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Gerle János: Kérlek, beszélj az utóbbi idõben készült
munkáidról.

Makovecz Imre: Itt van mindjárt egy thaiföldi munka,
egy Nicolas Thomas nevû, francia származású megbízónak
készült. A lényeg az, hogy megbíz két lakás megtervezésé-
vel, magának meg a nõvérének, én elõveszem a thaiföldi
meg az azt környezõ kultúrákat bemutató könyveket,
végignézem az egészet, hogy mi hogy van, hogy kicsit bele-
tornázzam magam ebbe az egész környezetbe, amirõl
természetesen nem sok fogalmam van és megpróbálom
eltalálni, hogy oda milyen ház kellene. Kérek elõleget, azt
elküldi átutalással, megrajzolom a magam technikája sze-
rint, százas léptékben az összes alaprajzot, metszetet, csiná-
lok távlati képet, elküldöm. Azt mondja, hogy nagyon jó,
igen, de a bank azt mondta neki, hogy próbáljon meg a
telekre négy lakást terveztetni, mert arra a kettõre nem kap
hitelt. Átdolgozom négy lakásra, teljesen megváltozik  a
terv, vadonatúj rajzokat küldök. Elõtte volt persze köztünk
egy megegyezés, azon az alapon, hogy õ nagyon szereti,
amit én csinálok és az építész barátja, aki szintén nagyon
szereti, amit csinálok, szeretné a kiviteli terveket feldolgozni
és átvállalni az építési engedély beadását és hogy akkor
mondjam meg, hogy ilyen feltételek mellett mit kérek. Én
válaszolok, hogy másfél százalékot. Ami nemzetközi szin-
ten nagyon alacsony ár. Amikor azonban a négyes változa-
tot elküldöm, mondom neki, hogy azért ez most egy másik
terv és a másfél százalékkel így baj lesz, erre nem reagál,
hanem kisvártatva jelentkezik azzal, hogy a bank azt mond-
ta neki, úgy látják, hogy itt hat lakást is el lehetne helyezni.
Akkor én megrajzolom a hat lakást, azok mind különbö-
zõek, nem egy alaprajz sokszorozásáról van szó, megrajzo-
lom szerkezeti rajzokkal, egyebekkel, mert õ azt írja, hogy
a bank ezt tudja komolyan venni. Megkapja a terveket, hát
csak a postázás már egy vagyonba kerül, utána azt írja,

hogy most éppen egy tíznapos buddhista ünnep követke-
zik, ami miatt sajnos, nem tudja azonnal küldeni a tisztelet-
díjat, de azért ne féljek, el fogja küldeni. Eltelik tíz nap, mi
szorgalmazzuk, hogy intézze már el a dolgot, õ erre írja,
hogy õ nem csaló, õ el fogja küldeni a pénzt, nyugodtan
várjam meg, és telik az idõ és azóta se küldött egy fillért se.
Hónapok teltek el, egyszerûen lelépett. Ezek után nekem
el kell mennem keresni egy olyan jogászt, aki … passsz,
lehetetlen.

Mondom tovább. Itt vannak az amerikaiak, megjelen-
nek az irodámban, hogy a Lipótvárosban van egy kilenc-
venszer száz méteres telek, amelyet megvásárolt nem ez
az amerikai ingatlanügynökség, hanem egy másik, aki ott
engedély nélkül lebontott régi ipari épületeket, amibõl csak
két nagy kapu maradt meg, az is csak azért, mert már túl
nagy volt a tiltakozás a bontás miatt. Majd ez az új amerikai
cég átveszi a tulajdonostól a telket, tehát nyilvánvaló
összefüggés van a két cég között, a piszkos munkát egy
kisebb céggel végeztették el. Közlik, hogy 270 lakást, egy
zárt világot kell itt létrehozni, fitness, uszoda, üzletek, de
kizárólag az itt lakók számára, van két ellenõrzött kapu,
csak ott lehet bemenni. Hogy én csinálnék-e egy ajánlati
tervet erre. Mondom ennek a fiatalembernek, aki a mene-
dzserigazgató, hogy már bocsánat, de ajánlatot maga tett
nekem és nem én magának, én nem dolgozom ingyen,
illetve, ha azt akarja, hogy ingyen dolgozzam, akkor azt
mondja meg, de ne így. Elnevette magát és mondta, hogy
így is fogalmazhatjuk, de mégis, mennyit kérek? Mondom,
nézze, ez egy elsõ vázlatterv, amirõl itt szó lehet, két forint
és négyezer dollár között mozog az ára. Azt mondja, mitõl
függ, hogy két forint-e, vagy négyezer dollár? Mondom, az
úri jókedvemtõl, uram. Megint elneveti magát, azt mondja,
jó, érti. Elküldi a megbízólevelet, a munkát a lehetõ legrö-
videbb idõn belül kell elkészíteni, megcsináljuk. Ja,  annyit

NEM TUDOM, MIRE MEGY KI A JÁTÉK…
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mond még,
hogy ugye,
engem nem za-
var, hogy õ má-
soktól is kér ajánla-
tot. Mondom, ahhoz
senmmi közöm, ter-
mészetesen azt csinál-
nak, amit jónak látnak.

Szóval elkészül a terv,
megjelenik itt hat ember, mind
gyengén beszél angolul, mind
izraeli állampolgár, átveszik a
rajzokat, de a magyarul megírt
átvételi elismervényt, azt nem írják
alá, mert õk sajnálják, de nem tudnak
magyarul. Kérdezem, hogy a tervet, azt
átveszik-e így, azt mondják, azt igen. Jól van, mondom,
akkor majd elküldöm az elismervényt angolul. Elküldöm
és nem jön válasz. És akkor nem sokra rá egy politikussal
ebédelek a Siposban, és elmesélem neki, hogy mi történt,
mire a politikus elõveszi a mobilját és fölhív egy embert,
akivel magyarul beszél, és azt kérdezi, hogy ezzel és ezzel
a céggel ti nem vagytok-e azonosak. A válaszra azt mondja
ez a politikus, nem lesz az nektek jó, ha a Makovecz nyilvá-
nosságra hozza, hogy rászedték. Ez a beszélgetés lényege.
Visszajövök a munkahelyemre, addigra itt vár egy fax a
cégtõl, hogy csak küldjem el a számlát. És egyúttal azt is
közli, hogy soha többé sem velem, sem azokkal, akik az
én környezetemben vannak, nem kívánnak együtt dolgoz-

ni, mert mi idegengyûlölõk vagyunk.
Ezek után én elküldöm a számlát két

forintról és banki átutalással megjön
a két forint. Ez nem normális törté-

net. A pénzrõl úgy szól, hogy az
elvesztette eredeti funkcióját,

itt valamilyen fétisrõl van szó,
amely fétis körül rituális

tánc folyik, mindenki
kétségbeesik, ha fizetni

kell, és mindenki eu-
forikus állapotba

kerül, ha pént
kasszíroz. Az

egész elké-
pesztõ álla-

p o t o k a t
t ü k r ö z .

