
F a c a d e  o f  t h e  y e a r

“Facade of the year” is a nationwide competition sponsored by Baumit. In 2014, the jury cast their vote 
for the best architectural works in five categories.  One of the winners was a condominium in Tokaj. 
Renovated by András Füzes, the building was expanded with a side-wing and a second floor. In szentendre, 
Péter Borbás reconstructed his own home according to the criteria of reusability, durability, traditionalism 
and modernity. The expansion plans of the public library in nagymaros were prepared by Andrea Robogány.  
As a part of these plans, the facade was renovated to its original design.

A nagymarosi könyvtár épülete a Váci 
utca és a Fő tér sarkán helyezkedik el.  

A több mint százéves épület eredetileg 
étteremnek épült. A háború után való-
színűleg számos átalakításon esett át,  
a Városi Könyvtár 20 éve működik falai 
között. Az átalakítások során a főpárkány 
kivételével az összes vakolatdíszt eltávo-
lították. A belső tereket sok kis helyiségre 
szabdalták fel, a sarki és a Váci utca felőli  
bejáratot megszüntették, jelenleg csak a 
kapuáthajtón keresztül lehet bemenni.  
Az itt tárolt dokumentumok egyre növekvő 
száma miatt elkerülhetetlenné vált a bőví-
tés. Erre az egyetlen lehetőség az eredeti-
leg földszintes épület tetőterének kihasz-
nálása volt.

Az átalakított földszinten megmaradt  
a könyvtár közforgalmú funkciója, a szük-
séges kiszolgálóegységeket, az irodát 
és a raktárt a tetőtérben helyeztük el.  

Az épület utcai homlokzatát korabeli fotó 
alapján eredeti állapotában állítottuk vissza.  
Az egykor befalazott sarok felőli főbejára-
tot újra megnyitottuk. Az új tetőtéri abla-
kok kialakításukban illeszkednek az épület 
architektúrájához. 
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Makovecz – Rajzok címmel a Mester 50 szabadkézi rajzából nyílt kiállítás  a berlini műszaki egyetem építészeti múzeumában 
(Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin)  november 20-án, a Collegium Hungaricum kulturális intézet és a Magyar 
Művészeti Akadémia (MMA) szervezésében. A kiállítást, amely 2015. január 29-ig tekinthető meg, Makovecz Imre tanítványa, Csernyus 
Lőrinc   kurátor nyitotta meg. A Belgrádi Magyar Intézetben november 6-tól 27-ig „…összekötni az eget és a földet…” címmel rendez-
tek kiállítást a Mester 30 szabadkézi rajzából, szintén a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával, amelyet tanítványa, Turi Attila   
akadémikus, a kiállítás kurátora nyitott meg. Az elhangzott megnyitó beszédeket az alábbiakban adjuk közre.

Berlin felett az ég… …összekötni az eget és 
a földet…
A Makovecz Imre rajzaiból álló kiállítás 
megnyitójának apropóján több gondo-
lat is eszembe jutott. Elsőként Berlin és 
Imre kapcsolatán tűnődtem. Van-e ilyen, 
és hogyan köthető a kiállított rajzokhoz? 
És rögtön két név jutott az eszembe: Karl 
Blossfeldt és Wim Wenders. Karl Blossfeldt, 
az autodidakta fényképész, szobrász,  
modellező, a berlini Kunstgewerbeschule 
egykori tanára kizárólag oktatási célokra 
készített növényfotói először 1926-ban 
kerültek ki a berlini Staatschulefürfreie 
und angewandte Kunst falai közül Karl 
Nierendorf galériájába. 1928-ban jelent 
meg a 2001-ben a „The Book of 101 Books” 
közé választott Urformen der Kunst  
(A művészet ősformái) című könyve. Soro-
zatai azonban nem az eredetileg a művé-
szeti oktatásra szánt helyükön hoztak el-
ismerést számára, hanem egyedi technikai 
kivitelezésükön keresztül egy merőben új 
képszemléletet hordozó fotográfiaszéria-
ként arattak elsöprő sikert. Kiléptek abból 
a meglehetősen szűk körből, ahová rendel-
tettek, és sokkal nagyobb hatást fejtettek 
ki, mint amilyet alkotójuk valaha is elkép-
zelhetett volna. Blossfeldt mintegy 35 éven 
keresztül nem csinált egyebet, mint hogy 
növényi formákat gyűjtött és rögzített a 
fotográfia eszközével. Saját készítésű ka-
merájával növényi preparátumok ezreit 
fotózta le azonos környezetben és azonos 
paraméterekkel. A sokszoros (a háromszo-
rostól a negyvenötszörösig terjedő) nagyí-
tással, semleges háttér előtt, szórt fény-
ben rögzített szárakat, leveleket, virágokat 
és virágzatokat úgy készítette elő, hogy 
lemetszette azokat a felesleges hajtáso-
kat és kinövéseket, amelyek akadályozták 
volna a tiszta formák manifesztálódását. 

