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Száz évvel ezelőtt csodálták az építészt,
aki egy épületbe összenövesztette tu
catnyi építészeti stílus sablonos alakza
tait. Ma elborzadva nézzük az 1900-as
párizsi világkiállítás Szajna-parti forma
kavalkádját. Ötven éve a néhány elemi
geometriai formára redukálás mint
végső letisztultság, a feleslegest eltüntető egyszerűség hite vált uralkodóvá.
E jelző nélküli modernek a hétközna
pi vegyességtől távoli sterilitás csendjét kínálták. Monotonitással, töretlen
ismétlődésekkel próbálták kimosni
látóterünkből, élményeink köréből a
ritmustalan vagy csorbán tagolt, széthullott dolgokat. Gyógyító szépségek
és rengeteg rideg dobozalak keletkezett. A kitalált összefüggések századelőn sikeres építészei rengeteg zavaros
képződményt hagytak ránk. Kevesen
pedig gyógyító szépségeket.
Makovecz Imre geometrizál és kitalált
összefüggéseket kínál. A gótika, szeces�szió és art deco gesztusaival, élő létezőkre utalva geometrizál. Ez a sematizálás ad esélyt élők és élettelenek
összekapcsolására. Olyan összekapcsolásra, amely nem ideológiavezérelt
stíluskotyvalékot eredményez, hanem
megfejtésre váró üzeneteket. Heraklei
tosz és Platón megnyilatkozásainak
szellemi rokonait.
Az építész éppen kitalált összefüggések értelmét nem magyarázhatja
meg, nem fordíthatja le a rendelkezésre álló szavakkal. Nem nevezheti az
egyszerűség mániásai nyelvén letisztult bonyolultságnak.
Paul Valéry Eupalinosz vagy az építész művében (Paul Valéry Eupalinos
ou l’architecte précédé 1923 Gallimard)
a Szókratésszel társalgó Phaidrosz így
beszél az építészről: „Orpheuszi erőt
éreztem ebben az emberben. Előre
megmondta a köröttünk heverő alaktalan kő- és gerenda-halmazok fenséges jövőjét, és szavára mintha mindezek az anyagok arra az egyetlen
helyre lettek volna szánva, amelyet az
istennőnek tetsző végzet számukra
kijelölt. S micsoda csodás módon beszélt a munkásokkal! Nyoma se maradt
szavaiban a súlyos éjszakai töprengé-
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seknek. Csak parancsokat és számokat
közölt velük.
Valéry Szókratésze így válaszol: „Ez
az Isten módszere is.”
Nem dicsősége ez az építésznek, hanem csupán egyetlen lehetősége.
A Makói Gyógyfürdő Makovecz-terei
hamarosan használatbavételi engedélyt kapnak. És bár igaz, hogy „a Ma
kói Gyógyfürdő a Kárpát-medence
hévizekben gazdag területén is kiemel
kedő a makói termálvíz, amelyet kiegészít a gyógyító hatású marosi iszap”,
ahogy a cég honlapja fogalmaz, megérdemelné a város, hogy polgárai erő
feszítései az épület üzenetéhez méltó
módon jelenjenek meg.
Hiszen nem csupán a fürdő, de az új
városháza és a hasonlóan izgalmas
buszállomás épület is üzenet egy
rendkívüli helyről.

