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Az 1992-es Sevillai Világkiállítás ma-
gyar pavilonjának látogatói a perzselő 
forróságból barlangszerű, sötét, ka-
tedrálisok nagy ívben hajló, impozáns 
mennyezetét idéző térbe léptek. Kö-
zepén ott állt a magyar síkságról érke-
ző fa csupaszon, üvegtalajba ültetve, 
hogy gyökerei, melyek akkorára nyúl-
tak, mint a korona maga, láthatóvá 
váljanak. A 75 évesen elhunyt magyar 
építész, Makovecz Imre alkotása, akit 
a 20. század egyik legkiemelkedőbb 
és mélyen politikai szemléletű építé-
szei között tartanak számon. A kom-
munista rezsim 1990-es bukásakor 
megbízott építész Expo-pavilonja egy 
csapásra az újra megtalált magyar sza-
badság jelképévé vált. Makovecz la-
boratóriumi technikus (asz talos – a 
szerk.) fiaként, 1935-ben született Bu-
dapesten. Műegyetemi hallgatóként 
részt vett a levert 1956-os forradalom-
ban és börtönbüntetésre ítélték. Sza-
badulását követően minden alkalmat 
megragadott, hogy a kommunista 
rezsimmel szembeszegüljön, az pedig 
mindent elkövetett, hogy marginali-
zálja őt, nem sok sikerrel. Pályafutását 

– az 1960-as években rendelkezésre álló 
egyetlen lehetőségnek megfelelően 

– állami építészeti irodákban, középü-
letek tervezésével kezdte. 

Nevet expresszív, plasztikus szerke-
zeteinek sorával, köztük a Bodrog 
áru házzal (1969) és számtalan inven-
ciózus étteremmel szerzett magának. 
Mind kísérlet volt arra, hogy szembe-
szálljon a rendszerépítés akkori trend-
jére jellemző előregyártással, azzal az 
építészeti tömegtermeléssel, melynek 
átvételére a Szovjetunió ösztönözte 
Magyarországot. Makovecz hevesen 

tiltakozott az univerzalizáló törekvések 
ellen, mert hitte, hogy egy-egy terv 
csakis a táj és a népi emlékezés viszo-
nyában nyerheti el értelmét. 

1975-ben egy kis ravatalozó kápolnát 
tervezett Budapesten, amelytől első 
ránézésre eláll az ember lélegzete. A 
belső tér egy bestia bendőjéhez ha-
sonlatos – talán utalás Jónás cetjének 
bendőjére –, a ravatal felett hullámzó 
gerincből íves fabordák szállnak alá. 
Minden egyes borda közé embersze-
rű ülést faragtak, arccal és karral, mint-
ha a kápolnát kísérteties alakok laknák. 
Épületeink ősi, gyakran sötét atmoszfé-
rát idéznek, mondta, régen holtak mor-
molása sejlik át a falakon. Addigra a 
hatóságok gyanakvó tekintete építé-
szetében nacionalista lázadást látott, 
amit nem tűrhetett tovább. 1977-ben 
szó szerint az erdőségekbe száműzték. 
Hegyi kempinget tervezni küldték, 
ab ban a hiszemben, hogy onnan nem 
árthat. Tévedtek. A hatóságok szemé-
től távol Makovecz hozzálátott népi 
motívumokat és organikus építészeti 
formákat ötvöző, sajátos formanyel-
vének kidolgozásához. Ezt részben 
példaképe, az osztrák filozófus és ter-
vező Rudolf Steiner, részben Frank 
Lloyd Wright inspiráló munkássága, 
részben saját képzelőereje ihlette. Evi-
lági szerkezetek – toalettblokkok, pik-
nik-menedékek váltak a plasztikai 
szim bolizmus tanulmányaivá, sasokat, 
bivalyokat, jurtákat idéző formák az 
évezreddel ezelőtt ideérkező magya-
rok múltjának távlatában.

Így vonzotta maga köré és képezte 
fiatal tanoncok egy csoportját, akik 
tit kos összejöveteleken tanulták a saját 
kezű építés és az elnyomott kultúra 

megértésének fogásait. Ez az iskola 
túléli őt. Megbízásokat fogadott el fal-
vak közösségi épületeinek megterve-
zésére, melyek az állami támogatású 
tömbökkel szemben adtak helyi iden-
titást a településeknek. Fákat használt 
pillérek gyanánt, cserépfedésű, hul-
lámzó fatetőket, hogy eképp segítse 
a népi kultúra, emlékezet és a polgári 
létforma újbóli összefonódását. 

Paksi templomát a múlt század leg-
meglepőbb és legmegindítóbb épü-
letei között tartják számon. Palapáncél-
ba öltözött, pikkelyes fenevad, nyíltan 
szexuális bejárattal, hármas tornyán 
nap, hold és feszület szimbólumokkal. 
Félig pogánynak, félig kereszténynek, 
szimbolizmussal mélyen átitatott épü-
letnek tetszik. Mire a templomot befe-
jezték, 1990-re, a kommunizmus ösz-
szeomlott. Makoveczet nemzeti hőssé 
kiáltották ki. Ő azonban úgy vélte, a 
kommunizmus okozta pusztítás a fo-
gyasztói társadalom globalizáló gőz-
hengerének dübörgésében visszhang-
zik tovább. Figyelmét a multinaciona-
litás, valamint a politika és pénz kor-
rupciója felé fordította. Munkájának 
szüksége volt az ellenállás fókuszára. 
Újabb épületeiből, bár meghökken-
tők, hiányzik a korábbi munkák forra-
dalmi hatása. Vidékfejlesztő munkála-
tokra mindig készen vállalt el a falvak-
ban olcsón, vagy díjazás nélkül terve-
zési munkákat. Az elmúlt évben nehéz 
helyzetbe sodródott: fel kellett lépnie 
ügyfelei ellen, akik még szerény szám-
láira sem fizettek. Ellentétben sok si-
keres kortársával, Makovecz számára 
érdektelen maradt a globális szuper-
sztár szerep – mindig is túlságosan 
ra gaszkodott a magyar tájhoz és nyelv-
hez. Plasztikus, szimbolikus stílusa 
egy szerre tette nemzetközi inspirációt 
adó és lefordíthatatlan jelenséggé. 
Köl tői, karizmatikus, a végtelenségig 
nagylelkű és hajthatatlan volt, sajáto-
san magyar, és egy igazán nagyszerű 
ember. Felesége, Marianne, és három 
gyermeke gyászolja.
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