
Kampis Miklós és Makovecz Imre beszélgetése
A SZERVES ÉPÍTÉSZETRŐL

A Kós Károly Egyesülés márciusi kaufe renciájának első 
napján került sor az alábbi beszélgetésre, amelyet 

magnófelvétel alapján, némileg lerövidítve adunk közre.

Kampis Miklós: Úgy gondolom, hogy azokat a kér
déseket fogom föltenni, amelyek ezzel az üggyel kapcso
latban engem érdekelnek. Az első ezek közül: szeretném 
tudni, hogy miről beszélünk. Mit nevezhetünk organikus 
építészetnek? Szóval szerinted miről van szó?

Makovecz Imre: Ez az egész ügy az én számomra hu
szonkét éves koromban egészen mást jelentett, mint most, 
és közben is állandóan változott a tartalma. 21-22 éves ko
romban az organikus építészetet Frank Lloyd Wright jelen
tette számomra, és azt követően Rudolf Steiner. Hallatlan 
izgalommal és érdeklődéssel olvastam Wright műveit, 
amelynek fordításait titokban kaptam meg a Műegyetem 
dokumentációs központjából. Valahogy megtudtam, hogy ott 
sokminden megtalálható, és Weichinger professzor úr segít
ségével hozzáférhettem ezekhez a fordításokhoz. Frank 
Lloyd Wright-nál olvastam először arról, hogy egy épületnek 
van egy belső lényege, és hogy ennek a belső lényegnek az 
integrálásáról van szó, amikor egy házat megépítünk, hogy 
a lakás közepén tűz ég, és körülötte a helyiségek egy része 
árnyékban van, másokban erős a fény; mit jelent az, hogy 
egy házat körüljár a Nap, s hogy mit jelent a föld vonalában 
építeni. Akkor tele voltam ezekkel az eszmékkel, ez azonban 
a Ti számotokra tökéletesen közömbös, mert ennek a helyi
értékét az adja meg, hogy eközben a Szovjetunió Kommu
nista (bolsevik) Pártjának történetét tanultuk, marxizmust 
tanultunk, a tanszékeket például Gábor László, Széli László, 
Perényi Imre vezették, és ekkor szüntették meg Kiss Tibor 
tanszékét. Egy levert forradalom után voltunk. Ekkor indult 
meg Magyarország teljes kolhozosítása. Viszont fiatalok vol
tunk, szerelmesek voltunk. Ebben a helyzetben az öngyil
kosság és az eufórikus életöröm határán egészen mást jelen
tett Wright gondolkodása, mint a mai fiatalok számára, akik 
előtt ott van az a generáció, amely megvalósította mindazt, 
amit ebből Magyarországon meg lehetett valósítani.

Ezután megismeri az ember Steiner munkáit. Az antro- 
pozófiát akkor titokban, lakásokban tanítgatták öreg emberek 
egymásnak, meg néhány belekeveredett, kóbor fiatalnak. 
Mondjuk, úgy keveredett bele, hogy a Bartók Béla úton volt 
egy szilveszteri mulatság, ahol egy Újvidékről elszármazott 
barátja lakott, Szabó Sípos Tamás, akinek az apját, egy újvi
déki újságírót lefejezték a szerbek, és az anyja Magyaror
szágra menekült, karján a kétéves Tamással, aki ezt soha 
nem tudta feldolgozni; egész életében fejfájással kínlódott, 
majd élete virágjában a rák elvitte. Elviselhetetlen krakéler 
volt, aki soha, semmilyen csatornában nem tudta kiélni két
ségkívül hatalmas tehetségét; nem lett színész, nem lett festő, 
gőgös volt, sértett, kétségbeesett -  a deklasszált emberek

típusa, am ilyenekből M agyarországon sok van. akik 
elvesztették a talajt a lábuk alól, a szülőföldet elrabolták tő
lük. vagy elhajtották őket Budapesttől Bécsig gyalog, és ettől 
elvesztették az emlékezőképességüket. Szilveszterkor ott, a 
Bartók Béla úton a Vujicsics testvérekkel szerb nótákat éne
keltünk, és igyekeztünk szerbbé válni, mert a két Vujicsics 
elviselhetetlenül erőszakos volt. Egy ember volt ottan, aki 
világfájdalommal az arcán le és föl járkált, lehetett vagy hu
szonegy éves, és azt kérdezte tőlem, hogy na, mitől vagy 
olyan nagyon vidám? Inkább megismernéd az antropozófiát! 
Ez volt Kálmán István. Azt se tudtam, hogy mi az, mondtam 
magamban, hogy na. ez is hülye, mint a többi, de aztán vissza
tértünk erre a kérdésre, és akkor titokban, lerobbant pesti la
kásokban és utcákon ismertem meg azt az eszmekört; való
jában nem is az eszmekört, hanem egy elviselhetetlenül zárt, 
szektás, kirekesztő bandát -  ez új szó, gyűlölöm, de most ez 
jutott az eszembe — és ebben a nyomott, titkolózó, álmiszti
kus, Weleda-készítményekre áhítozó, Weleda-fogkrémet 
imádó bandába belekeveredve, ebben a dzsuvában, a piszkos 
budapesti estéken ismertem meg azt a ragyogó századfor
dulós szellemet, akit Rudolf Steinernek hívnak.

