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Makovecz történetei
vázlat építészetének olvasatához

Ekler Dezső

Arról a változásról írnék, mikor Makovecz 
Imre a formaújítások felől a terek jelké-
pes komponálása felé fordul.  Szerkesz-
tői kérésre a deszkával fedett „borzas” 
házakat az életmű egészében próbá-
lom értelmezni.

„Vajon volt-e a világon olyan hely, ahol 
a Goff-tanítvány Greene még-nem-
ház építményével szinte egy időben 
annak ilyen színvonalú testvérei szü-
lettek? Vajon ezek mennyire közeliek 
a makoveczi, ember előtti ősházhoz? 
Ez az építészet-előttiség és a rafinált 
építészet-utániság varázslatos világa 
transzportálódhat-e, megőrződhet-e 
más alkotásokban?” – kérdezi a szer-
kesztő, majd folytatja: „…a következő 
években a  borzas fejű házak eltűn-
tek…. Makovecz paksi templomán 
néhány év múlva a tollasság páncélos-
bőrösségbe váltott…” Úgy hangzik ez, 

mintha irodalomról, drámáról beszél-
nénk, és a helyzetek típusai meg a 
szereplők karaktere felől közelítenénk 
a szerző titkaihoz. Ha jól értem, Kő-
szeghy azt kérdi, vajon Makovecz 
mi ért ezeket a hangulatokat, ezeket a 
fajta konfliktusokat választotta a '70-es 
évek végén? Gondolom, a szerkesztő 
sem gondolja másként, mint hogy 
minderre Ma kovecz poétikájának egé-
széből, építészetének fejlődéséből 
kaphatunk csak választ. Hogy miért 
ezt vagy azt az anyagot használja, s 
hogy egyik-másik miért tűnik el, s 
bukkan fel újra évtized múltán, csakis 
nyelvi és poétikai szempontból inter-
pretálható. Még ha másként beszé-
lünk is róla mi építészek, valójában 
úgy gondolkodunk az építészetről, 
mintha nyelvként szólna. 

Makovecz nyelvileg roppant tuda-
tos alkotó. Az építészeti nyelv lehetősé-
gei ről rendszeresen és rendszerezet-
ten gondolkodott. Wright ot '56 után 
ilyen-olyan fordításokból, a műegye-
temi könyvtárból kezdte megismerni. 
A '60-as évek közepén, magán-mes-
teriskolájában, amelyet lényegében 
önképző körként a 20. századi és a 
kortárs építészet tanulmányozására 
szervezett, a Wright-tanítvány Bruce 
Goff-al alaposan foglalkoztak, és Her-
bert Greene is terítékre került.  Mako-
vecz tehát ismerte Greene 1961-es 
Prairie Chicken házát. A lényszerűen 
elképzelt ház állat-metaforáját tőle 
vette, Wrighttól az ásványi, Gauditól a 
növényi, Steinertől az emberi alakzat 
metaforizálását. A borzas tetőt, azaz a 
nem vízszintes, hanem függőleges-
közeli helyzetben rakott deszkafedést, 
amit Greene-nél is látunk, először az 
1977-es tokaji közösségi házánál alkal-
mazta, majd 1980-ban a dobogókői 
síháznál. Az extrém fedés-struktúra 
jelentőségét az adja, hogy a két épület 
az életműben csúcspontot képvisel. 
Kulcsművekről van szó, addigi törek-
véseinek szintéziséről, lényegében a 
makoveczi ars poetica beérésének 
időszakáról. Értelmezésükhöz látnunk 
kellene, hogyan jut el ide, és miben áll 
újításainak lényege. 

Herbert Green: Prairie Chicken House (1961 )

Makovecz Imre: Dobogókő, síház (1980)

Makovecz poétikájának genezise

Időben haladva sorolom az életpálya 
korai szakaszának és az ars poetica 
érlelődésének állomásait: 

• A 60-as évek közepétől a második 
Goetheanum által inspirált korai mun-
kák az egy irányba nyíló, elmozduló 
térkompozíciót már felvetik. A 64-es 
Cápa és Sió csárdák ezt dinamikus for-
málásukkal és felnyíló nád- meg cse-
répfedésű tetőikkel valósítják meg.

• A 60-as évek második felében a 
szepezdi Szövosz kemping és a buda-
pesti Mezőgazdasági kiállítás csárdája, 
majd a híres tatabányai Csákányosi 
csárda (1968), meg a többi vendéglő 
a térkoncepciót antropomorf és állat-
forma-elemekkel ruházzák fel, és 
megjelennek a csontozatszerű tartó-
szerkezeti formák. 

• Mindez a '70-es évek elején kopo-
nyaszerű és ölelő kart idéző épülettö-
megekben folytatódik, majd megje-
lennek a geometriailag egyszerűsödő 
centrális terek (Gyulavári, vendéglő, 
1969), bordákat és esernyőszerkezetet 
idéző tartószerkezetek, melyek az 
absztrakció irányába vezetnek. 

• Ezt a kutatási irányt erősítik a Moz-
gásforma-vizsgálatok (1969), majd a 
Minimáltér-kísérlet (1972), és kezd kris-
tályosodni a makoveczi antropomorf 
tér, amelynek első nagyhatású rögzí-
tése a Farkasréti ravatalozó (1975) a 
mellkast idéző-nagyító bordázattal. 

Szekszárd, Sió csárda (1964)

A Budapesti Mezőgazdasági Kiállítás Birka-
csárdája (fent) és a tatabányai Csákányosi-
csárda (lent), mindkettő 1968-ból

Mozgásforma-vizsgálatok (1968)

Minimáltér-kísérlet (1972)

Budapest, farkasréti ravatalozó (1975)

Tokaj, közösségi ház (1977)
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• A kezdeteket monumentális formá-
ban szintetizálja a sárospataki műve-
lődési ház 1974-77-ben. 

• A népművészeti formák tudatos és 
elmélyült tanulmányozása (1974-78) 
Makoveczet, ha közvetve is, az antro-
pomorf térforma letisztuló megfogal-
mazásához vezeti: lényegében a tuli-
pánformában összegződő népművé-
szeti hímzésmintákat nagyítja épület-
formává. Ebből lesz a nevezetes apró 
visegrádi tisztasági épület (1977), amely 
a paksi templom (1987) alapgondolatát 
adja. Az épületburok komponálásá-
ban a népművészeti minták vonal-
rendszeréből felsejlő minta háromdi-
menzióssá nagyítása vezeti. 

• Az antropomorf tér kezd újra egy-
szerűsödni az 1977-ben születő Viseg-
rádi kemping fogadó és szállás épüle-
tein, melyeken közvetlenül a tokaji és 
a dobogókői házak előtt dolgozik. A 
vízszintes deszkával fedett faházak 
hatszögre szerkesztett wrighti alapraj-
zot és jurtás metszetű tömegformá-
lást hoznak. Az épület külső héjára 
összpontosító letisztult, érett Mako-
vecz-munkák, melyekben a centráli-
san szerkesztett tereket egyirányú 
felnyitások ellenpontozzák. (Előzmé-
nyük az enigmatikus 1974-es Csipke úti 
hétvégi ház, az első hatszögű, fával 
burkolt épület.) 

• Az 1978-ra kialakuló koncepció, az 
antropomorf építészeti tér lesz Mako-
vecz igazi találmánya.

A granicafedés 

A hatszöges visegrádi változat körfor-
mában, kupolás szerkesztéssel először 
a kis tokaji közösségi házban (1977) je-
lenik meg. Elsőként ez kap granica-
fedést, szabálytalan, költőien formált 
Greene-es deszkaborítást, amelyről 
jobb, ha rögtön elmondjuk, hogy az 
erdélyi, felvidéki fazsindelyes fedés, 
sőt ha akarjuk, a nádtető és a zsuptető 
nagyításaként is felfogható. A tokaji 
ház létrejöttének körülményei nem 
mellékesek. A művésztelep fafaragó 
fiataljaival építi, s a közösség összejö-
veteleit szervező térként születik, váz-
latos tervek alapján. Kísérleti épület, 
amely bonyolult szerkezeteket nem 
tűr, viszont teret enged az improvizá-
lásnak. 

Hasonlóan egyszerű képlet a dobo-
gókői síházé (1980), ahol Makovecz 
részt vesz a burkolásban. Elmesélte, 
ahogy a gerincen lovaglóülésben hát-
rafelé haladva a deszkákat szegelve 
egyszer csak a semmibe csúszott vol-
na hátra az épület farán; az ijesz tő, 
szakadék-élményt idéző „mozgáskí-
sérlet” sokáig emlékezetes maradt 
számára. A síház a korai Makovecz-

Népművészeti formák tanulmányozása (1974–78)

Visegrád, tisztasági épület (1977)

Visegrád, fogadó- és szállásépület (1977)

Budapest, Csipke úti hétvégi ház (1974)

oeuvre csúcspontja. Összegzése az 
addigi munkáknak, és szélsőségesen 
szabad formálást előlegez az épület 
héjára komponált plasztikájával. Tér-
formája leírja a makoveczi ideált, az 
ember aurájának természete szerint 
megnyíló kupolát. Az összegző kísér-
lethez nem találhatott volna alkalma-
sabb tetőfedést, mint a kötetlenül 
formálható, zsindelyesen rakott desz-
kát. Hogy a burkolóanyag választásá-
ban Greene Praerie Chicken ház-ának 
ismeretén és kísérletező kedvén túl mi 
játszhatott közre, arra visszatérnék 
még. Hogy ősházról, vagy „építészet 
előttiségről” volna itt szó, ahogy Kő-
szeghy fölveti, nem tartom kizártnak, 
mégis úgy gondolom, ez a két első 

„borzas” ház egy vakmerően kísérlete-
ző, a modern építészettől és steiner-
izmusból induló nyelvújító művész 
’70-es évek végi rendkívül eredeti 
munkája. 