A nagyítások, a szimmetria vezették el 
Makovecz Imrét Blossfeldt képein keresz-
tül a lehetett volna Atlantiszába. Ahol 
a növény, az ember és az épület között 
bonyolult, de megtörténhetett volna kap-
csolatrendszer alakul ki. Hogyan lesz egy 
rügyező, leveleit bontó növényi lényből 
Atlantisz tornya? Milyen az, amikor az em-
berlénynek levél szárnya és levél feje lesz? 
A válaszokat maguk a rajzok adják meg.

Berlin fölött az ég
(Der Himmel über Berlin)
„Történetem hősei angyalok. Igen, munka 
nélküli őrangyalok, akik a háború befeje-
zése óta Berlinben tevékenykednek, ahogy 
az Úristen így hátrahagyta őket. Azután 
egy szép napon az egyik angyal szerelmes 
lesz. Találkozik egy trapézművésznővel, aki 

cirkuszban lép fel, angyalszárnyacskákkal 
a ruháján. Ezt nagyon mulatságosnak  
találja, és nagyon tetszik neki ez a 
lány. De ahhoz, hogy beleszerethessen,  
halandóvá kell válnia, mint minden földi 
lénynek. Nehéz elhatározás előtt áll...” 
(Wim Wenders)
Az angyalok, Damiel és Cassiel megfi-
gyelőkként járnak a világban, főként  
Berlinben. Mint megfigyelők nem tudnak  
beavatkozni az emberek életébe, azok 
nem is látják őket, azonban képesek ins-
pirálni az embereket, és új életerőt adni.  
A vágy, hogy részt vegyen a halandók életé-
ben, olyan erős Damielben, hogy hajlandó  
lemondani a halhatatlanságról is.

Csodálatos történet ez a lehetetlen valóra  
válásáról, az álmok megvalósulásáról,  
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Makovecz Imre nagy utazó… Sosemvolt, de 
valóságos világok vándora, a megtörtént és 
megtörténhetett volna „elágazó ösvények 
kertjének” zarándoka. Rajzai tájképek, 
melyek egybeolvasztják a létesülés épít-
ményeit és lényeit a nem létesült domb-
jaival, erdőivel. Ahol a Grand Canyon és 
Externsteine sziklái a lehetett volna vagy 
volt örvénylő körforgásában, egybefonódó 
világában épületekké elevenednek, ahol 
az entrópia megfordul, s láthatóvá válik a 
formaszellemek dinamikája, a tektonikus 
hierarchiája.
Hol, s hogyan keletkezik a rajz? Mélyen 
hazug, de egyszerre igaz a közkeletű mon-
dat: az építész (művész) megálmodja há-
zát (művét, alkotását). E mondatban − a 
korunkra jellemző felszínesség mellett 
− mégis van egy pontos utalás a keletke-
zés helyére, arra a világra, mely odaát van, 
nevezzük bárminek is: nem kauzálisnak, 
ideának, álomnak, transzcendensnek vagy 

