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MÚLTÁTALAKÍTÓKNAK
makovecz Imre 

Nekem, 75 éves embernek már nem 
az a dolgom, hogy értelmezési és 
rejtett értékelő vitákban részt vegyek. 

Egyszerűen: nem érdekel, nem 
érdekelhet a posztorganikus* megne
vezés, vagy a cool és egyéb kétértel
mű magatartások elemzése.

Engem még mindig az élet érdekel 
az öregség szűkös keretei között. 

Mit jelent ez?

Dunaszerdahely, Zseliz, Királyhelmec, 
Csíkszereda, Csenger érdekel. 
Azok a városok, települések, ahol 
különböző okok miatt a történelmi 
központot földig rombolták, hogy a 
múltat eltöröljék, hogy az elegancia, 
a nyugodt polgári lét rekvizítumai 
eltűnjenek. Ott van dolgom.

Új életet kell építeni a semmi helyén 
úgy, hogy elővesszük a régi képeket, 
bejárjuk a vidéket és a múlt meta
morfózisát letesszük a leromboltak 
helyére. Ez hosszú, szívós munkát 
igényel, és a megrendelő város, 
község következetes, értő támoga
tását, akaratát. 

És még valamit:

Mi kell ahhoz, hogy átalakítsuk a 
múltat?

Mikor odahívnak, a semmit látjuk 1. 
és a semmit körülálló lakótelepet.  
A lakótelep ablakaiból a semmi 
látható.

A semmi helyén 1920ban még 2. 
iparos, kereskedő utcák, terek, 
emberek, kocsik, süt a nap, az 
üzletportálok pompái kihúzva.  
Élet van a semmi helyén.
Ezt a történelmi eleven tablót úgy 
ismerjük meg, hogy archívumokból, 
könyvekből régi fényképeket nézünk. 

És most jön a neheze.

Nem a régit akarjuk megépíteni, 
hanem a hamis történelem pusztí
tásainak helyén új életfeltételeket 
szeretnénk biztosítani azzal, hogy új 
utcákat, tereket tervezünk a régi 
építészek és a környezet archívu
mai nak segítségével. Sok fényképet 
mutatok Dunaszerdahelyről, ahol  
a koholt vádak alapján leváltott  
polgármester, Pázmány Péter  és 
testülete megbízásai alapján a város 
közepén, rombolás után felépített 
lakótelepből újra várost építettünk. 

Az élő építészet szemlélet, akarat és 
szembeállás a pusztítás szellemével.

Én nem tudom, mi a posztorganikus, 
kedves Wesselényi uram!

*Szerkesztői széljegyzet • makovecz Imre lét-
szemlélete és építészete kodolányi soraival re-
zonál: „Van egy hierarchia a létben, amelynek 
léteznek szellemi, lelki és anyagi szintjei, és mi 
ezek között föl-le szánkázunk. törekszünk egy 
felső valóság, középpont felé, hogy ne ragad-
junk bele a széteső anyagba.” Innen közelítve 
aligha feltételezhető lényeges szellemi és építé-
szeti áramlat építmények felszíni anyagán, an-
nak struktúráján át.
Wesselényi-Garay andor Posztorganikus építé-
szet – a kortárs magyar építészet új fejezete cím-
mel arról írt az Országépítő 2009/3 számában, 
hogy az organikustól a posztorganikus felé el-
mozduló építészeti kísérleteket érzékel, ame-
lyeknél jellemző a téglafelületek dominanciája. 
megállapítja, hogy a kísérletezők „makovecz 
Imre politikai ellenállását feladva – lévén hogy 
eltűnt az ellenség” – olyan gyakorlatot űznek, 
amely „konformmá tehető egy történelmi kis- 
vagy akár nagyváros környezetében is.” 
Csakhogy makovecz nem politikai kurzusokkal, 
hanem mindenféle pusztítással állt és áll szem-
ben. egyébként a korrupció legmélyéig süllyedt 
politikai-gazdasági elit országárulása bőven ad-
hatott okot – nem éppen politikai nézetek te-
kintetében – a tiltakozásra.

„a tégla extenzív használatával leírható” és a po-
litikai ellenállást feladó „Wesselényi-posztmo-
dernek” meglepve tapasztalhatják: bár fel sem 
merült, hogy bármit feladjanak, új építészetel-
méleti miliőbe sodródtak. Úgymond nem re-
kedtek meg az organikusságnál és a politikai 
ellenállásnál.
e kettő közötti titkos összefüggés lehet az oka, 
hogy egyetlen fővárosi épület tervezésére sem 
kapott önkormányzati megbízást makovecz 
Imre. sajnos így nehéz bizonyítani, hogy az or-
ganikusság nem tehető városi építésre konform-
má. komoly dilemmát jelentene, ha kiderülne, 
hogy e meg nem rendelt és meg nem épült 
házak tetőtől talpig posztorganikusság-gyanús 
téglaburkolatot kaptak. 
a siker titka Brecht szerint is a provokáció.

KAMpIS MIKLÓS 75. SZüLETÉSNApjÁRA

Bár semmi különös nem mutatkozott, 
amikor 1993 őszén elindítottad a 3 éves 
Szabad Oktatási Fórumot, nagy lelkese
déssel, buzgósággal,  egyben nagy türe
lemmel, alázattal és végtelen szeretettel 
vezettél  minket egy olyan meredek útra, 
amit elképzelni sem tudtunk volna. Las
san, finoman, észrevétlenül kelt életre 
bennünk egy más világ, ahol egy másfaj
ta gondolkodás uralkodik, mintha a saját 
belső terünk kitágult volna, és a teljes lé
tünk új formát kapott volna. Félelmetes, 
és kétségbeejtő de egyben gyönyörű, 
fényenergiával  átitatott világ.

Igaz, azóta nem hódítottunk nemze
teket, nem dicsérnek királyok, nem irányí
tunk hatalmas gazdaságokat, különöseb
ben sikeresek sem lettünk, mes terek nek 
sem mondhatjuk magunkat, 2010. no
vember 12én mégis megakad bennem a 
lélek, és azt kívánja neked mondani: nem 
volt hiábavaló, amit tettél!

Személyesen mindenkivel aki most 
itt áll előtted, örök szövetséget kötöttél. 
Eddig láthatatlan volt ez a szövetség, de 
ma felelevenítjük és megjelenítjük e vi
lágban is. Egyben kérjük: folytasd, amit 
eddig csináltál, nemcsak nekünk, ha nem 
főleg azoknak,  akik még nem ismerték 
fel e szövetség hatalmas erejét.   

Isten éltessen sokáig!

Grekofski Nathalie
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