Folytathatom
további történe-

tekkel a panaszt. Azok
mind csak a pénzrõl és

annak kistestvérérõl szólnak,
a bestiális adminisztrációról és a

politikáról. Petõhenye esetén is, ter-
mészetesen és Eger esetén is. De nem

szívesen folytatom, mert olyan rossz ked-
vem lesz tõle, hogy rettenetes. Már folyton ezzel álmodom.

Nagyobb munkáknál, ahol nem magánpénz van, ahol
nem zsebbõl fizetnek, ott nincs mód arra a természetes
szelekcióra, hogy kiválaszt engem egy ember és én szíve-
sen dolgozom neki. Ez a folyamat lehetetlen. Személyte-
lenné akar válni egy folyamat, amelyrõl ordít, hogy nél-
külözi a személyes kapcsolat mélységét, a bizalmat, ami
hitelt ad egy dolognak. Ez a személytelen intelligencia úgy
mûködik, hogy figyelembe veszi, hogy milyen a jogszol-
gáltatás Magyarországon és azt mondja, hogy csak végezd
el nyugodtan a munkádat, én úgy teszek, mintha komoly
partner lennék. Majd, mikor leszállítom a munkát, nem
fizet, mert nagyon jól tudja, hogy minimum három évig
tart, ameddig a bíróságokon keresztül, nem száz százalé-

Budapest, XIII. kerület, Hegedüs Gyula u.
270 lakásos lakópark vázlatterve,
madártávlati kép, 2000
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kig, de érvényt tudok szerezni a követelésemnek. Ebbe
belekalkulálja, hogy három év a alatt mennyit romlik a
pénz és belekalkulálja azt, hogy bíróságokon az a joggya-
korlat, hogy szakértõ jön egyik oldalról és szakértõ jön a
másik oldalról, esetleg a bíróság kijelöl egy saját, független
szakértõt, és azok mindig egyik oldalról és másik oldalról
is megnézik a dolgokat és kiderül, hogy te nem voltál
teljesen jogkövetõ ebben és ebben, a másik nem volt jog-
követõ ebben és ebben, aminek eredményeképpen jobb-
ra is üt, nekem fütyül, balra is üt, nekem fütyül, elmehet-
nek. Ezt belekalkulálják az üzletkötésbe, ami a karikatúrá-
ja a joggyakorlatnak és az üzletnek is.

Én sajnálom, de nem találom a helyemet egy ilyen világ-
ban, nem megy. A legsötétebb az, amikor a politika, mint
a jogi világ egy változata beleszól a munkába. Amikor nagy-
politikai koncepciók befolyásolnak konkrét építési folya-
matokat. Ez egy abszurdum. Sajnos, meg kell szoknom,
hogy ez így van. Itt van a piliscsabai Katolikus Egyetem,
azzal legalább akkora problémák vannak, mint az egri uszo-
dával. Vagy mint a thaiföldi emberrel, sorolhatnám.

Piliscsabán (a kezdeményezésrõl és az építkezésrõl
részletesen beszámolt az Országépítõ 93/1-2. és 96/1.
száma) hatalmi, szemléleti problémák vannak. Az a dolog
lényege, hogy megszereztünk egy elhagyott orosz lakta-
nyaterületet. A még használható állapotban lévõ épületek
átalakításával kezdtük el, mert a leggyorsabban így lehe-
tett beindítani a tanítást. Azokat az épületeket nem hasz-
náltuk föl, amelyek mûszaki állapota elfogadhatatlan,
vagy olyan, katonai célzatú, primitív építmények, amelye-
ket funkcionálisan nem lehet használni, ilyen például a

kényszerûségbõl egyelõre még mindig használt nagy elõ-
adóterem, egy nagy raktár.

Fontosnak tûnt, még Gaál Ferenc rektorsága idején,
hogy az egyetemnek legyen egy saját temploma. Olyan
különös szellemi centrum, amely képes orientálni az egye-
temet a katolicizmus, az egyetemesség irányába. Évekkel
ezelõtt megrajzoltuk az egyetem templomát, amelynek az
a lényege, hogy a hely, ahonnan láthatók a Pilis fehér sziklái
is, arra inspirált, hogy olyan épületet tervezzek, amelyik
mintegy kiemelkedik a földbõl, szétfeszíti a fehér sziklákat.
A belsejében dongaboltozat fedi le a teret, mint amit kifújt
a föld, a torony pedig ugyanilyen vulkanikus kitörésszerû
valami lenne, egy aranytûvel a tetején. Úgy képzeltem el,
hogy az egyes karok saját zászlait el kell készíteni és jeles
napokon, tanévkezdés vagy évzárás alkalmával a karok
felvonulnak a zászlókkal, azokat éneklés közben beviszik
a templomba, szól az orgona, ahogy ez évszázadokon át
szokás volt, sok helyen ma is így van, Bajorország déli ré-
szén magam láttam, hogy így vonulnak az emberek hegyen-
völgyön át, zászlók alatt és énekelnek.

A Habsburg család, akié volt valaha ez a terület, a
jelenlévõ hercegek és maga dr. Habsburg Ottó is azt ígér-
ték ott a helyszínen az egyetem felszentelésekor, hogy
õk finanszírozni fogják a templomot. A templom mégsem
épül meg, az új rektor, Erdõ Péter állítása szerint azért
nem, mert a megépítése olyan mértékben megnövelné
az egyetem rezsiköltségeit, hogy azt átbillentené mínusz-
ba. Nem a beruházási költségrõl van tehát szó, hanem a
fenntartási költségekrõl, amivel – beleszámítva a Stepha-
neum készülõ épületét, – éppen ki tudnak jönni, de ha a

Siklós, borház vázlatterve, távlati képek, 2000.
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Az elôzô oldalon és itt: 1999-es felvételek a Katolikus Egyetem elôadótermi épülete, a Stephaneum építésérôl (Szántó Tamás és Gerle János fényképei)

templom is megépül, akkor már felborul a költségvetés.
Tehát nem építik meg – kaptam én személyesen a rektortól
ezt a tájékoztatást.