isteninek. Aki tervez, alkot, akit kicsiny 
inasként megérintett egyszer is a Hatal-
mas műhelyének faforgácsillatú levegője, 
az tudja, milyen esendő, gyönyörűen szá-
nalmas minden létesülés, mellyel az ember 
saját képére formálja a mindenütt jelen 
lévő Teremtő világát, s teszi mégis, mert ez 
sorsa: a soha nem tökéletesben kifejezni az 
örök Igét. Az álomban azonban megéljük a 
makulátlan világot, s felriadtunkban, mikor 
az angyal szárnyának suhanását is hallani 
véljük, kétségbeesetten idézzük fel a leraj-
zolhatatlan várost, az Aranykor tökéletes 
házát, mert megköt bennünket az anyag, 
megakadunk az ajtó kiváltó gerendájában. 
De megmarad valami, amit hangulatnak hí-
vunk, s amit − szóképe is jelzi − leginkább 
egy bensőnket kitöltő, kezünket bizserge-
tő, lelkünket rezdítő hang-ként élünk meg. 
Ez a hang járja át érzékeinket, mozdítja 
kezünket, amikor úgy döntünk, másoknak 
is megmutatjuk a valóságot, a mennyei 
várost, melyben sétáltunk. Leülünk hát, 
és papírra vetjük, hogy társainknak az épí-
tésben útmutatót adjunk, hogyan kerüljön 
tégla téglára, növekedjék zömök oszlop-
ból sudár tető. Kényszerű kitérőt teszünk, 
mindezt azért a mindent átható hangért, 
amely minden ház lényege, mely egyívású 
a Teremtő igéjével, s melyet mi, létünk ha-
tárai közé szorítottak, csak megfagyott mu-
zsikaként foghatunk fel. 
A Mesternek vannak rajzai, melyek nem a 
közvetlen megvalósulás, a testet öltés szán-
dékával készültek, vagy legalábbis mi így 
érezzük. Fantáziálásnak, képzelgésnek látjuk, 
holott ugyanolyan valóságosak, mint tervrajz-
zá merevedett társaik. Programrajzok ezek, 
az elíziumi mező távlati képei, a reneszánsz 
festmények hátterének rokonai, melyek a 
főtémától rejtve valóságosnak tetszenek, 
de inkább a mennyei Jeruzsálem képének 
tűnnek. Szemléletükben, nézőpontjukban 
inverz rokonai Piranesi három enyészpontos 
börtönrajzainak, ahogy Atlantisz rajzainak lá-
tomását fedezhetjük fel Francesco del Corsa 
Vénusz-képének hátterében. 

„Kezdettől azt az egy épületet szerettem 
volna megépíteni, amely az emberiség kez-
dete előtt már állt a világban, a kezdetek 
világában, mint sugárzó, valóságos kép, 
igazi otthon, az Aranykor eleven háza” − 
vallja a Mester ars poeticájában. „Mintha 
valahol másutt is lettem volna” − írja egyik 
rajzának szélére. Vázlatai, tervei, tájképei 
szélén ábrák, írások, versek találhatók.  
Az ismeretlen, de mégis ismerős tájra  
rácsodálkozó utazóként a művész minden 
kifejezőeszközt megragad, hogy bepillan-
tást engedjen nekünk az „odaát-világba”.

Képzelet vagy valóság, ami a rajzokon  
megjelenik? El kell döntenünk, hogy  
tekintünk a papírba ragadt alkotásokra, 
ha tetszik, kívülről, vagy megmerítkezve 
hangulatukban. Makovecz Imre szenve-
délyes utazó – bár világéletében utálta 
a helyváltoztatást. Jegyzetfüzetével a 
preegzisztencia, a testet öltésre váró odaát 
világában vándorol, s megmutatja azokat 
a csírákat, melyeket nekünk, a képmásra 
teremtetteknek kell anyagba merítenünk, 
foglalatba zárni a mindent átható hangot, 
a teremtő Ige visszhangját. 

„Minden mű születésének sorrendje van. 
Először egy kép, és vele az egész minden 
részletére kiterjedő »hangulat« jelenik 
meg. Csak ezután jön a szerkezet vázlata, 
mindegy, hogy zenéről vagy építészetről 
beszélünk. A kép és a hangulat kidolgo-
zása a legapróbb részletekig belemerül  
az anyagba. Egy mű távozása, pusztulása  
betartja keletkezésének sorrendjét − for-
dítva. Amikor az anyag megsemmisül, 
marad a kép és a hangulat. Hol van, hol a 
helye ezeknek, s hozzáférhető-e? Ez szem-
léleti kérdés. Igaz-e, hogy minden keletke-
zés alfája az IGE? Ha ez nem tisztázott, 
hanem vegyes, zavaros, nem érdemes foly-
tatni a keresést, nincs értelme a megértést 
erőltetni. Dönteni kell végleg.”

a meglepetésekről, a titkon mindig érzett 
sejtés testet öltéséről. Mert ha hiszünk az 
űrlényekben és az őslényekben, miért ne 
hihetnénk az angyalokban is?

