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Hogyan kerültetek kapcsolatba Makovecz Imrével, mi
juttatott el benneteket hozzá?
Egy elõadást tartott a Bercsényi Kollégiumban, amit
valahogy úgy fejezett be, hogy aki úgy gondolja, hogy
segíteni tud neki, vagy gondja van, az keresse meg.
Turi Attila és Pásztor Erika meg is keresték, és ebbõl
a találkozásból született a visegrádi tábor. Az volt az
elképzelése, hogy a két magán mesteriskolai kurzus
után az elmélet helyett a gyakorlatot helyezi elõtérbe.
Ez volt a visegrádi tábor alapgondolata. Akkor a Pilisi
Parkerdõgazdaságnál dolgozott, és a tábor ezen a vo-
nalon kapott segítséget. Turi, Zsigmond László, Sala-
min Ferenc az elsõ tábortól kezdve ott voltak, én a
harmadik nyártól, Csernyus Lõrinc a másodiktól. A har-
madik évre kialakult egy két-három egyetemi évfolyam-
ból verbuválódott állandó, körülbelül húszfõs csapat,
akik újságot, kiadványokat készítettek, szervezték a
visegrádi tábort, és az egyetemi hétköznapokban is
komoly aktivitást tanúsítottak.

Ez volt az elsõ kapcsolatotok Makoveczcel,
vagy korábban is tudtatok a munkáiról?
Volt aki tudott, volt aki nem. Taksás Mihály már a né-
hány évvel korábbi tokaji táborból ismerte. Volt, aki a
Bercsényiben találkozott vele, akkoriban, a nyolcvanas
évek elején a Bercsényiben elég nagy élet zajlott. Cser-
nyus, Zsigmond, Salamin 1983 és 1986 között dipl-
omáztak. Olyan izgalmas szellemi élet volt ott, hogy
akik nem voltunk kollégisták, mi is folyton bejártunk a
Bercsényibe. Az úgynevezett 410-es, az újság szer-
kesztõsége két összenyitott szoba volt, ahol hatalmas
társadalmi élet zajlott. De lehetett rajzolni is a félév
végén.

Siklósi József

szellemi szabadságot kell feltételezniük. Amit mi ma-
gunk se értettünk addig, amíg a tõke uralma – ami
ennél már csak rosszabb lesz –, meg nem jelent nálunk.
Nem értettük, hogy szellemi szabadságról beszélnek,

hiszen úgy képzeltük, hogy ha valahol, akkor nyugaton
tényleg szabadságnak kell lennie.

Voltam Szlovákiában ilyen kiállításon, Lengyelor-
szágban, Bulgáriában, és elképesztõ áhítattal és két-
ségbeeséssel nézik, hogy hol vannak õk ettõl. Félreér-
tés ne essék, ez nem értékrend, egész biztos, hogy
éppen annyi kiváló építészük van, mint nekünk, csak
mindenki a saját képességei, lehetõségei, és még azt
is megkockáztatom, hogy kétségbeesése mentén ha-
lad. Hogy ebbõl ott miért nem alakul egyféle közös
hang, az számomra kérdés. Mint ahogy nem kérdés,
hogy nálunk pont ettõl ilyen erõs. Pontosan a közös
hangra van szükség.

Hála a jó Istennek, jönnek létre Csengerek és Sze-
rencsek és Dunaszerdahelyek, ahol, remélem, azt
mondják a végén, hogy sikerült. De hát ez a diófaültetõk
hite.

(Dobrosi Tamás interjúja)

Jászberény, üzletház, homlokzatrészlet

Budakalász,
általános iskola
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Kikbõl állt a társaság?
Salamin, Vincze László, Szalai Tibor, Borza Endre,
Taksás, Tamás Gábor, lényegében a visegrádi tábor
elsõ három évfolyama. Sülve-fõve együtt voltunk,
koncertektõl kezdve mindenhol.

