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Makovecz Imre: Makóról lesz szó, egy 
olyan városról, amely közel van a tria-
noni határhoz. Hogy a város alaphely-
zetét egy kicsit megértsük, tudni kell, 
hogy a 19. századnak a kiegyezéstől 
kezdődő évtizedeiben a Kárpát-me-
dencében egy sugaras-gyű rűs közle-
kedési, közigazgatási, iskoláztatási 
rendszer épült ki, amely jól működött 
mind közlekedési, mind hírközlési, 
mind egyéb szempontból. Trianon a 
második gyűrűt vágta le. Szatmárné-
meti, Nagyvárad, Arad, Szabadka – és 
mondhatnám tovább – és létrehoz-
tak az ország belsejében egy olyan 
területet, amely egyik napról a másik-
ra peremterületté változott. Újra kel-
lett kezdeni mindent. Meg volt terhel-
ve a maradék egyharmadnyi ország 
másfél millió menekülttel, és még 
sok minden mással, és meg volt ter-
helve az 1919-es kommünnel, amely 
parasztokat akasztatott és pusztított 
az országban. Nem volt elég a triano-
ni pusztítás. S nem volt több ideje 
Horthy Miklósnak, mint ami most a 
rendszerváltás óta eltelt, hogy talpra 
állítsa ezt a maradék országot.

Makó ma közlekedésileg, hírközlé-
sileg megközelíthető település, isko lái, 
közintézményei vannak, jó benne élni. 
Arad vonzásköré ben van, ahogy Csen-
ger Szatmárnémeti vonzáskörében, 
de sorolhatnám. Ezekben a városok-
ban dolgozunk, nem kis mértékben 
azért, mert reméljük,  hogy a termé-
szetes fejlődés Araddal, Szabadkával 
és másutt, más városokkal, Nagyvá-
raddal és egyéb helyekkel eleven 

kapcsolatokat fog létrehozni, mind 
ipari, mind közlekedési, mind oktatá-
si és egyéb vonatkozásokban. Ezen a 
városon, Makón, érdemes végigmen-
ni. Én nem először járok-kelek ebben 
a városban, hanem harminc és negy-
ven évvel ezelőtt is voltam itt. Lerob-
bant középületek, tönkrement lakó-
épületek, elhanyagolt utak, kertészet 
nélküli terek, és hiánygazdálkodást 
prezentáló üzletek, amelyben gya-
korlatilag a mindennapi ennivalónak 
legelemibb fajtáit lehetett megkapni. 
S ha ez a kamera most végigmegy a 
városon, akkor virágzó tereket látunk, 
rendbe hozott, elegáns középülete-
ket, és egymás után épülő új épülete-
ket. Iskolákat, fedett uszodát, most 
egy frissít2ő házat kezdtek el építeni, 
a Hagymaházat, de sorolhatnám. Én 
sze retném, ha Önök most egy kicsit 
friss szemmel, büszkén néznének a 
városukra, és azt mondhatnák, hogy 
igen, nekünk itt jó élni.

Ha haladunk a Hagymaház felé, 
négy tornyot látunk, ami közrefog 
egy fekvő állathoz hasonló testet, 
amelyben színházterem és a kultúra 
egyéb helyiségei foglalnak helyet. Ez 
az épület is – mint az általam terve-
zett épület is – mindegyik a magyar-
országi szerves építészetnek az egyik 
példája. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, 
hogy a mi építészetünk nem az ipari 
és kereskedelmi lobbit szolgálja ki, 
hanem megpróbálunk olyan anyago-
kat és olyan formákat használni, ame-
lyek a saját magunk konstrukciójára 
emlékeztetnek. Ennek nem feltétle-

nül kell tudatosnak lennie. Elég, hogy 
ha az ember azt mondja, hogy eb-
ben a házban jó lenni.

Ha bemegyünk a belső térbe, lá-
tunk egy színházteret, látjuk, hogy a 
házon belül egy másik ház a színpad, 
és ha elbeszélgetünk Mártikával, aki 
vezeti ezt az egészet, elmondja, hogy 
hogyan is működik mindez, akkor 
biztos, hogy örömünk lesz benne.

