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Gerle János interjúja Ekler Dezscível

(1994 április 23.)

E kler Dezscí: Igazat adok Kampis Miklósnak, hogy 
nem könnyű meghatározni a szerves építészet mibenlétét, s 
hogy legkevésbé szabad ezt fogalmi osztályozással tenni. 
Talán érdemesebb volna először azt megvizsgálni; milyen a 
nem szerves építészet. Úgy is mondhatnám, nem szerves 
építészet az, amelyik nem nyit menekülési lehetőségeket a 
mai világ szorításából. A nem szerves építészet napi építé
szet; a mai rendszer ipari és pénzügyi technokráciájának 
közvetlen kiszolgálója. Ezen túlmenően autonómiával és 
közvetlen iniciatívákkal nem rendelkezik. A szerves építé
szet körébe azok a kezdeményezések, az a hozzáállás, az a 
stratégia tartoznak, amelyek megpróbálnak túlnézni a mai 
világon; amelyek megpróbálnak az odaátnak, a mai világ 
várható összeomlása után következő új világnak dolgozni; 
amelyek egy új világot készítenek elő. Ebben az értelemben 
a szerves építészet ellenzéki építészet, és szerepe e tekin
tetben nem sokat változott a régebben elfoglalthoz képest. 
Alapvetően tehát világnézeti kérdésről van szó és nem stí
lusbeli vagy politikai kérdésről. Aztán hogy ezen belül a 
szerves építészetnek milyen árnyalatai, sekéíyesebb vagy 
átgondoltabb, eredetibb vagy kevésbé eredeti változatai 
vannak, ez más kérdés.

G erle János: Nyilván az a kulcskérdés, hogy megha
tározható-e a világnézeteknek egy köre, ami a szerves épí
tészethez kötődik, hiszen világnézet a technokrata szemlélet 
is. Hogyan lehetne- csokorba kötni azokat a világnézeteket, 
melyeknek az eredménye meg tud jelenni a szerves építé
szetben? Például a bioépítészetnek sok olyan környezetvédő 
vonása van, amelyek belekötődnek a technokrata világ- 
szemlélet leplezett világába; a másik oldalon vannak példák 
a high-tech alkalmazására a szerves építészet körén belül -  
Pietilá munkáira gondolok, aki kézműves technológiát va
lósít meg a legmagasabb ipari szinten. Talán úgy lehetne 
összegezni, hogy van valami, a világnézettől is független, 
nem materiális elem; kötődhet valamilyen valláshoz, vagy 
valamilyen ezoterikus ismerethez, de mindenesetre megra
gadható elemként jelen  van az építészetben valami, ami 
nem a fizikai világból származik. Akkor már csak az a kér
dés marad nyitva, hogy ez a fekete vagy a fehér mágia terü
letére tartozik-e.

Ekler Dezsó'; Végső soron arról van szó, ahogy mondod; fe
kete vagy fehér mágiáról. A szerves építészetben két kérdést 
látok döntőnek. Az egyik, hogy honnan van nézve az építé
szet? A szerves építészet -  tréfásan hangozhat -  odaátról 
van nézve, a lehetséges jobbik világból. Mivel onnan van 
nézve, a szerves építészet művelője máshogyan áll hozzá 
ahhoz a közeghez, amelyben dolgozik, és erősebb részvételi 
ambíciók jellemzik, talán nagyobb szociális érzékenység. A 
nem szerves építészet részvétlen, nem érez szánalmat a mai 
világban vergődő ember iránt, csak feladatot teljesít. A má
sik fontos aspektus, hogy milyen mértékben tudja spirituali-
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zálni az anyagot, amellyel dolgozik. Szervesebb anyag a vá
lyog, mint a kő, szervesebb a fa, mint a fém, és igy tovább,, 
van egy bizonyos hierarchiája az építőanyagoknak. A döntő 
mégis az, hogy az épületet tektonikai, statikai értelemben, a 
terek képzésében és kontextuális értelmében -  tehát hogy az 
épület hogyan helyezkedik el a környezetében -  mely spiri
tuális erő, milyen erős intuitív készség szervezi egységbe. A 
nem szerves építészet esetében érzékelhető, hogy elsősor
ban materiális jellegi" megfontolások, épületszerkezeti kon
venciók, stiláris előítéletek, divatok szervezik az épületeket.

G erle János: Hogy a részvétbői fakadó viselkedésnek 
stratégiai értelme legyen, ahhoz valamilyen módon értel
mezni kell ezt az ideútot. Nyilván másképpen gondolkodik 
valaki onnan, mint hogyha fejtetőig benne van. Ez volna a 
második témája a beszélgetésnek, hogy Te, mondjuk úgy: 
odaátról milyennek értelmezed ezt a világot.