Nem látjuk őket, csak érezzük, amint 
mellettünk ácsorognak, s belelátnak gon-
dolatainkba a metrón, a könyvtárban, a 
koncerten, azaz mindenhol. Hosszú kabát-
jukban szinte mozdulatlanságba meredve 
ismernek bennünket, ők, az egymáshoz is 
alig szólók, a figyelmet maguknak egyálta-
lán nem követelők.

Amikor Imre először látta a filmet, teljesen 
a hatása alá került. Az angyalok antropo-
morf ábrázolása már megjelent korábbi 
tervein, rajzain. Azonban ennyire ember-
szerűen, mint Wendersnél, még nem.

Berlin, szálloda- és konferencia-központ
1997-ben egy szálloda- és konferencia-
központot kellett terveznie Berlinbe egy tó 
partjára. A tervről így ír:
„Arra gondoltam, hogy egy sohasem volt 
brandenburgi kis utcát és terecskét hozok 
létre, egy igazi kisvárosi szituációt, amely 
azonban egészen finoman eltér az előké-
pektől, hogy olyan érzésem legyen: ez szin-
te teljesen olyan, de mégse. Ezért bontot-
tam fel az egész együttest kis egységekre, 

változó homlokzatokkal és tömegekkel, 
meg azért is, mert az erdőben nem akar-
tam a tipikus nyugat-európai szállodások 
által megkövetelt, középfolyosós nagy 
épületet építeni, mert agyonvágta volna a 
környezetét.”

Rajzok 2003
Növények, angyalok, meg nem valósult 
terv. Tulajdonképpen ez a kiindulási pont-
ja Makovecz Imre: Rajzok 2003 című al-
bumának, de ennél azért többről van szó. 
Makovecz Imre 1999-ben kezdett hozzá a 
rajzok elkészítéséhez. Mindig is foglalkoz-
tatta a tájak, a növények és az épületek 
szimbiózisa, amely valamilyen, az emberi al-
kotóerőnél nagyobb erő jelenlétét sugallta. 
A rajzaiban alkotta meg a múlt és jövő építé-
szetét. Előre és hátra közlekedett az időben 
és a tájban, a lehetett volna világában.

Vannak egyedi motívumok, amelyek idő-
ről időre megjelennek Makovecz tervein: 
egy-egy nem közvetlen építészeti funkciót 
hordozó elem, amely azonban az építész 
felfogása szerint a teljes körű kommuniká-
ció része: az épületben felbukkannak saját 
előzményeinek, vagy elpusztult, hajdan-
volt környezetének töredékei. Lenyomatok 
a táj sajátos építészeti hagyományaiból, 
esetleg különös metamorfózis: növényi 

vegetáció eredményeképpen átalakult 
formában. A természet sokféleképpen be-
hatol az épületbe, tájjellegű helyzeteket 
teremtve csupán egy-egy motívumával, 
eleven faként, amely szervesen beleépül 
a szerkezetbe, vagy kinyilatkoztatja szem 
elől rejtett tulajdonságait: a föld alatti ré-
tegek anyagát és jellegét, ősidők geológiai 
mozgásait őrző karakterét. A föld alatti vi-
lág nemcsak morfológiai képleteket vet a 
felszínre, hanem az elsüllyedt kultúrák em-
lékeit is. Rajzaiban összemosódnak a kint 
és bent fogalmai. A ház az építés antropo-
morf jelentéstartalmú szavaival felöltöz-
tetve válik valósággá. És nemcsak az ajtaja 
szárny tollakkal, hanem odabenn is angya-
lok vannak mint szék, szekrény, szentség-
tartó vagy egyszerűen: angyalszobor.