A Stephaneum, a nagy elõadótermi épület építésével
kapcsolatban részben pénzról van szó, részben pedig va-
lami egészen különös dologról. Kineveztek az egyetemre
egy káplánt, aki nem sokkal a megérkezését követõen
beadvánnyal fordult Gaál Ferenc rektor úrhoz, ez még az
építkezés kezdetén volt, két évvel ezelõtt, amiben leírta,
hogy ez az épület olyan gnósztikus jelképeket, tehát
eretnek eszméket hordoz, amelyek megrontanák az ifjú-
ságot, és ezért nem javasolja, hogy ezt az épületet megépít-

sék. Gaál Ferenc összehívott akkor egy teológusokból álló
értekezletet, õk nyilatkozataikat jegyzõkönyvbe diktálva
közölték, hogy a beadvánnyal szemben Makoveczet nem
tartják eretneknek, az épületrõl sem gondolják, hogy ilyen
elemeket hordoz és egyébként sem templomról van szó,
tehát a kérdéses építészeti elemek a tervezés szuverén
területére tartoznak. Úgyhogy folytatódott az építkezés.
A káplán Erdõ Péterrel mégegyszer megpróbálkozott,
amikor õt kinevezték rektornak, de Erdõ Péter erre nem
reagált. Én megpróbáltam ezzel a pappal beszélni, õ azon-
ban elzárkózott ezelõl, sõt, egy pap barátom, a Szent Imre
plébánia plébánosa, közvetített közöttünk, hogy segítsen
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egy találkozót megbeszélni, a káplán azonban azt üzente,
egyelõre nem aktuális, hogy velem szóba álljon.

Az építkezést egy alapítvánnyal kezdtük el, részben
azért, mert ez volt akkor a történelmi realitás, hogy egy
alapítvány építse az egyetemet, hiszen sem az egyház,
sem az állam nem volt abban a helyzetben, sem jogi, sem
egyéb vonatkozásban, hogy õ maga bonyolítsa le az egész
egyetemi beruházást. Mindenhonnan szabadon lehetett
átutalni pénzt az alapítvány számára, és azt nem is terhelik
bizonyos közterhek. A püspöki kar titkársága vagy a titkár-
sághoz csatolt gazdasági emberek mégis úgy ítélték meg,
hogy ez így elõnytelen, illetve, hogy szabálytalan, és el-
döntötték, hogy ne az alapítvány bonyolítsa tovább az
építkezést, hanem az egyetem maga legyen a beruházó.
Ez azt tette szükségessé, hogy miközben folyik az építke-
zés, az összes szerzõdést újra kell kötni, mert nem marad-
hatnak meg az alapítvánnyal kötött szerzõdések. Ha valaki
tájékozatlan, az nem tudja, hogy mivel jár ez munka
közben. Nem tudja, hogy késedelmekkel jár, nem tudja,
hogy az alvállalkozói szerzõdések, amelyeket az alapít-
vánnyal kötöttek egy fõvállalkozás keretében, magukban
hordják a kötbérek, kártérítések veszélyét. Ha nem a Bau-
system volna a fõvállalkozó, akkor a püspöki kar ezt nem
is úszta volna meg építési botrány nélkül, de a Bausystem
türelemmel és az alvállalkozók rábeszélésével el tudta
érni, hogy minden simán menjen tovább. Azonban ez
sem bizonyult jónak a püspöki kar számára, hanem azt
mondták, hogy most az egyetembõl váljon ki az a részleg,
Csíky Gábor és társai, akik bonyolítják a beruházást és
legyen egy önálló iroda, hogy ne az egyetemnek kelljen
ezzel foglalkoznia. Akkor újra átírták valamennyi szerzõ-

Csertô Lajosnak, a toronysisakok készítôjének idei felvételei
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dést. Eközben az építkezés finanszírozása súlyos veszélybe
került, a kivitelezõ akkor már több, mint 200 millió forintos
elõfinanszírozást hajtott végre, hogy ne kelljen leállni, mert
a leállás sokkal nagyobb anyagi veszteséget eredményez.
Az a pénz, aminek meg kellett volna érkeznie, nem tudott
megérkezni, elõállt a súlyos helyzet, hogy elvonul a
kivitelezõ, és leáll minden.

Annyit hozzá kell tennem az ügy hátterérõl, hogy érte-
süléseim szerint a katolikus egyetem építése a püspöki
karon belül örökös vita és feszültség forrása, mert az állam
által nyújtott rendszeres költségvetési támogatásnak egy
jelentõs hányadát viszi el az építkezés. Az állam és az egy-
ház közötti megállapodás szerint itt szó nem lehet pántli-
kázott pénzrõl, az egyház teljesen szabadon dönt arról,
hogy mire fordítja a neki juttatott támogatást. Tehát hiába
döntött úgy a parlament, hogy évi ötszázmillió forinttal
segíti az egyetem építését, mégis a püspöki karnak kell
minden alkalommal döntenie arról, tovább támogatja-e
az építkezést vagy sem. Tehát itt van egy zavar, miközben
egy katolikus egyetem, mint minden egyetem, közszolgá-
lati célt lát el, emberek nevelésével foglalkozik és ez nem
a plébániák fenntartásával azonos kateória. Nem az egy-
ház belsõ ügyeinek támogatásáról van szó, amire egyéb-
ként szükség van, mert az egyházaknak nincsen anyagi
bázisuk.

A pénz kiutalása az építkezésre mindannyiszor
feszültségekkel és problémákkal járt. Eljutott odáig ez a
válágos helyzet, hogy nekem el kellett mennem a minisz-

terelnök úrhoz, beszámoltam neki arról, hogy nagyon sürgõs
segítségre van szükség, bemutattam, hogy egy éves leállás
többszáz milliós veszteséget eredményez. Az elnöki alapból
azonnal átutalt négyszázötven millió forintot az épitkezés
folytatására. Hónapokig kellett várni arra, hogy ez a pénz
valóban eljusson az építkezéshez. Nem gyanúsítok senkit
semmivel, de egy biztos, hogy ha hónapokig nem kerül elõ
450 millió forint, körülbelül öt hónapról volt szó, akkor annak
a hozama körülbelül negyven millió forint. Nem mondom,
hogy bárki is ilyen megfontolásból késleltette a dolgokat, de
ez egy tény, miközben a kivitelezõ elõlegezett az
egyetemnek. A lényeg az, hogy ez történt egy évvel ezelõtt
és most újra ugyanitt tartunk. Nem tud folytatódni az
építkezés, mert nincs pénz, a kivitelezõ csak lézeng, mert
nem tud számlázni, és a rektornak az az álláspontja, nem
bírva ezt az állapotot sem idegileg, sem egyéb
vonatkozásokban, hogy nem érdekli, hogy befejezõdik-e az
építkezés, vagy nem, nem kíván ezzel az egész
bonyodalommal foglalkozni. Közben a szobrászok
dolgoznak, egy fillért nem vettek még föl, mert az a pénz
sem jutott el az átutalhatóság állapotába, amelyet nem a
magyar államtól kapnak, hanem a milleniumi em-
lékbizottságtól, Nemeskürtytõl arra, hogy az épületek
közötti téren három szobor felállításra kerüljön. Az egészet
összetartani mérhetetlenül nehéz, mert évtizedes egzisz-
tenciális rombolás, hozzánemértés, a bürokrácia lassító
sztrájkja, emberi gyarlóságok összekeverednek, ezeket
szétválasztani lehetetlen, egyszerre mûködnek.
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Ha meg tudjuk is építeni az épületet, már kialakult egy
súlyos erkölcsi válság, ilyenkor elkezdõdik a trehány munka,
az elfelejtések, a befejezetlenségek, a hiábavaló tervezõi
mûvezetések, visszafordíthatatlan folyamatok. Megszünik a
bizalom légköre, hát mit mondjak, olyan kijelentések, hogy
– Makoveczet és bandáját nem akarom többé itt látni –
hangzanak el püspökké felszentelt emberek szájából,
olyasmi, amit a Kádár rendszer ideje alatt, 1959 óta végzett
munkám során egyetlen kommunista szájából nem hallottam.
De ezt a dolgot azért folytatni kell, csakhogy nem vagyok
már fiatal. Tûrõképességem nem annyi, mint valaha volt,
holott magamat rendkívüli erõvel fegyelmezem, és elhárítom
magamtól a legveszélyesebb gondolatot, hogy „hogy jövök
én ahhoz, hogy velem így bánjanak”. Ezt elhárítom magamtól
és mint egy tudatlan kezdõ, akit ugyan megalázni nem lehet,
de hajlandó bármilyen megalázásba belemenni, csinálom to-
vább akár a katolikus egyetemet, akár az egri uszodát.