Ekler Dezső: Úgy tapasztalom, hogy az emberek és a 
világ iránti részvét valóságosan akkor erősödik meg az em
berben, ha le tud számolni csomó vacak előítélettel és hie
delemmel, leginkább azzal, hogy ez a világ minden lehető 
világok legjobbika volna, hogy fejlődne, s hogy egyre jobbá 
válna. Az az érzésem, hogy az emberek leginkább azért 
szenvednek, mert ezekben a hiedelmekben vergődnek, mi
közben tapasztalják, hogy egyre rosszabb, és ez szórón- 
gással, kétségbeeséssel tölti el őket. Úgy gondolom, hogy ez 
a világ menthetetlenül a pusztulásba rohan; ez a romlás 
megállíthatatlan, s nagyon hamar valamiféle végzetes álla
potig jut. Ugyanakkor abban is hiszek, hogy a végzetes álla
pot után valami más következik, mert valami másnak kell 
következnie. így is meghatározható -  nagyon durván -  az 
odaát. Nos, odaátról nézve az ember a világ mai állapotáról 
merengve valóban csak részvétet tud érezni, és kétségbeesé
sét így tudja pozitív erővé változtatni.

Gerle János: A romlás miben érhető leginkább tetten, 
miben tapasztalod Te személyesen nap mint nap?

Ekler Dezső': Mindenben. Nincs olyan pontja az em
ber életének, amelyben ne ez a gyorsuló romlás volna 
tapasztalható... Bizonyosan mindenkiben élt a remény, hogy 
például a rendszerváltás után Magyarország mondjuk kör
nyezetbarát mintaállam lesz; okosabb lesz, és jobban oda
figyel majd arra a pusztításra, amely környezetünkben vég
bemegy. Mégis azt kell látnunk, hogy a pusztítás csak 
gyorsul, egyre vehemensebb és magállíthatatlanabb. Fanyű- 
vők országa lettünk. Soha ennyi fát Magyarországon ki nem 
vágtak, mint az elmúlt években, miközben egyre harsá
nyabb a környezetvédelmi propaganda. Ha az országot já 
rom, egyszerűen elkeseredem, hogy már a Kaposvár felé 
vezető úton is vágják a fasort; a szombathelyi-csornai úton 
már tavaly kivágták a nagy részét, de most jártam a héten 
Csongrád felé, és a kiskunfélegyházi gyönyörű fasorokat vé
gig elfektették. Nagyon jól látni, hogy a bele még véletlenül 
sem korhadt, poshadt a fáknak. Valamiféle kamu balesetvé
delmi duma lehet az indoka, hogy kivágják a fasorokat. Az 
erdőkről még nem is beszéltünk. Szerte az országban rabló- 
gazdálkodás folyik az erdőkkel Nagykállón a Harangodot 
letarolták, de vágják Zalában és Borsodban is. A privati
zálás alatt lévő erdészetek és TSZ-ek tömegével adják el a 
frissen megkaparintott erdőket tűzifának Dániába és Olasz
országba. A romlás eseteit kérdezed. Nincs olyan terület, 
ahol ne volna tapasztalható a leépülés. Nézd a gyerekek ál
lapotát. Feltűnő, hogy mennyire nem látszanak. Nincs he
lyük. Az utakról a szennyezés, a forgalom és a felnőttek 
játékszerei miatt kiszorultak; a kertek eltűntek. A gyerekek 
a szobákban kuksolnak és számítógépes játékokat nyomo
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gatnak. Társaságuk nincs, a szülőknek pedig nincs rájuk 
idejük. Technokratikus szellemben üzemeltetett iskolagyá
rakban nevelődnek, meg aljas üzleti érdekek szerint moz
gatott TV-n. Vagy vegyük azt, ahogy a magyar vidéken a 
családok házakat építenek és berendezkednek. Ha új családi 
házas telekosztást nézel, ahol túl kicsi telkeken tízesével- 
húszasával épülnek túl nagy, esetlegesen otromba házak, 
egy biztos: fát nem fogsz látni még a kész telepeken sem. 
Magyar férfi a háza építését úgy kezdi, hogy kivágja a fá
kat, ahogy a benzinkút építését is úgy kezdi, s  a legjobb 
esetben is aztán a végén tujákat ültet a kert szélére, ami már 
ugye a középosztálybeli gazdagságnak a jele. Benzinkutak- 
kal teleszórták az országot, ahogy a szemetünket is szét
szórjuk. Mégis, ha egy-egy hely sorsát nézed, úgy tűnik, a 
folyamat megállíthatatlan. Vegyünk például egy dunaparti 
ártéri erdőt, ahol először csak a kilátás miatt vágják ki a 
fákat, aztán beleszórják a szemetet és a sittet a Dunába. A 
madarak még bírják valameddig, de aztán megérkezik a 
szabadidőzök hulláma, megjelennek az autók, és furcsa mó
don nem a betonozott helyekre állnak, hanem a fűre, aztán 
kikopik a fű, aztán viszi a port meg a nylonzacskókat a szél, 
aztán megjelennek az építkezők, és vágják ki a fákat, stb. 
Ha a szabadidős hódítás már letarolta a tájat, akkor utakat 
kell építeni a szabadidőző tömegeknek, aztán autópályát és 
parkolókat és hozzá áruházakat. Hiszen a szabadidő ma a 
legfontosabb munkatevékenység. Döbbenetes, ahogy a hét
végeken a városokból kirajzó, kimenekülő családok nekiáll- 
nak szabadidőt fogyasztani. Áldozatot nem kímélve mér
hetetlen pénzt és energiát ölnek bele ebbe a tevékenységbe, 
a nylonrucikba, adidas cipellőkbe, műanyag székekbe és 
amerikai dzsipekbe, jet-ski-kbe, motorcsónakokba. Csak 
tárgyak tucatjával és motorokkal tudják végrehajtani a sza
badidős tevékenységüket: fűnyíró gépekkel, fúrókkal, leve
gőt sűrítő apparátokkal, szúnyogirtó berendezésekkel, ordító 
rádiókkal, s mindemellett a fejed fölött sétautazást végző 
helikopter kering, lent pedig iszonyatos hangú jet-ski-k és 
motorcsónakok rohannak. S az ember nem érti hogy miért. 
A faszi, aki egész nap a mercédeszében ül, szabad idejében 
kivontatja a csónakházból az amerikai, jacht-méretű motor
csónakját, abba beleül, és vezet tovább a Dunán föl, majd 
vissza, letarolva az arra evező öreg pesti értelmiségieket, a- 
kik valamiért úgy maradtak, majd pedig újra kivontatja a 
hadi naszádját és újra a mercédeszébe ül. Az embernek az 
az érzése, hogy nyugodtan beleültethetné a feleségét a mer- 
cédeszbe, s amíg az vontatná a csónakját végig az M7-esen, 
ő nyugodtan ülhetne a csónakban, és foghatná a kormányát, 
s a szél is fújna neki, mint a Dunán.