Makovecz nagyító metaforái

Próbáljuk meg összefoglalni, hol tart 
ekkor! Ahhoz, hogy tovább kövessük 
a nagyszabású életmű alakulását, 
rögzítenünk kell a nyelvi fejleménye-
ket, amelyeket Makovecz a dobogó-
kői síházig elért. Mit tud ez a páratla-
nul eredeti koncepció, amely alkotó-
jának már ekkor meghozza a világhírt?

Makovecz merőben új nyelven kezd 
beszélni, épületei minden elemében 
új poézist szólaltatnak meg. Csupa új 
szó, újfajta mondatok, újszerű állítások. 
A hatalmas karokkal udvarokat ölelő 
vagy éppen koponyát idéző tömeg-
formák, az emberi aurát és mozgáso-
kat formázó antropomorf terek, és a 
fákat, csontozatokat mímelő szerke-
zetek mind-mind elemi erejű metafo-
rák. Jelentőségükre utal, hogy egytől 
egyig nagyítanak. Ahogy ’83-as tanul-
mányomban írtam, „Makovecz majd 
minden munkája tartalmaz nagyítá-
sokat. Antropomorf téralakítási rend-
szere nem más, mint az egyszemélyes 
tér mozdulatszerű felnagyítása. Szer-
kezeti elemei (a ferde támok, a ké-
ménypillérek, a szaruzat) nagyított 
épületelemek, ácsszerkezetek vagy 

hatalmas ágak, növények, csontok. 
Tektonikája növényszerű organizmu-
sok nagyítása. Lényszerű épületeinek 
koponya-, kar-, szemformái is végső 
soron mind nagyítások.” * (EklEr DEzső: 
Makovecz Imre építészetéről. Makovecz 
Imre kiállítása. Madách Imre Művelő-
dési Központ. Vác, 1983. p. 19.)

A beszélt nyelvben és az építészet-
ben is kitüntetett nyelvújító szerep jut 
a szokatlan és váratlan jelentésátvitel-
nek, vagyis a metaforáknak. S hogy 
miért jár ez rendre nagyítással? Az 
építészeti metaforákban legtöbbször 
olyan alakzatok nyernek új értelmet, 
amelyek korábban nem szerepeltek 
az építészet eszköztárában, ezért 
voltaképpen az építészeten kívülről 
kerülnek a háztervezés formakészle-
tébe. Léptékük a legritkábban azonos 
az épületekével, ezért kell nagyítani 
őket. A méretváltó metaforák tehát 
biztos jelei, indikátorai az új építészeti 
szavak létrejöttének. Úgy is mondhat-
nánk, hogy szokatlan jelentés- és 
formatársításaikkal a nagyító metafo-
rák nyitják meg az építészeti nyelvet 
az új jelentések felé. Látni kell azt is, 
hogy nemcsak a szavak szintjén hat-
nak, hanem a magasabb nyelvi szin-
tekre, az építészeti mondatokba és 
szövegekbe is behatolnak. A jelentő-
sebb metaforikus újítások az építé-
szetben is a nyelv egészét hatják át. 
Nemcsak új nyelvi kontextust terem-
tenek, hanem kihatnak a kompozíció 
egészére, a narrációra. Így nemcsak a 
metaforikus állítások, a nagyító szavak 
és mondatok generálják a nyelv költői 
újításait, hanem a mondatokból szö-
vődő történetek is. Ennek belátásához 
viszont rövid kitérőt kell tennünk. 

Az elbeszélés értelme 
az építészetben 

Makovecz építészeti munkássága is 
bizonyítja, hogy a nyelvi újítás hajtó-
ereje a metaforizálás mellett az elbe-
szélő struktúrákban rejlik. Az elbeszé-
lés a világ legkézenfekvőbb adomá-
nya. A történet elkezdődik, némi bo-
nyodalom támad, majd miután tisztul 
a kép, és tanulságok adódnak, a törté-

net befejeződik. A történetmondás 
nélkül nem boldogulnánk hétköznapi 
közölnivalóinkkal, s az építészeti esz-
székkel sem. A mesélés varázslatos 
képesség, amely szelektálja, frappán-
san tömöríti, s újrarendezi az élet ka-
otikus eseményeit. A történetekkel 
újraírjuk a dolgok rendjét, ahogy a 
metaforákkal is. Jelen vannak az embe-
ri érintkezés szinte valamennyi meg-
nyilvánulásában. A narratívák kutatá-
sa kedvelt témája a bölcsész szakmák-
nak a nyelvfilozófiáktól, történettudo-
mánytól az irodalomelméleten át a 
városföldrajzig. Nem véletlen, hogy 
meghódítja, s meg is téveszti az épí-
tészet kritikusait, akik többnyire törté-
netesítve értelmezik, és gyakran félre-
értik a tervezők szándékait és magát 
az építészetet is.

Az építészetben ugyanis az elbeszé-
lés nem valamiféle sztori ábrázolását 
jelenti, még akkor sem, ha története-
sen a tervező szándéka éppen ez vol na. 
Itt a „történet” a tér használatának 
rendjében rejlik, abban, ahogy azt a 
létrehozó elme térben megalkotja. A 

„mondás” a térelemek elrendezésével 
zajlik, melynek során a térbeli elrende-
zés logikája kialakul. Magyarán arról 
van szó, miként látja jónak valaki, adott 
esetben az építész, hogy az épület 
tereit elrendezze, akár mert célraveze-
tőnek találja úgy, akár mert valamit 
kifejezni, közölni szándékozik vele. 
Képzeljük magunk elé az építészet 
történetét, ahogy a különféle épület-
típusok térbeli felépítésükben az év-
századok során kialakulnak, s ahogy 
ezeknek a narratíváknak a sorát az 
építészek évezredeken átívelő diskur-
zusa létrehozza. Ahogy templomot 
építünk, s ahogy színházat, múzeu-
mot, iskolát, ezek az elbeszélés-struk-
túrák úgy újulnak és változnak. Akár a 
drámaírás, a regény, a vers, a zene vagy 
a tánc műfajonkénti formái. Amúgy 
rém lassan, mert valami oknál fogva 
erősen ragaszkodunk a korábbi válto-
zatokhoz.

A regényekhez hasonlóan a házak-
ban is kalandokba visszük hőseinket, 
csak a cselekményt itt a terek és azok 
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• A kezdeteket monumentális formá-
ban szintetizálja a sárospataki műve-
lődési ház 1974-77-ben. 

• A népművészeti formák tudatos és 
elmélyült tanulmányozása (1974-78) 
Makoveczet, ha közvetve is, az antro-
pomorf térforma letisztuló megfogal-
mazásához vezeti: lényegében a tuli-
pánformában összegződő népművé-
szeti hímzésmintákat nagyítja épület-
formává. Ebből lesz a nevezetes apró 
visegrádi tisztasági épület (1977), amely 
a paksi templom (1987) alapgondolatát 
adja. Az épületburok komponálásá-
ban a népművészeti minták vonal-
rendszeréből felsejlő minta háromdi-
menzióssá nagyítása vezeti. 

• Az antropomorf tér kezd újra egy-
szerűsödni az 1977-ben születő Viseg-
rádi kemping fogadó és szállás épüle-
tein, melyeken közvetlenül a tokaji és 
a dobogókői házak előtt dolgozik. A 
vízszintes deszkával fedett faházak 
hatszögre szerkesztett wrighti alapraj-
zot és jurtás metszetű tömegformá-
lást hoznak. Az épület külső héjára 
összpontosító letisztult, érett Mako-
vecz-munkák, melyekben a centráli-
san szerkesztett tereket egyirányú 
felnyitások ellenpontozzák. (Előzmé-
nyük az enigmatikus 1974-es Csipke úti 
hétvégi ház, az első hatszögű, fával 
burkolt épület.) 

• Az 1978-ra kialakuló koncepció, az 
antropomorf építészeti tér lesz Mako-
vecz igazi találmánya.

A granicafedés 

A hatszöges visegrádi változat körfor-
mában, kupolás szerkesztéssel először 
a kis tokaji közösségi házban (1977) je-
lenik meg. Elsőként ez kap granica-
fedést, szabálytalan, költőien formált 
Greene-es deszkaborítást, amelyről 
jobb, ha rögtön elmondjuk, hogy az 
erdélyi, felvidéki fazsindelyes fedés, 
sőt ha akarjuk, a nádtető és a zsuptető 
nagyításaként is felfogható. A tokaji 
ház létrejöttének körülményei nem 
mellékesek. A művésztelep fafaragó 
fiataljaival építi, s a közösség összejö-
veteleit szervező térként születik, váz-
latos tervek alapján. Kísérleti épület, 
amely bonyolult szerkezeteket nem 
tűr, viszont teret enged az improvizá-
lásnak. 

Hasonlóan egyszerű képlet a dobo-
gókői síházé (1980), ahol Makovecz 
részt vesz a burkolásban. Elmesélte, 
ahogy a gerincen lovaglóülésben hát-
rafelé haladva a deszkákat szegelve 
egyszer csak a semmibe csúszott vol-
na hátra az épület farán; az ijesz tő, 
szakadék-élményt idéző „mozgáskí-
sérlet” sokáig emlékezetes maradt 
számára. A síház a korai Makovecz-

Népművészeti formák tanulmányozása (1974–78)

Visegrád, tisztasági épület (1977)

Visegrád, fogadó- és szállásépület (1977)

Budapest, Csipke úti hétvégi ház (1974)

oeuvre csúcspontja. Összegzése az 
addigi munkáknak, és szélsőségesen 
szabad formálást előlegez az épület 
héjára komponált plasztikájával. Tér-
formája leírja a makoveczi ideált, az 
ember aurájának természete szerint 
megnyíló kupolát. Az összegző kísér-
lethez nem találhatott volna alkalma-
sabb tetőfedést, mint a kötetlenül 
formálható, zsindelyesen rakott desz-
kát. Hogy a burkolóanyag választásá-
ban Greene Praerie Chicken ház-ának 
ismeretén és kísérletező kedvén túl mi 
játszhatott közre, arra visszatérnék 
még. Hogy ősházról, vagy „építészet 
előttiségről” volna itt szó, ahogy Kő-
szeghy fölveti, nem tartom kizártnak, 
mégis úgy gondolom, ez a két első 

„borzas” ház egy vakmerően kísérlete-
ző, a modern építészettől és steiner-
izmusból induló nyelvújító művész 
’70-es évek végi rendkívül eredeti 
munkája. 

