképesztõ, hányan men-
tek el fiatalon közülük, akik ott együtt voltunk, pedig
nagyon fontos emberek voltak: Kovács Borz Sándor,
Erdei András, Csalog Zsolt, Károly Sándor, Dulánszky
Jenõ. Nagyon fontos és jó dolog volt akkor így együtt
gondolkodni, elszakadva a napi realitásoktól.

A másik pályázat az álarc nélküli bál volt, még min-
dig a minimáltér gondolata körül maradva az ember
legszûkebb tereként a ruháját és a ruha vagy a divat
jelentéstartalmát vizsgáltuk a személyiséget nem elta-

karó, hanem leleplezõ öltözetek révén. Ma is érdemes
ezen gondolkodni, hogy egy divatos ruha mit fejez ki,
és azon is, hogy van-e olyan öltözet vagy álarc, ami
mégiscsak kifejezheti az emberben megbújó maradan-
dóságot. Ebbõl is készült egy házilag sokszorosított
kiadvány.

Érdekes, amit a ruházatról mondtál: megkeresni
a maradandóságot a múló divattal szemben.
A szerves építészet és ez a fajta gondolkodás tehát
tulajdonképpen ezt a maradandóságot keresi?
Az elején mondtam, hogy különös, addig nem látott
formák jelentek meg Imre házaiban. De nem az volt a
fontos, hogy szokatlan formákat látok, hanem hogy
ez csak egy újfajta gondolkodás eredménye lehet. Hi-
szen az úgynevezett szerves építészek körén belül
hányféle ember van, aki teljesen másként formál házat,
miközben nagyon sok jó közülük. A legkevésbé az jó,

Budapest, Barackfa utca, családi ház Budapest, Barackfa utca, családi ház
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aki epigonként, saját gondolatok nélkül viszi valaki
másnak a formáit. Amennyire vonzott Imre tudása,
tartása, különössége, annyira féltem attól, hogy nagyon
közel kerüljek hozzá, hogy például a munkatársa le-
gyek. Csak két munkát kaptam tõle: Sárospatakon a
tanítóképzõ könyvtárának átalakítását és sok-sok év-
vel késõbb a Semmelweis utcai Magyarok Háza belsõ
átépítését, ami sajnos csak terv maradt. Biztos va-
gyok benne, hogy borzasztó nehéz a vele való szoros
kapcsolat mellett saját hangot találni, nem azért, mert
erõszakos, hanem mert a dolog magában olyan elemi,
olyan õserejû. Amit az ember kiizzad önmagából, az
egy cincogó hang hozzá képest, de ha az igazán a
sajátja, akkor ez a lényeg. Nem hiszem, hogy valakinek
a farvizén egy életen át lehetne hajózni, az maximum
utazás és nem odaérés.

Nagyon furcsa, hogy mindenki a saját gondolkodás-
módja, mentalitása szerint próbálja meghatározni,
mi a szerves építészet. Dévényi Sándor azt szokta
mondani, hogy az adott környezet összefüggéseibe
illeszkedik bele minél mélyebben. Ekler Dezsõ azt
mondja, hogy olyan építészet van, amelyik az adott
helyszínen fellelhetõ összes körülményt, összes
tényezõt figyelembe véve, azoknak minél inkább
igyekszik megfelelni, ez az, amit jó építészetnek
lehet nevezni, de hogy ez szerves építészet-e, ezt õ
mint kérdést teszi fel. Te hogy állsz ezzel?

Szerintem az a legfontosabb, ami végbemegy benned.
Ha saját magadból nagy erõfeszítéssel a legtöbbet ki
tudod hozni, akkor reményed van rá, hogy legalább jó
lehet az eredmény. Számomra a tervezés mindig egy-
fajta önvizsgálattal kezdõdik. Minden egyes dologra
vonatkozóan igyekszem megtalálni azokat a fontos
és jellemzõ szálakat, amelyek a feladatot személyessé
teszik. Annak idején, mikor az egri szálloda tervezését
megkaptam, semmi kapcsolatom nem volt a várossal,
Egerrõl egy alapélményem volt, mint minden más gye-
reknek: az Egri csillagok. Abból indultam ki, hogy akkor
nézzük meg, abban a korban Eger mit jelentett, és
egyáltalán Magyarország mit jelentett. És akkor állt
össze bennem a kép, hogy Európában dühöng a rene-
szánsz, gazdagabbnál gazdagabb változatokban, mi
pedig a hátunkat tartjuk és az életünket adjuk azért,
hogy Európát megvédjük a töröktõl. Nyilván saját ma-
gunkat védtük, de a bennünk és nálunk bekövetkezett
pusztulás mégis csak egyfajta védelmet jelentett Euró-
pa számára. A történelemben soha nincs hála, hiába
maradtunk ki sok mindenbõl, ami most nagyon hiány-
zik. Ha megnézed a magyar építészettörténetet, a rene-
szánsz szinte teljességgel hiányzik, Visegrádon, Bu-
dán, Sárospatakon találni néhány dolgot, töredékeket,
aztán ezen kívül semmi. Ezért úgy gondoltam, hogy
nekem kutya kötelességem valami megkésett hódolat-
ként errõl beszélni. A munka onnan kezdve egyfajta
idõjáték volt, azt mondtam, hogy az idõben kell mo-
zogni. Jó játék elgondolni, hogy ha az ember az idõre
gondol, akkor az idõ hogyan jelenik meg benne. Rá-
adásul megpróbálhatjuk ezt térbeli módon szemlélni,
akkor talán kézenfekvõnek tûnik, hogy a múlt az ember
lába alatt van. Szóval lent van a földben és fosszíliák
formájában jelenik meg, olyan jelekben és nyomokban,
amelyek csak jelzésszerûek. A jövõ ilyen szemlélet
folytán felettünk van. Ezt a dolgot szerettem volna vé-
gigvinni ezen a házon úgy, hogy a padlóban megjelenõ
jelzésekbõl kiinduló játék egy idõbeli dimenziót adjon.
Ebbõl ma már semmi sincs meg, pedig az az építészeti
méretû anamorfózis az elõcsarnok tükörhengereivel,
amelyet Makovecz Béni készített el, már önmagában
is idegenforgalmi látványosság volt. A tükörben adódó
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kép a jelenkor szintje, erre azt mondom, hogy ez egy
lehetõség vagy képesség. Bárhogyan értelmezze is a
nézõ a padló rajzolatának tükörképét, valami történik
akkor is, ha megfejthetetlen marad a jel. A harmadik
réteg a mennyezeten jelent meg, a reneszánszra utaló
festett kazettás álmennyezetként, melyen sohasem
volt állatok képei jelentek meg, amelyek azonban még
lehetnek. Szóval az meg akkor a jövõ, ott felettünk.
Akkor jelent meg Dougal Dixon könyve, az „After man”,
amely tudományos módszerekkel vizsgálta, hogy az
emberi faj kihalása után milyen evolúciós változások
mehetnének végbe az élõvilágban, és rajzokban közöl-
te is az eredményt. Ez az álmennyezet az egyedül
megmaradt részlet a szálloda eredeti berendezésébõl,
a SZOT szállók privatizációja révén színre lépõ „pénz-
emberek” se megérteni, se megtartani nem akartak
semmit. Kár.