Csernyus Lőrinc: Ha jól emlékszem, 
1994-95 volt az, amikor én Makovecz 
Imrével lekeveredtem Makóra. Ő már 
akkor dolgozott, és épült már a Hagy-
maház is. Két nagyobb munkába 
kezdtünk bele, egyet önállóan kap-
tam tőle, az úgynevezett Csipkeházat 
felújításra, a másik már akkor is elin-
dult. Az volt az a fürdőfejlesztés, ami 
most eljutott a kivitelezés stádiumáig. 
Azt az állhatatosságot, amivel egyéb-
ként a makóiak képviselték, nehezen 
tudom pontos szavakkal megfogal-
mazni. Több mint 15 éven át kiállni 
egy program mellett nem egyszerű 
dolog, még külföldön sem, nemhogy 
Magyarországon. Különféle terveket 
csináltunk, aztán nem épültek meg. 
Jómagam rengeteg tan uszodának 
rajzoltam meg a terveit, de a nem 
nyert pályázatok után mégis újból és 
újból belevágtunk. Ennek lett az 
eredménye, hogy egy 1998-99-es ter-
vemből 2005-2006-ban készült el egy 
fedett tanuszoda.

Ennek tulajdonképpen volt egy  
bel sőépítészeti lényege, hogy az 
úszás oktatást nem a medence hosz-
szában végezték az emberek, hanem 
keresztben. Ezáltal négy-öt csopor-
tot is lehetett egyszerre tanítani, azaz 
kb. száz kisgyerek tudott egyszerre a 
vízben lenni négy-öt edzővel. Ez már 
része volt annak a most elindult fürdő-
fejlesztésnek, amiből remélhetőleg 
egy-két éven belül nagyon komoly 
épület készül el Makón. Ez volt ne-
kem az első megépült házam. Utána 
megkerestek, és most adtak át egy 
általánosiskola-bővítésemet, amely 
szintén nem kevés nehézséggel, szin-
tén hét-nyolc éves átfutással jutott el 
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odáig, hogy idén ősszel megkezdő-
dik ott a tanítás. Méghozzá az általuk 
elmondottak alapján egy 21. századi 
iskolában, amelyre néha én kicsit mo-
solyogva gondolok. Mert nem az épí-
tészettől függ, hogy milyen egy isko-
la, hanem, hogy milyen annak a 
tanári összetétele és mit tanítanak a 
gyerekeknek. De természetesen egy 
tér kellőképpen meghatároz za a 
gyermek fejlődéstudatát. Én az egy-
szer általam tevezett Waldorf-iskola 
alapjaiból indultam ki ennek az isko-
lának a bővítésénél. Úgy gondolom, 
hogy a kertjével együtt, mint mű vé-
szeti iskola abban a térségben igen 
komoly szerepet fog majd betölteni.

Azzal kezdődött, hogy egy újsze-
rű gondolatot találtunk ki a közösség-
fejlesztőkkel együtt, akikkel több éve 
más magyar településeken is együtt 
dolgoztunk. Az volt a terv, hogy úgy-
nevezett utcakönyveket kell készíteni 
egy városra, hogy megismerjük nem-
csak a szerkezetét, nemcsak az építé-
szetét, hanem emberi arculatát is, il-
letve a lakosság összetételét.

Makó már akkor is elég szövevé-
nyes település volt. Valamikor Szeged-
nél sokkal fontosabb szerepet töltött 
be a térségben, mondhatni megye-
székhely volt, ez változott meg ké-
sőbb. Végigjártunk minden utcát egy 
előre meghatározott forgatókönyv 
szerint, felmérést készítettünk min-
den házról, a ház előtti járdáról, a köz-
művekről, egyáltalán: az összképről, 
ami meghatározza, mit jelent az em-
ber számára amikor végigmegy egy 
kistelepülés utcáin. A helyiek nem 
mindig veszik észre, hogy légkábelek 
zúgnak el a házak előtt, hogy nincs 
csatornabekö tés, hogy nincs kitisztít-
va az árok, miközben gyönyörű, mél-
tóságteljes alföldi parasztházakban 
laknak, amik nek a homlokzatait gon-
dozzák. Másik oldal, hogy amikor a 
belváros külső része felé megyünk, 
ott bizony már a kertek is elhanyagol-
tak, nem művelik az emberek, a bol-
tok bezártak. Tehát mindezeket tulaj-
donképpen kicsit építészeti, kicsit 
szo ciális, kicsit szellemi alapon rögzí-

tettük egy több száz oldalas anyag-
ban, amit leszállítottunk a Makói Ön-
kormányzat részére. Mondhatni, a mi 
munkánk ennek a füzetnek az átadá-
sával kezdődött ott lenn.

Gerencsér Judit: Az épület már meg-
lehetősen leromlott állapotban volt, 
őrizte a régi szépségét, de nagyon 
megérett arra, hogy bővítsük. Akkor 
kérte föl Makovecz Imrét a polgár-
mester úr, tőle kapta meg ezt a szép 
munkát. Itt az épületet elsősorban 
egy tornacsarnokkal kellett, hogy bő-
vítsük. Ez a tornacsarnok több funkció-
ra is készült, a városnak ugyanis nincs 
egy olyan nagyobb jellegű tere, ahol 
a helyi kézilabdacsapat ver senyszerű 
mérkőzéseket játszhatna.