Hogyan lett a visegrádi táborokban való együttlétbõl
munkakapcsolat?
Vincze Laciék elkezdtek dolgozni Makovecz Imrének
még egyetemistaként, aztán amikor mi befejeztük az
egyetemet, már nem úgy képzeltük el a munkahelyün-
ket, ahogy az akkor általános volt, hogy elmehetsz a
négy vagy öt nagy tervezõirodába, ahol a ranglétrán
szép lassan felfelé lépkedve építgetheted a karrieredet.
Salamin, Turi, Taksás nem is mentek el állami vállalat-
hoz dolgozni. Én fél évig voltam a METROBER-nél, a
budavári sikló építkezésén dolgoztam, Zsigmond más-
fél-két évet, Szalai Tibi, Vincze Laci is egy keveset
dolgozott így. Aztán jöttek Imrétõl a munkák, az elsõ,
amelyet ez a csapat dolgozott fel, a szigetvári vigadó
környékének beépítési terve volt. 1985 végén Imre
kijelentette, hogy annyi munkája van, hogy nem gyõzi
egyedül csinálni és nem is akarja, és mivel ez már a
gazdasági munkaközösségek, a géemkák idõszaka
volt, kisütöttük, hogy mi is csinálunk egyet: Ekler
Dezsõ, Vincze, Szalai, Taksás, Zsigmond, Turi meg
én. Ez volt az IDOL gmk. Késõbb csatlakozott Tamás
Gábor, és kaptuk Imrétõl a munkákat. Már elõtte is
bedolgoztunk a paksi beépítési tervekbe. Aztán jött a
faluházas idõszak, és mindegyikünk megkapta az elsõ
saját munkát is. Volt, hogy három munkát csináltunk
ketten, mindegyiknek volt egy felelõse, és segített még
egy ember harmadikként. Ez még a Makona kisszövet-
kezetté alakulása elõtti idõ. Salamin és én szerencsére
ekkor már Imre mellett dolgoztunk a Lánchíd utcában,
aminek az volt az elõzménye, hogy a visegrádi torna-
terem kiviteli terveit Taksás nem csinálta meg idõre.
Nagyon gyorsan készen kellett lenni vele, és én meg
Turi segítettünk Várlaki Erzsinek néhány nap alatt meg-
rajzolni a tervet, azután mindjárt a szigetvári vigadó
tanulmánytervét kellett megrajzolni. Amikor a paksi
beépítés terve minisztériumi zsûri elé került, kiderült,
hogy ilyen munkához magánembernek vagy géemká-
nak nincs tervezõi jogosultsága, tehát kisszövetkezetet
kellett alakítani. Ahhoz viszont legalább tizenöt ember
kellett, ezért 1986 végén vagy 1987 legelején Kravár
Ágnes, Várlaki, Nagy Ervin meg az IDOL tagjai, Cser-
nyus és a könyvelõnk megalakítottuk a kisszövetke-
zetet. Akkor már az is kiderült, hogy ez a módszer,
hogy ki-ki otthon rajzol és idõnként megjelenik a Lánc-
híd utcában, nem mûködik. Beköltöztünk a Rumbach
Sebestyén utca 15. alatti irodába (most a Pantone boltja
van a helyén), ahol Turi Attila nagymamája révén egy
kesztyûkötõ ktsz-tõl béreltük a helyiséget. Saját ma-
gunk festettük ki, padlószõnyeget raktunk le és ünne-
pélyesen, március 15-én költöztünk be, tizenöten, de
a létszám igen gyorsan felszaladt körülbelül negyvenig.

Piliscsaba, Ambrosianum, aula; lent: Augustineum

Piliscsaba, Ambrosianum, üvegezett tornác
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Az új tagok között voltak Jánosi Jánosék?
Igen. Heil Tibit még egyetemista korunkból ismertük
Kálmán Pista és Kampis elõadásairól. Amikor Tibi be-
került az Ybl Fõiskolára, pillanatokon belül kialakult
körülötte egy kör és ez a hat-nyolc ember eleinte az
antropozófia tanulásába és a karácsonyi misztérium-
játékok elõadásába kapcsolódtak be, aztán végzõs
korukban elkezdtek velünk együtt dolgozni. Heil Tibin
kívül Robogány Andrea, Varga Csaba, Jánosi János
és Bata Tibi.

Kampisékkal milyen volt a kapcsolatotok?
Imre jó barátságban volt Kampissal, Kálmán Pistával,
ezidõtájt élte a Dél-Dunántúli Építészeti Stúdió a fény-
korát. Antropozófiát tanultak, elõadásokat szerveztek,
amikor maga a cég még az állami Somogyterv volt,
de mihelyt lehetett, 1987 körül, õk is megcsinálták a
maguk kisvállalatát, a Kapostervet. Tudtunk egymás
programjairól, gyakran találkoztunk.