A két történet azonos. Azonos a dramaturgiájuk. Az

A nyolcadik oldalon a Stephaneum; itt az októberben átadásra kerülô
egri uszoda (Csertô Lajos felvételei)
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egyiket az SZDSZ és az MSZP vezényli, a másikat pedig az
én katolikus egyházam. A kettõ között dramaturgiai
szempontból nincs különbség. Ugyanúgy egy lezüllött
szellemiség megnyilatkozása mindkettõ. A pánik, a tájéko-
zatlanság és a rosszra való hajlandóság, hogy ne legyen
öröme se neki, se a világnak, abban amit csinál. Eger fog
kapni egy uszodát, és most az önkormányzat mindent
megtesz, hogy bebizonyítsa, hogy ez az uszoda rossz,
rossz helyen van, alkalmatlan nemzetközi versenyek lebo-
nyolítására, rossz hírét kelti. Az Axel Springer újságja a
legalantasabb történetekkel áll elõ és szórakoztatja a helyi
közönséget. Mondom a polgármesternek, hogy miért nem
csinál az uszodából egy saját sikertörténetet, miért nem
mondja inkább azt, hogy a Makovecz mulasztásait nekünk
kellett helyrehoznunk, mire jó elvenni az emberek kedvét
és akadályozni az építkezést? Látom rajta, hogy nem érti,
egyszerûen csak a rontásban tudnak gondolkodni.

Azt kell, hogy mondjam, hogy én már nem tudom
követni ezt a folyamatot, nem tudok vele menni, valójában
nem ismerem a mozgatórugókat. Én nem ismertem az éle-
tem során ilyen legitimált õrületet. Pedig a szocialista világ
és a szovjet megszállás legitimált õrület volt, az nyilvánva-
ló. De ilyen fokú szabad õrületet és ennek az irracionális
gyûlöletnek a világát nem ismertem meg az életem során.
Még 1944-et is beleértve, ami borzalmas volt, akkor én
kilenc éves voltam, még azt is beleértve. Csak annyi nem
történik most, hogy nem gépfegyverrel megyünk egymás-
hoz tárgyalni. De egyébként minden megengedett. Úgy-
hogy elég keserû a szövegem. Nem látom a kiutat.

Ugyanakkor vannak gyönyörû , megható, elképesztõ
történetek Mogyoródon vagy másutt, de hát még a leg-
szebb történeteket is hasonló õrületek kerülgetik, mint
például Petõhenyén. Ahol egy falu templomot szeretne
építeni. Megkeresnek, hogy menjek oda és mutassam meg,
hogy hol legyen a templom, elmegyek, a falu közepén
van egy dombocska, a domb tetjén van egy hangosbeszé-
lõ, egy oszloptrafó és valami toronyféle, valószínûleg
tûzvigyázó hely és hát ordít, hogy itt kellett lennie valaha
egy templomnak, de már nincs ott. Hát ide kell építeni.
Megegyezünk, meg is rajzolom és mondom nekik, hogy
elõször ássák meg, hogy lássuk mi van. Ásnak egy kétszer
két méteres gödröt, csontok jönnek elõ, két méter mélyen.
Mondom nekik, hogy hát igen, ezek szerint itt valami volt,
temetõ, cinterem, kezdjék el a kutatást. El is kezdik, csak
jönnek elõ a csontok. Mondom, csináljanak egy nagy ládát,
gyûjtsék össze a csontokat, azzal a pappal, ahová õk tartoz-
nak, beszéljék meg, hogy újra el kell temetni õket. Kiássák
az alapokat, az összes csontot egy hatalmas ládába össze-
gyûjtik, de már ezeregyszázból való pénz jön elõ, ezerhat-
száz-ezerhétszázas évekbõl való vékony téglák, törmelé-
kek, egyebek.

Eljön a nap, amikor három pap teljes ornátusban elte-
meti a holtakat, körülállja a falu a sírt, énekelnek, bocsána-
tot kérnek a megbolygatott halottaktól és újra eltemetik
õket, dombot emelünk föléjük és arra egy nagy keresztet
és folyik az építkezés. Azért vágtak bele az építkezésbe,
mert amikor a falu elhatározta, hogy templomot fog építe-
ni, a helyi képviselõjelölt ígérte, hogy segíteni fog. Ezért
az egész falu a kisgazdákra szavazott. Ez a képviselõ nem

támogatja õket. Én kapcsolatot keresek a kisgazdákkal,
Horváth Bélával, megkeresem Boross miniszter urat és
mondom neki, hogy õ is Zala megye képviselõje, segítsen
ennek a falunak egy kis pénzzel, mással nem kell. Nem
találván pénzforrást, nem tud segíteni. Megkeresem Ne-
meskürty Istvánt, kérem, hogy támogassa a falut. Egy
jelentéktelen összeggel, kétmillió forinttal tudja támogatni.

Petôhenye, katolikus
templom, vázlatterv, 1999:
fôhomlokzat (fent),
metszet, oldalnézet és
alaprajz (lent)
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Kicsi templom ez, de akármilyen kicsi, egy templom többe
kerül, mint egy családi ház. Még ha csak száz ember fér be,
akkor is.