Gerle János: Amit elmondasz, az a jelenlegi Magyar- 
országról szól, vagy világprobléma?

Oktatási épületek a volt szovjet laktanya átalakításával, metszetek és 

homlokzatok (lap alján) Apáczai Collegium, Szombathely, 1990-91

Ekler Dezső: Szerintem világprobléma. Valóban csak 
az a hiedelem mentheti ezt a mai infemális, őrjöngő pusz
títást, miszerint ez csak átmeneti időszak és intermezzo 
volna. Az a benyomásom, mintha valamit félreértettünk 
volna itt, Magyarországon. Amerikában valahogy több volt 
mindig a hely útra, parkolóra, benzinkútra; egyáltalán autó
ra meg motorcsónakra, jachtra meg vízisíre, és mivel ne
künk Amerikává kell válnunk, ezért azt hisszük, hogy itt is 
annyi benzinkút, út meg autó kell. Ám ha csak -  mondjuk -  
a BBC híradóját nézi az ember, rá kell jönnie, hogy a 
gyorsuló amerikanizálódás az egész világon most egyidőben 
megy végbe a Fülöp-szigetektől Dél-Afrikáig és Dél-Ame- 
rikától Kínáig. Iszonyatos mennyiségű autópályát építenek, 
hihetetlen mennyiségű autót tudnak eladni, például Kíná
ban. S a vízierőművekkel, iparfejlesztésekkel gyorsulva 
pusztul a természet. Szegény dél-amerikai és afrikai föld
foglaló parasztokra kenik az erdőirtásokat az esőerdős zóná-
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bán, miközben Európában s a fejlett országokban éppúgy 
gyorsulva fogynak az erdők, mint Magyarországon, A 
rendszerváltás óta Magyarország papírfogyasztása legalább
is megtízszereződött. Soha ennyit fölösleges reklámcetlire, 
reklámlevélre, csomagolásra, politikai hirdetésre, faxra, 
xeroxra nem költöttek. Tízszer annyi papír megy át a ke
zünkön, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt. Akkor mitől fogyna 
kevesebb erdő? S csak ámulunk, amikor az ózonlyuk miatt 
rettegve gondolunk gyerekeinkre, és a fekete maffiózó nap
szemüveg meg a légkondis autó válik a gazdagság jelké
pévé és öt év múlva újra a fehér bőr lesz az arisztokrácia is
mérve.

