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A Makona kezdő, fiatal építészeit még a Rumbach Sebestyén 
utcában önelszámoló csoportokra bontottam, mert a szakmá
hoz a gazdálkodás, az önálló pénzügyi tervezés is hozzá tarto
zik. Az önelszámoló csoportok a Zay utcába történt átköltözés 
idején önálló kft-ket alapítottak. így jött létre a Kvadrum, a 
Triskell, a Pond és a többiek. Megalakulásukkal egyídőben 
létrehozták a Makona Egyesülést, amely szellemi egységüket 
lett hivatva megjeleníteni.

A Kvadrum vezetője Ekler Dezső lett. Az iroda szemé
lyi összetétele a legváltozatosabb képet mutatta. A kós ká
rolyi manierizmustól a konceptuális felfogásig; az egyetemre 
járó, de praktizáló, kezdő családapától a notórius magánzóig 
terjedt a spektrum. Ez a sokszínűség a mai napig jellemzi a 
Kvadrumot, noha azóta Ekler kivált a csapatból és önálló 
irodát alapított, s a vezetést Zsigmond László vette át, aki 
örökségét sikeresen tartja össze, sőt azt mondhatom, hogy 
fokozatosan új fazont ad ennek az eleven, befogadóképes 
társaságnak.

Nem szívesen mondok kritikát a csoport egyes tagjai
ról. Azt hiszem, ez nem az én dolgom. Ez a Makona Egyesü
lés feladata, és ez a feladat is inkább csak konkrét, minden 
egyes tervet értékelő kritika lehet. Ez a zsűri azonban még 
mindig nem működik. Nyilván azért nem, mert jobb és ké
nyelmesebb kritika nélkül dolgozni.

A Kvadrum Veresegyházon, Aszódon főépítészi felada
tokat lát el példamutató színvonalon.

A Makona Egyesülés tagszervezeteinek az a feladatuk, 
hogy a magyarországi szerves építészetben új gondolatot, új 
utat, egy lehetséges változatot dolgozzanak ki. Egy új válto
zat kidolgozása önmagában is nagyralátó, maximalista pro
gram. A jövő megmutatja majd. mit, és mennyit sikerül ebből 
megvalósítani.
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Vázlat a veresegyházi gyógyszállóhoz

BESZÉLGETÉS AZ ÉPÍTÉSZIRODA 
MUNKATÁRSAIVAL

Gerle János: Valamikor, négy évvel ezelőtt a korábbi 
Makonából létrejöttek az új irodák; azóta kialakultak az egyes 
cégek, saját életstílussal, saját építészeti formálással. Ti 
hogyan látjátok ezeket a különbségeket? Mi határozza meg 
az egyes cégek stílusát? Az alapítók személye, vagy vannak 
olyan, a munkához kötődő történetek, amelyek befolyásolták 
ezt a folyamatot?

Zsigmond László: Mikora Makonában elkezdtünk cso
portokat alakítani, akkor Dezső volt a tulajdonképpeni mes
ter, akinek személye eldöntötte, hogy ki kapcsolódik be az 
alakuló Kvadrumba. Namost az viszont már hamar meglát
szott, hogy mi nem egészen abban a nyomban haladunk, a- 
mit ő tapos; nem hiszem, hogy ez tudatos volt, de bekövet
kezett a váltás, hogy Dezső ment a maga útján, a Kvadrumtól 
függetlenül. A Kvadrumra meg ez előtt és azóta is az a jel
lemző, hogy egyáltalán nem homogén; sokkal kevésbé az, 
mint például az Axis vagy a Triskell. Ez valószínűleg össze
függ a korral is; a társaság alapvetően fiatalokból áll, akik 
elsősorban a saját útjukat járják.

Gerle János: Előfordul-e, hogy közösen dolgoztok na
gyobb munkákon? Például Veresegyházra most éppen egy
szerre többen is terveznek a Kvadrumból; jelent-e ez igazi 
együttműködést?

Zsigmond László: Ritkán fordul elő, hogy egy munkát 
többen csinálunk, inkább a feldolgozásban segítünk egymás
nak. Előfordul mégis, mint Vácrátót esetében, vagy Batával 
ketten csináltuk a Szent Katalin Otthont, és közösen csináltuk 
a Quaestornak a veresegyházi gyógyszállót, de ez sem úgy 
történt, hogy azt mondhatnám: ezt a házat ketten vagy hár
man terveztük.

Gerle János: Hogyan történik a munkák elosztása? 
Mindenki maga gondoskodik a megbízásairól, vagy jönnek 
a Kvadrumhoz, mint céghez a megbízók?

Zsigmond László: Ez egy párhuzamosra állított társa
ság; elsősorban magának szerzi mindenki a munkát, néha 
meg együtt dolgoznak, ahogy legutóbb Tamás meg Bata csi
nálták Renátával együtt. Azért ezek a közös munkák nehezen 
mennek, de az az érzésem, hogy ez másutt ugyanígy van.

Gerle János: Mennyire kíséritek figyelemmel a többiek 
munkáit? Van valamilyen formája, rendszere annak, hogy 
egymás véleményét megismerjétek?

Zsigmond László: Én szeretek mindenbe belepofázni, 
de ezt a többiek nem nagyon utánozzák. Mindig előkerül 
valami a munkákkal kapcsolatban, dehogy hogyan és mikor, 
arra nincsenek formáink.

Ekler Dezső: A beszélgetés elejére kapcsolódnék 
vissza. Földolgozatían és kényes; van, aki számára fontos, 
van aki számára kevésbé fontos, hogy hogyan szaporodott 
osztódva a Makona. Hogyan keletkeztek utódcégek, s me
lyiknek milyen a karaktere. Ez egy nagyon érdekes dolog.
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