Deák István, egy parasztember, az ottani alapítvány
elnöke, nem hagyja annyiban a dolgot, bontott téglákat
vásárol, a cigányok lepucolatlanul feleáron adják neki,
az asszonyok ott a dombon pucolják a téglákat és folyik az

építkezés. Az igazi problémája a falunak az, hogy el van
öregedve, és azok a fiatalok, akik munkára foghatók
volnának. elmentek. Ezért asszonyok és öregemberek dol-
goznak. Az a kicsi pénz, amit adományokból össze tudtak
szedni, elfogy. Akkor sikerül megszervezni, hogy Maros-
vásárhely környékérõl jöjjön hét ember, akik hajlandók
kosztért,  kvártélyért és használt ruháért dolgozni. A szom-

Nosza, katolikus templom
terve, 1998, távlati rajz.
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széd falu plébánosánál tudnak aludni. Egy feljelentés alap-
ján, hogy a székelyek, vagy ahogy mondják, románok tyúkot
loptak, a plébánosnál házkutatást tartanak, fölforgatnak
mindent és azt mondják, hogy kiderült, hogy ezek az
emberek munkavállalási engedély nélkül dolgoznak,
bezsuppolják õket és kiviszik a határra és elkergetik õket.

Itt tartunk. Leveleket írok a belügyminiszter úrnak,
és másoknak, természetesen választ se kapok rá. Boross
Imre üzeni, hogy õ mégiscsak lát valami lehetõséget az
anyagi támogatásra, de az üzenet óta, amely a titkárnõjétõl
jött, nem tudom megtalálni Boross urat. Várjuk a csodát,
hogy valahonnan mégiscsak lesz valami pénz, az
építkezés meg folyik, a semmibõl. A falak már állnak, de
nincs pénz a faanyagra, noha fillérekért tudnánk a
környezõ erdõkbõl szerezni. Ahogy én Deák Istvánt és
most már kicsit a falut is ismerem, a templomot meg fogják
építeni, de hogy hogyan, azt nem tudom.

A noszai történet ott kezdõdik, hogy Kasza József sza-
badkai polgármester megbízott bennünket Szabadkán a
Magyar Ház megtervezésével. Azt meg is terveztük, meg
is épült. Ott, a Bácskában való járás-kelésem rendkívül
különös és mély benyomást gyakorolt rám. Ezen a hatal-
mas, lapos vidéken egy valamikor virágzó mezõgazdaság
nyomait látja az ember, különös, magányos, kastélyszerû
épületekkel, gyönyörû utakkal, ligetekkel. Aztán ott van
maga Palics, ahová Kasza minket kivitt, hogy ezzel ki kell
találni valamit. Az a hely is rendkívüli benyomást tett rám.
Palics, ugye, a századfordulón keletkezett, mint szórako-
zóhely, a hatalmas, mesterséges tó körül, a környezetében
gyönyörû emeletes villák épültek, kaszinó a szervezett
társas és társadalmi összejövetelek céljára, mai szemmel
hihetetlenül magas színvonalon. Ez a Közép-Európára jel-
lemzõ lokális turizmus világa volt, a monarchia egész terü-
letén voltak ilyen helyek, Szováta, Poprád, Herkulesfürdõ,
Marienbad és a többi. Ami ott volt Palicson, most csupa
rom. Ürülék, szemét, romok, lefoszlott Morris textiltapéták
megfeketedve, a házakhoz hozzá nem nyúltak hetven éve.
Közben a távolból techno szól, a palicsi tó meg büdös,
mert Szabadka szennyvizét beleengedik. És azt mondta
Kasza, segítsünk kitalálni, hogy mi legyen vele.

Megnéztem kicsit jobban, milyen is volt az a világ,
Csáth Géza, Kosztolányi Dezsõ és a többiek világa. Sza-
badka egy eruptív úri magyar és zsidó és népi kultúra
szimbiózisa, ahol nem kérdés, hogy ki a bunyevác, ki a
magyar, ki a szerb vagy ki a zsidó, hanem egy különös,
fiatal szellemiség hatja át ezt az egész, etnikai ellentétekkel
terhes, de barátságos egymás mellett élésre képes világot,
amely ma romokban, bûzben él. Ez rám, mondom, rend-
kívüli benyomást tett. És azt is mondta nekem Kasza, hogy
Noszára csináljak egy templomot.

Elmentünk Noszára, nincs messze Szabadkától. Egy
lapos domb az egész, a falu egy kör a domb körül. Bemész
a körbe, a domb kopasz középen és a házak körbemen-
nek körülötte. Mutattak nekem egy telket a körben, hogy
arra kellene a templomot építeni. Mondtam, holtbiztos,
hogy ennek a dombnak a közepén kellett lennie valami-
kor egy templomnak. Azt mondták, oda nem lehet építeni,
mert az ásatási terület. Annál inkább, mondtam, ez a
bizonyíték. De nem tudtam elérni, hogy a templomot oda

lehessen tervezni. Maradt a körben elhelyezkedõ telken.
Ezzel az utazásommal nagyjából egyidõben keresett

meg a fiatal Egyiptom-kutató, Veres Gyõzõ, aki az egyipto-
mi kutatásai során fellelt egy sziklatemplomot, amelynek
a belseje ki van festve. Az a többezeréves anyag, amit ott
talált, teljesen megfelel a pálos rend szemléletének, vagyis
azt igazolja, hogy a pálos rend hagyománya nagyon régi
gyökerekbõl táplálkozik. A pálos rend meg ezen a terüle-
ten, a Bácskában és följebb, Pusztaszer környékén is
megtelepedett. Gyõzõ idehozta nekem a könyvét és elme-
sélte, hogy megmutatta a barlangtemplomról készített
fényképeit a magyarországi pálos atyáknak, akik könnyez-
tek, amikor meglátták az egyiptomi sziklatemplomot, mert
ráismertek a pálos hagyományra, a felfestés, a Krisztus-
értelmezés, az egyes jelek világára, mint a pálos gondol-
kodásmód legjellemzõbb elemeire és boldogan fogadták
a felfedezést. Rám ez a két dolog erõsen hatott, ennek a
kör alakú falunak a sajátos hangulata, meg a pálosok bács-
kai jelenléte és Veres Gyõzõ látogatása. Ebbõl született
meg egy végeérhetetlen, az egész földet beborító oszlop-
csarnok terve, aminek a templom egy megépített fragmen-
tuma. Azokkal az õsi térformákkal, pálos boltozatokkal,
jelekkel együtt, amik akkor az én életembe így bevonul-
tak. Úgy éreztem, hogy a két dolog összetalálkozott, és
ezt meg is rajzoltam és el is küldtem nekik.