Gerle János: Beszéltél más alkalommal a nyelv rom
lásáról, mint olyan jelenségről, amely szintén beilleszkedik 
ebbe az általános romlásba. Nem tudom, hogy ez sajátosan 
magyar probléma-e.

Ekler Dezső: Biztos vagyok benne, hogy a magyar 
nyelv romlása nem speciális jelenség. A többi nyelv ugyan
úgy pusztul, mint az emberi viselkedés egyéb összetevői is.
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Biztos vagyok benne, hogy az üzleties, rabló és hadiérdekek 
vezérelte gazdasági használat éppúgy rontja az angolt, a 
franciát vagy a németet is. Szívesen rátérek a magyar nyelv 
problémáira. A fölgyorsult romlás általános állapot... Amit 
a magyar kultúra hagyományait és szellemét tekintve sajá
tosan magyar romlásnak vélünk, az a tömeges és világmé
retű romlás egyszerű következménye. Nem politikai okok 
határozzák meg, hanem a túlfogyasztó nyugati katonai tár
sadalmak megállíthatatlan gazdasági gépezete, mely meg
szünteti a múltat, tömegesen pusztít kulturális tényeket, és 
szüntet meg nyelvi helyeket, ugyanúgy, mint természeti he
lyeket, Ahogy a Budapest körüli nullgyűrű megszünteti az 
utolsó természeti helyeket érintetlenségét a szentendrei Du- 
na-ágban, és ahogy a táblaerdő pusztítja el a városképeket, 
úgy pusztítja ki a nyelvi helyeket a magyar nyelvből a rek
lámhadjárat. A nyeivromlás voltaképen hadi stratégia ered- 
ménye. Az expanzióval, hódítással, mint stratégiával jelle
mezhető folyamat. A világ gazdag államai gazdasági erővel 
hódítanak el helyeket egymástól. Őrjöngő, gyorsuló verseny 
jegyében zajlik az élet -  amit ma életnek hiszünk. Amit ha
gyományos értelemben vett életnek kell neveznünk, ahhoz

sokkal kevesebb is elegendő volna. Egy ember, egy család, 
egy falu, egy város élete sokai egyszerűbb, mintsem hogy 
ennyi bonyodalom kellene hozzá. Nem kell ennyi autó, nem 
kell ennyi közlekedés, ennyi robbanómotor, ennyi informá
ció. Az emberek túl vannak terhelve azzal, hogy folyamato
san utaznak. Érthetetlen, hogy a munkaképes felnőtt férfi 
lakosság többségének miért kell a munkaidejének javát 
autóvezetéssel töltenie. Érthetetlen, hogy miért kell a dolgo
zó férfiaknak taxisofőrré, szállítómunkássá degradálódniuk. 
Ha nem magukat, akkor információkat szállítanak. De kinek 
szállítják ezeket az információkat, és miért? Valójában had- 
tápszolgálatot teljesítenek. Az egymással küzdő hadi felek 
információit és áruit szállítják egyik helyről a másikra. 
Hogy miért kell ennyi árut keresztül-kasul mindenhová 
szállítani, ennek magyarázatát egyedül a hadtápverseny és a 
hadigazdaság adja meg.