1965-ben ezzel a barátommal együtt útlevelet kaptunk, 
és elmentünk Svájcba, hogy megnézzük a Goetheanumot. 
Sohasem felejtem el: a villamos mellett, egy emeletes házban 
béreltünk ki szobát arra az éjszakára. Ezek a pesti antropo- 
zófusok úgy beoltottak bennünket félelemmel, hogy ott is 
csak suttogva mertünk beszélgetni, mert azt képzeltük, hogy 
ott is ott vannak az „árulók ’, akik leleplezik, hogy mi antro- 
pozófiával foglalkozunk. Jön a másnap reggel, minden csupa 
köd, és a hegyoldalon, az ablakból kinézve látok egy eszmé
letlen méretű, szürke elefántot. Ez volt a Goetheanum, ami 
hihetetlen hatással volt rám, mert olyan abszurd, olyan lehe
tetlen, olyannyira a humor és a kétségbeesés közti lelkiálla
potot keltett bennem, hogy az engem, a bolsevizmusban ed
ződött embert teljesen elképesztett. El voltam ragadtatva a 
könyvtárépülettől és az egésztől. Hazatérve egy hétig nem 
tettem ki a lábamat a lakásból, olyan irtózatos volt a különb
ség Svájc és Magyarország között; egyszerűen elviselhetetlen 
volt. Akkor tehát a szerves építészetet ez jelentette a számom
ra. Ma pedig valami egészen más. Valami, ami sokkal jobban 
hasonlít ahhoz a remek cikkhez, amit Ekler Dezső irt a leg
utóbbi számban. Egy állandóan folyékony állapotban lévő 
poézis megragadásáról van szó, amelyben egy megváltozott, 
és a jelenbe behozott múltnak egy különös integrációjáról 
van szó. Számomra a szerves építészet ez, tehát átlégiesített, 
tömör kunhalom, amelybe be lehet menni, amely fény áteresz
tő, amelyben megkövesedett fák állnak, amelynek a tetején 
fává változott fény tartja a kupolát, és amelyben megjelenik 
az a száz halom, amely a magyar őskultúra és a vaskor határán 
található Százhalombattán, amelyet azonban megfogalmazni 
nem szeretek, mert az építészet nem verbális tevékenység, 
hanem képlékeny, fénnyel átitatott, a megjelenés erejével
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ható cselekvés. A kegyelmi évek, amelyekben élek, és a leg
első évek között, amelyeket említettem, egy élet van, persze.

Kampis Miklós: Most már tudjuk tehát, hogy mi az 
organikus építészet. Menjünk tovább, hátha megtudunk még 
valamit. Ez a kérdés úgy szól, hogy lehetséges-e az organikus 
építészetet nagyon komoly, belső szellemi áttekintés nélkül 
művelni -  vagy másképp: lehetséges-e az organikus építésze
tet ösztönösen művelni'?

Makovecz Imre: Ha most magamra, és nem másokra 
gondolok, akkor azt kell mondanom, hogy lehetséges. Mert 
amikor én huszonegy éves voltam, akkor egy abszolút mű
veletlen fiúcska voltam, és a hajlamom vitt ebbe az irányba, 
mega jó vagy rossz sorsom, tehát valójában igen, lehetséges. 
Hogy aztán mondjuk, egy hajlam által vezérelt tevékenység 
mellett, ha azt az ember elég komoly elszánással jókedvvel 
csinálja, szükségképpen műveltté fog válni -  ez is igaz. Ez a 
műveltség egy szűk kis mesgyécske, bár fontos. Ami viszont 
ennek a másik oldata, engem mindig érdekelt, hogy mások 
mit csinálnak, nemcsak a szomszédban, hanem a világban. 
És természetesen az ember a saját érdeklődésének megfele
lően szelektál: volt, ami nagyon érdekelt és nagyon tetszett, 
volt, ami visszariasztott, de előbb mindet meg kellett ismerni. 
Ha az embert nem érdekli ez az egész, az azt jelenti, hogy 
tehetségtelen, mert szerintem a tehetséghez az érdeklődés 
hozzá tartozik. A Te számodra mit jelent a szerves építészet? 
És mióta, hiszen nem mindig érdekelt?

Kampis Miklós: 1974-75 óta.
Makovecz Imre: Miért, akkor mi volt?
Kampis Miklós: Akkor körülbelül tíz éve foglalkoztam 

az antropozófiával. Ha ebbe belemászunk, akkor ez egy má
sik történet, amely mintegy tíz-tizenöt éves fáziseltolódással 
következik a Tiéd után. Amire viszont felhívom a fiatalok 
szíves figyelmét, hogy ez az a tíz év, amit a büdös életben 
többé behozni nem lehet, ez egy ordas tanulság. Ez a történet 
úgy szól, hogy ifjúkoainkban, amikor húsz-huszonegy évesek 
voltunk, elhatároztuk, hogy feltétlenül meg fogjuk váltani a 
magyar építészetet, és e célból leköltözünk vidékre. Négyen 
voltunk, Szauer Tibor, Kovách István, Makovecz Imre és 
én. Namost a dolognak ezt a részét egyedül én vettem komo
lyan, egyedül én költöztem vidékre, és ott is maradtam. Az 
ember megérkezik egy helyre, ahol még életében nem já r t -  
mért természetes, hogy ilyen helyet választottam magamnak 
-  leszálltunk este fél nyolc körül a vonatról, megláttuk a pi
rosra és fehérre festett színházépületet, és kis híján vissza
fordultunk. A lényeg persze az, hogy' mégiscsak ott marad
tunk, és egy nagyon furcsa helyzet állt elő; egy légüres térben 
van ilyenkor az ember. Egy idő után — mondjuk, három- 
négy-öt év után az ember rájön arra, hogy ha itt most sürgősen 
nem csinál valamit, akkor el fog veszni, mert nincs benne 
elég bátorság és szufla és erő és energia, és menthetetlenül 
azonosulni fog a környezettel, ami olyan, amilyen. Egzisz
tenciális válság keletkezett, és én a barátaimhoz fordultam, 
hiszen kihez is fordultam volna. A hozzám hasonló terveket 
dédelgető Makovecz Imréhez és Kálmán Istvánhoz, akiről 
tudjuk már, hogy egy házibulin kóválygott, és az antropo- 
zófiávaí foglalkozott. Ezek az emberek akkor azt mondták, 
hogy tudnak egy pompás ötletet, hogy én is ismerkedjem 
meg az antropozófiával, és azt kérdezték tőlem, hogy én gon
dolatilag szeretném megközelíteni az ügyeket, vagy érzel

mileg. Mondtam, hogy nálam nagyobb gondolkodó Kant óta 
nem született, tehát természetesen gondolatilag, úgyhogy 
odaadták nekem Á szabadság filozófiája című munkát — 
amellyel az itteni fiatalok közül is jónéhányan már megismer
kedhettek -  hogy én ezt tanulmányozzam. Nem egészen így 
képzeltem a megváltást, de hívő lélek vagyok...