Nektek milyen programjaitok voltak?
A visegrádi táborban a napi munka mellett voltak elõ-
adások is, Makovecz mindig beszélt az antropozófiáról,
de minekünk valahogy nem akarózott nyíltan rákér-
dezni, hogy ez micsoda, inkább elkezdtünk kutakodni,
hogy lehetne errõl többet megtudni. Elõször Vámossyt
kérdeztük, aki elküldött minket Kampishoz, õ pedig
továbbirányította a csapatot Kálmán Pistához. Õk hár-
man, Kampis, Kálmán meg Makovecz foglalkoztak in-
tenzíven az antropozófiával azok közül, akiket mi is-
mertünk, így végül visszajutottunk Makoveczhez, aki
Kálmánnal kettesben indított egy antropozófiai kurzust.
A késõbbiek szempontjából lényeges, hogy felbuk-
kantak a kertészmérnökök, Herczeg Ági és Illyés Zsu-
zsi, akik kezdettõl fogva részt vettek az elõadásokon.
Ez az akkor kialakult kapcsolat folytatódott a Kós
Károly Egyesülésben.

1990-ben Imrének elege lett abból, hogy negyven
ember munkájával, lelki életével, pénzügyeivel foglal-

kozzon, kijelentette, hogy itt az ideje, hogy mindenki
megtanulja az önálló iroda vitelét. Nem költöztünk szét,
amikor megalakult a hat új kft, de új helyet kellett keres-
nünk, így kerültünk a Zay utcába. Imre már korábban,
az elsõ kisszövetkezetes évben kitalálta, hogy pénz-
ügyileg önálló munkacsoportok alakuljanak. Ekkor ke-
rültünk szorosabb kapcsolatba egymással, Turi, Cser-
nyus és én. Még korábban, amikor a szigetvári vigadó
kiviteli tervein dolgoztunk, Imre az egész irodát erre a
munkára mozgósította. Várlaki Erzsi maradt a színház-
térnél, a kupolánál és koordinálta az egész házat, Turi
csinálta a két szárnyat, Zsigmond a tornyokat, Cser-
nyus a tetõfedést, nekem a konszignáció jutott. Ezután
sorban jöttek a komoly munkák, a sárospataki gimná-
zium, a csengeri beépítés, így alakult ki a módszer,
hogy egy nagyobb épületet egy csoport dolgoz fel, ak-
kor is, ha azt egyvalaki tervezi. A csengeri iskolát Cser-
nyus tervezte, de Robogány Andrea, Turi, Bata meg
én dolgoztuk fel. Turi, miután megcsinálta az újkígyósi
faluházat, úgy érezte, még szüksége lenne rá, hogy
egy Makovecz tervezte házat dolgozzon fel. Imre a
sárospataki gimnáziumot adta oda neki. Mi az ügyin-
tézés legnagyobb részét magunkra vállaltuk, a mûve-
zetéseken, egyeztetéseken keresztül mindent. Ez jó
munkamódszer volt, és amikor jött a sevillai munka,
kézenfekvõ volt Imrének, hogy azt mi hármunkkal
csinálja.

Hogy mi lesz a vége, az egyáltalán nem látszott
elõre. Az egész tervezésre irreálisan rövid idõ volt.
Szeptember körül készült a vázlatterv, februárban szál-
lítottuk a kiviteli tervet. Igaz, nem kellett az engedélye-
zésre várni. Akkor még az sem látszott, hogy mi fogjuk
az egészet végigcsinálni, mert még a Hungexpo volt a
bonyolító. Tehát Sárospatak meg Sevilla révén nagyon
közel maradtunk Imréhez és folyamatos együttmûkö-
dés van máig közöttünk. Legtöbbször mi hozzuk-visz-
szük õt autóval, ez apróság, de így van esélyünk min-
dent részletesen megbeszélni. Persze az sem mellé-
kes, hogy nem vittünk jégre egy munkát sem, viszont
volt néhány közös sikertörténet.