G erle János: Furcsa ez a hódító háború, látszólag 
zsákutcába kell, hogy vezessen, mert egy idő után elfogy
nak a meghódítható területek, minden értelemben, tehát 
mint nyelv, mint táj és kultúra..._________________________
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Ekler Dezső: Sokkal ördögibb a dolog, tudniilik a mai 
katonai stratégia, amely a 60-as évek eleje óta megszabja a 
világ sorsát, már ennél sokkal tovább m en t Nem hagyomá
nyos stratégia, amelynek az áldozatai vagyunk. Tudniillik a 
60-as évek elejéig a hidegháborús fegyverkezési verseny 
annak jegyében zajlott, hogy valamennyi ellenséges terüle
tet egy-egy fegyvernemmel fedjenek le. Tehát Magyaror
szágról rakétákkal lehetett volna Olaszországot kilőni, s Ke- 
let-Németországból lehetett volna tankokkal lerohanni Nyu- 
gat-Németországot, Ukrajnából lehetett volna ballisztikusan 
seggbe lőni az amerikaiakat, és így tovább. Az új trükk, 
amit az amerikaiak még be tudtak dobni, a minden fegyver
nemmel minden területet volt. Hruscsov azért bukott meg, 
mert ezt a kanyart már nem akarta bevenni. Úgy .gondolta, 
hagyni kéne már egy kicsit élni a szovjet népeket, ezért a 
mezőgazdaságra, a könnyűiparra és az életszínvonal fejlesz
tésére voksolt. A katonák taccsra tették, mert Zsukovéknak 
az volt az üzlet, hogy beszálljanak az amerikaiak üzletébe, 
és ők is a minden fegyvernemmel minden területet elvére 
tértek át. Ez a doktrína eredményezi'azt az ördögi spirált, 
amiben élünk, ezt a túlgyorsuló, túlfogyasztó, úgynevezett 
fogyasztói társadalmat. Tudniillik mi a fenének kellene tud
ni elszállítani a Coca Colát Magyarország minden élelmi
szerboltjába, és miért kell, hogy mindenütt ugyanúgy ott 
legyen a Marlboro és a Camel?- Miért kell mindenütt a vilá
gon ugyanazt a kávét inni, ugyanazoknak az autóknak szá
guldozni? Miért kell minden multinacionális cégnek a világ 
minden pontján mindent eladni tudni? Azért, mert a gaz
daság ezt a stratégiai játékot követi. Hogy ezt jobban ért
hessük, a hadtáptársadalom természetéről kellene többet be

szélni. (Lásd: Ekler Dezső -  A hadigazdaságról: Ország
építő, 93/1-2) Egyszerűbb talán egy képpel jellem ezni ezt. 
Meggyőződésem, hogy a NATO-hoz csak akkor csatlakoz
hatunk majd, ha a miskolci Tiszai-pályaudvaron is lehet 
majd reggel fél kilenckor Camelt vagy Marlborót kapni. És 
ha nem lehet, márpedig nem lehet, akkor nem engednek be 
bennünket a NATO-ba. Tudniillik ahova el lehet szállítani 
ezeket a cigarettákat, nem Form a-1-gyei, hanem szállítóesz
közökkel, oda el lehet szállítani a kézifegyverek töltényeit 
is. Ahol gyártani lehet ezeket a cigarettákat, ott gyártani le
het a töltényeket is. Ahová el lehet szállítani a kis üveges 
Coca Colát, oda el lehet szállítani az aknavetők lövedékét 
is. Ahová el lehet szállítani a nagyágyú nevű colás üveget -  
sőt még önkéntesek össze is tudják gyűjteni és beszállítani 
az üres hüvelyeket az elosztóhelyre -  oda el lehet szállítani 
a tüzérségi lövedékeket is. A Coca Cola világméretű expan
ziója valójában a hadtápszolgálat és a hadtáp felvonulási 
rendszer kiépítését jelenti. Gondoljunk csak arra, hogy a 
Colát Európában a II. világháborús amerikai hadsereg ve
zette be hadtápszolgáltatásként A céget az amerikai had
ügyminisztérium szponzorálta, mondván, hogy nem juthat 
el amerikai katona olyan területre, ahol nem talál Coca Co
lát. Ez a metafora mindenesetre érzékelteti azt, hogy műkö
dési szerkezetét tekintve mennyire azonos a civil társada
lom és a hadi társadalom. A fogyasztás a katonai stratégia 
jegyében zajlik. A végső megoldás tehát az, hogy mindent 
mindenhova el kelt tudni szállítani és mindent mindenhol el 
kell tudni adni. Ezt nevezik piacgazdaságnak. Ezért van az, 
hogy a hódítás a területnyeréssel nem fog befejeződni soha. 
Csak akkor, amikor mindent mindenhova elszállítottak,
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amikor bárhova mész, mindent megkaphatsz, ha az autódba 
ülsz, és bármikor hugyoznod kell, vagy benzint vételezned, 
akkor benzinkutat találsz, minden földi jót; ennivalót, inni
valót, vásárolnivalót, áruházat, kurvát, trafikot. Minden kéz
nél lesz, és akkor egyszer csak értelmetlenné válik, hogy to
vább menj, m ert bárhová mész, ugyanazt a benzinkutat, 
ugyanazt a szállodát, ugyanazt a cigarettát, ugyanazt a nőt 
találod. Az ember nem érti, hogy hova rohan az a sok teher
autó, és az az érzésed, hogy azért rohan, hogy mire te 
odaérsz, már ott legyen az a sok minden, amit el kell fo
gyasztanod. Igaz, hogy utána visszajössz, ezért az összes 
teherautó is rohan vissza, hogy mire visszaérsz, itt is legyen 
már minden. Igazából tökmindegy, hogy jössz vagy mész, 
valójában egy helyben állsz, és húzzák alattad az autópá
lyát. A dolog eredménye az lesz, hogy egyszer csak megáll 
az idő. Nem lesz értelme továbbmenni, minden egy helyen 
lesz, a tér le lesz győzve. Es abban a pillanatban bármely 
fegyver bármely helyen bevethető lesz, és bármely helyen 
bármely fogyasztási ja v  elfogyasztható. A tér megszűnik lé
tezni, megáll az idő.