Makovecz Imre: ... és szorgalmas, és kipreparáltad...
Kampis Miklós: ... és mint az állat, kipreparáltam, és 

elmentem Makovecz Imre lakására, ahol is egy udvarra néző, 
nagyméretű loggia található, ahol a házigazda bodzaszörpöt 
szolgált föl; öt ember ült ott, az Imre, a Pista, egy Papp Lajos 
nevű zeneszerző. Piroska, a feleségem, és jómagam. Elő
vettem ezt a kipreparált könyvet, és este nyolc órakor el
kezdtem mondani, hogy ez miért baromság. Úgy, ahogy van. 
És természetesen, mint minden ilyen lelkes ember, úgy 
képzeltem, hogy egyórai, másfél órai tiszta, világos előadás 
után a többiek mind a homlokukra csapnak, tényleg, milyen 
igaza van! Éjfélkor -  addig csak én beszéltem, az urak meg 
hallgattak -  megszólalt Kálmán István, és azt mondta: rette
netes, hogy mennyi energia van ebben az emberben. Ekkor 
kezdett gyanús lenni a dolog. Ezeknek mesélhetek, amit aka
rok. Tudni kell, hogy engem érdekelt a világ korábban is. 
Tizenhét-tizennyolc éves koromban egy régi egyetemi filo
zófia-tankönyvet, Halasi Nagy József könyvét már egyszer 
kipreparáltam, egy mázsányi cédulám volt erről a könyvről, 
és én ezen cédulák segítségével estem neki Steinemek. Most 
azt éreztem, hogy ezekkel a cédulákkal is valami gond lehet, 
hogyha nem tudom meggyőzni őket. Aztán mentünk hazafelé 
a hatos villamoson Zuglóba, és ezek az emberek a biztonság 
okáért adtak nekem lila vászonkötésben egy másik könyvet 
is. Azt is elolvastam, arról nem volt szó, hogy ezt is ki kell 
preparálni, de elolvastam. Ez valami olyasmiről szólt, hogy 
a magasabb világok megismerése, meg nem tudom, micsoda, 
és ha az ember beleolvas, akkor mindjárt az elején azt látja, 
hogy ilyen feltétel van, meg olyan feltétel van, és az ember 
egy pillanat alatt látja, hogy ezeknek a feltételeknek abszolút 
nem felel meg, de fantáziája az van. Tehát el tudja képzelni, 
hogy ha ezek a lelki tulajdonságok megvolnának neki, akkor 
egészen más volna a helyzet. Pistának azt mondtam a villa
moson, hogy ha én azt a nyolc izét, ami ott fel van sorolva, 
azokat birtokolnám, akkor ezek a kérdések mind nem merül
nének fel, amiket én itt négy órán keresztül magyaráztam. 
Erre én rájöttem. Ez a dolog így kezdődött Akkor adtak ne
kem további rettenetes, olvashatatlan, össze-vissza firkált 
műveket, amiket én el is olvastam, mondjuk nem egyszer, 
mert az úgy nem megy, hanem nyolcszor, és iszonyú sokat 
veszekedtem és vitatkoztam, és körülbelül 74-re kezdtem 
kapiskálni, hogy miről van szó, de abban a pillanatban az is 
az eszembe jutott, hogy úristen, hát itt most ordítani kell. És 
akkor elkezdtem szervezni a Dél-Dunántúli Stúdiót.

Abban a pillanatban, amikor halványan felderengett 
bennem, hogy mekkora jelentőségű dologról van szó, akkor 
azt mondtam, hogy ezt nem lehet hagyni, hogy itten békésen 
ellegyenek az emberek, és ne tudjanak ezekről a dolgokról. 
Az első két esztendőben képtelen voltam öszeegyeztetni a 
munkámat és a felfogásomat. Azt gondoltam, hogy az em
ber reggel nyolctól délután négyig kockaépületeket rajzol, 
utána hazamegy, és nekiáll rendesen foglalkozni a szellemi 
ügyekkel. Néhány év eltelt, amíg rájöttem, hogy hogyan kell
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ezt másképp csinálni. Azért mondom ezt, hogy lehessen látni, 
hogy ha az ember a sorsa folytán nem a kellő időben kapja 
meg ezeket az impulzusokat, akkor mindig további akadályok 
és problémák keletkeznek, és természetes, hogy a végén nem 
jöhet ki az, ami normális esetben bekövetkezne.

Mák ovecz Imre: Kik jártak a Dél-Dunántúli Stúdióba?
Kampis Miklós: Ez is nagyon komplikált kérdés, mert 