És akkor, nem tiszta elõttem, hogy hogyan, de az otta-
ni újságban megjelent, hogy a Makovecz szerb templomot
akar építeni a magyar Nosza falunak. Ez a gondolat az
emberek között elterjedt, talán még a nevem is, ugye egy
szláv név, befolyásolta az embereket. Kasza elõször azt
mondta, legfeljebb felépül a templom Szabadkán, aztán
volt egyéb gondja, mert ez még a háború elõtt volt. Végül
megkerestek egy kollégát Magyarkanizsán, és azt megbíz-
ták a tervezéssel. Ez a kolléga vonzódik a magyarországi
szerves építészethez, és amikor a Kós Károly Egyesülés
tízéves ünnepsége és kiállítása volt a Mûegyetem aulá-
jában, ahol õ is kiállított, odajött hozzám és azt kérdezte
tõlem, hogy ugye, nem baj, hogy én megtervezem a temp-
lomot? Azt mondtam neki, hogy nem baj, fiacskám.

Szóval ez a templom megépülés nélkül a mennybe
ment. Számomra rendkívül fontos terv volt. Nekem mániám
a dráma, ami az építés folyamatát körülveszi és most úgy
éreztem, hogy Veres Gyõzõ sziklabarlangja, az én ottani
utazásaim, az akkori politikai események együtt hozták
össze az épülettervet, és hogy itt minden stimmel, minden
összeillik. És akkor egy felderítetlen személy azt mondja,
hogy a Makovecz szerb templomot akar a noszaiaknak, és
ezzel szétlõ mindent, kész, az egész dráma leesik, vége.

A templom valóban egy egész földet behálózó erõhá-
ló egy darabja, úgy is képzeltem, hogy ég és föld között
helyezkedik el és abban vonulnak az emberek. Az életük
igazi tartalmának megfelelõen ég és föld között, vagy az
üdvözülés és a végleges pusztulás partjai között, úgy is
rajzoltam meg, vonulnak egy felületen, amin áll ez a temp-
lom, de alatta is mélység van és fölötte is.

Mogyoródon egy Szent László kápolnát és kilátót
akarnak építeni, és meg is fogják. Ez egyszerûbb történet,
megvan rá az építési engedély, amit nem volt könnyû
megkapni, mert az adminisztráció egy kicsit nehézkes. A
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mogyoródi önkormányzat nem merte kiadni az engedélyt,
mert az a domb, amelyre a kápolna épülne, az önkor-
mányzat kezelésében van és mivel övé ez a terület, egy
másik községhez kell fordulnia. Ez kicsit hosszadalmassá
tette a dolgot, amit egy ajándékozó levéllel el lehetett vol-
na intézni, odaadhatták volna a területet, amit az épület
elfoglal, annak a társaságnak, aki az építést kezdeményez-
te és abban a pillanatban ez már nem probléma. De most
már rendben van és napokon belül elkezdõdik az építke-
zés. Ez még kisebb, mint a petõhenyei templom.

Gerle János: Nem arról van-e szó, hogy egy meghatá-
rozott szellemiséget az említett problémák sokkal súlyo-
sabban érintenek? Az õrület, amit említesz, bizonyos
szellemiségnek kedvez, egy másiknak meg nem.

Makovecz Imre: Igen, ez így van. Én is így látom, csak
nem tudom, hogy hogyan tud ez a szellemiség megbirkóz-
ni ezzel a különös új hangulattal, ami valójában nem csak
Magyarországon van, Németországban ugyanúgy létezik.
Mesélhetnék egy német megrendelõmmel való kapcsola-

tom sikertelen történetérõl is. Velem van a baj! Én már nem
tudok átállni egy keményebb érdekérvényesítõ magatartásra.
Én a bizalmat tartom a legfontosabbnak, az üzleti életben is.
A hosszú távú üzleti életben, egy olyan üzleti eletben, ahol
nem a harácsolás a döntõ, nem kizárólag a pénz, hanem a
pénz képes motiválni a célt. Tehát, hogy mit kell tennem,
azért, hogy pénzt szerezzek. Azon, hogy mit kell tennem,
nálam jóval nagyobb hangsúly van, mint a nevetséges
aprólékossággal küszködõ partnereimnél, akik egy tervezési
díjjal, amelyik jelentéktelen hányada egy németországi vagy
akár egy romániai kolléga tervezési díjának, egy francia
megrendelõmre utalok most, hihetetlen részletességgel
bajlódnak, hogy kvázi öt forintot meg tudjanak spórolni. És a
dolognak semmi értelme világon, mert az egész beruházás
szempontjából nincs jelentõsége ennek a pénznek, viszont a
tervezés szempontjából nagyon nagy jelentõsége van, mert
nekem a kedvemet szegi, elveszi a jókedvemet ez az
értelmetlen játszma.

De én gyanús vagyok magamnak, hogy a koromnál
fogva nem vagyok alkalmas arra, hogy kellõ rugalmasság-
gal tudjak ilyen ügyeket kezelni. Bár, ha Finta Józsira gon-
dolok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a Jóska egy
évvel öregebb nálam és ezt jól bírja. Lehet, hogy nem a
korommal van baj, hanem a szemléletemmel.

Gerle János: Csakhogy egyáltalán nem biztos, hogy
ez az érdekérvényesítésre való hajlam, meg ez a rugalmas-
ság összeférhet azzal a fajta szemlélettel, amibõl a házaid,
meg az építészeted fakadnak.

Makovecz Imre: Igen, majdnem azt mondhatnám,
hogy hülye vagyok. Az életemet egy legendának fogom
föl, egy legendás vendégségnek. Amelybe bizonyos dol-
gok nem passzolnak bele.

Gerle János: Ez mindenkire egyformán vonatkozik.
Hogy nem passzol bele egy fajta életbe egy másfajta maga-
tartás. A probléma éppen az, hogy ma erre a magatartásra
kényszerül mindenki, vagyis a kívülállást egyszerûen nem
tolerálja a világ.

Makovecz Imre: Nem tudom, hogy mire megy ki a
játék. Itt van például, hogy iszonyatos pazarlás folyik az
emberek szellemi és anyagi képességeivel, vagy a Föld
anyagi lehetõségeivel, ezt is hozzátehetem. Napokat,
órákat kell eltölteni jelentéktelen és nevetséges szerzõdés-
beli problémákkal, amelyek semmire garanciát nem ad-
nak, mert minden szerzõdést mindenki fel tud rúgni és
õrület, hogy közben mi energiát és mi személyes ambíciót
fordítanak arra, hogy csapdába húzzák a másikat, aki
ugyanúgy áttekinti azt, hogy õt csapdába akarják húzni, de õ
is megpróbál pillanatnyi hatalmi elõnyöket szerezni a másik
felett, mire való ez? Nem látom be, hogy mire való. Valami
olyan kölönös dolog ez, mintha az, hogy a pénz vagy a
hatalom bûvkörében foglyul kell ejteni a másikat, az
fontosabb volna, mint a cél, amiért egyáltalán kapcsolatba
kerültek egymással.