G erle  János: A munkáid bemutatása mellett jó  volna, 
hogyha elmondanád, hogy keletkeznek ezek a munkák; az 
irodád hogy működik.

E k ler Dezső: Valahogy úgy áll a dolog, hogy az öre
gebbnek az a dolga egy építészirodában, hogy a fiatalab
bakat teljes értékűvé válni segítse. Hogy valójában ez min 
múlik? Korábban egy fiatal, az egyetemről kikerülő építész 
5-10 év múlva is, de idősebb építészek is egy-egy tervező

vállalatnál hogy úgy mondjam csonkolt egzisztenciával ren
delkezhettek; csak egy részét láthatták el azoknak a felada
toknak, amelyek egy épület tervezése kapcsán felmerültek. 
Nem ők szerződtek, nem ők alkudtak, nem ők feleltek a terv 
minőségéért, hiszen azt a MEO ellenőrizte; nem ők osztot
ták el a pénzt, nem ők intézték a fénymásolást, nem ők in
tézték a személyzeti munkát. Az a stratégia, amit Makovecz 
Imrétől tanultam, arról szól, hogy mindenki, aki erre képes 
és hajlandó, de talán még a2ok is, akik elsőre nem így áll
nak hozzá a dologhoz, teljes értékűvé kell váljanak. Tehát 
az irodában mindenki felel azért, hogy milyen hangulat van. 
Egyenértékűen mindenkinek kell tudnia köszönni; mindenki 
egy bandát képvisel azzal, hogy felveszi a telefont; minden
kinek képesnek és alkalmasnak kell lennie arra, hogy bár
mely ügyben bárkivel úgy telefonáljon, mintha azt én csi
nálnám. Ugyanúgy el kell tudjon menni művezetni, és ott 
ugyanúgy el tudja látni a feladatát, m int hogyha én mennék. 
Megtanulja azt, hogy kell a megbízóval udvariasan és mégis 
szuverén módon viselkednie. Meg kell tanulnia azt, hogy 
kell a másikkal dolgoznia, hogy kell a másikat szolgálnia a 
munkájával, és hogy kell a másikat dolgoztatnia. Meg kell 
tanulnia a pénzzel bánni, és a pénzen osztozkodni urasan. 
Meg kell azt tanulnia, hogyan nézzen szembe a pénz kel
tette izgalmakkal és érzelmekkel. Meg kell tanulnia kezelni 
a pénzzel kapcsolatos aljas ösztönöket. M eg kell tanulnia 
felelősséget viselni mindazon dolgok iránt, amik a közös 
munka kapcsán felmerülnek és így tovább. Ha ezek közül 
bármelyiket, a legapróbbat is -  például, azt, hogy vécépapírt 
kell venni a vécébe, ha elfogyott, és ki kell hozni a 
lecsupaszodott vécépapír hengert — nem tudja, és ennek

Református imaterem, Pécel, 1991.
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Étteremhajó a Volgán,Ribinszk, 1993. (Szerkesztő; Patyi György)

terhét levesszük a fiatalember válláról, akkor nem fog teljes 
értékűvé válni. Ugyanakkor így gyorsabban alakulnak ki 
stiláris készségei és szakmai képességei is.

G erle János: Nem tudom, lehet-e ezt a kérdést vissza
csatolni a beszélgetésünk legelejére, hogy egy olyan tervező 
cég emberei, ahol van egy takarítónő, aki takarít; van egy 
rajzoló, aki kihúzza a rajzokat -  tehát egy észszerű munka- 
megosztás szerint mindenki a maga képességeinek megfele
lő maximális munkát végzi, de csak azt; sokkal közelebb 
állnak a való világba történő betagozódás automatizmusá
hoz, mint hogyha valaki teljes életet él egy irodán belül, és 
kialakulnak a képességei az egész áttekintésére, vagyis arra, 
hogy odaátról szemlélje az egészet.