A növényi rügyek, kibomló levelek és  
virágok minden másnál erőteljesebben és 
szemléletesebben tükrözik a természetben 
rejlő formaerőket, erejüket és szépségü-
ket. Az Atlantisz-sorozat ezt a természe-
tes formaerőt nagyítja fel. Így a természet 
saját formái válnak építészeti léptékű ele-
mekké. Ezek a rajzok nem tervrajzokként 
születtek meg, bár a sorozat több lapja 
konkrét megbízásokhoz kötődik, és alakul 
át végül építészeti részletrajzokká. Egy-
úttal azonban az ember és természet, az 
épített és teremtett környezet viszonyá-
nak alapkérdéseit teszik fel, az építészet 
egész jövőjének legfontosabb kérdéseire 
utalnak: lesz-e elegendő erő, képesség, 
felismerés a természet formaalkotó erőivel 
együttműködni? Mert csak annak az építé-
szetnek van létjogosultsága, amely képes 
belül felfedezni és megérteni az álomképet 
létrehozó szellemi erőket, és azt tudja a 
külső világban is megjeleníteni. 

Van egy beavatási szertartás jellege az agy, 
a kéz, a ceruza és papír kapcsolatának.  
Ez nem pótolható a számítógép virtuális 
világával. Makovecz Imre birtokában volt 
ennek az ősi tudásnak. Nála az Idő egyik 
szinonimája a Kortalanság. Rajzai nem a 
magyar, nem az európai, hanem az egyete-
mes kultúra részei.

Csernyus Lőrinc

Makovecz Imre rajzai 
Turi Attila
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Makovecz Imre nagy utazó… Sosemvolt, de 
valóságos világok vándora, a megtörtént és 
megtörténhetett volna „elágazó ösvények 
kertjének” zarándoka. Rajzai tájképek, 
melyek egybeolvasztják a létesülés épít-
ményeit és lényeit a nem létesült domb-
jaival, erdőivel. Ahol a Grand Canyon és 
Externsteine sziklái a lehetett volna vagy 
volt örvénylő körforgásában, egybefonódó 
világában épületekké elevenednek, ahol 
az entrópia megfordul, s láthatóvá válik a 
formaszellemek dinamikája, a tektonikus 
hierarchiája.
Hol, s hogyan keletkezik a rajz? Mélyen 
hazug, de egyszerre igaz a közkeletű mon-
dat: az építész (művész) megálmodja há-
zát (művét, alkotását). E mondatban − a 
korunkra jellemző felszínesség mellett 
− mégis van egy pontos utalás a keletke-
zés helyére, arra a világra, mely odaát van, 
nevezzük bárminek is: nem kauzálisnak, 
ideának, álomnak, transzcendensnek vagy 

isteninek. Aki tervez, alkot, akit kicsiny 
inasként megérintett egyszer is a Hatal-
mas műhelyének faforgácsillatú levegője, 
az tudja, milyen esendő, gyönyörűen szá-
nalmas minden létesülés, mellyel az ember 
saját képére formálja a mindenütt jelen 
lévő Teremtő világát, s teszi mégis, mert ez 
sorsa: a soha nem tökéletesben kifejezni az 
örök Igét. Az álomban azonban megéljük a 
makulátlan világot, s felriadtunkban, mikor 
az angyal szárnyának suhanását is hallani 
véljük, kétségbeesetten idézzük fel a leraj-
zolhatatlan várost, az Aranykor tökéletes 
házát, mert megköt bennünket az anyag, 
megakadunk az ajtó kiváltó gerendájában. 
De megmarad valami, amit hangulatnak hí-
vunk, s amit − szóképe is jelzi − leginkább 
egy bensőnket kitöltő, kezünket bizserge-
tő, lelkünket rezdítő hang-ként élünk meg. 
Ez a hang járja át érzékeinket, mozdítja 
kezünket, amikor úgy döntünk, másoknak 
is megmutatjuk a valóságot, a mennyei 
várost, melyben sétáltunk. Leülünk hát, 
és papírra vetjük, hogy társainknak az épí-
tésben útmutatót adjunk, hogyan kerüljön 
tégla téglára, növekedjék zömök oszlop-
ból sudár tető. Kényszerű kitérőt teszünk, 
mindezt azért a mindent átható hangért, 
amely minden ház lényege, mely egyívású 
a Teremtő igéjével, s melyet mi, létünk ha-
tárai közé szorítottak, csak megfagyott mu-
zsikaként foghatunk fel. 
A Mesternek vannak rajzai, melyek nem a 
közvetlen megvalósulás, a testet öltés szán-
dékával készültek, vagy legalábbis mi így 
érezzük. Fantáziálásnak, képzelgésnek látjuk, 
holott ugyanolyan valóságosak, mint tervrajz-
zá merevedett társaik. Programrajzok ezek, 
az elíziumi mező távlati képei, a reneszánsz 
festmények hátterének rokonai, melyek a 
főtémától rejtve valóságosnak tetszenek, 
de inkább a mennyei Jeruzsálem képének 
tűnnek. Szemléletükben, nézőpontjukban 
inverz rokonai Piranesi három enyészpontos 
börtönrajzainak, ahogy Atlantisz rajzainak lá-
tomását fedezhetjük fel Francesco del Corsa 
Vénusz-képének hátterében. 