Szent István-díjat kapott
Makovecz Imre
A Honvédelmi Minisztérium hivatalos
tájékoztatója:
„Életműve, aktív társadalmi tevékenysége elismeréseként vette át a Szent Istvándíjat Makovecz Imre, a magyar építészet
kiemelkedő alakja, az organikus építészet megteremtője, a Magyar Művészeti Akadémia alapítója. Művei újra meg
újra bizonyították, ha van komoly akarat
és összefogás, hozzáértés, ha van egy
álom és tudjuk, hogyan váltsuk azt valóra, ha elszántan dolgozunk, sok mindent megtehetünk- fogalmazott Hende
Csaba honvédelmi miniszter köszöntőjében az ünnepi díjátadó ünnepségen
szeptember 10-én, Esztergomban.” (…)
„A kitüntetett kijelentette: nagy ünnep,
nagy megtiszteltetés ez számára nemzetétől, hazájától, és szép összegzése
életútjának. Ezért nem is bánja, hogy
nincs s nem is lesz már épülete Budapesten, mert járja az országot, a Kárpát-me
dencét, ahol számos iskolát, templomot
épített.”
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Néhány szó erejéig megkerestem Ma
kovecz Imrét, és a beszélgetést így jegyeztem le:
K. A: (nem őrizkedve némi iróniától):
A Szent István-díj átadása kapcsán
nyilván felvetődött, hogy évtizedes
várakozás után terveid alapján felépül
a felső-krisztinavárosi templom…
M. I.: A hazai katolikus templomtervmegrendelésekkel problémák vannak.
Egyházvezetői vélemény szerint nem
vagyok igazán keresztény, hatott rám
a XIX. századi romantika és a szeces�szió gondolkodásmódja. Ezért az általam megformált szakrális tér nem au
tentikus. Ahol ökumenikus templomot
akarnak építeni, a katolikus pap kiszáll
a történetből. Semmi ok nincs az elkeseredésre nincs semmi ok: Erdélyben
sorra épülnek a templomok.
A kerítések is?
Ennek elérése Kolozsvárt a legnehezebb, de ott is működik a templom, az
emberek meg vannak vele elégedve
úgy, ahogy van.
Elkészül az Országépítő első angol
nyelvű kísérő kötete, benne a makói
fürdő tetőváza és a Puskás-focitanoda.
Ma már a makói fürdő belső tere is kialakult, bent vannak az oszlopfejek is.
A fociakadémia Orbán Viktor gyermekkori vágyálma volt. Gondoskodni kell
arról, hogy utánunk is megmaradjon
a színvonal. Különbségek lehetnek, de
az utánunk jövők érjék el ugyanazt a
szintet.
Jó képeink vannak
a makói fürdő kupolatüzéről.
A tűz nem volt jelentős, és nem is hír. A
világon ma mindig az a hír, ha valami
pusztul. De az, hogy mártélyi házában
jót beszélgettünk Csete Gyurival, az
nem hír.
Csete Györgyöt most tüntették ki
Szer-díjjal Pusztaszeren.
Gratulálok neki. A felső-krisztinavárosi
templomra visszatérve: felvetődött,
hogy a Regnum Marianum helyén
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Makó, buszpályaudvar; épült: 2009-2010

épüljön fel. Gaudí Sagrada Familia
temploma (amelyet ma elég érzéketlenül építenek tovább) el tudta hitetni,
hogy azonos a katalán néppel, és komolyan is vették. Így lehetne a felsőkrisztinavárosba tervezett templom a
magyar nemzet temploma. A gellérthegyi citadella helyén pedig a Medgya
szay-féle Hősök Mauzóleuma, vagy ha
sonló színvonalú utódja épüljön meg.
(Szerkesztői megjegyzés: A Szent Istvándíjat 2002-ben alapította Bihari Antal, az
Esztergom Körzeti Televízió vezetője.

Azok kaphatják meg, akik az összmagyar
ság érdekében kiemelkedő jelentőségű
tevékenységet végeztek. A díjazott kiválasztása közvélemény-kutatás és szavazás alapján történik, átadására minden
év augusztus 20. előtti vasárnapon, Esztergomban kerül sor.
2011-ben több város fogadta díszpolgárává Makovecz Imre Kossuth- és Ybldíjas építészt. A Szabadság-díjat 2011
júliusában vette át a Magyar Szabadság
Napja Alapítvány kuratóriumi elnökétől,
Gémesi Györgytől a kultúráért végzett
eddigi munkássága elismeréseként.)
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