Ekler Dezső; Ez alapdolog, teljesen igazad van. Aki 
formálisan lehatárolt, hierarchikus munkamegosztásos rend
szerben dolgozik, mint építész, megszokja, hogy a felada
toknak csak egy részét végzi. Nem ő rajzol, nem ő szer
keszt, nem ő fénymásol, nem ő takarít, nem ő felel azért, 
hogy kivel dolgozik együtt, és így tovább. Egyszerűbb a 
problémája: fizetést kap, biztosítva van és így tovább, egy
szerűen beletagozódik abba a társadalomba, ahol ugyanígy 
felelősségeket elhárítva lehet élni. Hiszen az öregeimet a 
kórház gondozza, a gyerekeimet az iskola tanítja, a politi
kusok intézik a dolgokat helyettem; csomó olyan funkciót,
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Családi h áza  Duna-parton, Budakalász, 1993.
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amit korábban nekem meg a családnak kellett megoldani, 
társadalmi szervezetek vesznek le a vállunkról. Az ilyen 
irodában dolgozó építész a szociális környezettel szemben, 
melynek dolgozik, tapasztalatom szerint sokkal süketebb, 
érzéketlenebb, mint azok, akik péládul a MAKONÁ-ban 
nevelkedtek. Amihez itt valóban visszatértünk, a szerves* 
vagy a nem szerves építészet kérdése. Úgy vélem, hogy a 
szerves építészetnek valójában a minél szélesebb spektrumú 
hozzáállás a lényege. Nagyon egyszerűen egy nyitott felfo
gás és stratégia. Minél több dolgot folyamatosan nyitottan 
hagyni. Nagyon sok szálon értelmezhető ezáltal egy terve
zési feladat.

G erle  János: Valahol szeretném ezt összekapcsolni a  
hadtápgazdálkodás kérdésével is. Mert arról nem szoktál 
beszélni, hogy van-e egy olyan személyes magatartás, a- 
mely ebben a -  megfogalmazásod szerint -  megállíthatatlan 
és végzetes folyamatban egyáltalán értelmesnek tekinthető. 
Mégis abból, ahogy dolgozol, arra kell gondolnom, hogy azt 
egyfajta alternatívának tekinted.

E kler Dezsó': A legfontosabbnak azt tartom, hogy 
tudjunk szembenézni ezzel a válságos állapottal. Ez persze 
közhely. Lássuk a megállíthatatlan gépezetet, ami a világot 
mozgatja és romlásba viszi. A legmegdöbbentőbb tény eb
ben a fogyasztásra mozgósított hadtáptársadalomban éppen

az, hogy az emberek mennyire süketek és mennyire vakok, 
és mennyire nem hajlandók látni, hogy magunk alatt vágjuk 
a fát. Ha fiatal emberek szembe tudnak nézni ezzel a pro
blémával, azt tapasztalom, hogy ezáltal felszabadulnak, és 
esélyük lesz, hogy jobb kedvvel éljenek. Akik egyszerűen 
sodortatják magukat a fogyasztói gazdasággal, azok úgy Iá-

Orosz-ház, Nagykálló, 1993. (Szerkesztő; Bérces László)

Kőműves-ház, BudakaIász-Duna-patt, 1993. (Szerkesztő Kövér István)

tom, hogy állandóan rosszkedvűek, mert nem élnek elég jól, 
és úgy gondolják, hogy jobban kellene élniük. Rosszkedvű
ek, mert nagyon fáradtak attól, hogy ennyit kell dolgozniuk, 
hogy jobban éljenek, és hogy ennyit kell fogyasztaniuk; 
rosszkedvűek, mert rossz kedvet csináltak nekik, amikor túl 
sokat hallgatnak rádiót, olvasnak újságot és néznek televí-

T Jan -h áz , F e ls ő s z e n te rz s e b e t , 1994 . (S z e rk e s z tő : K o v á c s  G á b o l)
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lyes stratégia, ami talán engem vezet, hogy ha az élet minél 
több apró tényében szembesül az ember a romlás tényeivel, 
akkor ezekkel a tényekkel szemben apró lépésekben, de na
gyon sokoldalúan kell cselekedni.

Gerle János: Orwell az í984-ben azt ábrázolja, hogy 
egy tökéletesen működő ördögi társadalom, negatív társa
dalmi struktúra gépezete kisiklik, ha az ember valahol egy

ziót. Aztán szoronganak, mert látják, hogy nem arról van 
szó, amiről beszélnek, és félnek, mert háború van. Rossz a 
kedvük, mert pénzt költenek, rossz a kedvük, mert pénzük 
van, vagy rossz a kedvük, mert nincs pénzük, vagy nem tu
dom. Azt gondolom, hogy szemébe kell nézni ennek az ör
dögnek, és az valamilyen módon reményt ad az embernek. 
Ezt most nem tudom pontosabban mondani. Tehát a szemé
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Borászok épülete, traktorgarázs. 

