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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
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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

Szántód, társas nyaraló



42

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
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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