Makovecz nagyító metaforái

Próbáljuk meg összefoglalni, hol tart 
ekkor! Ahhoz, hogy tovább kövessük 
a nagyszabású életmű alakulását, 
rögzítenünk kell a nyelvi fejleménye-
ket, amelyeket Makovecz a dobogó-
kői síházig elért. Mit tud ez a páratla-
nul eredeti koncepció, amely alkotó-
jának már ekkor meghozza a világhírt?

Makovecz merőben új nyelven kezd 
beszélni, épületei minden elemében 
új poézist szólaltatnak meg. Csupa új 
szó, újfajta mondatok, újszerű állítások. 
A hatalmas karokkal udvarokat ölelő 
vagy éppen koponyát idéző tömeg-
formák, az emberi aurát és mozgáso-
kat formázó antropomorf terek, és a 
fákat, csontozatokat mímelő szerke-
zetek mind-mind elemi erejű metafo-
rák. Jelentőségükre utal, hogy egytől 
egyig nagyítanak. Ahogy ’83-as tanul-
mányomban írtam, „Makovecz majd 
minden munkája tartalmaz nagyítá-
sokat. Antropomorf téralakítási rend-
szere nem más, mint az egyszemélyes 
tér mozdulatszerű felnagyítása. Szer-
kezeti elemei (a ferde támok, a ké-
ménypillérek, a szaruzat) nagyított 
épületelemek, ácsszerkezetek vagy 

hatalmas ágak, növények, csontok. 
Tektonikája növényszerű organizmu-
sok nagyítása. Lényszerű épületeinek 
koponya-, kar-, szemformái is végső 
soron mind nagyítások.” * (EklEr DEzső: 
Makovecz Imre építészetéről. Makovecz 
Imre kiállítása. Madách Imre Művelő-
dési Központ. Vác, 1983. p. 19.)

A beszélt nyelvben és az építészet-
ben is kitüntetett nyelvújító szerep jut 
a szokatlan és váratlan jelentésátvitel-
nek, vagyis a metaforáknak. S hogy 
miért jár ez rendre nagyítással? Az 
építészeti metaforákban legtöbbször 
olyan alakzatok nyernek új értelmet, 
amelyek korábban nem szerepeltek 
az építészet eszköztárában, ezért 
voltaképpen az építészeten kívülről 
kerülnek a háztervezés formakészle-
tébe. Léptékük a legritkábban azonos 
az épületekével, ezért kell nagyítani 
őket. A méretváltó metaforák tehát 
biztos jelei, indikátorai az új építészeti 
szavak létrejöttének. Úgy is mondhat-
nánk, hogy szokatlan jelentés- és 
formatársításaikkal a nagyító metafo-
rák nyitják meg az építészeti nyelvet 
az új jelentések felé. Látni kell azt is, 
hogy nemcsak a szavak szintjén hat-
nak, hanem a magasabb nyelvi szin-
tekre, az építészeti mondatokba és 
szövegekbe is behatolnak. A jelentő-
sebb metaforikus újítások az építé-
szetben is a nyelv egészét hatják át. 
Nemcsak új nyelvi kontextust terem-
tenek, hanem kihatnak a kompozíció 
egészére, a narrációra. Így nemcsak a 
metaforikus állítások, a nagyító szavak 
és mondatok generálják a nyelv költői 
újításait, hanem a mondatokból szö-
vődő történetek is. Ennek belátásához 
viszont rövid kitérőt kell tennünk. 

Az elbeszélés értelme 
az építészetben 

Makovecz építészeti munkássága is 
bizonyítja, hogy a nyelvi újítás hajtó-
ereje a metaforizálás mellett az elbe-
szélő struktúrákban rejlik. Az elbeszé-
lés a világ legkézenfekvőbb adomá-
nya. A történet elkezdődik, némi bo-
nyodalom támad, majd miután tisztul 
a kép, és tanulságok adódnak, a törté-

net befejeződik. A történetmondás 
nélkül nem boldogulnánk hétköznapi 
közölnivalóinkkal, s az építészeti esz-
székkel sem. A mesélés varázslatos 
képesség, amely szelektálja, frappán-
san tömöríti, s újrarendezi az élet ka-
otikus eseményeit. A történetekkel 
újraírjuk a dolgok rendjét, ahogy a 
metaforákkal is. Jelen vannak az embe-
ri érintkezés szinte valamennyi meg-
nyilvánulásában. A narratívák kutatá-
sa kedvelt témája a bölcsész szakmák-
nak a nyelvfilozófiáktól, történettudo-
mánytól az irodalomelméleten át a 
városföldrajzig. Nem véletlen, hogy 
meghódítja, s meg is téveszti az épí-
tészet kritikusait, akik többnyire törté-
netesítve értelmezik, és gyakran félre-
értik a tervezők szándékait és magát 
az építészetet is.

Az építészetben ugyanis az elbeszé-
lés nem valamiféle sztori ábrázolását 
jelenti, még akkor sem, ha története-
sen a tervező szándéka éppen ez vol na. 
Itt a „történet” a tér használatának 
rendjében rejlik, abban, ahogy azt a 
létrehozó elme térben megalkotja. A 

„mondás” a térelemek elrendezésével 
zajlik, melynek során a térbeli elrende-
zés logikája kialakul. Magyarán arról 
van szó, miként látja jónak valaki, adott 
esetben az építész, hogy az épület 
tereit elrendezze, akár mert célraveze-
tőnek találja úgy, akár mert valamit 
kifejezni, közölni szándékozik vele. 
Képzeljük magunk elé az építészet 
történetét, ahogy a különféle épület-
típusok térbeli felépítésükben az év-
századok során kialakulnak, s ahogy 
ezeknek a narratíváknak a sorát az 
építészek évezredeken átívelő diskur-
zusa létrehozza. Ahogy templomot 
építünk, s ahogy színházat, múzeu-
mot, iskolát, ezek az elbeszélés-struk-
túrák úgy újulnak és változnak. Akár a 
drámaírás, a regény, a vers, a zene vagy 
a tánc műfajonkénti formái. Amúgy 
rém lassan, mert valami oknál fogva 
erősen ragaszkodunk a korábbi válto-
zatokhoz.

A regényekhez hasonlóan a házak-
ban is kalandokba visszük hőseinket, 
csak a cselekményt itt a terek és azok 
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bejárása adják (bár időben zajlik ez is). 
Ahogy belekezdünk a „történetbe”, 
belépünk egy épületbe, aztán végig-
haladunk rajta, és valahova érkezünk 
benne: a templomban az oltárig, az 
irodában az asztalunkig, otthon az 
ágyig, ez az, amit egy épület elbeszél. 
A cselekmény az építészetben nem 
más, mint a tér bejárhatósága, a tör-
ténet maga pedig a tér használatának 
logikájában rejlik. A nyelvi esemény, 
amely mindezt létrehozza, a tervezés-
sel kezdődik s az építéssel ér véget. 
Építészeti elbeszélés alatt tehát a tér 
használatának rendjét és annak alakí-
tását kell értenünk. Az építészeti nar-
ratíva definiálásakor ennek a térhasz-
nálatban rejlő értelmezési lehetőség-
nek a belátása kell ahhoz, hogy a 
nyelvi poézis létrejöttét és értelmét 
akár a mai nyelvfilozófiák segítségével 
kutathassuk és interpretáljuk.* 

Ha valakiben fölmerülne, hogy „a 
térhasználat komponálása” kifejezés 
helyett mennyire meddő funkcióról 
beszélni, ahogy azt az építészek meg-
szokták, biztosan igazat adnék neki. 
Hiszen a funkció szó, bár a használatot 
jelzi, nem szól sem önmaga, sem a 
térbeli elrendezés alakíthatóságáról, 
ráadásul olyasvalamiként tünteti fel az 
épület rendeltetését, mintha az a 
kompozíciótól, egyáltalán az építészet 
formalehetőségeitől független volna. 
Mintha másik valóság része volna, s 
nem éppen a komponálás által adód-
na. Ha mint elbeszélés-szerkezetekhez 
közelítünk a térrendszerekhez, ez rá-
világít arra, hogy a spontán esetleges-
séggel elrendeződő terek káoszából 
a formáló lelemény képes értelmes 
rendet, azaz szándékolt rendeltetést 
létrehozni. Ahogy a szavakat sem a 
jelentések formálják, hanem a beszéd-
eseményekben nyernek jelentéseket. 

Visszatérve a térhasználat fogalmá-
hoz, el kell még mondani, hogy az 
építészeti elbeszélés cselekményszö-
vésében hasonló szerepet töltenek be 

A térstruktúráit dramatizáló elemek is 
ezt a cselekményt szolgálják. A fények 
csakis elölről és felülről érkeznek, a 
határoló felületek anyaga szinte bőr-
szerű, gyakran redőzött vagy pikke-
lyes elemekre bomló. A színezés kö-
vetkezetesen fekete-fehér jellegű, s ez 
kiemeli a térformák modellszerűségét, 
s az egész képlet metaforikus és na-
gyított mivoltát.