én akkor a naivitás hungaricus tipikus példája voltam, ne
kem fogalmam sem volt róla, hogy miközben én megpró
bálom szervezni a Stúdiót, aközben a Csete Gyurkáékat, a 
Pécsi Ifjúsági Irodát éppen készítik kifele. Tehát az a pillanat, 
amikor a Dél-Dunántúli Stúdió megalakult, pontosan egy
beesett az Hjúsági Iroda megszűnésével. Lehet, hogy volt 
valami különbség, de az az ügy már el volt döntve. Egy kívül
álló, vagy egy filológus ötven év múlva nem fogja tudni, 
hogy ez két teljesen különböző vonal volt, amit ugyanakkor 
egyes emberek kihasználtak -  amit én természetesen nem 
vettem észre. Elmesélek egy történetet: Négyen ültünk egy 
asztal körül a Stúdió ügyében, én ismertettem a nagyszabású 
vázlatomat, és elmondtam, hogy az én elképzelésem szerint 
minden tervezővállalat küld egy embert a vezetőségbe, és a 
Pécsi Tervező Vállalatot természetesen a Csete Gyurka fogja 
képviselni. Négy ember közül három felugrott, lila fejjel, és 
ordítani kezdett, hogy azért vannak itt más építészek is, nem
csak a Csete. Mondtam, hogy ez biztos, de ha a Csete Gyur
káékat megnézzük, hogy hányán vannak, mit építettek, hány 
millió diájuk van, milyen előadásokat tartottak eddig, miféle 
kiállításokat szerveztek, és ezt megpróbáljuk szellemileg le
mérni, akkor ez mondjuk húsz kiló, és az összes többi két 
kiló. Tessék elképzelni ezek után, hogy milyen lett a fejük, 
és milyen ordítozást rendeztek. Akkor kezdtem megérteni, 
hogy itt valami nem stimmel, és hiába gondoltam, hogy én 
jót akarok csinálni. Ötven-hatvan ember lehetett, akik rend
szeresen eljártak, de egyszerre -  erre mindig vigyáztam -  
mindig csak negyvenkilencen voltunk, mert ötventől kellett 
előre bejelentem a rendőrségnek. Azért mondom, hogy 
figyeljünk, ez még egy ilyen világ. Itt számtalan érdekes és 
jó dolog történt, aminek az az egyszerű oka, hogy a végén 
minden szervezés rám maradt. Úgy kezdtem volna a prog
ramot, hogy az Imrét le kell hívni, erre azt mondták, hogy 
nem, nem és nem! Hátakkor kit? Mondom: a Vámossyt, aki 
az én apámnak volt a tanítványa, gondoltam, nyissa meg ő, 
utána már jöhet akárki. Úgy is történt. Megebédeltettem a 
Vámossyt, és ő közben megkérdezte: Mi is ez az egész, ahová 
én jöttem? Miről lesz itt szó? És akkor ezt felírta egy szalvé
tára, és így szerzett tudomást arról, hogy neki most miről 
kell két és fél órát beszélnie. Nem voltak ilyen gondjai, mint 
most nekünk, mert ezek után két és fél órás beszédet tartott.

Ez így kezdődött, és a következő alkalom volt az, ami
kor az Imre a jelekről beszélt, ami az első Napló-Ъж megje
lent. Nemrég újból elolvastam, nyugodtan ki lehetne adni 
változatlan formában ma is.

Makoveez Imre: Milyen volta Stúdió viszonya a terve
zőirodák vezetéséhez? A megyei- meg a pártvezetéshez?

Kampis Miklós: A dolog úgy volt kitalálva, hogy a 
tervezőirodák a MÉSZ támogatása címén fizettek -  azt 
hiszem -  húsz-húszezer forintot. Namost ez az akkori viszo
nyok mellett is bagó volt, de általa létrejött egy olyan szerve
zet, amely nem tartozott sehová. Ez a függelék függelékének

a függeléke volt, és már nem érdekelt semmiféle bizottságot. 
Egészen addig, amíg be nem fejezvén a Stúdió irányítását, 
azt átadtam Gáts Andrásnak, aki akkor ismerkedett meg Liska 
Tiborral. Innen kezdve a Liska-féle modell volt a program, 
és innen kezdve rettenetes nagy érdeklődést tanúsított a me
gyei rendőrség és pártbizottság is, véleményem szerint köz
ponti utasításra, mert ezeknek ott halvány fogalmuk sem volt 
arról, hogy ki a Liska Tibor. Neki meg semmiféle problémája 
nem volt, mert ő úgyis minden vackát felvette magnóra, azt 
mindjárt átadtuk, lehallgatták, gondolom, hogy egy szót sem 
értettek belőle, és visszaadták. Amikor ebből a Liska kiszállt, 
nem volt semmi, ami a Stúdiót összetartotta volna. Akkor a 
lakásomon elkezdtem az antropozófiát tanítani. A szabadság 
filozófiáját, amit olyan szépen kipreparáltam. Úgy tanultuk, 
hogy én minden héten szépen legépeltem azt a négy-öt oldalt, 
amit vettünk, anyi példányban, ahányan voltunk. Hosszú évek 
múlva jelentkeztek Sikiék, hogy kellene nekik egy példány, 
ezt másolták le, összefűzték és úgy használták. 1989-ben ju
tottam el a Goetheanumba, és ott megkértem, hogy mutassák 
meg, hogy mi van nekik a könyvtárban magyarul. A könyv
táros kihúzott egy fiókot, matatott benne, aztán azt mondta: 
A szabadság filozófiája. Mondom: mutasd. Elővette ezt a 
példányt, amit ugye én gépeltem. Rögtön a bevezetés első 
mondatát elcsesztem. Drága jó Piroskám észrevette, hogy 
hiányzik belőle az a szó., hogy lelki, és szépen beleírta a 
gyöngybetuivel. Ez így benne volt abban a példányban.

Makoveez Imre: Volna még egy kérdésem: hogy Ne
ked, aki betöltötted a hatvan évet és mögötted egy meggya
lázott korban eltöltött, meglehetősen nehéz élet áll, mi a 
véleményed ezekről a fiatalokról, akik tevékenységeed ered
ményeképpen most itt ülnek előtted?

Kampis Miklós: Amikor az emberben feldereng, hogy 
ez egy komoly dolog, akkor végigfut a hátán a hideg, ha 
meg nem, akkor nem hiszem, hogy megértette akár egyet
lenegy mondatát is annak, amiről szó van. Ha viszont végig
futott, akkor innentől sajnos tényleg komolyan kell vanni a 
dolgot. És akkor ez az ügy fíatalostul-öregestül a középko- 
rúakkal együtt gyakorlatilag az emberek megsegítéséről szól.

Makoveez Imre: Ebből egy szót se értek.
Kampis Miklós: Sejtettem, hogy gond lesz vele. Tehát 

abban a pillanatban, amikor komolyan vesszük, mindent, 
amit ebből a szellemi háttérből megértünk, akkor -  számomra 
legalábbis ez következik -  azt azonnal át kell adni.

Makoveez Imre: Miért?
Kampis Miklós: Mert különben elveszett.
Makoveez Imre: Hogyhogy elveszett?
Kampis Miklós: Arra hívnám fel a figyelmedet, hogy 

az organikus építészet jövőjéről kellene beszélnünk, mi pedig 
folyton a múltjáról beszélünk. A történet olyan volt, amilyen, 
a Tied, az enyém, a harmadiké, a negyediké, de a jövőt azt 
valóban a fiatalok jelentik, ha jelentik. Azért tettem fel azt a 
kérdést, hogy lehet-e ösztönösen organikus építészetet csinál
ni, vagy pedig egy olyan korszak felé közeledünk, amikor 
többé már nem igazolható a mi sorsképietünk; itt már csak 
komoly áttekintéssel és belső tudás birtokában lehet elobbre- 
jutni. és nem azon a meglehetősen botorkálós és bugyuta 
módon, ahogy én ezt Nektek a magam történetében előadtam.