Mit gondolsz a fõépítészi munkáról, az önzetlen,
áldozatos erõfeszítésnek milyen eredménye lehet,
várni lehet-e, hogy megértik és megbecsülik, vagy
ez olyan feladat, amit el kell végezni, és az
eredmények csak nagysokára lesznek láthatók?
A történelem hálátlan. Idióta az, aki hálát vár a tõle.
Számomra eleve gyanús, ha valaki bármiféle munkát
úgy kezd el, hogy azzal áldozatot vállal. Mindenesetre
vannak olyan foglalatosságok, amelyek eredménye
csak nagyon sokára látszik meg. A fõépítészség ilyen.
Szerintem a fõépítész a település élõ lelkiismerete kell
legyen, és nem feltétlenül és kizárólag építészeti érte-
lemben. Hogy egy építész csak az építészetet lássa
maga körül, ez abszurditás. A dolog másik része, hogy
a fõépítészi munkának van ugyan valamiféle jogi hát-
tere, és ebbõl az következik, hogy a képviselõtestület
és a polgármester képviselõje szakmai ügyekben.
Ebbõl az következik, hogy ha ez a hierarchia valahol
csorbul azáltal, hogy a fõépítész, vagy a fenti „sor”
bármely tagja elvi ellentétben áll, akkor baj van. (Amúgy
akkor jön a politika.) Nyilvánvaló hogy az ember – mint
ahogy ez már nálam lenni szokott – elsõsorban saját
magában keresi a hibák okát és a megoldások lehetõ-
ségét is. De ha egy ilyen helyzet – Isten ne adja –
kialakul, akkor tudja azt, hogy mikor kell felállni, nem
azért, mert megfutamodik. Ez baromi nehéz. Én válto-
zatlanul azt mondom, hogy a csak íróasztalnál ülõ fõ-
építészség számomra elfogadhatatlan. Tehát hogyha
én azon a településen, ahol fõépítész vagyok, nem
tervezhetek, akkor hiszem és vallom, hogy én körül-
belül addig leszek képes és alkalmas ezt csinálni. Ez
lehet ugyanis a legélõbb kapcsolat a fõépítész és az
ott élõk között. Az építészeti „minõség” – ha van ott
egyáltalán – is ott jön létre. Az emberek, az ott élõk
nem rendezési és szabályozási elveket látnak. Õk
házakat, utcákat, tereket, utcaképeket látnak. Jó vagy
rossz megvalósulásban. A többi mese.

És, hogy miként lehet valaki lelkiismeretté: az nehéz
dolog. Rettentõ sok kudarcon kell átmennie az ember-
nek. De visszatérve a lényegre, szó nincs róla, hogy
ez áldozat lenne, még akkor is, hogyha tudjuk, a törté-

netek sok esetben úgy végzõdnek, hogy a fõépítészt
föláldozzák. De ha az ember úgy gondolja, hogy áldo-
zattá lesz, akkor jobb, ha otthagyja, mert akkor fölös-
leges tovább csinálni.

Milyennek látod a magyarországi szerves építészet
társadalmi fogadtatását? Megállja-e a helyét ma ez
a fajta építészeti gondolkodás, helye van-e az
építészeti irányzatai között itthon és külföldön?
Lejárt az ideje, vagy továbbvihetõ a fiatalabb
korosztály által?

Én még soha nem hallottam Jászberényben vagy akár-
hol, hogy azt mondták volna, ez egy „szerves ház”.
Legföljebb azt, hogy ez egy Makovecz-ház, esetleg
hogy makoveczes. És ha valaki szakmai ügyekben
jártas, hozzáteheti, hogy organikus, de az elsõ meg-
határozás: Makovecz. De nézzük meg, hogy mit mond
a szakma. Hosszú ideig kényelmes megoldás volt az
egész kérdést a periférián tudni, és ennek megfelelõen
kezelni. Az áttörést 1985-ben a mezõgazdasági kiállí-
táson fölállított „élõ építészet kiállítás” sem hozta meg,
sõt, a nemzetközi elismerést jelentõ 1991-es velencei
biennálés szereplésünk is inkább ellenérzést, irigysé-
get váltott ki, mint általános elfogadtatást. Ez a mai
napig nem következett be. Ezt látszik igazolni a Mû-
egyetemen a Kós Károly Egyesülés tíz éves fennállá-
sának évfordulójára szervezett kiállítás is, abban, hogy
milyen visszhangtalan maradt, és mindeddig csak
azok jutottak oktatási lehetõséghez, akik ebbõl a tár-
saságból valamiért kilógnak. (A Mûegyetemen a fakul-
tatív „szerves építészet” tantárgy oktatása 2003 õszén
kezdõdött el.) A hallgatók pedig nagykanállal kapják a
körülhatárolatlan, megfogalmazatlan szerves építészet
elleni orvosságot, nehogy félrelépjenek. Ettõl függetle-
nül én hiszek abban, hogy ez a szemlélet folyamatosan
életerõs marad, az egyre dagadó kiállítási anyagunk
jóformán kizárólag megépült munkákat mutat be.