Piliscsaba, Josephinum, egyetemi kollégium
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Milyen a munkamegosztás a Triskellben,
hogy dolgoztok együtt?
Egy-egy épület esetén nem igazán meghatározó az
együttmûködés, ugyanakkor többet dolgozunk együtt,
mint a korosztályunkból bárki. Ilyen például a Herendi
Porcelánmanufaktúra felújítása. Oda mindhárman ter-
veztünk, de az egyes részeket önállóan vagy kettesé-
vel. Közben Imre egri uszodájával is foglalkoztunk.
Ott a bonyolító meg a mûszaki ellenõr idõnként kétség-
beesve kérdezte, hogy most akkor ki a fõnök, mert
azt játszottuk, hogy egyik héten én mentem le, másik
héten Attila. Egyik héten én engedtem meg valamit,
és tiltottam meg más dolgokat, következõ héten õ az
ellenkezõjét tette. De így sikerült a kivitelezõi érdekek-
kel szemben érvényesíteni a tervezõi szándékot. Két-
havonta levittük Imrét, aki komoly cirkuszt csinált, attól
aztán teljesen összezavarodtak. Ilyesfajta taktika ak-
kor is hasznos tud lenni, ha nem ellenséges közegben
kell dolgozni.

Két igazán nagy beruházást csináltunk végig, az
egyik Sevilla, a másik Eger. Harmincegy éves voltam,

amikor Imre azt mondta, hogy mostantól én vagyok a
sevillai munka fõnöke. Ez 1990-ben hatszázmilliós ál-
lami megbízás volt – az most körülbelül ötmilliárd lehet
–, a rendszert váltott Magyarország elsõ komoly megje-
lenése a világban. Kivitelezés innen háromezer kilo-
méterre, Sevillában. Erre voltunk néhányan, minden
ilyesfajta tapasztalat nélkül és iszonyatos felelõsség-
gel. De sikerre tudtuk vinni, amiben mindenkinek sze-
repe volt. A történet többször elmehetett volna másfelé.
Kezdõdött az egész azzal, hogy mikor megvolt a terv
februárra, Imre látta – mi még nem, mert egyszerûen
nem volt még szemünk erre – hogy a Hungexpo-nak
nem érdeke megépíteni a tervünket, sõt az az érdeke,
hogy bebizonyítsa, hogy nem is lehet megépíteni. He-
lyettünk beugrott volna egy spanyol cég, amely határ-
idõre csak egy típusszerkezet felépítését vállalta volna.

Ez elég meredeken hangzik…
Keserves tárgyalások után rá lehetett venni a Hungex-
pót, hogy árajánlat készítésével bízza meg a Surján
Völgye Rt-t, ebbõl kiderült, hogy meg lehet építeni a
pavilont. Akkor Imre azt mondta Kádár Bélának, a mi-
niszternek, hogy csak úgy biztosítható a pavilon felépí-
tése, ha a Makona lesz a fõvállalkozó. Ez elég kocká-
zatos ajánlat volt, mert a Makonában nem volt erre
ember, csak tervezõk voltak, õk is tele munkákkal. A
fõvállalkozás pedig azt jelentette, hogy a prospektus
kinyomásától kezdve a zeneszerzõ kiválasztásán át
a pavilon felépítéséig – amin belül a munkások kiutazá-
sát is mi szerveztük – mindent meg kellett csinálni. A
minisztérium egyet biztosított, a pénzt, minden mást
nekünk kellett intéznünk. A Kós Károly Egyesülésbõl
bekerült a munkába menedzserként Éliás Ádám, meg
mások is, például Deák Laciék. A dolog jól ment, persze
voltak balhék is. A spanyol kivitelezõ, amelyet még a
Hungexpo bízott meg az alépítmény megépítésével,
a kéthónapos munkát öt hónap alatt készítette el na-
gyon pontatlanul. Aztán õsz elejére kiderült, hogy a
menedzser dolog nem jól mûködik. Éliás munkáját én
vettem át. Sok segítséget kaptam Deák Lacitól meg
Turitól és Csernyustól. Hármunk közül valaki mindig

Herend, általános iskola Kecskemét, üdülõ

Piliscsaba, Josephinum
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Sevillában volt. Ez az egész dolog mai ésszel szinte
felfoghatatlan.

