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Hogy kezdődött a Visegrádi Tábor?

Salamin Ferenc: ’77-ben kezdtem az 
egyetemet, de egy év után átkerültem 
az alattam lévő évfolyamba. Ott a 
Vincze Laci és a Taksás jó barátok vol-
tak a katonaságból, és az egyetemen 
már az első időszak után maguk alatt 
voltak, azt hitték, hogy ott jókat fog-
nak tanulni, valamia szellemi töltet 
lesz, de ehelyett csak a száraz tan-
anyag jutott. Gondolkodtak, hogy 
akkor csináljanak valamit, Laci mond-
ta, hogy ismeri a Makoveczet, itt lakik 
nem messze. Taksás magára vette, 
mint egy kis mo tor ezt az egészet, el-
ment Imréhez és szervezte a tábort. 
1981-ben volt az első tábor. 

Egy évfolyamról jöttek az emberek?

Több évfolyam összegyűlt a táborban, 
építettek és hallgatták, amit Imre mon-
dott, és ez a húzóerő még a kicsit más-
képpen gondolkozóknak is vonzó volt. 
20 éven keresztül folytatódott a tábor, 
mindig más csapattal, 4-5 évente min-
dig kicserélődött a társaság. 

Magát a helyszínt nyilván 
Makovecz találta, ugye?

Az az érdekes, hogy így utólag végig-
gondolva összeáll egy kép, hogy a 
háttérben, amikor még nem figyel-
tünk erre és nem vettük észre, tulajdon-
képpen ő kitalálta és elrendezte a tá-
bort, és mindent megszervezett. Elő-
ször engedélyezni kellett az igazgató-
nak, aki természetesen egy nagyon jó 
ember volt, hát egy írásos engedélyt 
is kiadott, és a végén megírta a beszá-
molót az Imre, nagyon jó kis szöveg, a 

Visegrád könyvben benne van. A hát-
térben ő mindent megszervezett, és 
ez tulajdonképpen kicsit földalatti 
akció volt a Pilisi Parkerdő területén, 
amiről a nagy hivatalos szervek nem 
tudtak, és ezért nem szóltak bele.

Alapvetően tisztán 
építész társaság volt ott?

Nem, egy idő után jöttek a kertépíté-
szek, színészek, zenészek.

Az elsőt ki is nyerte és mi volt az első?

A KAS volt, és a Taksás Misi nyerte. Az 
év során, vagy tavasszal kiírtunk egy 
pályázatot, amire sokan csináltak 
tervet, azt többször bemutattuk Ma-
kovecznek, és a végén szavazással 
választottuk ki azt, amelyiket megépí-
tettünk. Imrével sokat beszélgettünk 
a tervbemutatón a Taksás lakásán, 
meg kint a táborban, amikor ő kijött. 
Nekünk, kialakulatlan fiatal emberek-
nek, több alapvető dolog volt von zó 
a táborban, és nem volt túlzott filozó-
fia mögötte. Az egyik, hogy ez egy jó 
hecc, megtervezni és aztán saját kéz-
zel megépíteni valamit a semmiből, 
együtt a hasonszőrűekkel. A másik 
pedig Imre személye, találkozni egy jó, 
és nyitott szellemű emberrel, akit Má-
gusnak neveztük magunk között, és 
aki mindig mondott valamit jót a 
tervekről, az életről, és egy egészen 
más világot közvetített, mutatott, amit 
addig soha nem tapasztaltunk. Kinyi-
tott egy kaput a világra, szinte eddig 
be voltunk zárva, most ki lehet menni 
és körül lehet nézni, hogy mi van kint. 
A konkrét szervezésbe és a tábori élet-
be nem szólt bele, de ma már tudom, 

hogy végiggondolta és végigcsinálta 
a háttérben a szükséges szervezést.

