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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,
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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
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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)
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