Hogy látod ugyanezt nemzetközi viszonylatban?
Volt szerencsém néhány külföldi kiállításon részt venni.
Volt, ahol megnyitóként, másutt csak résztvevõként,
és nem hiszem, hogy csak illendõségbõl mutattak vol-
na meglepetést és irigységet is, akár egykori szocia-
lista országról volt szó, akár nem, hogy mi az, ami
nálunk megvalósult, és hogy ehhez valami elképesztõ

Jászberény, ravatalozó
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Hogyan kerültetek kapcsolatba Makovecz Imrével, mi
juttatott el benneteket hozzá?
Egy elõadást tartott a Bercsényi Kollégiumban, amit
valahogy úgy fejezett be, hogy aki úgy gondolja, hogy
segíteni tud neki, vagy gondja van, az keresse meg.
Turi Attila és Pásztor Erika meg is keresték, és ebbõl
a találkozásból született a visegrádi tábor. Az volt az
elképzelése, hogy a két magán mesteriskolai kurzus
után az elmélet helyett a gyakorlatot helyezi elõtérbe.
Ez volt a visegrádi tábor alapgondolata. Akkor a Pilisi
Parkerdõgazdaságnál dolgozott, és a tábor ezen a vo-
nalon kapott segítséget. Turi, Zsigmond László, Sala-
min Ferenc az elsõ tábortól kezdve ott voltak, én a
harmadik nyártól, Csernyus Lõrinc a másodiktól. A har-
madik évre kialakult egy két-három egyetemi évfolyam-
ból verbuválódott állandó, körülbelül húszfõs csapat,
akik újságot, kiadványokat készítettek, szervezték a
visegrádi tábort, és az egyetemi hétköznapokban is
komoly aktivitást tanúsítottak.

Ez volt az elsõ kapcsolatotok Makoveczcel,
vagy korábban is tudtatok a munkáiról?
Volt aki tudott, volt aki nem. Taksás Mihály már a né-
hány évvel korábbi tokaji táborból ismerte. Volt, aki a
Bercsényiben találkozott vele, akkoriban, a nyolcvanas
évek elején a Bercsényiben elég nagy élet zajlott. Cser-
nyus, Zsigmond, Salamin 1983 és 1986 között dipl-
omáztak. Olyan izgalmas szellemi élet volt ott, hogy
akik nem voltunk kollégisták, mi is folyton bejártunk a
Bercsényibe. Az úgynevezett 410-es, az újság szer-
kesztõsége két összenyitott szoba volt, ahol hatalmas
társadalmi élet zajlott. De lehetett rajzolni is a félév
végén.

Siklósi József

szellemi szabadságot kell feltételezniük. Amit mi ma-
gunk se értettünk addig, amíg a tõke uralma – ami
ennél már csak rosszabb lesz –, meg nem jelent nálunk.
Nem értettük, hogy szellemi szabadságról beszélnek,

hiszen úgy képzeltük, hogy ha valahol, akkor nyugaton
tényleg szabadságnak kell lennie.

Voltam Szlovákiában ilyen kiállításon, Lengyelor-
szágban, Bulgáriában, és elképesztõ áhítattal és két-
ségbeeséssel nézik, hogy hol vannak õk ettõl. Félreér-
tés ne essék, ez nem értékrend, egész biztos, hogy
éppen annyi kiváló építészük van, mint nekünk, csak
mindenki a saját képességei, lehetõségei, és még azt
is megkockáztatom, hogy kétségbeesése mentén ha-
lad. Hogy ebbõl ott miért nem alakul egyféle közös
hang, az számomra kérdés. Mint ahogy nem kérdés,
hogy nálunk pont ettõl ilyen erõs. Pontosan a közös
hangra van szükség.

Hála a jó Istennek, jönnek létre Csengerek és Sze-
rencsek és Dunaszerdahelyek, ahol, remélem, azt
mondják a végén, hogy sikerült. De hát ez a diófaültetõk
hite.

(Dobrosi Tamás interjúja)

Jászberény, üzletház, homlokzatrészlet

Budakalász,
általános iskola
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Kikbõl állt a társaság?
Salamin, Vincze László, Szalai Tibor, Borza Endre,
Taksás, Tamás Gábor, lényegében a visegrádi tábor
elsõ három évfolyama. Sülve-fõve együtt voltunk,
koncertektõl kezdve mindenhol.

Hogyan lett a visegrádi táborokban való együttlétbõl
munkakapcsolat?
Vincze Laciék elkezdtek dolgozni Makovecz Imrének
még egyetemistaként, aztán amikor mi befejeztük az
egyetemet, már nem úgy képzeltük el a munkahelyün-
ket, ahogy az akkor általános volt, hogy elmehetsz a
négy vagy öt nagy tervezõirodába, ahol a ranglétrán
szép lassan felfelé lépkedve építgetheted a karrieredet.
Salamin, Turi, Taksás nem is mentek el állami vállalat-
hoz dolgozni. Én fél évig voltam a METROBER-nél, a
budavári sikló építkezésén dolgoztam, Zsigmond más-
fél-két évet, Szalai Tibi, Vincze Laci is egy keveset
dolgozott így. Aztán jöttek Imrétõl a munkák, az elsõ,
amelyet ez a csapat dolgozott fel, a szigetvári vigadó
környékének beépítési terve volt. 1985 végén Imre
kijelentette, hogy annyi munkája van, hogy nem gyõzi
egyedül csinálni és nem is akarja, és mivel ez már a
gazdasági munkaközösségek, a géemkák idõszaka
volt, kisütöttük, hogy mi is csinálunk egyet: Ekler
Dezsõ, Vincze, Szalai, Taksás, Zsigmond, Turi meg
én. Ez volt az IDOL gmk. Késõbb csatlakozott Tamás
Gábor, és kaptuk Imrétõl a munkákat. Már elõtte is
bedolgoztunk a paksi beépítési tervekbe. Aztán jött a
faluházas idõszak, és mindegyikünk megkapta az elsõ
saját munkát is. Volt, hogy három munkát csináltunk
ketten, mindegyiknek volt egy felelõse, és segített még
egy ember harmadikként. Ez még a Makona kisszövet-
kezetté alakulása elõtti idõ. Salamin és én szerencsére
ekkor már Imre mellett dolgoztunk a Lánchíd utcában,
aminek az volt az elõzménye, hogy a visegrádi torna-
terem kiviteli terveit Taksás nem csinálta meg idõre.
Nagyon gyorsan készen kellett lenni vele, és én meg
Turi segítettünk Várlaki Erzsinek néhány nap alatt meg-
rajzolni a tervet, azután mindjárt a szigetvári vigadó
tanulmánytervét kellett megrajzolni. Amikor a paksi
beépítés terve minisztériumi zsûri elé került, kiderült,
hogy ilyen munkához magánembernek vagy géemká-
nak nincs tervezõi jogosultsága, tehát kisszövetkezetet
kellett alakítani. Ahhoz viszont legalább tizenöt ember
kellett, ezért 1986 végén vagy 1987 legelején Kravár
Ágnes, Várlaki, Nagy Ervin meg az IDOL tagjai, Cser-
nyus és a könyvelõnk megalakítottuk a kisszövetke-
zetet. Akkor már az is kiderült, hogy ez a módszer,
hogy ki-ki otthon rajzol és idõnként megjelenik a Lánc-
híd utcában, nem mûködik. Beköltöztünk a Rumbach
Sebestyén utca 15. alatti irodába (most a Pantone boltja
van a helyén), ahol Turi Attila nagymamája révén egy
kesztyûkötõ ktsz-tõl béreltük a helyiséget. Saját ma-
gunk festettük ki, padlószõnyeget raktunk le és ünne-
pélyesen, március 15-én költöztünk be, tizenöten, de
a létszám igen gyorsan felszaladt körülbelül negyvenig.