Azt kérdezted, hogy vagyok velük? Bizonyos mértékig 
aggódom, mert azt látom, hogy nincs meg bennük az az ele-
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mentális hiány vagy érdeklődés, ami engem ehhez a dologhoz 
elvezetett. Ha pedig a saját, belső indíték hiányzik, akkor... 
Tudniillik ez nem könnyű út, baromi nehéz, sok energiát és 
lemondást kíván. Ha az emberben nincs ilyen elementáris 
törekvés, akkor lehetetlen, hogy ezt tíz évig csinálja.

Makovecz Imre: És tehetséget látsz bennük?
Kampis Miklós: Tehetséget látok. Csakhogy az elkopik. 

Ha nem tudják állandóan karbantartani, ha nem tartják fon
tosnak ezt a felkészülést, akkor mi hiába tartjuk annak. Akkor 
viszont egészen másként látom az organikus építészet jövőjét. 
Nem fog tudni ellenállni annak az irtózatos viharnak, amiben 
már benne vagyunk; ehhez egy iszonyatosan kemény tartás 
kell, ami csak belülről fakad. Ha nem tud örökké megújulni, 
ha nem tud visszatérni ennek a képességnek a forrásához, 
akkor a tehetség negyven éves korára kifújt, és következik 
az ismétlés, meg a rutin, és valójában nem történik semmi.

Makovecz Imre: Szerinted mi az organikus építészet?
Kampis Miklós: Az építészet olyan, nem egészen ter

mészetes, és az emberek által nem teljesen érzékelt műfaj, 
amelyen belül nagyon sokféle irányzat létezik, különösen a 
huszadik században. Nem lett volna semmi probléma ezzel 
a kérdéssel az ókori Rómában; nem volt kérdés, hogy milyen 
legyen az építészet, egy fajta építészet volt, és kész. Mindenki 
sejtette, hogy miről van szó. Ma ezt senki nem sejti. Különbö
ző irányzatú felfogások léteznek, s ezek a század elejétől 
folyamatosan váltakozva és párhuzamosan léteznek a mai 
napig, miközben újak is keletkeznek. Ezek között van egy 
vonulat, amelyet én a magam részéről a múlt század második 
felében tevékenykedő preraffaelitákig vezetek vissza -  de 
nyugodtan lehetne még tovább vinni a múltba -  akiknek az 
ihletésére kezdődött meg a szecesszió. A század elején volt 
egy csodálatos korszak, amikor kiváló építészek nagyszerű, 
új gondolatait huszadik századi, abszolút profi mesterembe
rek készítették el, tehát azok az ajtók működtek, a Gaudí 
tervezte hatalmas üvegfalak kifogástalanul meg lettek csinál
va; Gaudínak nem volt probléma, hogy a falujából elhozott 
kőművesnek hogy lehetne elmagyarázni, hogy mit hogyan 
kell csinálni, mert magától tudta. És közben ezeken az épü
leteken valamilyen bonyolult módon megjelent az elevenség 
gondolata. Ha egy Gaudí-házat mégnézünk úgy látjuk, mint
ha megmozdulna a ház, mintha élne.

Az organikus kifejezés szó szerint valami természet- 
elvűt, vagy természetest jelent, de a fogalom sokkal többet 
takar. Ezért az 1985-ös kiállítás az Elő építészet cimet viselte. 
Ez se teljesen stimmel, de utal arra, amit az előbb mondtam. 
Akik itt ülnek, ennek a fajta építészetnek a művelői, éspedig 
egy különös világhelyzetben, mert rajtuk kívül alig van ilyen 
a világon. Van persze néhány magányos farkas, de csapatként, 
mozgalomként, közösségként sehol másutt. Egy nyomorult, 
mélyen elnyomott kis országban a huszadik század vége felé 
egyszer csak felütötte a fejét valami, ami az azt művelő embe
rek tehetsége révén világszenzáció lett, világszerte ismert 
mozgalom. Újra felteszem a legelső kérdést, mert Te elmond
tál valamit az életedből, és én is, de hogy mi az organikus 
építészet, arra még nem válaszoltál.

Makovecz Imre: Ugyanúgy csak kitérni fogok a válasz 
elől. Ahol mi most vagyunk, az egy triászkori tenger alja. 
Valaha itt háromszáz méterrel fölöttünk volt a felszín, ott 
fújt a szél. Arra a tengerre egy hajót képzeljünk el, mond

juk, egy huszadik század-végi szkúnert, amelyik mindent 
tud, olyan árbocai vannak, mint a fák, s az ágak végein van 
egy-egy levél. A levelek nyomásérzékelő felületek, rákötve 
egy számítógépre, és a számítógép forgatja őket, hogy opti
málisan kihasználják a szélnyomást. Ez a huszadik század
végi szkúner ott úszik a triászkori tenger felszínén -  most, a 
fejünk fölött háromszáz méterre. Az őzek, akik a növendék 
fácskákat lezabálták itt a télen, több száz méterre a felszín 
alatti aljnövényzet között járkálnak. Ezen a hajón énekelnek, 
takarítják a fedélzetet, pontosan tudják, hogy hova tart a hajó, 
m i a vacsora, hétkor a Nagy Levin kiszól a hangszórón, hogy 
tálalva van, és a szkúner közben úszik a célja felé.