Gyakorlatilag húsz ember helyett voltunk hárman
olyan extra feladatokra, hogy például az egyik zene-
szerzõ kért három napra egy szimfonikus zenekart.
Vagy a filmessel meg kellett beszélni, hogy mennyi
pénzbõl forgathat. Itt olyan nagyságrendû pénzeket
kellett kezelni, amilyenrõl fogalmunk sem lehetett, tíz-
millió forint akkor rettentõen nagy pénz volt, nemhogy
hatszázmillió. Októberben erõs mínuszban voltunk,
amit késõbb sikerült ledolgozni úgy, hogy még nyereség
is maradt. Ez az összeg ma már nevetséges, de annak
idején mindenki azt hitte, hogy mi hülyére kerestük
magunkat. Mi ezt mindenképpen hihetetlen sikernek
éltük meg, Imre a márciusi megnyitón át tudta adni a
kész épület kulcsát Kádár Bélának. Csupa olyan dolgot
csináltunk, amit addig még nem, iszonyatos felelõsség-
gel a nyakunkban. A siker komolyan összerakott ben-
nünket, és a kapcsolatunkat Imrével még jobban elmé-
lyítette.

Ha ez ilyen jól sikerült, akkor miért nem folytattátok
a tervezés mellett a fõvállalkozást?
Ennek több oka volt, ekkor jöttek az elsõ önálló terve-
zési munkák, épült a csengeri iskola, beépítési terv
szintjén elkezdõdött a Katolikus Egyetem tervezése
Piliscsabán, Turi Attila fõépítész lett Budakalászon,
ebben a helyzetben meg sem fordult a fejünkben, hogy
elkezdjük a vállalkozást. A másik ok, hogy a Kós Károly
Egyesülésen belül éppen Sevillával párhuzamosan
fogalmazódott meg az igény, hogy közös kivitelezõ
szervezetet hozzunk létre. Ez viszont összefonódott
a sevillai menedzseri feladatokkal kapcsolatos sze-
mélyi problémákkal, ami miatt ez kútba esett. Az idõ-
szerûségébõl azóta sem vesztett semmit, de csak
Jankovicsék valósították meg Zalaegerszegen és
Keszthelyen a Forma Rt-nél a tragikusan meghalt zse-
niális szervezõ, Németh László irányításával, és azóta
sem sikerült kiterjeszteni az egész Egyesülésre.

Folytassuk tovább a Makona történetével.
A Zay utca elviselhetetlen hely volt, az ÉPFU óbudai
jármûtelepének a négyemeletes irodaháza, amelybõl

egy emeletet kiadtak. A mi ablakaink egy teherautóron-
csokkal teli udvarra néztek. Portás volt, gondnok, ré-
mes vállalati büfé, a szocializmus minden maradványa.
A Népmûvelési Intézettel igen jó kapcsolatunk volt a
faluházak létesítése kapcsán, az õ segítségükkel jutot-
tunk a Szilágyi Dezsõ térre, egy nagyméretû régi lakás-
ba. Ott voltunk 1996 elejéig. Nagyon jó hely volt, csak
túl sokan voltunk hozzá. Imrének volt egy szobája,
abból nyílott egy nagy alkóvos szoba, ott volt a Makona,
meg a Triskell, abból nyílt a Kvadrum szobája, tehát
folyton egymás szobáján jártunk keresztül. Muszáj volt
új helyet keresnünk, mert a bért is nagyon megemel-
ték. Mindenfelé próbálkoztunk…

Hajót is néztetek.
Igen, az is felmerült, hogy a Dunán, egy kimustrált
hajót rendezzünk be, vagy egy elhagyott gyárépületet.
Aztán jött a Kecske utca.

Ez közös beruházás volt?
Igen. Még a Szilágyi Dezsõ téren megalakult a Makona
Egyesülés, ezt én erõltettem az Imrével folytatott be-
szélgetéseink alapján, ettõl kezdve javarészt én foglal-
koztam a kereséssel. Véletlen családi kapcsolat alap-
ján kerültünk Óbudára. Egy rokonom ajánlotta a telket,
akivel közösen építkeztünk, mert az tûnt gazdaságos-
nak, ha építkezünk. Akkor már a piliscsabai munkák
révén olyan jó volt a kapcsolatom a Bausystemmel,
hogy önköltségi áron vállalták a kivitelezést. Volt, aki
tudta finanszírozni a saját részét, volt, aki nem, így
lett a Pond mérnökiroda és a Parallel Kft. Szentesi
Anikóval és Kravár Ágnessel bérlõ. A Bau-systemnek
köszönhetõen kezelhetõ árak lettek, a környékbeli
négyzetméterárak 60 százalékáért tudtunk építkezni.