Piliscsaba, Ambrosianum, aula; lent: Augustineum

Piliscsaba, Ambrosianum, üvegezett tornác
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Az új tagok között voltak Jánosi Jánosék?
Igen. Heil Tibit még egyetemista korunkból ismertük
Kálmán Pista és Kampis elõadásairól. Amikor Tibi be-
került az Ybl Fõiskolára, pillanatokon belül kialakult
körülötte egy kör és ez a hat-nyolc ember eleinte az
antropozófia tanulásába és a karácsonyi misztérium-
játékok elõadásába kapcsolódtak be, aztán végzõs
korukban elkezdtek velünk együtt dolgozni. Heil Tibin
kívül Robogány Andrea, Varga Csaba, Jánosi János
és Bata Tibi.

Kampisékkal milyen volt a kapcsolatotok?
Imre jó barátságban volt Kampissal, Kálmán Pistával,
ezidõtájt élte a Dél-Dunántúli Építészeti Stúdió a fény-
korát. Antropozófiát tanultak, elõadásokat szerveztek,
amikor maga a cég még az állami Somogyterv volt,
de mihelyt lehetett, 1987 körül, õk is megcsinálták a
maguk kisvállalatát, a Kapostervet. Tudtunk egymás
programjairól, gyakran találkoztunk.

Nektek milyen programjaitok voltak?
A visegrádi táborban a napi munka mellett voltak elõ-
adások is, Makovecz mindig beszélt az antropozófiáról,
de minekünk valahogy nem akarózott nyíltan rákér-
dezni, hogy ez micsoda, inkább elkezdtünk kutakodni,
hogy lehetne errõl többet megtudni. Elõször Vámossyt
kérdeztük, aki elküldött minket Kampishoz, õ pedig
továbbirányította a csapatot Kálmán Pistához. Õk hár-
man, Kampis, Kálmán meg Makovecz foglalkoztak in-
tenzíven az antropozófiával azok közül, akiket mi is-
mertünk, így végül visszajutottunk Makoveczhez, aki
Kálmánnal kettesben indított egy antropozófiai kurzust.
A késõbbiek szempontjából lényeges, hogy felbuk-
kantak a kertészmérnökök, Herczeg Ági és Illyés Zsu-
zsi, akik kezdettõl fogva részt vettek az elõadásokon.
Ez az akkor kialakult kapcsolat folytatódott a Kós
Károly Egyesülésben.

1990-ben Imrének elege lett abból, hogy negyven
ember munkájával, lelki életével, pénzügyeivel foglal-

kozzon, kijelentette, hogy itt az ideje, hogy mindenki
megtanulja az önálló iroda vitelét. Nem költöztünk szét,
amikor megalakult a hat új kft, de új helyet kellett keres-
nünk, így kerültünk a Zay utcába. Imre már korábban,
az elsõ kisszövetkezetes évben kitalálta, hogy pénz-
ügyileg önálló munkacsoportok alakuljanak. Ekkor ke-
rültünk szorosabb kapcsolatba egymással, Turi, Cser-
nyus és én. Még korábban, amikor a szigetvári vigadó
kiviteli tervein dolgoztunk, Imre az egész irodát erre a
munkára mozgósította. Várlaki Erzsi maradt a színház-
térnél, a kupolánál és koordinálta az egész házat, Turi
csinálta a két szárnyat, Zsigmond a tornyokat, Cser-
nyus a tetõfedést, nekem a konszignáció jutott. Ezután
sorban jöttek a komoly munkák, a sárospataki gimná-
zium, a csengeri beépítés, így alakult ki a módszer,
hogy egy nagyobb épületet egy csoport dolgoz fel, ak-
kor is, ha azt egyvalaki tervezi. A csengeri iskolát Cser-
nyus tervezte, de Robogány Andrea, Turi, Bata meg
én dolgoztuk fel. Turi, miután megcsinálta az újkígyósi
faluházat, úgy érezte, még szüksége lenne rá, hogy
egy Makovecz tervezte házat dolgozzon fel. Imre a
sárospataki gimnáziumot adta oda neki. Mi az ügyin-
tézés legnagyobb részét magunkra vállaltuk, a mûve-
zetéseken, egyeztetéseken keresztül mindent. Ez jó
munkamódszer volt, és amikor jött a sevillai munka,
kézenfekvõ volt Imrének, hogy azt mi hármunkkal
csinálja.

Hogy mi lesz a vége, az egyáltalán nem látszott
elõre. Az egész tervezésre irreálisan rövid idõ volt.
Szeptember körül készült a vázlatterv, februárban szál-
lítottuk a kiviteli tervet. Igaz, nem kellett az engedélye-
zésre várni. Akkor még az sem látszott, hogy mi fogjuk
az egészet végigcsinálni, mert még a Hungexpo volt a
bonyolító. Tehát Sárospatak meg Sevilla révén nagyon
közel maradtunk Imréhez és folyamatos együttmûkö-
dés van máig közöttünk. Legtöbbször mi hozzuk-visz-
szük õt autóval, ez apróság, de így van esélyünk min-
dent részletesen megbeszélni. Persze az sem mellé-
kes, hogy nem vittünk jégre egy munkát sem, viszont
volt néhány közös sikertörténet.