Ebből a kompozíciós elvből érthető 
végső soron a tokaji és a dobogókői 
házak térszervezésének tartalma, a 
mozduló térforma, az elölről és felülről 
érkező világítás és az anyaghasználat 
radikális jellege. A zsupp- vagy zsin-
delyfedést nagyító granica-burkolat 
az aurát nagyító házlények bőrszerű 
felületeit hivatott monokróm színha-
tással hangsúlyozni. Egytől egyig ra-
dikális újdonságnak számítanak ezek 
a fogások a hetvenes évek máso dik 
felében. Ritka eset, hogy az építészet 
nyelvi értelemben vett diskurzusában 
ennyire elemi erejű újdonság, ilyen 
minden elemében eredeti poézis áll-
jon elő. Ma már alig vesszük ész re, 
mennyi mindent előlegez Makovecz 
a kilencvenes évek nyugaton kivirág-
zó folding-építészetből. A dinamikus 
térformálásra, az óriáslény-szerű meg-
jelenésre, a nagy felnyitásokra, az or-
ganikus támokra, az áramló lepelfe-
désre, a pikkelyes (bocsánat: pixeles) 
felületekre gondolok. Elég csak a Vi-
segrádi Nagyvillám Turistaház teraszte-
tőjét (1978) szemügyre venni. (Persze 
fotón, mert réges-régen elpusztult.)

De lássuk a folytatást. Mit tud kez-
deni Makovecz a találmányaival? Mire 
alkalmas ez a poézis, és mik a korlátai? 
Mik azok a kihívások, amelyek újabb 
leleményekhez vezetik? Az építészeti 
narratívák értelmében a korai Mako-
vecznél inkább versekről vagy novel-
lákról kell beszélnünk, regényre talán 
csak a sárospataki művelődési háznál 
nyílt lehetősége. A farkasréti ravatalo-
zó és a dobogókői síház sem több 
egy-egy költeménynél. Az embernek 
az az érzése, hogy Makovecz antropo-
morf tere mint forma nem alkalmas 
össze  tettebb épületek megformálá-

* (Paul Ricoeur filozófiájára gondolok elsősor-
ban. Az élő metafora. Osiris. Budapest. 2006.;  
A diszkurzus hermeneutikája. Argumentum 
Köny vkiadó. Budapest. 2010.)

a szereplők és a cselekményt adó szi-
tuációk, mint az irodalomban, csak itt 
a terek a főszereplők, a szituációk pe-
dig a tértapasztalás során adódnak. 
Ahogy végigjárjuk az egymásba kap-
csolódó tereket, az ennek során ala-
kuló helyzetekre (mint a drámában a 
szereplők) maguk a terek reagálnak. 
Alakjuk, „jellemük” hatásos megjele-
nését a fények, a színek és az anyagok 
szolgálják, és a szituációkra reagáló 
viselkedésük karakterizálja. Nem meg-
lepő, hogy az irodalmi műfajokhoz 
ha sonlóan ezek a dramaturgiai elemek 
is az időben fejtik ki hatásukat, miköz-
ben bejárjuk az „elbeszélt” tereket. 

Nos, ha nagy hatású újítóknál érteni 
próbáljuk az építészeti formák és tér-
struktúrák jelentését, nem elég csak a 
nagyító metaforák eredetét felfejte-
nünk, hanem látnunk kell azt is, mi-
ként alkotnak az építészet elbeszélő 
struktúráival.

Makovecz korai narratívái

Láttuk, hogy fiatalkori munkáinak köz-
ponti témája az emberszerű tér, amely-
nek elrendezését a személyes aura 
köré szervezi. Az antropozófiából, az 
euritmiai mozgásművészet által inspi-
rált mozgásforma-kísérletekből, majd 
népművészeti vizsgálódásaiból kiin-
dulva tér-elbeszélésének középpont-
jába Makovecz szó szerint az egyes 
embert állítja, annak teljes egziszten-
ciájával, létbeli és megismerésbeli le-
hetőségeivel. Az építészeti terek ren-
deltetésének ezt a „cselekményt” 
szán  ja, térformáit ez az egzisztenciális 
program uralja. Narratívái csak ezt a 

„történetet” konfigurálják, semmi mást, 
s ez elszánt újítóra vall. 

Makovecz térképzésének nyelvi új-
donságai ebből a narratív szándékból 
erednek, az identitáskeresés, az auten-
tikus élet, a világértés programjából. 
Ez a különös filozofikus, egyszerre lét-
elméleti és ismeretelméleti program 
magyarázza, hogy tereit úgy szervezi, 
hogy azok egy centrumból mozdul-
nak, mindig magasak, szerkezeti és 
határoló felületei pedig élő organiz-
musok módjára követik ezt a mozgást. 

sára. Nem lehet véletlen, hogy a 80-as 
évek elejétől Makovecz invenciója a 
formaújítások felől a térhasználat 
szimbolikus megoldásai felé fordul.

Az 1980 utáni munkák narratívája

A 80-as évek jelentős fordulatot hoz-
nak Makovecz felfogásában. Ettől 
kezdve a narratívákra összpontosít, a 
formálás lehetőségeiről az elbeszélés 
fikciójára irányul a figyelme. Mintha 
nagyobb épületprogramok valóban 
nem férnének kompozíciós elveibe, 
ezért mintegy kiterjesztve poétikai 
programját, a térhasználat lehetősé-
geinek tágabb körére irányítja figyel-
mét. Eredeti térkoncepciója és tekto-
nikai felfogása nem változik, az antro-
pomorf téridea mint alapjelleg mind-
végig megmarad, bár egészében véve 
már nem ez szervezi a munkáit. Terve-
iben a metaforikus formaújításokról a 
térhasználat egészére, az építészeti 
narratívára, annak jelképes módoza-
taira tevődik a hangsúly. Valójában a 
korai munkák fenomenológiai és on-
tológiai programját tágítja a közössé-
gi identitás kérdéskörére.

Jelzi ezt már a dobogókői síház, 
amelynek narratívájában csíraként 
rejlik a későbbi tervek majd minden 
eleme. Ekkor fogalmazza meg ismert 
elgondolását az építés szavairól: „a 
képzelet és a valóság határán a szavak 
épület-lénnyé csoportosulnak, hogy egy 
új valóságot hozzanak létre”. * (Mako-
vecz Imre. i.m. p.85.) Népművészeti 
elemzéseinek folyománya az újabb 
felfedezés, melyben több narratívát 
egyesít. Régi parasztházak szerkeze-
teinek szómetaforákban rögzült képé-
ben egy elbeszélés lehetőségét látja 
meg, ezért rávetíti egy lényszerű épü-
let narratíváját, amit aztán rávetít a 
makoveczi antropomorf térideálra. 
Mindezzel újrafogalmazza egy profán 
épület, a sípálya melegedőjének hasz-
nálatát. Két narratív elem, a múltbeli 

és a jelenbeli háttérben maradnak, és 
két másik, a képzetes és a makoveczi 
dominál. 

Az elgondolás merész szimbolizmu-
sát mutatja az 1980-ban Visegrádon 
épült Mogyoró-hegyi Mócsai-tanya, 
ahol a két narratívát, a múltbeli paraszt-
házét és a jövőbelinek értett termé-
szetes-organikus házét közvetlenül 
egymásba tolja. Valamennyien, akik 
megéltük, emlékezhetünk rá, meny-
nyire meglepő volt ez a fordulat Ma-
kovecz munkásságában. Értük is, meg 
nem is, és innen kezdve, legalább is a 
fontosabb munkákban szinte csak 
erről a fajta különös kétértelműségről 
lett szó. Ennél a háznál a múlt és a jövő 
víziója dominál, az antropomorf tér 
poétikája (bár U-alakú udvarról van 
szó) és a jelen narratívája (gondnoki 
lakás és kávézó) háttérben maradnak. 
Azt hogy a parasztházat így egy az 
egyben megépítve valósnak vagy 
jelképesnek lássuk-e, a kontextus, pon-
tosabban a két narratíva viszonya 
dönt heti el. Makovecz itt még meg-
mutatja a trükköt azzal, hogy egymás-
ba vágja a kétfajta fél-házat, és meg-
győz bennünket a jelképes térhaszná-
lat jelenvalóságáról. Tudatja, hogy a 
régi parasztház és az „élő” fákkal épülő 
természetes ház megépítése is szimbo-
likus gesztus, ily módon kétszer ket tős 
értelmű az épület: a kétértelműséget 
kétszer építi meg. 

Visegrád, a Nagyvillám Turistaház 
terasztetője (1978)

Mogyoró-hegy, Mócsai-tanya (1980)

Dobogókő, síház (1980)

* (Ezzel a házzal indul a „konceptuális tervek” 
sora, ahogy ezt Gerle János már 1983-ban meg-
írja. Makovecz Imre kiállítása. „Közép-európai 
koncept” Makovecz Imre építészetében. Vác. 
1983/136. p.70-79.)
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bejárása adják (bár időben zajlik ez is). 
Ahogy belekezdünk a „történetbe”, 
belépünk egy épületbe, aztán végig-
haladunk rajta, és valahova érkezünk 
benne: a templomban az oltárig, az 
irodában az asztalunkig, otthon az 
ágyig, ez az, amit egy épület elbeszél. 
A cselekmény az építészetben nem 
más, mint a tér bejárhatósága, a tör-
ténet maga pedig a tér használatának 
logikájában rejlik. A nyelvi esemény, 
amely mindezt létrehozza, a tervezés-
sel kezdődik s az építéssel ér véget. 
Építészeti elbeszélés alatt tehát a tér 
használatának rendjét és annak alakí-
tását kell értenünk. Az építészeti nar-
ratíva definiálásakor ennek a térhasz-
nálatban rejlő értelmezési lehetőség-
nek a belátása kell ahhoz, hogy a 
nyelvi poézis létrejöttét és értelmét 
akár a mai nyelvfilozófiák segítségével 
kutathassuk és interpretáljuk.* 

Ha valakiben fölmerülne, hogy „a 
térhasználat komponálása” kifejezés 
helyett mennyire meddő funkcióról 
beszélni, ahogy azt az építészek meg-
szokták, biztosan igazat adnék neki. 
Hiszen a funkció szó, bár a használatot 
jelzi, nem szól sem önmaga, sem a 
térbeli elrendezés alakíthatóságáról, 
ráadásul olyasvalamiként tünteti fel az 
épület rendeltetését, mintha az a 
kompozíciótól, egyáltalán az építészet 
formalehetőségeitől független volna. 
Mintha másik valóság része volna, s 
nem éppen a komponálás által adód-
na. Ha mint elbeszélés-szerkezetekhez 
közelítünk a térrendszerekhez, ez rá-
világít arra, hogy a spontán esetleges-
séggel elrendeződő terek káoszából 
a formáló lelemény képes értelmes 
rendet, azaz szándékolt rendeltetést 
létrehozni. Ahogy a szavakat sem a 
jelentések formálják, hanem a beszéd-
eseményekben nyernek jelentéseket. 