Van még egy kérdésem, milyen a szerves építészet
társadalmi fogadtatása, a megrendelõi kör?
A megrendelõi kör egyszerûbb, legnagyobb részét az
önkormányzatok teszik ki. Ezek a munkák részben a
fõépítészi tevékenység következményei, részben a
megvalósult példák alapján keresnek meg bennünket,
mint amilyen Csenger központja, amelyrõl TV-film is
készült. Könnyebb megfogalmazni, hogy ki az, aki biz-
tosan nem keres. Nincs bank, üzletközpont, nagyon
kevés az ingatlanfejlesztés – bár mostanában ilyenre
is van példa, de nem jellemzõ. Pesten nagyon kevés
a munkánk, vidéken meg mindenfelé dolgozunk.

A magánmegrendelõkkel mi a helyzet?
Fõleg a családi házakra gondolok…
Ez érdekesebb kérdés, mert amikor Imre mellett kezd-
tünk dolgozni, a megrendelõk pontosan tudták, hogy
éppen ilyen házat szeretnének. Ma sokan úgy jönnek,
hogy hallották, hogy rendesen megrajzolt tervet kap-
nak, de nem tudják, hogy milyen is lesz a ház. Vagy
azért jönnek, mert azt gondolják, ha a helyi fõépítész
tervezi a családi házat, akkor biztos meglesz az enge-
dély. Jönnek publikációk alapján is, mégis kevésbé
tudják, hogy mit fognak kapni, mint régebben. Emiatt

Üröm, családi ház
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sokkal nehezebben alakul ki a bizalmon alapuló
együttmûködés.

Volt már abból konfliktus, hogy a megrendelõ
végül úgy érezte, nem azt kapta, amit várt?
Azért ez ritka. Van, hogy szép csendben elmegy. Elõ-
fordult már. Vannak építtetõk, akik befektetési célból
építenek. Majdnem mindegyikünknek van olyan meg-
rendelõje, akinek már a harmadik-negyedik házat terve-
zi, mert ha valakinek van pénze, ez nem rossz bolt.
Vannak emberek, akik nem tudnak meglenni az épít-
kezéssel együttjáró szervezési munka nélkül, aztán
ha felépült a ház, belekezdenek egy másikba. Ezek
biztos nem szeretik a házat, amelyet terveztettek, mert
akkor nem adnák el. Nekem négy vagy öt családi házas
megrendelõm van a nyolcvanas évekbõl, akikkel a mai
napig azt mondhatni baráti kapcsolatban vagyok, és a
mai napig szenvedélyesen szeretik a házat, amelyet
terveztem. Õk tudták, hogy mit akarnak, ez ma már
nem mindig van így. Gyakori, hogy csak hiszik, hogy
tudják, a tervezés során kiderül, hogy mégsem. Ebben
szerepe van a sok építkezési divatlapnak, az építõ-
anyagok, kész házak, berendezési tárgyak gigantikus
választékának. Az emberek inkább gondolják, hogy
értenek a családi ház tervezéshez, mint a nyolcvanas
években. Akkor a megrendelõ elmondta hogy mit sze-
retne, vagy lerajzolta, de nem akarta megmondani,
hogy pontosan milyen legyen. Vannak a divatból adódó
fogalomzavarok, hogy például mediterrán házat szeret-
ne a megrendelõ. De fogalma sincs, hogy az milyen.
Egyszer Bata Tibi elsorolta egy ilyen megrendelõnek,
hogy milyen egy mediterrán ház, hogy kõbõl van a
fala, azon kis nyílások vannak spalettákkal, az ala-
csony hajlású tetején kolostorfedés van. Erre a megren-
delõ azt mondta, hogy ezeket õ mind nem szeretné, õ
csak mediterrán házat szeretne. Ez többnyire annyit
jelent, hogy kedves, barátságos házat szeretne, ami-
nek terasza van.