Fejletlen, kialakulatlan szubjektív szemléletek óhajtják
magukat érvényesíteni olyan területeken, ahol nem érvé-
nyesülhetnek, csak elronthatnak magasabbrendû szellemi
teljesítményeket. Pusztán azért, mondjuk, mert egy olyan
háttérkoncepció mozgatja, mondjuk például a bevásárló-
központok létesítésekor, amelyek figyelmen kívül hagyják

Mogyoród, kápolna és
kilátótorony, 2000; távlati kép,

metszet és homlokzat
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magukat az embereket. Amikor egy katonai gazdasági
struktúra, márpedig a miénk az, raktárakat épít a város
peremterületein, ahol nagyteljesítményû benzinkutak is
állnak, nyilvánvaló, hogy a katonai struktúra kiépítésérõl
van szó. Tehát hatalmas raktárak, amelyek el tudnak látni
megadott válságos idõpontokban egy várost.

És azt mondják az embereknek, hogy tanuljanak meg
kulturáltan vásárolni és minden héten menjenek ki gépko-
csival és vásárolják össze az egy hétre vagy még jobb ha
egy hónapra valót, mert ez kulturáltabb, nagyobb választé-
kot jelent, és így tovább. Az autózással, egyebekkel sem-
mivel sem lesz olcsóbb az áru, amit ott vásárol, ugyanakkor
bezárnak a helyi kisebb üzletek, lehetetlen õket fenntartani,

aztán azokat ezek a nagy cégek szépen sorban fölvásárolják
és más üzleti célokra használják. Egy ilyen raktárat már
nem az építészet törvényei szerint építenek meg, hanem
teljesen új metódus szerint. Én most nem akarom végig-
mondani, közismert, hogy hogyan. Tehát az építészet tulaj-
donképpen nem áll másból, mint fazonírozásbõl és egy
dokumentáció összeállításából, ami lehetõvé teszi , hogy
értelmesen ezt az egész tákolmányt össze lehessen hozni.

Gerle János: Azt mondod, hogy az emberek nem a
céllal, hanem önmaguk biztosításával foglalkoznak és
egymás csapdába ejtésével. A kérdés az, hogy a cél meg-
van-e még egyáltalán, hiszen amiért folynak a harcok, az
maga a cél. Hiányzik belõle az az emberi tartalom, amit
valóban csak bizalommal lehet elérni.

Makovecz Imre: Igen, így van. Csak én errõl nagyon
nehezen mondok le. Mindig szeretném feltételezni, hogy
azért nincs ekkora baj. Az emberben van egy tiltakozás
azellen a gondolat ellen, hogy itt olyan világ épül, ami
lakhatatlan. Ezt nem akarja az ember elfogadni.

Gerle János: Van egy másik téma, ami azért ehhez is
kötõdik. Az Országépítô tíz éve létezik és fontos, hogy
egyfajta belterjességtõl és egy a cél érdekében eddig köve-
tett kompromisszumkészségtõl megszabadulva magasabb
színvonalú fórum legyen. Ennek az a fõ nehézsége, hogy
Magyarországon létezik háromezernégyszáz kulturális
folyóirat, ami azt eredményezi, hogy minden komoly érté-
ket képviselõ kulturális folyóiratnak, megvan egy író- és
olvasótábora, és ezek önmagukba záródnak, és miközben
én ismerek tíz olyan folyóiratot, amellyel jó volna együtt-
mûködni, és együtt egy valóban nagyon színvonalas és
nagyon széles kört érintõ folyóirat jöhetne létre, erre sem-
mi lehetõség nincs, ahogy persze én sem adnám oda ezt
a folyóiratot. Túlkínálat van, szemben azzal a helyzettel,
amilyenben például a Nyugat megjelent, és egyértelmû volt,

hogy ez az egyetlen olyan fórum, ahol egy bizonyos kör,
irányzat, színvonal meg tud jelenni. Miközben rendkívül
intenzív kulturális élet és lehetõség van, ez mégis egymástól
elszigetelt jelenségek halmaza, amelyek között alig van
kommunikáció. Ebbõl a fajta elszigeteltségbõl mégis ki
kellene tudni törni, de még nem látom az útját.

Makovecz Imre: Ebben is ugyanaz a magatartás rejlik,
mint amit saját magamról elmondtam. Ugye, te is feltéte-
lezed, hogy legalább tíz olyan folyóirat van, amelyikkel
együtt lehetne mûködni, vagy volna néhány, amelyeket
össze lehetne vonni és vagy kapcsolatokat teremteni vagy
szálaket kiépíteni, holott azt hiszem, hogy itt semmi más
mód nincs, mint hogy melyik fog elõbb-utóbb csõdbe
menni és melyik marad talpon. Tehát csak egy ilyen kivá-
lasztódási folyamat az, amelyik lehetõséget kínál és ez a
harmonizációs szándék, ez valószínûleg lehetetlen. Pedig
igazad van, pedig valóban együttmûködés kellene, érte-
nünk kellene, hogy mi van körülöttünk. Engem nagyon
megdöbbentett, és nagy hatással volt rám az Országépítõ-
ben az oroszok bemutatása. Szinte hihetetlen, hogy ugyan-
azon a csapáson haladnak, mint ami itt is adódik bizonyos
szellemi körök számára. Hogy felmerül bennük Piranesi,
John Soane, megjelenik bennük egy új rend, egy új utópia
képe, úgy látják a világot, ahogyan mi is látjuk. Nagyon
érdekes, hogy több a hitük a világ megújulásában, mint a
nyugatnak. Romnak tekintik a múltat, ugyanakkor bíznak
a fantasztikus, új katedrálisok megvalósulásában. Ugyan-
ezt a szemléletet hiába keresem az úgynevezett nyugat
sztárjai között, nagyon jó példa erre a Velencei Biennálé
többi része, amelyre azt kell, hogy mondjam, hogy zömé-
ben komolytalan és hazug. Kivéve például a magyar pavi-
lont, amelyik számomra túlságosan heterogén, nem igazán
szerencsés, hogy nem egyetlen, félreérthetetlen mondatot
mond ki, ennek ellenére hit van benne, elevenség, fantá-
zia és valami különös erõ, ami a nyugati kollégák munkái-
ban szinte sehol nem tud megjelenni. Az Országépítõ-t
nagyon fontos újségnak tartom, az igazi problémája, a
terjesztés. Sokkal több ember szeretne hozzájutni, mint
amennyihez eljut. De ez ugyanaz a problémakör, mint a
sok lap. Egyetértek veled, hogy az Országépítõ tartomá-
nyát bõvíteni lehetne, de nem hiszek abban, hogy ez az
újság alapvetõen meg tud változni.