Ezt a dolgot nyolcszáz évvel ezelőtt úgy élték át az ár
téri vizekkel borított nagy magyar Alföldön. hogy ingová- 
nyokat használtak. Az ártéri területeken a folyók mentén 
kialakultak olyan felületek, amelyek kiemelkedtek a fel
színből, és amelyekre a szél ráhordta a port, termőtalaj kelet
kezett, és fák nőttek ki belőle. Ezeket az emberek el tudták 
mozgatni hosszú rudakkal, és így úszó szigetek keletkeztek, 
lassan mozogtak a folyó sodrásával, állatok is éltek rajtuk, 
és megidézték a triászkori tenger huszadik század-végi szkú
nerjeit. Tetszenek figyelni? A szerves építészet ebben a kö
zegben mozog. Ha nem ebben a közegben mozog, hanem 
bevallva vagy bevallatlanul utánozza a Makovecz görbe 
háztetőit, akkor elmehet a büdös francba. Stúdiumnak jó, 
mert igenis, mindig kell választani valakit, akitől elrugasz
kodik az ember, és aztán megtalálja a maga útját, és ha soha 
nem találja meg a maga útját, az se olyan nagy baj; de az 
biztos, hogy az ember választ valakit, akit utánoz. Jelen eset
ben sajnos a Makoveczet lehet utánozni, mert ő csinálja a 
legrégebben, és a legegyszerűbb a görbe fát, a ferde támaszt, 
az ágasfát meg a fehér falakat, szóval ezeket a szereotípiákat 
összekombinálni, és gyorsan kész van a maszekba csinált 
családi ház. Még biznisznek se rossz, mert el van adva a 
szerves építészet. De ez nem az. Csak akkor kezd az lenni, 
ha Borgesnek az a karthágói délutánja előjön, és a valamikor 
földig lerombolt város újra előttünk álló kertjében, a fényt 
finoman áteresztő lugasban egy bögréből egy kislány iszik 
valamit. És körben, érzékelitek, hogy a semmi, a semmi, a 
besózott föld, a semmi lüktet. Emögött a kép mögött él az a 
képzelet, ami ebbe a semmibe van belerakva, és képes valósá
gossá tenni azt. Ha ebben a megveszekedett mágiában hisz 
valaki, és szereti ezt játszani, akkor elkezdi érteni, hogy mi 
a szerves építészet. De ez csak egy példa. Közvetlen válasz 
nincs, de szerintem ebből a példából kell érteni valamit. Ak
kor világos, ha ezzel szembeállítjuk azt, hogy egy ország 
tőkemozgása szükségessé teszi, hogy létrejöjjön a tőkéhez 
kapcsolódó népességkoncentráció. Kijelölnek egy területet, 
hogy itt fogunk bizonyos tőkekoncentrációt létrehozni, ín- 
augurálunk egy területet, előre tudjuk, hogy ez mennyi ideig 
fog tartani, kiszámítjuk, hogy mennyi időre van szükség, 
hogy a beruházás megérje, építünk egy sűrű, felhőkarcolók
ból összeálló épületegyüttest olyan anyagokból, amelyeket 
a pénzmozgás az ipar területén inaugurál: acélból, üvegből, 
műanyagokból, liftekből, fényeffektusokból, mozgójárdák
ból, gépkocsikból és információs struktúrából, ami behálózza 
ezt az egészet, ami rajta van az Interneten, rajta van azon a 
fantasztikus információs struktúrán, ami most már ráépült a 
teremtett világra, és meg fognak jelenni ennek következtében
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az emberek, itt élet lesz, és amikor eljön a tervezés következő 
fázisa, és ez elvesztette az aktualitását, mert a pénzmozgás 
egy másik helyet jelöl ki a maga számára, akkor az egész 
elsöpörhető. Itt nincs szó triászkori tengerről, itt a jövő épül 
a múlt érintése nélkül. Nem, mintha nem állná meg a helyét 
egy ilyen széllel kombinált, tulajdonképpen huszonegyedik 
századi hajó, amit az előbb leírtam, de akkor színesedik ki a 
kép, ha mögé állítjuk ezt a másik alternatívát. Mert realitás.

Kampis Miklós: Azért is felteszem a harmadik kérdést, 
amely úgy szól, hogy önmagában megáll-e, önmagában lehet- 
e művelni a szerves építészetet? A szerves építészet gondol
kodásmódja, amit most elmondtál, az csak az építészetre 
vonatkozhat, vagy egyéb műfajokra is? Az építészet a szerves 
gondolkodásnak csak egy szelete, igazából viszont a szerves 
gondolkodás egészéről van szó. Ennek a jövőjét nézve ho
gyan lehetne megtalálni a szerves építészet jövőjét?

Makovecz Imre: Szerintem a szerves építészet léte 
nagyon sokmindenben hasonlít a népművészetéhez. Nem az 
a lényeg, hogy valamilyen parasztromantikába menjünk át 
és el legyünk olvadva egy bokálytó! vagy egy karikás ostor
tól. A népművészetben az az egyik legkülönösebb jelenség, 
hogy írástudatlan emberek alig megérthető tartalmakat képe
sek megfogalmazni. Mondjuk, a kalotaszegi Kata néni, aki 
egy kicsi szobában lakott; annyi bolha volt ott, hogy egysze
rűen elképesztő, seregestül ugráltak a lábamon. Mindenki 
tudja, hogy a kalotaszegi textilművészet háromféle színt 
használ, de én, majom, azt kérdeztem Kata nénitől -  gondol
tam, hogy na, most magnóvégre kapom a vallomását -  hogy 
hát melyek azok a színek, amelyeket szeret, mert ő előrajzo- 
lója volt a kalotaszegi varróasszonyoknak; azt mondja: a 
legszebb a kék; a sárga, a piros, mega zöld, megnézhetném, 
kedvesem, az autónak a belsejét, amivel tetszettek jönni? A 
Váncsai András ötszázas Fiatja volt, amivel mentünk; kívül 
piros volt, belül sárga. Egy régi, csavaros üvegtollal rajzolt 
újságpapírra írásos mintákat. De hogy miért írásos, azt senki 
művelt ember nem tudja. Miért írásos? Mert virágnyelven 
van írva. És azt a jeltartományt, amit ez az asszony használt, 
amire éveket fordítottam, hogy valamit megismerjek belőle, 
azt ez az asszony nem ismerte. Nem a persona volt az, aki 
ezzel az üggyel foglalkozott, és nem is a persona mögött 
lévő én. Hanem az archetípus volt, aki ezt csinálta, a démon, 
amelyikben a személyiségtől érintetlen, de a személyiség 
által orientált népszellem jelenik meg. Ő ír, évszázadok óta. 
És ez a népművészet egyszer csak eltűnik. Generációk men
nek el, és nincs, aztán egyszer csak előjön, és lesz. Ugyanazok 
a jelösszefüggések jelennek meg fában, azöszes használható 
anyagban, táncban. Tessék elgondolkodni azon, hogy hogyan 
lehet, hogy a huszadik században Martin György és mások 
filmre tudták venni két öregember olyan legényesét, amely 
szemmel láthatóan sokezer évvel ezelőtt is eltáncolható volt. 
Honnan jön elő? Ilyen a szerves építészet jelenléte is a hu
szadik század végén. Honnan jön elő? Nem indokolható. 
Minden örökölhetőséget és emlékezetet elsöpört a két bes
tiálisvilágháború és a csendben lezajlott harmadik. Lehetet
len, hogy legyen organikus építészet! Az objektív feltételek 
hiányoznak, itt most a nagy seft korszakát éljük. Honnan 
jön az impulzus hozzá? Honnan jön a kedv? Honnan jönnek 
bizonyos hajlamok hozzá, és miért? Miért ültök itt? Ki hívott 
ide? Szerintem ez az alapkérdés. Mi tartja fenn a szerves