„Kezdettől azt az egy épületet szerettem 
volna megépíteni, amely az emberiség kez-
dete előtt már állt a világban, a kezdetek 
világában, mint sugárzó, valóságos kép, 
igazi otthon, az Aranykor eleven háza” − 
vallja a Mester ars poeticájában. „Mintha 
valahol másutt is lettem volna” − írja egyik 
rajzának szélére. Vázlatai, tervei, tájképei 
szélén ábrák, írások, versek találhatók.  
Az ismeretlen, de mégis ismerős tájra  
rácsodálkozó utazóként a művész minden 
kifejezőeszközt megragad, hogy bepillan-
tást engedjen nekünk az „odaát-világba”.

Képzelet vagy valóság, ami a rajzokon  
megjelenik? El kell döntenünk, hogy  
tekintünk a papírba ragadt alkotásokra, 
ha tetszik, kívülről, vagy megmerítkezve 
hangulatukban. Makovecz Imre szenve-
délyes utazó – bár világéletében utálta 
a helyváltoztatást. Jegyzetfüzetével a 
preegzisztencia, a testet öltésre váró odaát 
világában vándorol, s megmutatja azokat 
a csírákat, melyeket nekünk, a képmásra 
teremtetteknek kell anyagba merítenünk, 
foglalatba zárni a mindent átható hangot, 
a teremtő Ige visszhangját. 

„Minden mű születésének sorrendje van. 
Először egy kép, és vele az egész minden 
részletére kiterjedő »hangulat« jelenik 
meg. Csak ezután jön a szerkezet vázlata, 
mindegy, hogy zenéről vagy építészetről 
beszélünk. A kép és a hangulat kidolgo-
zása a legapróbb részletekig belemerül  
az anyagba. Egy mű távozása, pusztulása  
betartja keletkezésének sorrendjét − for-
dítva. Amikor az anyag megsemmisül, 
marad a kép és a hangulat. Hol van, hol a 
helye ezeknek, s hozzáférhető-e? Ez szem-
léleti kérdés. Igaz-e, hogy minden keletke-
zés alfája az IGE? Ha ez nem tisztázott, 
hanem vegyes, zavaros, nem érdemes foly-
tatni a keresést, nincs értelme a megértést 
erőltetni. Dönteni kell végleg.”

a meglepetésekről, a titkon mindig érzett 
sejtés testet öltéséről. Mert ha hiszünk az 
űrlényekben és az őslényekben, miért ne 
hihetnénk az angyalokban is?

Nem látjuk őket, csak érezzük, amint 
mellettünk ácsorognak, s belelátnak gon-
dolatainkba a metrón, a könyvtárban, a 
koncerten, azaz mindenhol. Hosszú kabát-
jukban szinte mozdulatlanságba meredve 
ismernek bennünket, ők, az egymáshoz is 
alig szólók, a figyelmet maguknak egyálta-
lán nem követelők.

Amikor Imre először látta a filmet, teljesen 
a hatása alá került. Az angyalok antropo-
morf ábrázolása már megjelent korábbi 
tervein, rajzain. Azonban ennyire ember-
szerűen, mint Wendersnél, még nem.