Gerle János: Arra gondolok, amiket te mondtál el a
vándoriskolások diplomázásakor kritikaként. Én köteles-
ségemnek tartottam, hogy a vándorok munkáit bemutas-
sam, akor is, ha szövegben, rajzban, a terv szellemiségé-
ben gyengék voltak. Egyszerûen túl kell ezen lépni, nem
képviselheti a szerves építészetet, csak azért, mert valaki
vándoriskolás, egy gyenge munka. Nincs értelme közölni,
magunkat járatjuk le…

Makovecz Imre: És õt pedig olyan dicsõséghez juttat-
juk, amit nem érdemel meg.

Gerle János:  Tehát egy bizonyos színvonal alá nem
lehet lemenni. Ez azt jelenti, hogy minden területen ahol
tájépítészetrõl vagy gazdasági életrõl legyen szó, ez a leg-
fontosabb szempont.

Makovecz Imre: Azon kívül nagyon jó lenne, most
hogy ezt említed, a mestereket összehívni és nagyon vilá-
gosan és nyersen megfogalmazni, hogy mi is van a szerves
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építészettel, amikor a vándorokról van szó. Mert amit én
elmondtam itt a mestervizsgán, az sajnos igaz. A tervekre
általában jellemzõ, hogy a hatvanas évek évek eleje óta
fokozatosan kialakult úgynevezett szerves építészet,
legyünk nyersek, a hatvanas évek óta Makovecz által gya-
korolt építészet archetípusait összefüggések nélkül hasz-
nálják. Mondok példát. A Mezõgazdasági Vásár területén
megépült az esernyõszerkezetû birkacsárda, amelynek két
oszlop és az oszlopból nagyjából fele magasságban kinyú-
ló ferde támaszok tartották az egész tetõszerkezetét, ezt
Makovecz késõbb újabb és újabb változatokban használ-
ta. Makovecz kipróbálta az ökörszemablakot, majd az íves,
nagyobb ablakokat, amelyek a tetõszerkezetbõl kiállnak,
a legörbülõ tetõket, amelyek a tiszta nyomást próbálták
meg a szocializmus kegyetlen éveiben megfogalmazni,
hogy a szerves építészet ne negatív, hanem pozitív for-
mákkal próbálja elmondani azt, amit szeretne, mert a
negatív forma kvázi az ördögé, a pozitív pedig az angyalé.
Szóval ez ilyen egyszerû dolog. Ezekbõl az építészeti gesz-
tusokból kialkult egy nyelv. Na most ezt a nyelvet a fiata-
lok úgy használják, hogy addícióval építenek föl egy alap-
rajzot. Tehát van egy belsõ valamilyen tér, és ahhoz, ahogy
a nagyságrend követeli, ragasztják hozzá a különbözõ
kisebb és alacsonyabb épületrészeket Turányis tetõkel,
de sugaras és párhuzamos ferde támaszokkal kombinálva,
majd ez a dolog átmegy egy kolonnádba, a kolonnádból
pedig egy újabb épülettömegbe. Ez a trehány – nagyon
finoman fogalmaztam, hogy additív – alapszervezés,
amely keveri az úgynevezett zónákra bontott, még a
hetvenes évek rendszerelméletébõl származó tervezõi
gondolkodásból kialakult alaprajzi rendszert, az utánzott,
de valójában nem mûködtetett, Makovecz által kialakított
építészet nyelvvel. Ebbõl egy turmix jön ki és ezt úgy
fogalmazzák meg például, hogy ez egy erõs épület. Azt
mondja, hogy erõs, amitõl énnekem lúdbõrzik a hátam,
mert ilyen nincs. Erõmûvész van a Czája cirkuszban, igen,
de erõs épületrõl én még nem hallottam. Jóról, rosszról
igen, de hogy erõs… Valójában szellemi trehányságok és
restségek húzódnak meg az ilyen álideologikus megfogal-
mazások mögött, és a mesterekkel valami módon el kell
tudni érni, hogy ezt ne hagyják, ebbõl ki kell tudni emelni
a növendékeket, nem szabad elfogadni ezeket a terveket,

fel kell tudni emelni a tervezést egy elfogadható szellemi
színvonalra.. Ehhez az kell, hogy megújuljon a Kós Károly
Egyesülés, újra és újra képes legyen megfogalmazni, válto-
zott formákban a saját álláspontját. Engem ingerel a ma-
gyarországi szerves építészet cool változata, nem látom a
létjogosultságát, csak egy entropikus, az alacsonyabb szin-
tû rendszer felé törekvõ folyamatnak látom. A mesterek
munkái között is a legtöbb az ízlés szintjén mozog, és
szellemi kockázatot nem vállal. Alaprajzaik a konceptuális
mûvészeteken nyugszanak és anyaghasználatuk is úgyne-
vezett cool karakterû, ami nem jelent az én szememben
mást, mint egy szellemi kockázatról való lemondást és
Lukács Györgynek az igazát, aki azt mondta, hogy az
építészet nem tartozik a mûvészetek területére, mert az
nem egyéb, mint az ízlés egy bizonyos szintjének a kielé-
gítése. És ez nem igaz, az építészet nem ez. Ha az építészet
csak ez, akkor nekem nem lehet mondanivalóm az építé-
szetrõl.

Gerle János: A Velencei Biennálé kapcsán alakult ki
az a véleményem, hogy egy új impulzusnak abból a felis-
merésbõl kell fakadnia, hogy minden szempontból
mennyire súlyos a helyzet, amelyben élünk. A megújulás
már nem az építészet területére tartozik. És akinek nincsen
elképzelése arról, hogy hogyan lehet totális választ adni
erre a totális problémára, az marad az izlés meg a pénz
területén. Ha nem jön egy olyan nemzedék, amelyik képes
veleszületett belsõ érzékenységgel reagálni a globális
problémákra, akkor nem lesz megoldás, akkor teljesen
mindegy, hogy a mesterek hogy próbálnak tanítani, mert
a mesterek sincsenek felkészülve arra, hogy az igazi vá-
laszt megtanítsák és nem is lesz kinek. Ezért volt számomra
a Velencei Biennálé elõkészületei során a legfontosabb a
találkozás Marko Pogacnikkal. Az õ mûvészete nagyon
józan, világos válasz olyan globális kihívásra, ami egyúttal
az építészet alapkérdése is, hogy az egész környezetet,
annak fizikai, lelki, szellemi vonatkozásait áttekintve,
hogyan lehet gyógyítóan beavatkozni egy adott ponton.
Ez nem ízlés kérdése, hanem lényegi tudás kérdése, nem
is intellektuális tudásé, amit éppen ezért nem is lehet a
megszokott iskolázással elsajátítani. De végletes helyzet-
ben vagyunk, nem nagyon tudok elképzelni más megkö-
zelítést az építészetben sem.

Az elôzô oldalon az 1995 óta épülô mûvelôdési ház és színház, Lendva (Lendava – Szlovénia); itt: az ez év októberében átadásra kerülô csengeri
görög katolikus templom építés közben és befejezés elôtt (Csertô Lajos idei felvételei).