A gimnázium bővítése után ez 
már kb. 10 évvel készült el. Kaptunk 
egy újabb megbízást, a szomszéd tel-
ken volt az úgynevezett Mező Imre 
Kollégium, ami már évek óta üresen 
állt. A fürdő bővítése kapcsán a köz-
igazgatási hivataloknak új épületet 
kellett keresni, és a városvezetés arra 
jutott, hogy a szebb épületben oldja 
meg, úgyhogy a régi, 1960-as évek-
ben épült kollégiumi épületet alakí-
tottuk át ÁNTSZ, Földhivatal, és ha-
sonló irodák elhelyezésére.

Ez a kivitelezés most a nyáron in-
dult be sikeres közbeszerzés után. 

Turi Attila: A Makói Városi Fürdő ösz-
szetett létesítmény. Van benne gyó-
gyászati szárny, wellness-részleg, él-
ményfürdő, gyerekvilág, minden, ami 
ahhoz szükséges, hogy egy egész na-
pot eltöltsön benne egy család. Ez az 
összetett épület összetett tervezést is 
jelentett. Konkrétan: ennek emblema-
tikus, középső részét Makovecz Imre 
mesterem tervezte, és nekem jutott 
tulajdonképpen a száraz feladatrész, 
amit én nagyon szerettem és élvez-
tem. Ez pedig a wellness. Azért mon-
dom, hogy száraz, mert a wellness 
épületrész tulajdonképpen kis helyi-
ségek, helyiségcsoportok egyvelege, 
nem túl attraktív rész. Talán a gyerek-
világ-rész lóg ebből ki. Amúgy is a te-
lepítésből következően ez az épület-
rész az, amely fölvezeti a főbejáratot, 
és a főbejárat mögött föltárulkozó 
attraktív nagy kupolarészt. Tehát itt 
tulajdonképpen egy eklektikus, kicsit 
visszafogott térfalat igyekeztünk ki-
alakítani, amely egyfajta bővülete a 
Marcibányi térnek, amely ezzel a be-
ruházással együtt szintén megújul.
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vítsük. Ez a tornacsarnok több funkció-
ra is készült, a városnak ugyanis nincs 
egy olyan nagyobb jellegű tere, ahol 
a helyi kézilabdacsapat ver senyszerű 
mérkőzéseket játszhatna.

A gimnázium bővítése után ez 
már kb. 10 évvel készült el. Kaptunk 
egy újabb megbízást, a szomszéd tel-
ken volt az úgynevezett Mező Imre 
Kollégium, ami már évek óta üresen 
állt. A fürdő bővítése kapcsán a köz-
igazgatási hivataloknak új épületet 
kellett keresni, és a városvezetés arra 
jutott, hogy a szebb épületben oldja 
meg, úgyhogy a régi, 1960-as évek-
ben épült kollégiumi épületet alakí-
tottuk át ÁNTSZ, Földhivatal, és ha-
sonló irodák elhelyezésére.

Ez a kivitelezés most a nyáron in-
dult be sikeres közbeszerzés után. 

Turi Attila: A Makói Városi Fürdő ösz-
szetett létesítmény. Van benne gyó-
gyászati szárny, wellness-részleg, él-
ményfürdő, gyerekvilág, minden, ami 
ahhoz szükséges, hogy egy egész na-
pot eltöltsön benne egy család. Ez az 
összetett épület összetett tervezést is 
jelentett. Konkrétan: ennek emblema-
tikus, középső részét Makovecz Imre 
mesterem tervezte, és nekem jutott 
tulajdonképpen a száraz feladatrész, 
amit én nagyon szerettem és élvez-
tem. Ez pedig a wellness. Azért mon-
dom, hogy száraz, mert a wellness 
épületrész tulajdonképpen kis helyi-
ségek, helyiségcsoportok egyvelege, 
nem túl attraktív rész. Talán a gyerek-
világ-rész lóg ebből ki. Amúgy is a te-
lepítésből következően ez az épület-
rész az, amely fölvezeti a főbejáratot, 
és a főbejárat mögött föltárulkozó 
attraktív nagy kupolarészt. Tehát itt 
tulajdonképpen egy eklektikus, kicsit 
visszafogott térfalat igyekeztünk ki-
alakítani, amely egyfajta bővülete a 
Marcibányi térnek, amely ezzel a be-
ruházással együtt szintén megújul.

A riportfilm készítői • rendező: Erdélyi 
Gábor • forgatókönyv: Makovecz Imre 
• gyártásvezető: Kuli László • ope ratőr: 
Tarnai László • hangmérnök: Schnei-
der Róbert • zene: ACTUS • grafika: 
Gruber Henriett