Disznókő RT., MczSzombor, 1993-94.

(szerkesztő: Patyi György)

porszemet el tud helyezni benne. De ez költői elképzelésnek 
tűnik, azt hiszem, elég nagy tévedés volna hinni benne. A 
másik kétség, hogy ha az ember a romlással olyan értelem
ben szembeszáll, ahogy például Mezei, aki azt mondja, 
hogy ne használjunk csúnya szavakat, akkor tulajdonképpen 
azzal a felismeréssel ellentétesen cselekszik, amit el kellene 
tudnia fogadni, hogy valóban eljutunk egy kritikus pontig,

függetlenül az igyekezettől, amely kritikus pont után egy 
másfajta világ következik, ha az istenek nem akarják, hogy 
a világ elpusztuljon. De nem tudom, hogy a szép és k la s 
szikus magyar kifejezésekre lesz-e szükség akkor. Márpedig 
igazából nekem azokat az értékeket kellene megcéloznom, 
amikre majd akkor építeni lehet, tehát amit Te legelőször 
mondtál a szerves építészettel kapcsolatban, hogy építi az



Káimán-Sttausz-Rubányi-ház, Budapest, 1993-94. (Szerk. Kövér István)

odaátot; építi azt a világot, ami azon a kritikus ponton túl 
van. Tehát az igazi személyes stratégiába az is beletartozik, 
hogy az ember nem a romlás folyamatával akar lépésenként 
szembeszállni, hanem azon túl kell gondolnia.

E k ler Dezső: Nagyon pontosan elmondtad, amit gon
dolok erről. Készülődés, hogy nem ellene, mert ellene nem 
lehet dolgozni ennek a világnak, mert bedarál mindent, 
olyan átfogó és megállíthatatlan. Hamis prófécia vagy tet- 
szelgés volna azt mondani, hogy az ember tudna ellene bár
mit is csinálni. A világ elveszett, ez a vonat elment. A gye
rekek tekintetéből lehet ezt érezni, hogy tudják; itt valami 
véglegesen el lett cseszve, Az egyetlen lehetó'ség, én úgy lá
tom, hogy az odaátnak kell dolgoznunk. Olyan dolgokat 
kell megmenteni, fenntartani és újrakreálni, amelyek már 
ennek a világnak a lejárta után lesznek érvényesek, ha 
egyáltalán lesz odaát. Úgy kell dolgozni, mintha annak a 
leendő világnak az építőköveit raknánk. Ezeket az elemeket 
lehet készítgetni, ha szépen beszélünk, ha értékeket óvunk. 
Ez a képlet a mai tennivalókhoz, melyeket nap mint nap 
lehet csak művelni. Hogy megmosolyogni való példát 
mondjak: egyre komolyabban próbálgatom, hogy az általam 
tervezett házakba régi, bontott anyagokat építsek be. Ahogy 
a fák pusztítását nem látják az emberek, ugyanúgy nem lát
juk, hogy a falusi házaktól a kisvárosi épületeken át a bu
dapesti belvárosban elbontott házakig micsoda elképesztő 
mennyiségű értékes anyagot hordanak ki a sittre, régi téglá
kat, jó  téglákat, amilyeneket ma nem gyártanak, köveket, 
korlátokat, lépcsőket, cserepeket, fagerendákat, ablakokat, 
ajtókat. Egyszerűen hihetetlen, hogy csak ezen a téren mi
lyen pusztítás zajlik.

Gerle János: Kénytelen vagyok a nagyon költőinek 
tűnő kérdést — talán lezárásképpen — feltenni: ebbe a Noé 
bárkájába beterelhetők épületek is?

Ekler Dezső: Nem. A Noé bárkájába épületeket nem 
lehet, ez eléggé valószínű. Amikor elárasztanak egy falut 
egy vízierőmű duzzasztójával, legfeljebb a templom tornya 
látszik ki belőle. Szóval, ha valamit fel lehet vinni a Noé 
bárkájára, az az a szellemi készség, amit a házak hordoz
nak, amíg el nem önti őket a víz. A bárkára azok a szellemi 
készségek valók, amik az építés során beleépülnek az épü
letbe. Lehet, hogy ez így túl elvont, de én ezt valahogy így 
gondolom. Tehát lelkekben fenntartott hangulat, remény, 
tisztánlátás, jókedv, buzgalom és időben-látás, ahogy az 
ember a múltat valóságnak érzi, és ezáltal a jövőt is. Szóval 
ezek a dolgok nem szabad, hogy elvesszenek: ezeket kell 
tudni megtartani, és Noé bárkájára időben felcipelni.
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