Piliscsaba, Josephinum, egyetemi kollégium
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Milyen a munkamegosztás a Triskellben,
hogy dolgoztok együtt?
Egy-egy épület esetén nem igazán meghatározó az
együttmûködés, ugyanakkor többet dolgozunk együtt,
mint a korosztályunkból bárki. Ilyen például a Herendi
Porcelánmanufaktúra felújítása. Oda mindhárman ter-
veztünk, de az egyes részeket önállóan vagy kettesé-
vel. Közben Imre egri uszodájával is foglalkoztunk.
Ott a bonyolító meg a mûszaki ellenõr idõnként kétség-
beesve kérdezte, hogy most akkor ki a fõnök, mert
azt játszottuk, hogy egyik héten én mentem le, másik
héten Attila. Egyik héten én engedtem meg valamit,
és tiltottam meg más dolgokat, következõ héten õ az
ellenkezõjét tette. De így sikerült a kivitelezõi érdekek-
kel szemben érvényesíteni a tervezõi szándékot. Két-
havonta levittük Imrét, aki komoly cirkuszt csinált, attól
aztán teljesen összezavarodtak. Ilyesfajta taktika ak-
kor is hasznos tud lenni, ha nem ellenséges közegben
kell dolgozni.

Két igazán nagy beruházást csináltunk végig, az
egyik Sevilla, a másik Eger. Harmincegy éves voltam,

amikor Imre azt mondta, hogy mostantól én vagyok a
sevillai munka fõnöke. Ez 1990-ben hatszázmilliós ál-
lami megbízás volt – az most körülbelül ötmilliárd lehet
–, a rendszert váltott Magyarország elsõ komoly megje-
lenése a világban. Kivitelezés innen háromezer kilo-
méterre, Sevillában. Erre voltunk néhányan, minden
ilyesfajta tapasztalat nélkül és iszonyatos felelõsség-
gel. De sikerre tudtuk vinni, amiben mindenkinek sze-
repe volt. A történet többször elmehetett volna másfelé.
Kezdõdött az egész azzal, hogy mikor megvolt a terv
februárra, Imre látta – mi még nem, mert egyszerûen
nem volt még szemünk erre – hogy a Hungexpo-nak
nem érdeke megépíteni a tervünket, sõt az az érdeke,
hogy bebizonyítsa, hogy nem is lehet megépíteni. He-
lyettünk beugrott volna egy spanyol cég, amely határ-
idõre csak egy típusszerkezet felépítését vállalta volna.

Ez elég meredeken hangzik…
Keserves tárgyalások után rá lehetett venni a Hungex-
pót, hogy árajánlat készítésével bízza meg a Surján
Völgye Rt-t, ebbõl kiderült, hogy meg lehet építeni a
pavilont. Akkor Imre azt mondta Kádár Bélának, a mi-
niszternek, hogy csak úgy biztosítható a pavilon felépí-
tése, ha a Makona lesz a fõvállalkozó. Ez elég kocká-
zatos ajánlat volt, mert a Makonában nem volt erre
ember, csak tervezõk voltak, õk is tele munkákkal. A
fõvállalkozás pedig azt jelentette, hogy a prospektus
kinyomásától kezdve a zeneszerzõ kiválasztásán át
a pavilon felépítéséig – amin belül a munkások kiutazá-
sát is mi szerveztük – mindent meg kellett csinálni. A
minisztérium egyet biztosított, a pénzt, minden mást
nekünk kellett intéznünk. A Kós Károly Egyesülésbõl
bekerült a munkába menedzserként Éliás Ádám, meg
mások is, például Deák Laciék. A dolog jól ment, persze
voltak balhék is. A spanyol kivitelezõ, amelyet még a
Hungexpo bízott meg az alépítmény megépítésével,
a kéthónapos munkát öt hónap alatt készítette el na-
gyon pontatlanul. Aztán õsz elejére kiderült, hogy a
menedzser dolog nem jól mûködik. Éliás munkáját én
vettem át. Sok segítséget kaptam Deák Lacitól meg
Turitól és Csernyustól. Hármunk közül valaki mindig

Herend, általános iskola Kecskemét, üdülõ

Piliscsaba, Josephinum
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Sevillában volt. Ez az egész dolog mai ésszel szinte
felfoghatatlan.

Gyakorlatilag húsz ember helyett voltunk hárman
olyan extra feladatokra, hogy például az egyik zene-
szerzõ kért három napra egy szimfonikus zenekart.
Vagy a filmessel meg kellett beszélni, hogy mennyi
pénzbõl forgathat. Itt olyan nagyságrendû pénzeket
kellett kezelni, amilyenrõl fogalmunk sem lehetett, tíz-
millió forint akkor rettentõen nagy pénz volt, nemhogy
hatszázmillió. Októberben erõs mínuszban voltunk,
amit késõbb sikerült ledolgozni úgy, hogy még nyereség
is maradt. Ez az összeg ma már nevetséges, de annak
idején mindenki azt hitte, hogy mi hülyére kerestük
magunkat. Mi ezt mindenképpen hihetetlen sikernek
éltük meg, Imre a márciusi megnyitón át tudta adni a
kész épület kulcsát Kádár Bélának. Csupa olyan dolgot
csináltunk, amit addig még nem, iszonyatos felelõsség-
gel a nyakunkban. A siker komolyan összerakott ben-
nünket, és a kapcsolatunkat Imrével még jobban elmé-
lyítette.

Ha ez ilyen jól sikerült, akkor miért nem folytattátok
a tervezés mellett a fõvállalkozást?
Ennek több oka volt, ekkor jöttek az elsõ önálló terve-
zési munkák, épült a csengeri iskola, beépítési terv
szintjén elkezdõdött a Katolikus Egyetem tervezése
Piliscsabán, Turi Attila fõépítész lett Budakalászon,
ebben a helyzetben meg sem fordult a fejünkben, hogy
elkezdjük a vállalkozást. A másik ok, hogy a Kós Károly
Egyesülésen belül éppen Sevillával párhuzamosan
fogalmazódott meg az igény, hogy közös kivitelezõ
szervezetet hozzunk létre. Ez viszont összefonódott
a sevillai menedzseri feladatokkal kapcsolatos sze-
mélyi problémákkal, ami miatt ez kútba esett. Az idõ-
szerûségébõl azóta sem vesztett semmit, de csak
Jankovicsék valósították meg Zalaegerszegen és
Keszthelyen a Forma Rt-nél a tragikusan meghalt zse-
niális szervezõ, Németh László irányításával, és azóta
sem sikerült kiterjeszteni az egész Egyesülésre.