Azt mondta egyszer: a Visegrádi Tá-
bor azért van, hogy az emberek ne 
vágják egymás lábába a baltát. Ilyen 
egyszerű. És tényleg, a közös munká-
nál figyelni kell egymásra, és minden-
kinek előjön a személyisége, nem le-
het rejtőzködni. Értelmes és konkrét 
munka van, és közben emberi kapcso-
latok, viszonyok, dráma zajlik. Egyfajta 
beavatási folyamat részesei lettünk, 
tud tunkon kívül. Mi csak azért men-
tünk, mert nagyon jó volt, hogy az 
em ber a saját kezével felépít valamit, 
amit az előző nap kitalált. Végül is ez 
a lényege. A harmadik meg, hogy 
együtt voltunk a haverokkal, men tünk 
kocsmába, beszélgettünk, meghív-
tunk előadókat. Életszerű az egész. A 
kommunizmus meg benne az egye-
tem eléggé elméleti, hogy mondjam, 
életidegen volt evvel szemben.

És akik ott megjelentek,
azokban volt valami közös?

Annyi volt a közös, amit most mond-
tam, hogy ebből a szürkeségből vala-
merre kitörni, de azt nem tudta senki-
se, hogy merre. A nagy többség, aki-
nek jó volt a szürkeség, az benne 
maradt, de az a pár ember, aki úgy 
gondolta, hogy neki ez kevés, és tud-
ta a Makoveczről, hogy ő másképp 
gondolkodik, és szeretett volna valami 
mást csinálni, azok jártak a táborba.

Ez nyaranta mennyi volt, 
és történt-e más évközben?

Két hét volt nyáron, év közben pedig 
a kollégiumi programokat szervezték 
egyesek, vagy a Bercsényi-újságot, a 
Kós-könyvet, néhány kiállítást és mű-
emlékes kiadványt készítettünk.

A Kós-könyvet mi találtuk ki, szüle-
tésének századik évfordulójára, de 
segített Makovecz, Csete és sokan 
mások. Egy hónapig éjjel-nappal ezzel 
foglalkoztunk, ketten kimentek a Ká-
roly bácsi gyerekeihez, az ottani anya-
gokat lefényképezték és a határon 
becsempészték, és azt is beraktuk a 
könyvbe. De nagyon sok anyagot kap-
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tunk a legkülönbözőbb emberektől, 
mert ez volt az egyetlen összefoglaló 
kiadvány az évfordulóra.

És akkor sem Imre, sem más „felnőtt” 
nem dolgozott a táborban.

Imre korábban Tokajban csinálta azt a 
tábort, ahol a saját kezével, meg a 
barátaival építették azt a kis házat írók-
kal,  művészekkel, meg nem tudom 
kikkel, és saját kezével csinálta Dobo-
gókőn a Síház fedését, de itt nem 
dol gozott a táborban. És ez jó dolog 
volt, ez koncepció volt a részéről, hogy 
nem kell ott lennie, magában forrong-
jon ez a társaság, alakuljanak ki min-
denféle viszonyok benne: barátságok, 
veszekedések, szerelmek, egyebek. 
Kiderül, hogy ki tud dolgozni, ki nem 
tud dolgozni, ki az, aki reggel felkel, ki 
az, aki délután 3-kor kel fel, ki lesz a 
vezető, ki csak dumál stb. Tehát valami 
normális, életszerű dráma legyen, ez 
volt a lényeg. Ezt kitalálta, kivonult és 
az nagyon jó volt, hogy csak annyit 
volt ott, ameddig rá szükségünk volt, 
vagy mikor mi kértük, hogy jöjjön ki. 
Jött kb. három naponta, hozott egy 

csomó bort, főzött nekünk egy gulyást, 
volt esti beszélgetés vele és más meg-
hívott előadókkal, pl. Kálmán István-
nal, Balczó Andrással és másokkal.

Akkor az építészkörökben Makovecz 
mennyire volt „neves” személyiség?

Az építészek ismerték, az országban 
egyre inkább ismert lett, de a tervező-
irodai rendszer az ilyen gondolkodó 
és erős embereket kivetette magából. 
S ő úgymond kitette magát a perifériá-
ra, a Pilisi Parkerdőhöz, ami sokkal 
jobb hely volt szerintem, egy cso mó 
házat tudott tervezni, és a visegrádi 
erdei turistaközpont koncepciójában 
tudott dolgozni.  Az igazgató, Madas 
László nagyszerű ember, az egész Vi-
segrádi-hegy koncepcióját közösen 
találták ki.

