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HELYREIGAZÍTÓ LEVÉL 
A SZERKESZTŐNEK

Az Országépítő 2008/3. számának mellékletében Gerle 
János Csete György építésszel készített interjújának rész-
leteit olvashattuk. A melléklet 11. oldalán a kérdésre: Mitől 
szűnt meg a korábbi jó kapcsolat Makovecz Imre és te 
közötted? Csete György – paksi tervezést idéző egy olda-
las válaszában – kilencszer hangzik el Bodonyi, négyszer 
Makovecz Imre neve és négyszer a „miskolciak” megne-
vezés, akik a Paks-ügyben, úgymond, „garázdálkodtak”(?!), 
most pedig csodálkoznak. 

Az egész válasz oly mértékben sértő, valótlan, kifordí-
tott és félrevezető, hogy ez csak egy rossz vagy rosszindula-
tú emlékezet terméke lehet, amit Gerle János sajnálatosan 
kontroll nélkül (némi zárójeles különvéleménnyel) – a 
miskolciak és a tények sérelmére – leközölt, az általunk is 
támogatott lapban. 

Mi másképp emlékezünk. Ezért megkértem a paksi 
városrendezési tervekben közreműködő kollégákat, Szőke 
Lászlót, Sári Istvánt, Rudolf Mihályt, írják le emlékeiket. 
Ők ezt bőven, kitűnő memóriával megtették. A visszaem-
lékezésükre és személyes emlékeimre alapozva röviden 
összefoglalom eltérő emlékeink lényegét.

1. A „miskolciak” Makovecz Imre, Paks főépítészének 
felkérésére, másokkal együtt vállalkoztak a települési ter-
vek készítésére.

2.  A „miskolciak” ismerik az etikus viselkedés és kol-
legialitás szabályait, erről épp Csete György nyilatkozik 
elismerően, egy másik munka kapcsán a Magyar Építő-
művészet 1988/6 számában Miskolci Etika címmel.

3.  Etikai normáink, s a paksi előzmények alapján mi, 
miskolciak kértük Makovecz Imrét, hogy Csete György-
gyel együttműködésben végezzük a közös városrendezési 
munkát. Ez teljesen megegyezett – az ügyben igaztalanul 
egoistának minősített – Makovecz Imre véleményével. 
Tehát mindannyian természetesnek vettük és akartuk a 
Csete Györggyel való munkakapcsolatot, közös munkál-
kodást – már csak az előzmények miatt is.

4. Az előzményekhez: a nevezetes paksi Tulipán-vitá-
hoz a miskolciak nem csatlakoztak, bár erre magam is 
kaptam némi inspirációt. Azért nem, mert az első pilla-
nattól megállapítható volt, hogy a vita inkább ideológiai, 
mint szakmai. Valljuk be, hogy a Pécs Csoport az akkori 
lakótelepépítés problémáival kapcsolatban csak egy részét 

ismerte fel a szükséges szakmai lépéseknek. Mert jó felis-
merés volt, hogy humanizálni kellene a nagyipari lakás-
építést, az is, hogy a konyha-étkező hagyományos közpon-
ti szerepét a lakásalaprajz lényegi elemévé kellene tenni. 
Ezen szakmai tartalmakkal egyet lehetett érteni, de a Pécs 
Csoport nem foglalkozott a technológia alternatív szabad 
lehetőségeivel, sem az új együttesek település-szövetbe való 
illeszkedésével, sem a település és közösség, valamint a ter-
mészet kapcsolatával, vagyis a településtervezés organikus 
vonatkozásaival. 

5.  Az organikus településtervezéssel (szinte kizárólag) 
mi, miskolciak foglalkoztunk (szerintem a mai napig), s 
Makovecz Imre ezért, valamint azért keresett meg minket, 
mert mi rendelkeztünk az Északterven belül a megfelelő 
településtervezési szemlélettel, ismeretanyaggal és appará-
tussal (ekkorra a pécsi iroda már megszűnt).

6.  Szakmai szempontjaink, városépítészeti változtatá-
si szándékaink tehát bővebbek voltak, mint a Pécs Csoport 
ezirányú szándéka, melybe Csete György munkája korlá-
tozás nélkül beilleszkedhetett volna. De ebben a bővebb 
közelítésben ő a gondolkodás eltéréseit látta, ettől idegen-
kedve az első megbeszélés után feladta a kreatív együttmű-
ködést és a sértődés útjára lépett. Ez személyes döntése volt, 
szerintem erre nem adott okot az, hogy a miskolciak más-
hol keresték a problémát, s lényegi értetlenséget mutat, ha 
valaki ezt „garázdálkodásnak” minősíti, s nem veszi észre, 
hogy ezzel a pécsieket támadókhoz hasonlóan viselkedik.

7. A miskolciak azért is állnak értetlenül az Országépítő-
ben leírtak és minősítésük előtt, mert abban a hitben él-
tünk, hogy kapcsolatunk Csete Györggyel jó, hiszen a 
paksi együttműködés egyoldalú megszakítása után a Kós-
házban kiállítást rendeztünk a Pécs Csoportnak, mint 
ahogy előtte Makovecz Imrének. (Akkor nem lettünk ezért 
megdicsérve, erre ma akár büszkék is lehetünk.)