Visszatérve a térhasználat fogalmá-
hoz, el kell még mondani, hogy az 
építészeti elbeszélés cselekményszö-
vésében hasonló szerepet töltenek be 

A térstruktúráit dramatizáló elemek is 
ezt a cselekményt szolgálják. A fények 
csakis elölről és felülről érkeznek, a 
határoló felületek anyaga szinte bőr-
szerű, gyakran redőzött vagy pikke-
lyes elemekre bomló. A színezés kö-
vetkezetesen fekete-fehér jellegű, s ez 
kiemeli a térformák modellszerűségét, 
s az egész képlet metaforikus és na-
gyított mivoltát.

Ebből a kompozíciós elvből érthető 
végső soron a tokaji és a dobogókői 
házak térszervezésének tartalma, a 
mozduló térforma, az elölről és felülről 
érkező világítás és az anyaghasználat 
radikális jellege. A zsupp- vagy zsin-
delyfedést nagyító granica-burkolat 
az aurát nagyító házlények bőrszerű 
felületeit hivatott monokróm színha-
tással hangsúlyozni. Egytől egyig ra-
dikális újdonságnak számítanak ezek 
a fogások a hetvenes évek máso dik 
felében. Ritka eset, hogy az építészet 
nyelvi értelemben vett diskurzusában 
ennyire elemi erejű újdonság, ilyen 
minden elemében eredeti poézis áll-
jon elő. Ma már alig vesszük ész re, 
mennyi mindent előlegez Makovecz 
a kilencvenes évek nyugaton kivirág-
zó folding-építészetből. A dinamikus 
térformálásra, az óriáslény-szerű meg-
jelenésre, a nagy felnyitásokra, az or-
ganikus támokra, az áramló lepelfe-
désre, a pikkelyes (bocsánat: pixeles) 
felületekre gondolok. Elég csak a Vi-
segrádi Nagyvillám Turistaház teraszte-
tőjét (1978) szemügyre venni. (Persze 
fotón, mert réges-régen elpusztult.)

De lássuk a folytatást. Mit tud kez-
deni Makovecz a találmányaival? Mire 
alkalmas ez a poézis, és mik a korlátai? 
Mik azok a kihívások, amelyek újabb 
leleményekhez vezetik? Az építészeti 
narratívák értelmében a korai Mako-
vecznél inkább versekről vagy novel-
lákról kell beszélnünk, regényre talán 
csak a sárospataki művelődési háznál 
nyílt lehetősége. A farkasréti ravatalo-
zó és a dobogókői síház sem több 
egy-egy költeménynél. Az embernek 
az az érzése, hogy Makovecz antropo-
morf tere mint forma nem alkalmas 
össze  tettebb épületek megformálá-

* (Paul Ricoeur filozófiájára gondolok elsősor-
ban. Az élő metafora. Osiris. Budapest. 2006.;  
A diszkurzus hermeneutikája. Argumentum 
Köny vkiadó. Budapest. 2010.)

a szereplők és a cselekményt adó szi-
tuációk, mint az irodalomban, csak itt 
a terek a főszereplők, a szituációk pe-
dig a tértapasztalás során adódnak. 
Ahogy végigjárjuk az egymásba kap-
csolódó tereket, az ennek során ala-
kuló helyzetekre (mint a drámában a 
szereplők) maguk a terek reagálnak. 
Alakjuk, „jellemük” hatásos megjele-
nését a fények, a színek és az anyagok 
szolgálják, és a szituációkra reagáló 
viselkedésük karakterizálja. Nem meg-
lepő, hogy az irodalmi műfajokhoz 
ha sonlóan ezek a dramaturgiai elemek 
is az időben fejtik ki hatásukat, miköz-
ben bejárjuk az „elbeszélt” tereket. 

Nos, ha nagy hatású újítóknál érteni 
próbáljuk az építészeti formák és tér-
struktúrák jelentését, nem elég csak a 
nagyító metaforák eredetét felfejte-
nünk, hanem látnunk kell azt is, mi-
ként alkotnak az építészet elbeszélő 
struktúráival.

Makovecz korai narratívái

Láttuk, hogy fiatalkori munkáinak köz-
ponti témája az emberszerű tér, amely-
nek elrendezését a személyes aura 
köré szervezi. Az antropozófiából, az 
euritmiai mozgásművészet által inspi-
rált mozgásforma-kísérletekből, majd 
népművészeti vizsgálódásaiból kiin-
dulva tér-elbeszélésének középpont-
jába Makovecz szó szerint az egyes 
embert állítja, annak teljes egziszten-
ciájával, létbeli és megismerésbeli le-
hetőségeivel. Az építészeti terek ren-
deltetésének ezt a „cselekményt” 
szán  ja, térformáit ez az egzisztenciális 
program uralja. Narratívái csak ezt a 

„történetet” konfigurálják, semmi mást, 
s ez elszánt újítóra vall. 

Makovecz térképzésének nyelvi új-
donságai ebből a narratív szándékból 
erednek, az identitáskeresés, az auten-
tikus élet, a világértés programjából. 
Ez a különös filozofikus, egyszerre lét-
elméleti és ismeretelméleti program 
magyarázza, hogy tereit úgy szervezi, 
hogy azok egy centrumból mozdul-
nak, mindig magasak, szerkezeti és 
határoló felületei pedig élő organiz-
musok módjára követik ezt a mozgást. 

sára. Nem lehet véletlen, hogy a 80-as 
évek elejétől Makovecz invenciója a 
formaújítások felől a térhasználat 
szimbolikus megoldásai felé fordul.

Az 1980 utáni munkák narratívája

A 80-as évek jelentős fordulatot hoz-
nak Makovecz felfogásában. Ettől 
kezdve a narratívákra összpontosít, a 
formálás lehetőségeiről az elbeszélés 
fikciójára irányul a figyelme. Mintha 
nagyobb épületprogramok valóban 
nem férnének kompozíciós elveibe, 
ezért mintegy kiterjesztve poétikai 
programját, a térhasználat lehetősé-
geinek tágabb körére irányítja figyel-
mét. Eredeti térkoncepciója és tekto-
nikai felfogása nem változik, az antro-
pomorf téridea mint alapjelleg mind-
végig megmarad, bár egészében véve 
már nem ez szervezi a munkáit. Terve-
iben a metaforikus formaújításokról a 
térhasználat egészére, az építészeti 
narratívára, annak jelképes módoza-
taira tevődik a hangsúly. Valójában a 
korai munkák fenomenológiai és on-
tológiai programját tágítja a közössé-
gi identitás kérdéskörére.

Jelzi ezt már a dobogókői síház, 
amelynek narratívájában csíraként 
rejlik a későbbi tervek majd minden 
eleme. Ekkor fogalmazza meg ismert 
elgondolását az építés szavairól: „a 
képzelet és a valóság határán a szavak 
épület-lénnyé csoportosulnak, hogy egy 
új valóságot hozzanak létre”. * (Mako-
vecz Imre. i.m. p.85.) Népművészeti 
elemzéseinek folyománya az újabb 
felfedezés, melyben több narratívát 
egyesít. Régi parasztházak szerkeze-
teinek szómetaforákban rögzült képé-
ben egy elbeszélés lehetőségét látja 
meg, ezért rávetíti egy lényszerű épü-
let narratíváját, amit aztán rávetít a 
makoveczi antropomorf térideálra. 
Mindezzel újrafogalmazza egy profán 
épület, a sípálya melegedőjének hasz-
nálatát. Két narratív elem, a múltbeli 

és a jelenbeli háttérben maradnak, és 
két másik, a képzetes és a makoveczi 
dominál. 

Az elgondolás merész szimbolizmu-
sát mutatja az 1980-ban Visegrádon 
épült Mogyoró-hegyi Mócsai-tanya, 
ahol a két narratívát, a múltbeli paraszt-
házét és a jövőbelinek értett termé-
szetes-organikus házét közvetlenül 
egymásba tolja. Valamennyien, akik 
megéltük, emlékezhetünk rá, meny-
nyire meglepő volt ez a fordulat Ma-
kovecz munkásságában. Értük is, meg 
nem is, és innen kezdve, legalább is a 
fontosabb munkákban szinte csak 
erről a fajta különös kétértelműségről 
lett szó. Ennél a háznál a múlt és a jövő 
víziója dominál, az antropomorf tér 
poétikája (bár U-alakú udvarról van 
szó) és a jelen narratívája (gondnoki 
lakás és kávézó) háttérben maradnak. 
Azt hogy a parasztházat így egy az 
egyben megépítve valósnak vagy 
jelképesnek lássuk-e, a kontextus, pon-
tosabban a két narratíva viszonya 
dönt heti el. Makovecz itt még meg-
mutatja a trükköt azzal, hogy egymás-
ba vágja a kétfajta fél-házat, és meg-
győz bennünket a jelképes térhaszná-
lat jelenvalóságáról. Tudatja, hogy a 
régi parasztház és az „élő” fákkal épülő 
természetes ház megépítése is szimbo-
likus gesztus, ily módon kétszer ket tős 
értelmű az épület: a kétértelműséget 
kétszer építi meg. 