Folytassuk tovább a Makona történetével.
A Zay utca elviselhetetlen hely volt, az ÉPFU óbudai
jármûtelepének a négyemeletes irodaháza, amelybõl

egy emeletet kiadtak. A mi ablakaink egy teherautóron-
csokkal teli udvarra néztek. Portás volt, gondnok, ré-
mes vállalati büfé, a szocializmus minden maradványa.
A Népmûvelési Intézettel igen jó kapcsolatunk volt a
faluházak létesítése kapcsán, az õ segítségükkel jutot-
tunk a Szilágyi Dezsõ térre, egy nagyméretû régi lakás-
ba. Ott voltunk 1996 elejéig. Nagyon jó hely volt, csak
túl sokan voltunk hozzá. Imrének volt egy szobája,
abból nyílott egy nagy alkóvos szoba, ott volt a Makona,
meg a Triskell, abból nyílt a Kvadrum szobája, tehát
folyton egymás szobáján jártunk keresztül. Muszáj volt
új helyet keresnünk, mert a bért is nagyon megemel-
ték. Mindenfelé próbálkoztunk…

Hajót is néztetek.
Igen, az is felmerült, hogy a Dunán, egy kimustrált
hajót rendezzünk be, vagy egy elhagyott gyárépületet.
Aztán jött a Kecske utca.

Ez közös beruházás volt?
Igen. Még a Szilágyi Dezsõ téren megalakult a Makona
Egyesülés, ezt én erõltettem az Imrével folytatott be-
szélgetéseink alapján, ettõl kezdve javarészt én foglal-
koztam a kereséssel. Véletlen családi kapcsolat alap-
ján kerültünk Óbudára. Egy rokonom ajánlotta a telket,
akivel közösen építkeztünk, mert az tûnt gazdaságos-
nak, ha építkezünk. Akkor már a piliscsabai munkák
révén olyan jó volt a kapcsolatom a Bausystemmel,
hogy önköltségi áron vállalták a kivitelezést. Volt, aki
tudta finanszírozni a saját részét, volt, aki nem, így
lett a Pond mérnökiroda és a Parallel Kft. Szentesi
Anikóval és Kravár Ágnessel bérlõ. A Bau-systemnek
köszönhetõen kezelhetõ árak lettek, a környékbeli
négyzetméterárak 60 százalékáért tudtunk építkezni.

Van még egy kérdésem, milyen a szerves építészet
társadalmi fogadtatása, a megrendelõi kör?
A megrendelõi kör egyszerûbb, legnagyobb részét az
önkormányzatok teszik ki. Ezek a munkák részben a
fõépítészi tevékenység következményei, részben a
megvalósult példák alapján keresnek meg bennünket,
mint amilyen Csenger központja, amelyrõl TV-film is
készült. Könnyebb megfogalmazni, hogy ki az, aki biz-
tosan nem keres. Nincs bank, üzletközpont, nagyon
kevés az ingatlanfejlesztés – bár mostanában ilyenre
is van példa, de nem jellemzõ. Pesten nagyon kevés
a munkánk, vidéken meg mindenfelé dolgozunk.

A magánmegrendelõkkel mi a helyzet?
Fõleg a családi házakra gondolok…
Ez érdekesebb kérdés, mert amikor Imre mellett kezd-
tünk dolgozni, a megrendelõk pontosan tudták, hogy
éppen ilyen házat szeretnének. Ma sokan úgy jönnek,
hogy hallották, hogy rendesen megrajzolt tervet kap-
nak, de nem tudják, hogy milyen is lesz a ház. Vagy
azért jönnek, mert azt gondolják, ha a helyi fõépítész
tervezi a családi házat, akkor biztos meglesz az enge-
dély. Jönnek publikációk alapján is, mégis kevésbé
tudják, hogy mit fognak kapni, mint régebben. Emiatt

Üröm, családi ház
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sokkal nehezebben alakul ki a bizalmon alapuló
együttmûködés.

Volt már abból konfliktus, hogy a megrendelõ
végül úgy érezte, nem azt kapta, amit várt?
Azért ez ritka. Van, hogy szép csendben elmegy. Elõ-
fordult már. Vannak építtetõk, akik befektetési célból
építenek. Majdnem mindegyikünknek van olyan meg-
rendelõje, akinek már a harmadik-negyedik házat terve-
zi, mert ha valakinek van pénze, ez nem rossz bolt.
Vannak emberek, akik nem tudnak meglenni az épít-
kezéssel együttjáró szervezési munka nélkül, aztán
ha felépült a ház, belekezdenek egy másikba. Ezek
biztos nem szeretik a házat, amelyet terveztettek, mert
akkor nem adnák el. Nekem négy vagy öt családi házas
megrendelõm van a nyolcvanas évekbõl, akikkel a mai
napig azt mondhatni baráti kapcsolatban vagyok, és a
mai napig szenvedélyesen szeretik a házat, amelyet
terveztem. Õk tudták, hogy mit akarnak, ez ma már
nem mindig van így. Gyakori, hogy csak hiszik, hogy
tudják, a tervezés során kiderül, hogy mégsem. Ebben
szerepe van a sok építkezési divatlapnak, az építõ-
anyagok, kész házak, berendezési tárgyak gigantikus
választékának. Az emberek inkább gondolják, hogy
értenek a családi ház tervezéshez, mint a nyolcvanas
években. Akkor a megrendelõ elmondta hogy mit sze-
retne, vagy lerajzolta, de nem akarta megmondani,
hogy pontosan milyen legyen. Vannak a divatból adódó
fogalomzavarok, hogy például mediterrán házat szeret-
ne a megrendelõ. De fogalma sincs, hogy az milyen.
Egyszer Bata Tibi elsorolta egy ilyen megrendelõnek,
hogy milyen egy mediterrán ház, hogy kõbõl van a
fala, azon kis nyílások vannak spalettákkal, az ala-
csony hajlású tetején kolostorfedés van. Erre a megren-
delõ azt mondta, hogy ezeket õ mind nem szeretné, õ
csak mediterrán házat szeretne. Ez többnyire annyit
jelent, hogy kedves, barátságos házat szeretne, ami-
nek terasza van.