8. Mi, miskolciak, azt hittük eddig, hogy Csete György-
gyel, ahogy Makovecz Imrével is jó viszonyt ápolunk. Sze-
mélyesen is többször kezdeményeztem kettejük – szerin-
tem más okok miatt – megromlott viszonyának feloldását. 
Ez nem sikerült. Örülök a mostani közeledésnek, de a 
miskolciak az említett baráti közvetítő szerep helyett nem 
kívánják igaztalanul a bűnbak szerepét eljátszani. 

Miskolc, 2009. március 3.

Az érintett miskolci építészek nevében (is)

Bodonyi Csaba DLA

(a szerkesztő által erősen rövidített változat, Valkay Zoltán 
építészetelméleti fejtegetései bővebben a 2006/1. szám mellék-
letében olvashatók – G. J.)
Írásom témája az oromparti Gere-féle tanyaház, egy Svéd-
országba szakadt zentai házaspár tárgyi kötődése családi 
hagyományaihoz és szülőföldjéhez. 

A Felsőhegyhez közel eső Kalocsa-völgy szépséges 
torkolatánál lévő tanya a feleség, Gere Mária világba in-
dulásának origója. Itt nőtt fel, a gyerekkor, a világra rácso-
dálkozás emlékei mind ide kötik. A tizenöt-húsz éve 
Svédországban élő orvos-patológus házaspár a nagymama 
szerint sehogy sem tudta megszokni a messzi északon. 
Ahogy az évek múltak, elhatalmasodott rajtuk a lemondó 
„miért hazajönni” kérdése. Mostantól kezdve minden 
megváltozik. Hosszas latolgatás után Mária újraépíttette 
szülőházát – elvárása csak az volt, hogy az új ház legyen 
igazi bácskai tanyaház, mint a régi. Olyan helyet alakított 
ki az elpusztult tanya helyén, ahová gyerekei és ők maguk 
is egyre nagyobb örömmel látogatnak el. A házzal lányai 
számára biztos képet teremtett szülőföldjéről, egy bácskai 
tanyáról. A nagymama – akit a régi ház lebontása a legin-
kább érintett – különösen örül, hogy az unokáknak meg-
tetszett a mesebeli házikó. 

A tervezésbe azzal a tudattal kezdtem bele, hogy az 
archetípuson keresztül az alkotó megfogalmazhatja szak-
mai manifesztumát. A mágikus középpel bíró parasztház-
ból indulok ki. Mi magyarok a házban a szellem, a gon-
dolatiság megnyilatkozását keressük. Hogy a valamikori 
Pannon-tenger lágy hullámai között el ne süllyedjen a ház, 
a talaj beszippantó ereje ellen tenyeres-talpas, íves oszlopok-
kal vettem fel a küzdelmet, ami oldott kerekséget is bizto-
sított a háznak. A talajból való kinövés és az arra való tá-
maszkodás érzete, keveredik a háznál: a vonzás és a talpon-
állás ereje egyszerre van jelen.  

A magyar parasztházról az embernek könnyen annak 
antropomorf felépítése jut eszébe. Ha valaki ránéz a Gere-
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ház déli végére, könnyen megállapíthatja, hogy „népi 
barokkos” kialakítású. A barokkos kibli azonban (ami az 
előző házra való tekintettel követelmény volt), tüzetesebb 
vizsgálat után átváltozik angyallá. Az angyalszárnyak a 
baloldalon el sem tűnnek, a háznak tehát látható védőan-
gyala van, mint a hely szelleme és szerelmes géniusza. 

A homlokzati kompozíció, a rejtett mandorla-motívu-
mok együttes üzenete: az individualitás divinizálása a 
harmadik szem alakjában. A kiblit nézhetnénk a magyar 
hármashalom motívumának is, valójában a hármas tago-
zódás szimbóluma. 

Úgy mondja a hagyomány, hogy új templomot a régi 
alapjaira kell emelni. Ez talán érvényes a lakóházakra is. A 
lebontott tanyaház helyébe épülő újnál erre külön figyel-
tünk. A déli homlokzat vonala azonos, a kemence s annak 
kéménye körülbelül a régi tűzhely helyére esik. A régi ház 
hatalmas mestergerendáját is beépítettük az új épületbe. 

A ház szakrális elemei: a harmadik szemet jelképező 
okulusz, a tűzszentély kemence, a Boldogasszony-oszlop. 
Közülük az első különösen fontos, mint a magyar ősvallás-
jelkép átfogalmazása. A parasztházakban a tisztaszoba két 
ablakszeme között a régiségben tükröt tartottak. Itt a har-
ma dik szem a Lelkiismeret Aranytükreként világít a házba.

Február 14-én, Magyarkanizsán került sor a vajdasági ma-
gyar építészek III. téli találkozójára. Előadásokat tartottak: 
Tóth Vilmos (Magyarkanizsa), ifj. Horváth László (Kishe-
gyes/Bp.), a KHR-Kör (Kun Dorottya, Bp.; Horváth 
Szilvia, Kishegyes/Bp.; Rózsa Sára, Magyarkanizsa/Bp.), 
Beck Zoltán (Topolya), Jánosi János (Bp.), Vattai István 

(Zen ta), Valkay Zoltán (Magyarkanizsa), Dömötör Gábor 
(Szabadka): Tóth Zoltán (Bp.), Pióker Károly (Kúla). A 
találkozó keretében került sor Dömötör Gábor, Gordana 
Prcic Vujnovic, Anca Bratuleanu és Ana Maria Biro: Temes-
vár-Szabadka-Szeged urbanisztikai és építészeti fejlődése az 
1918–1941 közötti időszakban c. könyvének bemutatójára.