Visegrád, a Nagyvillám Turistaház 
terasztetője (1978)

Mogyoró-hegy, Mócsai-tanya (1980)

Dobogókő, síház (1980)

* (Ezzel a házzal indul a „konceptuális tervek” 
sora, ahogy ezt Gerle János már 1983-ban meg-
írja. Makovecz Imre kiállítása. „Közép-európai 
koncept” Makovecz Imre építészetében. Vác. 
1983/136. p.70-79.)
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Ugyanezzel a képszerű rávetítéssel 
él az 1980-as sárospataki Rákóczi úti 
lakóháznál, s az emeletes ház gangjá-
ra a régi parasztházak boltozott tor-
náctereit vetíti, nagyítva persze, előb-
bieket tornácosan szélessé, utóbbia-
kat emeletessé. A profán köznapi és a 
jelképes használat így egyaránt szó-
hoz jutnak. Ugyanez az emeletes bol-
tozott tornác jelenik meg fura akva-
duktos pozícióban a jászkiséri kultúr-
ház galériáin (1982). Az új szavakat 
most már nem metaforikusan képezi, 
hanem narratívák montázsával. A 
múlt ból átemelt elemek bevetítésével 
újszerű, szürreális tartalmú szövege-
ket hoz létre. Meglepő szerkezetmon-
datokat is kreál, mint például az 1982-
es visegrádi fachwerkes üzletháznál. 
És ugyanez a zalaszentlászlói faluház 
ágasfáinál 1981-ből. Nem tudja az 
ember eldönteni, hogy jelképes vagy 
valós értelmét vegye-e ezeknek az 
egyszerre ódon és mégis modern te-
reknek. Makovecz így vallott erről: „… 
számomra a múlt ugyanolyan objektív 
dolog, mint amilyen mondjuk a jelen. A 
múltban ugyanúgy járok-kelek, mint 
egy tájban, és semmiféle hipotézisnek 
nem vetem alá magam. Sokkal inkább 
az álmoknak, mint bárminek.” (Mako-
vecz Imre: tervek, épületek, írások 
1959-2001. szerk.: Gerle János. Serdián 
Kft. Budapest, 2002. p.97.)

Makovecz tehát kiterjeszti identitás-
programját és a múlt tér-elemeit a 
tér használat egészét szervező tarta-
lomként emeli építészetébe. Nem 
szavanként, és nem szavakként, ha-
nem elbeszélésegységekként. Azt 
mondhatnánk, hogy jelképekről van 
pusztán szó, ám ez így túl egyszerű 
volna. Valóban jelképesek a tér-ele-
mek és az elrendezésük módja, ám 
azáltal, hogy a valóságos beemelésük-
ről van szó, az eredmény zavarba ej-
tőbb. „Az emlékezés olyan, mint járni 
egy valódi világban. Ebben a világban 
minden ott van, ami megtörtént azzal 
együtt, ami megtörténhetett volna. Egy-
formán fontos mind a kettő.” – írja Ma-
kovecz a szerves építészetről szólva 
(Makovecz Imre. i. m. p.121.). Látnunk 

kell, hogy nem futó ötletből, alkalmi 
művészi gesztusból ered az újszerű 
szimbolikus beszédmód, hanem Ma-
kovecz művészetének alapmondan-
dójából. Ugyanabból az identitáske-
reső programból, amely korai tereit 
formálta. A múltbeli világ megjelení-
tésével, és azzal, ahogy térben és 
időben kettőzött helyzeteket teremt, 
az emlékezés helyeit nyitja meg a 
használók számára. Feltár egy kontex-
tust, hogy ráébresszen bennünket 
saját helyzetünkre. Provokál, és kibil-
lent bennünket automatizmusaink-
ból, hogy észrevegyük, kik vagyunk, 
honnan érkeztünk, hová tartunk. Ki-
dolgozott programja ez már 1978 óta. 
A Hamis Történelmi Ráismerés Háza és 
Kiállítóépület (1978) a visegrádi házak-
kal egy időben, Németországból ér-
kező felkérésre születő elképzelés, 
amely az illúziókról és érzéki csalódá-
sokról szól. Gerle szerint, aki koncep-
tuális tervként interpretálja, „az épület 
olyan helyzetet hoz létre, amelyben a 
mindennapi érzékelés és tudatállapot 
számára szokatlan, automatikusan 
fel dolgozhatatlan körülményekkel 
ta lálkozik a szemlélő” (Makovecz Imre. 
i. m. p. 281.; eredetileg MÉ 2002/1).

1984-ben Makovecz Imre munkáit 
vetítette mesteriskolásoknak az épí-
tész szövetség székházában. Mögötte 
ültem, a feje fölött láttam a sorjázó 
képeket a vásznon a lényszerű, karok-
kal ölelő, mellkassal bordázott, sze-
mekkel megnyitott, koponyaformájú 
épületekről. Mikor az aktuális munká-
jához, a visegrádi erdei művelődési 
ház képeihez ért, és a füves halmok 
közül kiemelkedő fényes réz kupola 
képe egybevetült a mester részben tar 
koponyájával, amelyen megcsillant a 
vetítő fénye, különös érzés fogott el. 
Arra gondoltam, látva a kupola opeion-
ja körül a koronacsakra koronáját, 
hogy jézusmária, most bizony a tor-
nyok fognak következni. Akkor nem 
tudtam elképzelni, most már tudom, 
hogyan. Az identitásprogram, amely 
antropomorf tereiben kezdettől meg-
fogalmazódik, és itt, az erdei művelő-
dési házban a természet, a kozmosz 

Sárospatak, lakóház, 1. ütem (1981)

Visegrád, üzletház (1982)

Zalaszentlászló, faluház, metszet (1981)

Visegrád, Erdei Művelődési Ház (1984)

Hamis Történelmi 
Ráismerés Háza 
és Kiállítóépület (1978) 
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lakóháznál, s az emeletes ház gangjá-
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múlt ból átemelt elemek bevetítésével 
újszerű, szürreális tartalmú szövege-
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1959-2001. szerk.: Gerle János. Serdián 
Kft. Budapest, 2002. p.97.)

Makovecz tehát kiterjeszti identitás-
programját és a múlt tér-elemeit a 
tér használat egészét szervező tarta-
lomként emeli építészetébe. Nem 
szavanként, és nem szavakként, ha-
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kell, hogy nem futó ötletből, alkalmi 
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térbeli narratívájaként vetül a kupolás 
látogatótérbe („ez a ház az embereket 
a természethez való kapcsolatukban 
próbálja tudatossá tenni”), ezután 
függőleges irányban keres majd újabb 
formákat, a térhasználatnak a maga-
sabb világok felé irányításával, úgy, 
ahogy az a minimális tér arspoétikus 
rajzában opeionként már 1972-ben 
megjelent. 

A szigetvári vigadó (1985) foglalja 
össze először Makovecz jelképesen 
szerveződő új narratívájának elemeit. 
A szimbolikus térhasználat itt minden 
elemében kettős jelentést hordoz: egy 
valóságosat és egy jelképesen elvon-
tat. Az emeletesen tornácosra átírt 
városi előudvar a közösségé, a tornyok 
egy profán épület kapuzataként az 
isteni világ felé irányítják a lelkeket, 
egyúttal a belépés beavató identifiká-
cióját képviselik. A hármas kupola a 
kozmosz rendjét testesíti meg és a 
be avatás következő fázisaként az elő-
csarnoktól az átváltozást ígérő szen-
tély-színpad kupoláig vezetik a „hívő-
ket”. Terheiket a természetet mímelő 
oszloperdő hordja. A teljes kompozí-
ció két- vagy többértelmű metaforikus 
részekből van összerakva, és sem mi 
másból.  „Ez a ház … szakmai tevékeny-
ségem egyik csúcsa, mindazok az ele-
mek, amelyekre valaha is rátaláltam, itt 
szerepelnek, sőt még egy sajátosan 
gyer meki szürrealizmus is. A három 
egymásba hatoló kupola, amely meg-
idézi az első Goetheanumot, megzabál-
ja a két oldalsó szárny régi kultúrát jel-
képező, leromosodó falait, amelyek el-
dőlnek és eltűnnek, az általuk létreho-
zott, geometriailag egyszerű, tértartal-
mában azonban rendkívül bonyolult, és 
erős szürreális hatásokkal működő tér-
ben.” (Makovecz Imre. i. m. p. 135.) A 
makoveczi életmű érett korszakának 
narrációjából már majd minden elem 
megjelenik az épületben. A szintén 
1985-ös visegrádi tornatermet kell  
még talán mellé állítanunk, hogy tel-
jes legyen a kép. Utóbbi számomra 
sokkal kedvesebb, mert kevésbé de-
monstratív, mint a szigetvári kultúrpa-
lota, s mert térhasználatának rendjé-

ben a praktikus és a jelképes elemek 
kézenfekvőbb és játékosabb módon 
vegyülnek. A tornaterem, Visegrád 
múltját idézve, városi térként fogalma-
zódik a képzetes fachwerkes házak 
között, ugyanakkor tágas tisztásként 
is a hatalmas, virágablakokkal virágzó 
metaforikus tartó-fák között.