Hogyan lehet befolyásolni az embereket,
hogy milyen házat szeressenek?
Szerintem a jó építésznek néhány beszélgetés után
jobban kell tudnia, hogy az illetõ milyen házat is sze-
retne valójában, és ha azt le tudja rajzolni, akkor nagy
esély van arra, hogy az illetõ rá is jön, hogy õ tényleg
ilyen házat szeretne. Kedvenc történetem, hogy jött
egy házaspár, és elmondták, hogy egy amerikai típusú
házat szeretnének, egyszinteset, négyzetes alaprajz-
zal, enyhe hajlásszögû tetõvel, halványsárga falakkal,
fehér ablakkeretekkel. Végül felépült a házuk, a köze-
pén lévõ hengeres toronyra kifliszerûen rácsavarodnak
a szobák, fa ablakai vannak, fehér falai, piros csere-
pekkel a magas tetõn. Amikor bemutatta a Családi
ház címû folyóirat és én leírtam ezt a történetet, õk
lepõdtek meg a legjobban, hogy õk az elején tényleg
ezt mondták. Szerintem ilyen története mindenkinek
van, ezek jó történetek, mert itt rájött a tervezõ, hogy
õk valójában mit szeretnének, bár azt nem tudták
megfogalmazni. De arra nehéz mit mondani, hogy miért

gondolják az építészek közül sokan, hogy amit mi csi-
nálunk, az tipikus vidéki építészet, az erdõben elmegy,
de városba nem való.

Talán azt gondolják, hogy különcködni akartok,
amikor nem olyan házakat terveztek,
mint az általánosan elfogadott „szép ház”.
Nekünk az a fontos, hogy az emberek, akik használják,
szeretik ezeket a házakat. Aztán az is tény, hogy ha
az ember végigmegy a Balaton partján, azt látja, hogy
az utóbbi tíz évben csupa olyan étterem, panzió épült,
amelyeken azok a részletek köszönnek vissza, ami-
lyeneket mi terveztünk a nyolcvanas években. Faosz-
lopok, ferde támaszok, cseréptetõ, ezeket Imre hozta
vissza az építészeti gyakorlatba. Ezt az építésztársa-
dalom lenézi, hogy giccses, utánzós, de ezeket a háza-

Ócsa, általános iskola (Horváth Zoltánnal és Turi Attilával)

Ócsa, általános iskola, aula
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kat mégcsak nem is mi terveztük. Ha mi terveztük
volna, akkor milliárdosok lennénk.

Pedig szoktam hallani,
hogy „a mi falunkban is van Makovecz-ház”.
Igen, a kõmûvesek, ácsok is szokták mondani, hogy
építettek már Makovecz-házat. Aztán kiderül, hogy ha
a házon van egy halszemablak, vagy négy ferde tá-
masz, és a tetõ, neadjisten, nem egyenes, akkor az
már Makovecz-ház. Az építésztársadalom valahogy
az egész szerves építészetet ezzel azonosítja, epigo-
nok hadának tekint bennünket, holott, ha megnézzük,
hogy mi a trendi irányzat, kiderül, hogy simán lenyúlják
az olasz, francia vagy akármilyen építészek munkáit,
anélkül, hogy ismernék a fazont, a szituációt, a házat,
csak látták egy újságban.

Magad elé tudod képzelni az irodátok
elkövetkezõ néhány évét?
Nem. Van bennem nagy adag kétségbeesés, ugyanak-
kor a bizalom, hogy ha valaki szorgalmasan, jó minõ-
ségben dolgozik, annak mindig lesz munkája. A tenden-
ciák azonban nem nekünk kedveznek. Dolgoztunk
Imrével Hannoverben – amibõl végül nem lett semmi,
– és ott rengeteg olyan tapasztalatot szereztünk, ami-
lyenekkel itthon is találkozni fogunk sajnos. Egyre job-
ban specializálódnak a szakmák, a németeknek például
leesett az álluk, amikor kiderült, hogy mi tudunk hõ-

Budapest, óbudai Waldorf-iskola (Csernyus Lõrinc)
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technikát számolni, meg hogy a rétegrendeket mi adjuk
meg. Mondták, hogy erre van külön mérnök, majd az
megmondja, hogy milyen legyen. Aztán jött egy tûzvé-
delmi mérnök, aki megcsinálta a tervet, és mindenbe
beleszólt, ez már nálunk is ismerõs. Ez a dolog egyik
része, a másik, hogy egyre fontosabb a költség, meg-
mondják neked, hogy olyan házat tervezzél, ami két-
százmillióba kerül. Ezt eddig is megmondták, de eddig
volt egy racionális játéktér. Most a hiteltörlesztés, a
megtérülés, a jövedelmezõség minden más szempon-
tot lesöpör az asztalról. Ehhez kapcsolódik, hogy a mi
házainkat drágának tartják. Ez egy általános társadalmi
ítélet, bár megalapozatlan. Bizonyítani lehet, hogy a
mi házaink négyzetméterára a hasonló rendeltetésû
high-tech épületek áránál jóval alacsonyabb, ennek
ellenére ezt a hiedelmet nem lehet eloszlatni. Nem is
lehet védekezni ellene. Az emberekben bennük van,
hogy a szép nyilván drágább, mint a nem szép. A há-
zakra ez nem feltétlenül igaz. Viszont lehet, hogy azok-
nál a házaknál a költség pontosabban becsülhetõ a
tervezéskor, a mieinknél nincs egészen így. Ez szerin-
tem is baj. Itt jutunk vissza; ha lenne egy állandó kivi-
telezõ cégünk, akkor ezt a problémát jobban lehetne
kezelni. Teljesen irreális az a mai gyakorlat, hogy a
kivitelezõk a legkülönbözõbb árajánlatokat teszik, ame-
lyeknek semmi közük a tényleges mûszaki tartalomhoz
és sokszor a végleges vállalási árhoz sem. A saját
cég nagy elõnye lenne, megbízható és reális árat adna.