Berlin, szálloda- és konferencia-központ
1997-ben egy szálloda- és konferencia-
központot kellett terveznie Berlinbe egy tó 
partjára. A tervről így ír:
„Arra gondoltam, hogy egy sohasem volt 
brandenburgi kis utcát és terecskét hozok 
létre, egy igazi kisvárosi szituációt, amely 
azonban egészen finoman eltér az előké-
pektől, hogy olyan érzésem legyen: ez szin-
te teljesen olyan, de mégse. Ezért bontot-
tam fel az egész együttest kis egységekre, 

változó homlokzatokkal és tömegekkel, 
meg azért is, mert az erdőben nem akar-
tam a tipikus nyugat-európai szállodások 
által megkövetelt, középfolyosós nagy 
épületet építeni, mert agyonvágta volna a 
környezetét.”

Rajzok 2003
Növények, angyalok, meg nem valósult 
terv. Tulajdonképpen ez a kiindulási pont-
ja Makovecz Imre: Rajzok 2003 című al-
bumának, de ennél azért többről van szó. 
Makovecz Imre 1999-ben kezdett hozzá a 
rajzok elkészítéséhez. Mindig is foglalkoz-
tatta a tájak, a növények és az épületek 
szimbiózisa, amely valamilyen, az emberi al-
kotóerőnél nagyobb erő jelenlétét sugallta. 
A rajzaiban alkotta meg a múlt és jövő építé-
szetét. Előre és hátra közlekedett az időben 
és a tájban, a lehetett volna világában.

Vannak egyedi motívumok, amelyek idő-
ről időre megjelennek Makovecz tervein: 
egy-egy nem közvetlen építészeti funkciót 
hordozó elem, amely azonban az építész 
felfogása szerint a teljes körű kommuniká-
ció része: az épületben felbukkannak saját 
előzményeinek, vagy elpusztult, hajdan-
volt környezetének töredékei. Lenyomatok 
a táj sajátos építészeti hagyományaiból, 
esetleg különös metamorfózis: növényi 

vegetáció eredményeképpen átalakult 
formában. A természet sokféleképpen be-
hatol az épületbe, tájjellegű helyzeteket 
teremtve csupán egy-egy motívumával, 
eleven faként, amely szervesen beleépül 
a szerkezetbe, vagy kinyilatkoztatja szem 
elől rejtett tulajdonságait: a föld alatti ré-
tegek anyagát és jellegét, ősidők geológiai 
mozgásait őrző karakterét. A föld alatti vi-
lág nemcsak morfológiai képleteket vet a 
felszínre, hanem az elsüllyedt kultúrák em-
lékeit is. Rajzaiban összemosódnak a kint 
és bent fogalmai. A ház az építés antropo-
morf jelentéstartalmú szavaival felöltöz-
tetve válik valósággá. És nemcsak az ajtaja 
szárny tollakkal, hanem odabenn is angya-
lok vannak mint szék, szekrény, szentség-
tartó vagy egyszerűen: angyalszobor.

A növényi rügyek, kibomló levelek és  
virágok minden másnál erőteljesebben és 
szemléletesebben tükrözik a természetben 
rejlő formaerőket, erejüket és szépségü-
ket. Az Atlantisz-sorozat ezt a természe-
tes formaerőt nagyítja fel. Így a természet 
saját formái válnak építészeti léptékű ele-
mekké. Ezek a rajzok nem tervrajzokként 
születtek meg, bár a sorozat több lapja 
konkrét megbízásokhoz kötődik, és alakul 
át végül építészeti részletrajzokká. Egy-
úttal azonban az ember és természet, az 
épített és teremtett környezet viszonyá-
nak alapkérdéseit teszik fel, az építészet 
egész jövőjének legfontosabb kérdéseire 
utalnak: lesz-e elegendő erő, képesség, 
felismerés a természet formaalkotó erőivel 
együttműködni? Mert csak annak az építé-
szetnek van létjogosultsága, amely képes 
belül felfedezni és megérteni az álomképet 
létrehozó szellemi erőket, és azt tudja a 
külső világban is megjeleníteni. 

Van egy beavatási szertartás jellege az agy, 
a kéz, a ceruza és papír kapcsolatának.  
Ez nem pótolható a számítógép virtuális 
világával. Makovecz Imre birtokában volt 
ennek az ősi tudásnak. Nála az Idő egyik 
szinonimája a Kortalanság. Rajzai nem a 
magyar, nem az európai, hanem az egyete-
mes kultúra részei.

Csernyus Lőrinc

Makovecz Imre rajzai 
Turi Attila
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