A baki faluház(1985) különös kísérlet 
a jelképes térhasználatok sorában. A 
dobogókői síház nagytestvére. Alak-
jában az antropomorf térideál és a 
lény szerűvé nagyuló megjelenés do-
minálnak, ám a metaforizáló képzelet 
itt nem valamikori tér- vagy házele-
mekben talál nagyítandó alakzatokra, 
hanem egy madár alakját növeli ház 
méretűvé. Mint nemegyszer Mako-
vecz metaforáinál, az alapötlet itt is 
súrolja a morbiditás határát. A ház 
előtt álló első világháborús emlékmű 
1945-ben elpusztított turulmadarának 
emlékére hatalmas fejetlen ház-mada-
rat emel. Az organikus hatású granica-
fedés nem csak az épületlény alakját, 
hanem mint a korábbi eseteknél is, a 
metafora modellszerűségét hangsú-
lyozza.

A ’80-as évek közepétől születő 
munkák lényegében a most vázolt 
programadó épületek szókincséből 
és szimbolikus narratívájából táplál-
koznak. Az előzményekből érthető 
csak a kakasdi faluház (1986), melynek 
kompozícióját is újszerű, jelképes el-
beszélésmód szervezi. Itt már kitünte-
tett szerep jut a tornyoknak a valós és 
átvitt értelmű használat konfigurálá-
sában. Templomtornyok alatt lépünk 
be a művelődés házába. Makovecz a 
tornyokkal szervezi az épület előtti 
teret, és a tornyokban alakít belső te-
reket, oda is régi és képzetes narratí-
vákat vetítve. A deszkaméretűre na-
gyított granicafedés a székely harang-
tornyon roppant összetett szerepet 
old meg az elbeszélésben. Az erdélyi 
tornyok őstípusának átiratát adja, jelzi 
a torony és a helyzet képletes voltát, 
hatalmas lényt formáz (torony)sisak-
kal, és felépítettségénél fogva kivetíti 
az organikus térideált, miközben belül 
még magába fogadja az idetelepült 

Visegrád, tornacsarnok (1985)

Kakasd, faluház (1986)

Bak, faluház (1985)

Szigetvár, Vigadó (1985)

andrásfalvi székelyek lerombolt ott-
honi templomtornyának lenyomatát. 
Szélsőséges kísérlet a térnarratívák 
halmozására.

A siófoki evangélikus templom (1986) 
kompozíciójában kívülről a korai ölelő 
házakat idéző lény-jelleg, belülről a 
koponyaházak emberszerűsége do-
minál, miközben archaikus elemként 
tornyok nőnek ki az épületlény oldal-
szárnyaiból. A vázlatrajzok után ezek 
elkorcsosulnak, és marad fő motívum-
ként a középső torony kompozíciós 
újdonságként, bár templomhoz illő 
szerepben. Oldalbejáratként szokat-
lan pozícióját, tornyon itt először meg-
jelenő emberarc-homlokzat teszi ol-
vashatóvá. Sevillában köszön majd 
vissza.

A witten-anneni tanárképző főiskola 
(1987) első tanulmányterveiben ele-
mentáris erővel egyesül több szim bo-
likus narratívaelem: a steineri mó don 
metsződő kupolák témája, a tartóosz-
lopok erdőtémája, a szerencsének 
köszönhetően itt hazakerülő, várost 
idéző fachwerk-téma, a kaputornyok 
szellemlény alakja, és egy eddig lap-
pangó új elbeszéléselem, a ferdén ve -
tődő sziklatömbök metaforája, amely 
a földtörténet jelképes megszólalta-
tása,* mindez a világészlelet tünékeny 
voltát jelző, a ferde lelátók fölött prak-
tikusan megdöntött középső kup ola 
alatt. Szélsőségesen erős hatást köl-
csönöz a budapesti Rákóczi úti szállo-
da (1989) vázlatrajzain a nagyváros 
szívébe tervezett nyolc emeletes hotel 
fedett óriás-terében a belső táj ként 
megjelenő archaikus falurészlet, igazi 
kápolnával, parasztudvarral, bolt tal és 
kocsmával. A jelképes és valós térhasz-
nálatok múltat és jövőt összecsomózó 
kíméletlen egybevetítése mutatja, 
hogy Makovecz mennyire komolyan 
gondolja a kettőző komponálásra 
építő elbeszélésmódot. Ezt látjuk a 
lendvai színház (1991) tervein is, ahol a 

Siófok, evangélikus templom (1986)

Witten-Annen, 
tanárképző főiskola (1987)

Lendva, színház (1991)

* Gyenge változata a makói Hagymaházban 
(1996) épül meg, leg erősebben a piliscsabai 
ka tolikus temp lom (1994) eruptív koncepciójá-
ban szólt volna.
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* Gyenge változata a makói Hagymaházban 
(1996) épül meg, leg erősebben a piliscsabai 
ka tolikus temp lom (1994) eruptív koncepciójá-
ban szólt volna.
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külsőben a tornyok, a homlokzaton és 
a belsőben a polgárosuló magyar falu 
házainak jelképes átiratai szolgálják az 
eredet formáinak átélését, ezáltal kö-
zösség és tér viszonyának identifiká-
lását. Párja az egri uszo da (1993), ahol 
a jelképes narratíva-montázs a környe-
ző városi terek alakításában kap hang-
súlyos szerepet.

Nem mesélem most tovább Mako-
vecz történeteinek történetét. Ezen a 
nyomon haladva az olvasó belekezd-
het már a munkák értelmezésébe. 
Annyi kiderülhetett számunkra, hogy 
Makovecz érett korszakának munkái-
ban a térhasználat szimbolikus formái 
dominálnak, s ezek a profán használat 
rendszerébe vetítve az életközösség 
eredetének jelenvalóvá tételét szol-
gálják. Kompozíciói ezzel együtt bizo-
nyos fokig konzervatív jelleget ölte-
nek, gyakran hagyományos szerkesz-
tésekkel operál, hogy ezzel biztosítson 
teret a jelképes narrációnak. Jól pél-
dázzák ezt a Steinertől kölcsönzött 
kupolakompozíciók és a négyzetes 
formákba írt saroktornyos elrendezé-
sek. Nem is beszélve arról, hogy nar-
rációjának témái, a tornyok, a kapuk, 
a házak a házban, a növényszerű osz-
lopok és a kupolák is egytől egyig ha-
gyományos építészeti alakzatok. Lát-
hatóan halmozza a különféle eredetű 
narratívákat, többféle nézőpontból 
közelíti és vetíti őket egybe, hol az 
egyik, hol a másik kerül előtérbe, míg 
a kimaradó elemek a háttérből fejtik 
ki hatásukat. Összefügg ezzel, hogy 
több gondolati pályán, a képzelet kü-
lönféle síkjain bővíti eszköztárát. Az 
épületek mondandójához igazítva 
váltogatja a narráció elemeit, újabb és 
újabb módokon alakítva, kombinálva 
és hasznosítva újra őket. Viszont „… 
sokkal kevésbé találkozhatunk már 
megépült ház részleteinek rutinszerű 
felhasználásával Makovecz munkái 
között, mint a meg nem valósult tervek 
makacsul ismétlődő motívumaival.” – 
ahogy Gerle János megjegyzi a pilis-
csabai Katolikus Egyetem auditóriu-
mának leírásában (Makovecz Imre. i. 
m. p. 279. eredetileg MÉ 2002/1).

A kettős narratívákról

A szimbolikus térhasználattal kapcso-
latban, különösen, ha azt a metaforák 
és a narratívák halmozásával, mintegy 
palimpszeszt szövegként alkotja meg 
Makovecz, nem kerülhetők meg a 
következő kérdések. Az építészetben 
az egymásra vetített, egymásba tolt 
elbeszélő rétegek, vagyis térhasznála-
tok, valóságosan is egymásban van-
nak, még ha adott esetben jelképes is 
a jelenlétük. Magyarán, ezekbe a jel-
képekbe – éppen a jobb épületeknél 

– bele is kell menni. Megszokjuk persze 
őket a használat során, vetheti fel 
bárki, hiszen az építészeti narratívák 
valamennyi rétege, még a legprofá-
nabb használat is, bár eredetileg fikció, 
a használat során elveszíti kezdeti 
idegenségét. A bejáratódó térhaszná-
lat, miközben elsajátítjuk, aprózódik, 
tagolódik, s akár a nyelv szavai, elve-
szíti metaforikus újdonságát, belesi-
mul az élet áramába. Nem így a tér-
használat szimbolikus elemei, ame-
lyek nemcsak újdonságukkal hatnak, 
hanem elsősorban tagolatlanságuk-
kal. Egy igazi parasztház egészében, 
vagy egy templomtorony hitelesen 
újraépítve roppant erős benyomást 
képes kelteni, mert paradox létével 
fenntartja kétértelmű jelentését, azt, 
hogy valójában jelen van-e vagy sem. 
És a metaforikus jelentésátvitel keltet-
te feszültségről, miszerint ez a nem-
templomtorony templomtorony, még 
nem is beszéltünk.

És itt kell visszatérnünk a hamis ráis-
merések házához, Makovecz korai 
konceptuális tervéhez, a könnyebb-
ség kedvéért Gerle szavaival: „…az 
1978-as kiállítóépületben a kiállítóterem-
nek a kiállítóterem alatt elhelyezkedő 
hasonmásába megérkezve [a szemlélő] 
elveszíti tájékozódóképességét. … a 
tudatosulás küszöbéig jutó élmény vált-
ja ki azt a bizonytalanságot, ami önma-
gára, belső támasz keresésére ébreszti 
rá az embert az érzékelés megszokott 
rutinjának elfogadása helyett. … A kiál-
lítóépületen belül álló hamis ráismerés 
házának történeti díszlete… már a be-

lépés előtt felhívja a figyelmet arra, hogy 
a bennünk élő képzetekre építeni téve-
désekhez vezet.” * (Makovecz Imre. i. m. 
p.281. eredetileg MÉ 2002/1) A provo-
katív kettős narratívában végső soron 
a kezdetektől Makoveczben munkáló 
vízió, egy szakrális értelmű megváltó 
törekvés ölt testet. A kettőzés műve-
letét legtöbbször „spirituális tárgyias-
ságként” említi, művészi hatását pedig 
szürreálisnak mondja. Anélkül, hogy 
erőfeszítéseit deheroizálni akarnánk, 
próbáljuk kísérleteit a nyelv profán 
közegéből értelmezni, hiszen Mako-
vecz is az építészeti nyelv eszközeivel 
dolgozva gondolja mindezt. Úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy valójában a 
nyelvben dolgozva magáról az építé-
szeti nyelvről gondolkodik, azt alakít-
va próbálja értelmezni a nyelvhaszná-
lat hatásmechanizmusait, nem egy-
szer önmaguk ellen fordítva, és a ha-
tárokig kitolva a nyelvhasználat lehe-
tőségeit.