építészetet? Gyakorlatilag 56 óta létezik. Előtte semmi, tö
kéletessemmi. Akik voltak, meghaltak, elmúltak, elfelejtet
ték őket -  direkt, vagy nem direkt. Voltak hősies túlélői, 
mint az öreg Medgyaszay. És ha meglátunk egy munkáskocs
mát, ahol a székeknek sarló-kalapács a háttámlájuk, és az 
vasból van, akkor garantáltan tudjuk, hogy ez nem az. Vannak 
itt azért evidenciák.

Siklósi József: Milyen volt az, Imre, amikor a munka
helyeden először lerajzoltál egy saját elképzeléseidnek meg
felelő házat? És milyen volt a kaposvári temető tervezésénél 
a vállalat reagálása?

Makovecz Imre: Kampóval együtt a szakmát a Buváti- 
ban kezdtük el, ahol nagyon hamar kiderült számomra, hogy 
ott nem maradhatok. Éreztem, hogy menekülni kell. Semmi
féle lehetősége, reményesem volt annak, hogy maradhattam 
volna, elhúztam a csíkot, és elmentem a Szövtervbe. A Szöv- 
terv akkora iroda volt, mint most a Makona-Egyesülés. Egy 
öreg munkás igazgatója volt, akinek a szobájában állt egy 
faragott, tölgyfa íróasztal, amit egy gazdag zsidó családtól 
lophattak el még korábban, és ennek az embernek fogalma 
sem volt róla, hogy a tervezőirodában mi folyik. A fiókjában, 
abban a gyönyörű, faragott tölgyfa íróasztalban a kenyeret 
és a szalonnát tartotta, abból eszegetett, és ha bejöttek hozzá, 
akkor belökte a fiókot. Félt mindenkitől. A Szövterv remek 
hely volt, mert kocsma-átalakításokkal, az elkobzott, régi 
magánüzletekből ÁFÉSZ-üzletekké átalakult helyiségek 
felújításával, bővítésével, esetleg új, kisebb üzletek tervezé
sével foglalkoztunk. Itt majd-nem azt lehetett csinálni, amit 
akartunk, persze nem lehetett nagyon ugrálni, mert zsiiri volt, 
és oda például Bánrévi -  aki ekkor még osztályvezető volt, 
csak később lett főosztályvezető -  meg volt híva. Az ott meg
jelenteknek voltak direktíváik, amiket követni kellett. E cél
ból Bánrévi kiadott egy füzetet is, hogy a régi, fehérre meszelt 
kocsmák füllungos ajtóit hogy kell kidobni, helyettük leme
zeit ajtót betenni, hogyan kell a falra átlós mintákat festeni, 
és gömbvas virágtartókat a falra akasztani, amikben a mus
kátli elszáradhat. De azért jóval nagyobb volt a szabadság, 
mint más vállalatoknál, mert ezek műveletlen figurák voltak, 
nagyrészt levitézlett ávósok.

Bcrhidai vendéglő

Az első munka, amit kérdeztél, Berhidára készült; meg
bíztak egy vendéglővel, ez 1962, Tehát mindjárt az első év
ben. ahogy a SZÖVTERV-be kerültem. És az egy steíneriánus 
ház akart lenni. Namost ezt 5H-s ceruzával rajzoltam meg,

6



hogy ne lássák. Mert ha 5H-ssal rajzolod, akkor azok olyan 
vékony vonalak, hogy látni, hogy ott a ház, az alaprajzon 
semmi különös, mehet, ott a homlokzat, látni, hogy van fal, 
van tető, jó, kész. De kötelező volt elvinni a megyei főépí
tészhez, Papp úrhoz, most nem jut eszembe a keresztneve, 
remek, kedves, öreg építész volt, szép fehér mandzsettával, 
mindig sötét ruhában; régi úriember, mint a Schmidt Feri 
bácsi. A rajzok nagy lepedők voltak, 5H, de kiszúrta. Azt 
mondta, hogy na ne, na ne, ezeket itt egyenesítse ki, aztán 
hozza vissza. De ezt felejtse el. Csaba László, Isten nyugosz
talja, volt a Szövetség főtitkára. 1962-t írunk, akkor voltam 
27 éves. Elmentem Csaba Lászlóhoz az Ipartervbe, és azt 
mondtam, hogy bocsánat, de maga a főtitkár, és intézkedjék, 
mert az építészi szabadságot megsértik. Elmondtam, hogy 
miről van szó, felhívta a főépítészt, te, engedd már ezt a bo
londot, azt mondta neki. Visszamentem hozzá, Jézusom, azt 
mondta, már megint itt van ez a Makovecz. A végén úgy bú
csúzott, hogy na, jó l  van, nem bánom. Ugyanezzel a szélhá
mossággal ment át ez a ház a saját cégemnél is, és a kivitele
zésnél valahogyan szerencsém volt, és nem volt semmi prob
lémám, megépítették úgy a házat, ahogy megrajzoltam. Úgy 
szar, ahogy van, de az biztos, hogy 1962-ben megépült egy 
ilyen agyhúgykő ház, amelyik ilyesmi akart lenni.