Hogyan lehet befolyásolni az embereket,
hogy milyen házat szeressenek?
Szerintem a jó építésznek néhány beszélgetés után
jobban kell tudnia, hogy az illetõ milyen házat is sze-
retne valójában, és ha azt le tudja rajzolni, akkor nagy
esély van arra, hogy az illetõ rá is jön, hogy õ tényleg
ilyen házat szeretne. Kedvenc történetem, hogy jött
egy házaspár, és elmondták, hogy egy amerikai típusú
házat szeretnének, egyszinteset, négyzetes alaprajz-
zal, enyhe hajlásszögû tetõvel, halványsárga falakkal,
fehér ablakkeretekkel. Végül felépült a házuk, a köze-
pén lévõ hengeres toronyra kifliszerûen rácsavarodnak
a szobák, fa ablakai vannak, fehér falai, piros csere-
pekkel a magas tetõn. Amikor bemutatta a Családi
ház címû folyóirat és én leírtam ezt a történetet, õk
lepõdtek meg a legjobban, hogy õk az elején tényleg
ezt mondták. Szerintem ilyen története mindenkinek
van, ezek jó történetek, mert itt rájött a tervezõ, hogy
õk valójában mit szeretnének, bár azt nem tudták
megfogalmazni. De arra nehéz mit mondani, hogy miért

gondolják az építészek közül sokan, hogy amit mi csi-
nálunk, az tipikus vidéki építészet, az erdõben elmegy,
de városba nem való.

Talán azt gondolják, hogy különcködni akartok,
amikor nem olyan házakat terveztek,
mint az általánosan elfogadott „szép ház”.
Nekünk az a fontos, hogy az emberek, akik használják,
szeretik ezeket a házakat. Aztán az is tény, hogy ha
az ember végigmegy a Balaton partján, azt látja, hogy
az utóbbi tíz évben csupa olyan étterem, panzió épült,
amelyeken azok a részletek köszönnek vissza, ami-
lyeneket mi terveztünk a nyolcvanas években. Faosz-
lopok, ferde támaszok, cseréptetõ, ezeket Imre hozta
vissza az építészeti gyakorlatba. Ezt az építésztársa-
dalom lenézi, hogy giccses, utánzós, de ezeket a háza-

Ócsa, általános iskola (Horváth Zoltánnal és Turi Attilával)

Ócsa, általános iskola, aula
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kat mégcsak nem is mi terveztük. Ha mi terveztük
volna, akkor milliárdosok lennénk.

Pedig szoktam hallani,
hogy „a mi falunkban is van Makovecz-ház”.
Igen, a kõmûvesek, ácsok is szokták mondani, hogy
építettek már Makovecz-házat. Aztán kiderül, hogy ha
a házon van egy halszemablak, vagy négy ferde tá-
masz, és a tetõ, neadjisten, nem egyenes, akkor az
már Makovecz-ház. Az építésztársadalom valahogy
az egész szerves építészetet ezzel azonosítja, epigo-
nok hadának tekint bennünket, holott, ha megnézzük,
hogy mi a trendi irányzat, kiderül, hogy simán lenyúlják
az olasz, francia vagy akármilyen építészek munkáit,
anélkül, hogy ismernék a fazont, a szituációt, a házat,
csak látták egy újságban.

Magad elé tudod képzelni az irodátok
elkövetkezõ néhány évét?
Nem. Van bennem nagy adag kétségbeesés, ugyanak-
kor a bizalom, hogy ha valaki szorgalmasan, jó minõ-
ségben dolgozik, annak mindig lesz munkája. A tenden-
ciák azonban nem nekünk kedveznek. Dolgoztunk
Imrével Hannoverben – amibõl végül nem lett semmi,
– és ott rengeteg olyan tapasztalatot szereztünk, ami-
lyenekkel itthon is találkozni fogunk sajnos. Egyre job-
ban specializálódnak a szakmák, a németeknek például
leesett az álluk, amikor kiderült, hogy mi tudunk hõ-