A makoveczi hamis ráismertetés 
mechanizmusának értéséhez látnunk 
kell, hogy az építészeti nyelv haszná-
lata során a kettős narratíva minden 
épület tervezésekor jelen van. Bármely 
ház térbeli elrendezésének alakításá-
nál legalább egy másik, korábban lé-
tező, vagy átélt térbeli elrendezés rá-
vetül az újonnan létrehozottra. Ho-
gyan is történhetne másként? Hiszen 
így írunk, beszélni is így beszélünk. 
Feltehető ezért, hogy valójában min-
den esetben, ahogy a beszédben is, 
egyfajta gondolati montázsról, az 
építészetben térbeli egymásba vetí-
tésről van szó. A legelemibb térbeli 
tájékozódás során ezt tudattalanul 
átéljük. Ezért tudunk egyáltalán tájé-
kozódni. Viszont, ha nem tudjuk átélni, 
vagy rosszul „értjük” az egymásba 
vetülő, a belül elsajátított és a kívül 
észlelt narratívákat, akkor elbizonyta-
lanodunk, zavarodottak leszünk, szé-
dülünk. Elég, ha a reggeli ébredés 
tér beli zavarára gondolunk, mikor 
ide  gen helyen ébredünk. Olyankor is 
két térrendszer vetül egymásba, való-
jában egymásban vannak egy pilla-
natra, s ez kelt zavart, szédülést. Ma-
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kovecz a narratíváknak ezt az egymás-
ba csúszását ragadja meg, és fordítja 
vissza, zavartságot ébresztő figyel-
meztetésnek szánva. 

Ugyanúgy jár el, ahogy a jobbfajta 
mesék, regények, filmek, ahol a szerző 
nem véletlenül visz bennünket térbe-
li eltévedésekbe. Az álmokban sem 
tudjuk gyakran, hol vagyunk, ott is ar-
chetipikus a térben egymásba csúszó 
sémák mélysége. A freudizmus hason-
ló szimbolikus egymásba vetülésekről 
szól, a felettes én, a tudattalan, az el-
fojtások szimbolikus helyeinek elcsú-
szásairól, amelyek „rosszulléthez”, el-
mebajhoz vezetnek. Az életünk ezek-
ről szól. A gyerekkor helyeiről a házban, 
melyek típusaiban könnyebben tájé-
kozódunk, otthonosabban érezzük 
magunkat, az ezekkel kapcsolatos rá-
ismerésekről, ha utazunk, öregkorban, 
amikor visszatérnénk ezekhez a beve-
tülő, beáramló, emlék-tér-képek hez.

A szimbolikus térhasználat 
értelméről 

Többé vagy kevésbé minden nyelvújí-
tó építész él a narratív minták egybe-
vetítésével. Hogy a látszólag legtávo-
labbi kortárs újítót vegyük példának, 
így dolgozik végső soron Peter Eisen-
mann is, legkorábbi szeriális házaitól 
a galíciai Santiago de Compostela 
nagyított tüskéskagyló bevetítéséig. 
Térhasználati konfigurációk szimboli-
kus értelmű egymásra vetítésével 
építi fel ő is építészeti narratíváit. Nyel-
vi kísérleteinél Eisenman Makoveczhez 
hasonlóan diagrammokra redukált 
nyelvi fordulatokat, „gyenge formákat” 
alkalmaz, tudva, hogy ezekkel a tago-
latlan alakzatokkal az eredet, a nyelv 
kezdeteinek közelében maradhat. Bár 
tagadja, hogy szimbolikus, azaz kötött 
jelentésű, kvázi intézményesült volna 
az adott térhasználati konfiguráció, 
amellyel operál, valójában bemozdí-
tásainál és egymásra vetítő transzfor-
mációinál kivétel nélkül erről van szó. 
Vendég-szövegekről, mondanánk Es-
terházyval, ha nem lényegesen több-
ről volna szó. Amiről Eisenmann-nál 
és más nagyformátumú újítóknál is 

szó van (Eisenmann-nál a beoltások, 
Mako vecznél a népi építés szavai, a 
növényfotók Blossfeldt-től), az struk-
turális kérdés, amely az elbeszélés lo-
gikai rendjének meghatározásakor, a 
mi metikus struktúra felállítása során 
érvényesül, archetípusos mintázatok 
által. Közös bennük, hogy a nyelvvel és 
annak határaival kísérleteznek. Ahogy 
az Odüsszeia narratív mintázata épül 
az Ulysses cselekményszövésébe, épp-
így a történetmesélés alap szerkezetét, 
ezáltal a tényleges térhasználat mime-
tikus leképezését strukturálják ezek a 

„gyenge” „beoltások”.
Láttuk, hogy a szimbólumok sajátos 

tulajdonsága, hogy elnagyolt, gyak-
ran tág értelmű jelentéseik miatt több 
értelmezésük lehetséges. Már csak 
azáltal is, hogy ismerjük-e vagy sem, 
hisszük vagy nem az alakjukhoz kötő-
dő tartalmakat. Makovecz koncepci-
ójához illik ez a kifejezésmód. A szim-
bolikus térhasználat ugyanis a maga 
nehezen tagolatlan és nyers módján 
mindig az eredetre, a közösség múlt-
jára utal. A szimbolikus nyelv a kelet-
kezés nyelve, nem véletlen, hogy a 
nyelv keletkezéséhez köthető. Mögöt-
te mindig ott van a nyilvánvaló köz-
megegyezés, egyfajta társadalmi 
szerződés azok között, akik használják. 
A szimbolikus nyelv használatát ép-
pen a közmegegyezés teszi identifi-
káló tényezővé. Érthető ezért, hogy az 
érett és a késői Makovecznél a szim-
bolikus térhasználat a múltbeli életek 
rendjének kutatására irányul. A tágan 
vett egzisztenciális program, az emlé-
kezet-közösséget feltámasztó és meg-
erősítő törekvés szervezi épületeinek 
narratíváját, azaz a terek elbeszélő 
kompozícióját. Ne gondoljuk, hogy 
olyannyira szokatlan volna ez az eljá-
rás. A régi életterek halmozott idézése, 
ahol „… eltűnt emberek csevegése hal-
latszik a falakban, kupoláink az eget 
borítják fölénk, szétszórt etnikumunk 
népművészetének vakolatmintái térbe-
li szerkezetekké válnak, tudatunkból 
kiüldözött eleink tolongnak megszóla-
lásért…” (Makovecz Imre. i. m. p. 141.) 
egyáltalán nem idegen a hazai mo-

dern prózától, ahogy a vendégszöve-
gekből szerkesztődő elbeszélés-kom-
ponálás sem. E tekintetben Makovecz 
tér-elbeszéléseinek poétikája köze-
lebb áll az irodalmi posztmodernhez, 
mint az építészetihez. Más kérdés, 
hogy a tér szimbolikus haszná lata – 
most már nem a könyvek lapjain, ha-
nem a valóságban – nem véletlenül 
kitüntetett témája az emlékezetpoli-
tikának, ezen belül a történetírásnak 
és a többi, kollektív tudattartalmak 
befolyásolására hivatott médiának. 
Hiszen felettébb alkalmas a közös él-
mények strukturálására és aktiválásá-
ra, az elhalt emlékezeti elemek fölfor-
rósítására. 

Kezdettől fogva jól tudja ezt Mako-
vecz, ezért kerülnek előtérbe a ’90-es 
évektől munkáiban a szimbolikus 
használatra leginkább alkalmas tor-
nyok, és fordul „elbeszélő” kedve a 
belső terektől a külső terek szervezése 
felé. Közérthető és hálás narratív téma 
a tornyoké, még ha éppen ezért meg 
is oszthatja a publikum vélekedését. A 
paksi templomtól (1987) és a sevillai 
pavilontól (1990) folyamatosan bővül 
a tornyok sorozata. Leghatásosabban 
az elszakított magyar részek települé-
seinek közterein él Makovecz e jelké-
pes térnarráció emlékezetforrósító 
sze repével (Kékszakállú herceg vára, 
1993, Református templom, Kolozsvár, 
1994, Református templom, Vargyas, 
1996, Ravatalozó, Sepsiszentgyörgy, 
1997).

A toronyváltozatok képzéséről hosz-
szabban kellene szólni, hiszen maguk-
ba építik a makoveczi szókincs egész 
gazdagságát. Ugyanígy külön elem-
zést igényelne a növényszerű oszlo-
pok metamorfózisának története, 
amely a tornyokéval összefonódva 
végül az atlantiszi lények virtuális ké-
pében összegződik, és szintetizálja 
Makovecz narratívájának valamennyi 
elágazását. Most, a granicafedésű há-
zak ürügyén írtam az életműről, s ez a 
történet itt nagyjából véget ér.

Szerző köszönetet mond Gerle János-
nak hasznos tanácsaiért.

Vargyas, református templom (1996)

Sepsiszentgyörgy, ravatalozó (1997)
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