Nem merült fel, hogy az egyetemre is 
meghívjátok előadni?

A hatalom meg az intézmények részé-
ről mellőzött személy volt, a tábort 
sem ismerték el gyakorlatnak.  Mi, ha 
akartuk, elhívtuk a Bercsényibe előad-
ni, vagy kocsmába mentünk beszél-

getni, vagy elmentünk a Taksás laká-
sára és ott mutattuk neki a terveket és 
ott alakult ki beszélgetés.

Ebből az ad hoc szerveződött társa-
ságból hogy alakult ki az intenzívebb 
kapcsolat, ami harminckét éve tart?

Mikor Imrének személye, a házai, a 
hatalom irányultságától teljesen elté-
rő, tiszta gondolatai, tevékenysége és 
ismertsége miatt több munkája lett 
és magánirodát is alapított, a visegrá-
di táborosoknak is adott munkát. Ak-
kor már néhány éve ismert minket; 
ezért, és az első rajzaink alapján tudta, 
mire számíthat. Jóban volt egy csomó 
tanácselnökkel, akik között nagyon 
sok értelmes ember volt, és a közös-
ségszervezőkkel próbálták feléleszte-
ni a helyi közösségeket, köröket. És 
épültek a művelődési házak…

A terveket meg ti rajzoltátok…

Imrének ellenzéki, de avant gard értel-
miségi szerepe volt, nekem ő nem is 
népies, hanem avant gard, már-már 
szürrealista építész. Népi építészethez 
nem sok köze van, olyan értelemben, 
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ahogy ezt ma értjük, az ősi jelekhez 
van neki köze, és egy természetes fo-
lyamatossághoz, a generációk, korok 
egymásra épüléséhez. Egy idő után 
ebből az ellenálló szerepből, minden-
féle közösségszervező dolgokból, és 
mert kicsit kezdett szabadabb lenni a 
világ, már sokan keresték, mert hallot-
tak róla, kiállítása volt, a rádióban be-
szélt, esetleg megjelent róla egy cikk, 
meg látták már egy-két há zát. Egyre 
többen hívták, hogy tervezzen nekik, 
és egyre több munka lett egy pár év 
alatt. 84–85-től elkezdte bevonni az 
embereket, akikkel előtte négy évig 
ment a visegrádi tábor meg a váci 
építkezéseken egy évig folyamatosan 
együtt dolgozott…

A visegrádi tábornak volt sajtója? 

Volt, hogy beraktuk a Kari papírba, a 
hallgatói újságba, volt, hogy egy egész 
számot kitöltött a tábor. Volt kint Pá-
rizsban, a biennálén szerepelt, a kiad-
ványában is benne volt, és a Fiatal 
Építészek kiállításán a Galériában.

Nagy bizalom volt Imre részéről, 
hogy munkákat adott nektek, mert 
hát honnan a francból tudta volna…

Bizalom volt, de azért valamennyire 
ismert minket. 40-50 éves volt, nagy-
jából gyorsan megtudta, hogy ki mit 
csinál. Egy-egy házra kiadta, hogy 
csináljunk kiviteli tervet vagy tervez-
zünk egy faluházat és elég gyorsan 
kiderült, hogy ki mit tud csinálni.

Hogy formailag őt követtétek,
az magától érthetődő volt? 

Nem feltétlenül követtük formailag őt, 
csak részben, meg amennyire a tehet-
ségünktől függött. Ha valaki tehetség-
telen, hiába követi őt formailag. Nyil-
vánvaló, ha Makoveczet keresik meg 
egy munkával, akkor nem lehet csinál-
ni pl. egy Bauhaus-házat, ami egyéb-
ként a társaság nagy részét nem is iz-
gatta. Illetve, aki ott maradt, azokat 
Imre gondolatai, házai és tevezési 
mód szerei, építészete, emberi viselke-
dése érdekelték, és azokat szerette 
volna megismerni és csinálni. 

Akik elkezdték őt követni, azért 
mégiscsak makoveczes házakat 
csináltak.