Budapest, óbudai Waldorf-iskola (Csernyus Lõrinc)
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technikát számolni, meg hogy a rétegrendeket mi adjuk
meg. Mondták, hogy erre van külön mérnök, majd az
megmondja, hogy milyen legyen. Aztán jött egy tûzvé-
delmi mérnök, aki megcsinálta a tervet, és mindenbe
beleszólt, ez már nálunk is ismerõs. Ez a dolog egyik
része, a másik, hogy egyre fontosabb a költség, meg-
mondják neked, hogy olyan házat tervezzél, ami két-
százmillióba kerül. Ezt eddig is megmondták, de eddig
volt egy racionális játéktér. Most a hiteltörlesztés, a
megtérülés, a jövedelmezõség minden más szempon-
tot lesöpör az asztalról. Ehhez kapcsolódik, hogy a mi
házainkat drágának tartják. Ez egy általános társadalmi
ítélet, bár megalapozatlan. Bizonyítani lehet, hogy a
mi házaink négyzetméterára a hasonló rendeltetésû
high-tech épületek áránál jóval alacsonyabb, ennek
ellenére ezt a hiedelmet nem lehet eloszlatni. Nem is
lehet védekezni ellene. Az emberekben bennük van,
hogy a szép nyilván drágább, mint a nem szép. A há-
zakra ez nem feltétlenül igaz. Viszont lehet, hogy azok-
nál a házaknál a költség pontosabban becsülhetõ a
tervezéskor, a mieinknél nincs egészen így. Ez szerin-
tem is baj. Itt jutunk vissza; ha lenne egy állandó kivi-
telezõ cégünk, akkor ezt a problémát jobban lehetne
kezelni. Teljesen irreális az a mai gyakorlat, hogy a
kivitelezõk a legkülönbözõbb árajánlatokat teszik, ame-
lyeknek semmi közük a tényleges mûszaki tartalomhoz
és sokszor a végleges vállalási árhoz sem. A saját
cég nagy elõnye lenne, megbízható és reális árat adna.

Ezek szerint a jövõben a tervezés mellett
a kivitelezést is kézbe akarjátok venni?
Megoldás lenne, ha találnánk olyan embereket, akik
ezt a feladatot magukra tudják vállalni. Ez komoly
munka, nem hiszem, hogy tervezés mellett lehetne
végezni. További kérdés, hogy hány építész kell ahhoz,
hogy el tudjon látni munkával egy kivitelezõt. Ha valaki
egy nagy munkára felfejleszti a cégét, mi van, ha kifutott
a nagy munka, hogyan biztosítja továbbra is a munka-
ellátottságot. Ha viszont nem fejleszt, akkor nem tud
elvállalni nagy munkákat. Jó kapcsolataink vannak két-
három nagyobb kivitelezõvel, és látjuk, milyen kocká-
zatokról van szó. Hogy mit hoz az Unió, az egy másik
probléma. Biztos, hogy meg kell hogy erõsödnie a kama-
rának. A szabályokat szigorítani kell, ami nem biztos,
hogy baj. Érdekes kérdés a családi házak tervezése.
Tendencia a „fejlett” Európában, hogy egyre kevesebb
egyedi családi házat terveznek. Rengeteg kivitelezõi
ajánlat van, meg lehet nézni készen, fillérre tudni az
árát, szóval vannak „elõnyei”, csak mégsem olyan, mint
egy konkrét személynek tervezett ház. Aztán ott vannak
a lakóparkok. Bármerre mész Budapest környékén,
csak ilyeneket látsz. Mi annak idején Sevillában ilyenben
laktunk. Ott az volt a konstrukció, hogy építettek negy-
ven ikerházat az Expo elõtt egy évvel, kiadták elõtte,
alatta és utána, a bérleti díj már behozta a költségét,
aztán eladták, és az már tiszta haszon volt.

Lajosmizse, polgármesteri hivatal (Turi Attila)
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Turi Attila is tervezett lakóparkot Budakalászra.
Persze, csak mi jól tudjuk, hogy a pénz szerepe na-
gyobb, mint kellene, és ezt megpróbáljuk figyelembe
venni. A lakóparkok baja, hogy nagyon olcsón kell meg-
építeni és nagyon drágán kell eladni. A nagy részük
nem készül jobb minõségben, mint a hetvenes évek
panelházai, csak éppen mai anyagokból. Ugyanolyan
bajok is lesznek velük. Ma az építészre sokkal nagyobb
hatással van a pénz, mint akár öt vagy tíz évvel ezelõtt.
Ha egy építkezéshez hitelt vesznek föl, akkor a bank
igenis beleszól abba, hogy mi épüljön. Annak idején
voltak az önkormányzatok, amelyek azzal foglalkoztak,
hogy megépítsék a tornatermüket vagy a faluházat,
most ilyen kevés van. Meg pályázni kell, ahol nem az
építészeti minõség a fontos, hanem hogy tudsz-e olyan
tervet rajzolni, amivel el lehet nyerni a pénzt, mert az
már nem jön magától. Egyszóval rengeteg új kihívás
van, amelyekre fel kell készülnünk.

(Fábián Rigó Tamás és Horváth Balázs interjúja)
Budakalász, tóparti lakótelep (Turi Attila)


