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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
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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)