Minden em bernek más a tehetsége 
és a fej lődési íve. Máskor jön elő, ha 
van benne valami tehetség. Valakinek 
már az egyetem első évében, ami 
azután vagy megmarad, vagy elher-
dálja, van, akinek meg negyvenéves 
korában jön elő, és addig miért ne 
követhetné Makoveczet, hát csinál 
kicsit makoveczes házakat. Ha jól csi-
nálja, akkor nem nagy baj. Az összes 
modernista háznál nem mondod, 
hogy kit követ, Plesz Tónit vagy Reim-
holz Pétert, vagy mást…

Imre azt mondta, hogy ne makoveczes 
házat tervezzünk, de az emberekben 
mindig is volt ilyen hajlam.

Mindenkinek megvan a saját történe-
te. Lechner csodás házakat tervezett, 
és vannak a Lechner-követők, azok is 
jó házak. Aki Makoveczet követi, vagy 
megtalálja a saját útját, vagy nem. Ter-
mészetes, hogy van a mester és van a 
tanítvány. A tanítvány tanul, leteszi a 
műremeket és mesterré válik. Később 
esetleg le is hagyja a mesterét. Sok 
helyen ma is így működik, nálunk 
miért nem természetes? Ma koveczet 
mi nem fogjuk túlszárnyalni, de az a 
jó, ha legalább meg akarjuk közelíteni. 
Janáky a 90-es évek elején azt mond-
ta ránk, hogy Makovecz-faj, ezt én di-
cséretnek fogtam fel. Ha egy nagy 
elmét követek és a tanítványa vagyok, 
akkor az ő fénye rám is vetül, azaz én 
is értékesebb, jobb stb. lehetek.

Hogy valaki hová megy dolgozni, az 
azon múlt, hogy mihez volt késztetése?

A normálisakat nem érdekelte a pénz, 
valahogy volt hol lakni, Vácon kaptunk 
valamennyi fizetést is, inkább a feladat, 
a ház felépítése izgatott.

Vácon kiviteleztetek egy Makovecz-
féle házat.

Nemcsak építettük, de mi csináltuk a 
kiviteli tervet is, és kissé átalakítottuk 
a százas rajzokat. Ebben is az volt a jó, 

hogy éjszaka a lakókocsiban rajzol-
tunk, másnap meg a lakatos legyár-
totta a csomóponti lemezeket, vagy 
mi magunk megépítettük a rajzot.

És nem volt építésfelügyeleti bírság?

Csak egy lemezjátszó volt, az építke-
zésen ki volt rakva az asztalra, bekap-
csoltuk és üvöltött a Bizottság, a Ska, 
Nagy Feró, a Bikini, a P. Mobil. Ez 1983-
84-ben volt.

Egyetem mellett csináltátok?

Igen, én kihagytam egy évet, valaki 
bejárt néha, a végén ösze kellett szed-
ni embereket, mindenféle lézengő 
rittereket is, hogy befejezzük a melót. 

Ez valakire rá volt bízva, 
vagy egyikőtök vállalta el?

Eredetileg a Misire, de aztán minden-
ki szervezte, a végén pedig én. Ez is a 
beavatás része volt, Imre kitalálta, hogy 
gyakorlatot szerezzünk, és elintézte, 
hogy a Pilisi Parkerdő hatunkat felve-
gyen állományba. Onnan kap tuk a 
fizetést és szerintem nekik ráfizetés 
volt. Kehely alakú, gyönyörű és bonyo-
lult zsalut csináltunk, beharapott bolt-
íves mélyedések voltak benne. Ember-
telen mennyiségű zsaluanyagot el-
használtunk. Három kis épület épült 
a váci révnél a szigeten, egy budi, 
buszváró meg egy úgynevezett büfé, 
ami egy fedett-nyitott fogyasztótér.

Azt mondod, hogy májusban volt vége. 
Télen mit csináltatok?

Csináltuk a Kós-könyvet, mikor ott 
nagyon hideg volt. Egyébként kijár-
tunk, meg kinn aludtunk lakókocsiban, 
sátorban, meg Vácon a Vörös házban.