Kampis Miklós: 1982-ben láttunk neki a temetőnek 
úgy, hogy Lőrincz Feri az előző évben a város főépítésze 
volt, és mint ilyen, megtalálta azt a területet, ami két dombból 
és egy völgyből állt, és elfogadtatta a várossal, hogy ott lesz 
az új temető. (A mai napig nincs, és a mai napig hajtogatják 
az ellenzői, hogy az nem jó hely.)

így született meg a feladat, és amikor ő visszajött a 
tervezőirodába, magával hozta a munkát, még el tudta érni, 
hogy a megbízás megtörténjék, és ahhoz az irodához kerül
jön, ahová a Feri visszajött. És összeülhettünk, hogy kitalál
juk, hogy hogyan fogjuk ezt megcsinálni. Belerejtettünk egy 
dolgot, ami bizonyos mértékig összefügg azzal, amit Imre a 
fiatalokról mondott. Egy temető soha nem egyszerre épül 
ki, ahhoz egy tömeggyilkosságot kellene végrehajtani. Tud
tuk, hgy 5-8 éves ütemekkel bővül majd, és legalább 50-60 
év, mire teljes egészében kész lesz. Azonnal rájöttünk, hogy
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akkor már egyikünk sem fog élni, és tudtuk, hogy valamikor 
jön majd egy ember, aki azt mondja, hogy ezt nem így kell 
folytatni, hanem amúgy, és akkor az egész koncepció kész, 
ami pedig a terv lényege. Azt mondtuk, hogy itt a Kampis,

nála hét évvel fiatalabb a Lőrincz, még hét évvel fiatalabb a 
Gáts, hét évvel fiatalabb a nem tudom ki, és legfiatalabb a 
Deák Varga Dénes, aki huszonöt éves, tehát megérheti a vé
gét, fontos, hogy értse, miről van szó, nehogy áttervezze 
harminc év múlva az egészet. Bármenynyire humoros ez, 
holtbiztosán tudtuk, hogy messze túlterjed azon a határon, 
amit személyesen átláthatunk. Amit építészeti folyamatos
ságnak nevezünk, az számunkra valóságos tervezési prob
léma lett. Azt lehet mondani, hogy a tervvel szemben nulla 
ellenállás volt Senki részéről nem merült fel, hogy miért 
ilyen a formája. Ehhez kellett az, ami 62-től 82-ig lezajlott 
az országban, kellett, hogy a Pécsi Ifjúsági Iroda azt a billió 
előadást, meg ezt-azt-amazt megcsinálja, kellett, hogy 68- 
tól kezdve műemlékfelmérésekkel foglalkozzunk, hogy egy 
csomó pályázatot megnyerjünk vagy helyezéseket érjünk el.

Ellenállás természetesen volt, volt például a hetvenes 
évek körül, amikor a mozgáskísérletekről készített plakátot 
megszereztük, és bevittük a tanácsterembe, és csináltunk egy 
palávert. Na ott aztán mondtak freudizmustól kezdve az égvi
lágon mindent, de a korábbi évekhez képest ez túró. Sokkal 
keményebb volt, amikor 78-ban Dombóváron volt az Imre 
kiállítása, és ott a Napló megjelent, és megjelent a megyei 
pártbizottság agitprop-titkára a megnyitó előtt. Balipap Feri 
majdnem megkapta a harmadik infarktusát ott helyben, és 
egy kis baráti beszélgetés folyt Imre és a párttitkár között.

Makovecz Imre: A pofa eljött, és addigra a Naplót ki
preparálta rendesen. Zöld és piros tintával tele volt irkáivá a 
Napló, és úgy érkezett, hogy most vagy megengedi a kiállí
tást, vagy nem. Napszemüvegben volt, és bementünk egy 
rosszul világított helységbe, és elkezdte mondani, hogy neki 
milyen kifogásai vannak. Egy darabig hallgattam, aztán azt 
mondtam: ne haragudjon, de engem nagyon zavar, hogy nap
szemüvegben van, nem tudok magával úgy beszélgetni, hogy 
nem látom a szemét. A pofa levette a szemüvegét, és totál 
bandzsa volt. Na ettől aztán kész is lett, három perc múlva 
távozott. Alighogy elment, zárt alakzatban szovjet katonák 
közeledtek, elöl a parancsnok, utána a többiek. A művelődési 
ház előtt oroszul álljt vezényelt; na, kész, vége, ennek a kiál
lításnak befellegzett. A parancsnok és a helyettese bejött a 
kultúrházba, ittak két pálinkát, a többi addig kint állt vi- 
gyázzban, kimentek, és indulj tovább. Mindez Dombóvár 
egy földes kis utcájában, a világ végén, bandzsa párttitkár 
napszemüvegben a kipreparált Napióval, nem gyönyörű?

Kampis Miklós: Hogy még gyönyörűbb legyen, a tör
téntek után két nappal a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok 
Intézete írt Balipap Ferinek, hogy a Washingtoni Kulturális 
intézet kér két példányt a Naplóból. Honnan tudják, hogy 
Dombóvár a világon van?

Makovecz Imre: Ennek a történetnek az a párja, hogy 
az egyik kaposvári munkás, aki Taszáron dolgozik az ameri
kaiaknak, mutatja, hogy az angol nyelvű terveken, amelyek 
szerint az elkerülő utat építik, a dátum 1992! Nemcsak azt 
tudják, hogy mi történik, hanem előre tudják.

Kampis Miklós: Miután megtudtuk, hogy mi a szerves 
építészet, és mi a jövője, József Attilát szeretném idézni: 

Lement a nap nyugaton,
Feljött a nap keleten.
Egyszerű ez:
El az, aki eleven.
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