Ezek szerint a jövõben a tervezés mellett
a kivitelezést is kézbe akarjátok venni?
Megoldás lenne, ha találnánk olyan embereket, akik
ezt a feladatot magukra tudják vállalni. Ez komoly
munka, nem hiszem, hogy tervezés mellett lehetne
végezni. További kérdés, hogy hány építész kell ahhoz,
hogy el tudjon látni munkával egy kivitelezõt. Ha valaki
egy nagy munkára felfejleszti a cégét, mi van, ha kifutott
a nagy munka, hogyan biztosítja továbbra is a munka-
ellátottságot. Ha viszont nem fejleszt, akkor nem tud
elvállalni nagy munkákat. Jó kapcsolataink vannak két-
három nagyobb kivitelezõvel, és látjuk, milyen kocká-
zatokról van szó. Hogy mit hoz az Unió, az egy másik
probléma. Biztos, hogy meg kell hogy erõsödnie a kama-
rának. A szabályokat szigorítani kell, ami nem biztos,
hogy baj. Érdekes kérdés a családi házak tervezése.
Tendencia a „fejlett” Európában, hogy egyre kevesebb
egyedi családi házat terveznek. Rengeteg kivitelezõi
ajánlat van, meg lehet nézni készen, fillérre tudni az
árát, szóval vannak „elõnyei”, csak mégsem olyan, mint
egy konkrét személynek tervezett ház. Aztán ott vannak
a lakóparkok. Bármerre mész Budapest környékén,
csak ilyeneket látsz. Mi annak idején Sevillában ilyenben
laktunk. Ott az volt a konstrukció, hogy építettek negy-
ven ikerházat az Expo elõtt egy évvel, kiadták elõtte,
alatta és utána, a bérleti díj már behozta a költségét,
aztán eladták, és az már tiszta haszon volt.

Lajosmizse, polgármesteri hivatal (Turi Attila)
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Turi Attila is tervezett lakóparkot Budakalászra.
Persze, csak mi jól tudjuk, hogy a pénz szerepe na-
gyobb, mint kellene, és ezt megpróbáljuk figyelembe
venni. A lakóparkok baja, hogy nagyon olcsón kell meg-
építeni és nagyon drágán kell eladni. A nagy részük
nem készül jobb minõségben, mint a hetvenes évek
panelházai, csak éppen mai anyagokból. Ugyanolyan
bajok is lesznek velük. Ma az építészre sokkal nagyobb
hatással van a pénz, mint akár öt vagy tíz évvel ezelõtt.
Ha egy építkezéshez hitelt vesznek föl, akkor a bank
igenis beleszól abba, hogy mi épüljön. Annak idején
voltak az önkormányzatok, amelyek azzal foglalkoztak,
hogy megépítsék a tornatermüket vagy a faluházat,
most ilyen kevés van. Meg pályázni kell, ahol nem az
építészeti minõség a fontos, hanem hogy tudsz-e olyan
tervet rajzolni, amivel el lehet nyerni a pénzt, mert az
már nem jön magától. Egyszóval rengeteg új kihívás
van, amelyekre fel kell készülnünk.

(Fábián Rigó Tamás és Horváth Balázs interjúja)
Budakalász, tóparti lakótelep (Turi Attila)



A Kós Károly Egyesülés 2002-ben nekilátott egy, a magyar-
országi szerves építészet tárgyi anyagát bemutató építészeti
kalauz összeállításának. A kötettel a jelentõs külföldi érdek-
lõdést szeretnénk szolgálni, hogy rövid összefoglalót, tájékoz-
tatót, útmutatót kapjanak az épületeket meglátogatni szándé-
kozók, és legalább olyan fontosnak látjuk a hazai közönség
tájékoztatását is, hogy segítsünk eligazodni a szerves építé-
szetet illetõ téves, pontatlan, esetenként torzító információk
között. Pénzügyi, terjesztési nehézségek miatt egyelõre nem
született meg maga a könyv, azonban 2003 április-júniusában
elkészült több interjú a szerves építészet történetérõl, kialaku-
lásáról, tendenciáiról, ezek a könyv kísérõszövegét alkották
volna. A tervezett kötet körülbelül száz épületet – a legfonto-
sabbakat teljességre törekvõen – mutatna be fényképpel,
néhol tervekkel, rövid leírással, az útbaigazítást segítõ térké-
pekkel, angol és magyar nyelven.

Bárhogy alakuljon is a kiadás terve a késõbbiekben,
helyesnek látjuk addig is megjelentetni az interjúkat, ami –
kis részben – pótolja az eddigi mulasztást. Ez az interjúsorozat
tehát a külföldi szakmai körökben is évtizedek óta nagy
érdeklõdéssel kísért magyar organikus építészeti mozgalom
kialakulását, forrásait, kapcsolatrendszerét és az abban
folyamatosan bekövetkezett változásokat, szervezeti formáit,
valamint mai tevékenységi területeit és  szemléletét mutatja
be – természetesen a kis számú és a tárgyához képest kis
terjedelmû interjúk következtében csupán töredékesen. Több-
szöri kérés ellenére sem kaptuk meg Csete György hozzájá-
rulását egy vele folytatandó beszélgetés közlésére, így a
vele kapcsolatos eseményeket más interjúk érintik. A kérdezõ
fiatal építészek – a Vándoriskola tagjai – nem lehettek kellõ-
képpen tájékozottak az esetenként születésük elõtt történt
eseményekben, de a beszélgetések egyik célja éppen az
volt, hogy a közvetlen kapcsolat segítse az õ tájékozódásu-
kat, bõvítse az ismereteiket. Mindenesetre az interjúk csak
adalékul szolgálnak a szerves építészet történetének és cél-
jainak teljeskörû bemutatásához. Tekintettel arra, hogy egyes
kérdéseket több megszólaltatott építész is érint, a kölcsönös
összefüggések hálózata nem tette volna lehetõvé egyértelmû
sorrend felállítását, ezért az interjúkat az építészek nevének
betûrendjében közöljük, remélve, hogy a Tisztelt Olvasó
amúgy is többször fog vissza- és elõrelapozni közöttük.

Szeretnénk megemlékezni azokról a barátainkról, kollé-
gáinkról, akik az interjúkban emlegetett események fontos,
részvevõi voltak, és akik már nincsenek közöttünk: Erdei
András, Kölönte Zsolt, Blazsek Gyöngyvér, Kund Ferenc,
Lõrinczné Szabó Tünde.
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