Olyan még nem volt, hogy mondjuk 
megkérdőjelezed Imre tekintélyét?

Személyiségtől függ. Volt, aki elment, 
mert nem bírta Makovecz erejét és 
nagyságát. A hajlama elvitte pl. az ún. 
szamizdatos dolgokba. Imre hagyo-
mányos értelemben vett férfias, erős 
sze mélyiség, a viselkedése, gondolko-
dása igazi mester-alkat. Először kisebb, 
aztán egyre nagyobb terheket rak az 
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ember nyakába, és fokozatosan alakul 
ki a mester-tanítvány viszonyból part-
neri kapcsolat. Akiknek ez túlzás volt, 
vagy nem bírták elviselni Imre szemé-
lyiségét, azok eltávolodtak. Akik meg 
érdeklődtek, vagy rajongtak az iránt, 
amit Ma kovecz jelent, azok meg ott 
maradtak. Az én személyiségem is 
benne volt nyilván a kapcsolatunkban. 
Megpróbáltam teljesíteni a feladato-
kat, amiket adott, mert gondoltam, 
hogy ő tudja, mit, miért és kire testál. 
És az emberben az motoszkál, hogy 
akkor majd a mester azt mondja, hogy 
jól van, fiacskám, ez szép munka volt. 
Van egy természetes alkalmazkodó-
képesség, rajongás; fiatal kor ban ez 
szükséges dolog, szabadon vállalt 
kötelesség. Szabadság van, el kell 
vállalni, hogy ezt megcsinálod, és kész.

Ez a tekintély érdekel, hogy mitől 
alakul ki olyan csapat, ami vállalja az 
összetartozását, és meg is kapja azt.

Volt a tanítványok között, aki inkább 
partnere tudott lenni Makovecznek, 

a tehetségesebbek, a mélyebben gon-
dolkodók, mások inkább mester-tanít-
vány viszonyban tették a dolgukat, 
amit közben nagyon élveztek. Szerin-
tem nagyon egyszerű a kérdés, vala-
kinek szüksége van rá és alkalmas arra, 
hogy egy mesterre tekintsen fel.

Hogy kimegyünk az erdőbe és a tá-
bor egy emelkedett dolog, az ma is 
érdekes egy fiatalnak. Ha elolvasod 
azoknak a szö vegét, akik most voltak 
a sárospataki táborokban, majdnem 
ugyanazokat írják, mint a visegrádiak. 
Hogy a kezeddel építesz és van egy 
mester, aki segít téged, és ami a papí-
ron van, azt látod megépülni, és lelke-
sedik a másik tervének megépítéséért. 
Szerintem az, aki építész akar lenni, és 
a haverokkal együtt van, annak ez tel-
jesen normá lis. És nem az összes épí-
tész hallgató, csak akik kicsit kiemel-
kednek, gondolkodnak vagy éreznek, 
a társaság krém je. Jók ezek az írások.

Ha valaki ezt megszervezi nekik, kicsi 
lökést ad hozzá, és van egyfajta tekin-
télye, személyisége is, kicsit föl lehet 

rá nézni mint egy mesterre… ez a lé-
nyeg, a többi jön utána magától.

Neked 45 éves korodra nem volt 
indíttatásod, hogy ilyet csinálj?

Vezettem sokáig a Vándoriskolát, az-
tán volt egy-két munka Londonban. 
Jó lett volna több. A későbbi visegrádi 
táborozókat is segítettük, ha kérték.

Tulajdonképpen honnan jött 
a modernizmussal szemben álló 
küldetéstudat?

Nincs küldetéstudat, és ne felejtsd el, 
hogy a modernnek két ága van: az 
orga nikus modern és a bauhausos 
mo dern. Számomra az egyik az isteni 
teremtett világ folytatásának koncep-
cióját, a másik az emberi intellektus 
által létrehozott absztrakció koncep-
cióját hordozza magában.

Ha az organikus modernt eredeti 
értelemben nézed, Steiner, Wright, 
Ma kovecz mindig aktuális, magának 
az életnek az építészetben való meg-
jelenése, ez nem tud elmúlni.
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