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Ülök a présház fedett teraszán és há-
tam a kemence falának támasztom. A 
kert végében folyik a Duna. A szűnni 
nem akaró hőség szinte patakká 
apasz totta, kavicsos szigetekként lát-
hatóvá vált a meder. Aszályos az idő. 

  Képek vannak előttem, az emlékek 
képek formájában úsznak elém. A 
Madách tér boltíves háza, amely egy 
karácsonyi köszöntő lapon jelenik 
meg, az aszfalt árnyéksraffozásában 
angyalszárny rajzolódik ki: Jánosi Já-
nosnak, az ábrázoló fenoménnak (épp 
megbuktam ábrázoló geometriából) 
boldog karácsonyt, a jövő évre ébredést 
kíván: Makovecz Imre

     
A délutáni melegben méhek zümmö-
gése hallatszik, a levegő áll, a présház 
hűvösében fröccsöt iszom. A méhek 
valahogy mindig tudják, hogy hova 
kell szállniuk, megtalálják az utat.

Keskeny lépcső vezet az emeletre, 
ott is délután van, vagy 30 fiatal épí-
tész dolgozik, Advent van. Csendben 
nyílik Imre irodájának ajtaja, kiteszi a 
magnót és hirtelen csángó gyerekek 
kezdenek, fejhangon üvöltve énekel-
ni: Örvendezzünk, Betlehembe men-
jünk… Mindenki kezében megáll a 
ce ruza, Imre ül a magnónál, mi csak 
nézünk… Az ének közben angyalok 
szállnak be, a végére mindenki tudja, 
hogy mi van. Mesél karácsonyokról, 
régidőkről, megtanuljuk az éneket 
sorról sorra, a rossz magnóból próbál-
juk megfejteni a csángó szöveg akcen-

tusán keresztül a talán több ezer éves 
szöveg értelmét. Azóta minden évben 
van Karácsony a Makonában.

A bejárat macskaköves hűvösében, 
Imre az irodája ajtajából kérdezi: Na, 
hogy áll idén a karácsonyi betlehe-
mes? – Hát…, talán…, idén már nem 
is kéne…,  mintha már nem érdekelné 
annyira a társaságot…, tavaly már 
nem is volt mindenki…, – Na olyan 
nincs, hogy itt ne legyen betlehemes 
játék, ha ketten leszünk ott, akkor is, 
remélem megértetted. Azt hiszem meg-
értettem…, talán fel is ébredtem…

A kert végében folyik a Duna, mindig 
másmilyen, hol más a színe, hol más-
hogy verődik vissza rajta a fény, hol 
valamit hoz a hátán, és én csak ülök a 
présház fedett teraszán és nézem a 
vizet. Mégis mindig ugyanaz a víz, ha 
kisebb is, ha árad is, a Duna.

Most aszály van, elég nagy aszály, 
szomjúhozik minden és mindenki, a 
levegő áll, talán vihar előtti csend, a 
folyó nagyon kicsi, de régóta nézem 
már és tudom, hogy nem apad ki, jön-
nek, érzem, az őszi esők, melyek újra 
folyammá duzzasztják a vizet és hol 
viharosabban, hol nyugodtabban szét-
terülve folyik majd a maga útján.

Ülök a présház fedett teraszán, há-
tam a kemence oldalának támasztom 
és képek vannak előttem, konkrétan 
a kerttel és a Dunával és emlékképek, 
melyek tudom, a jövő emlékképei is.

Ülök a présház 
fedett teraszán

Jánosi János

idé zi: „Táj és kultúra fontos részei a 
turizmusnak. A kultúra kultiválást, 
meg művelést jelent, befejezni mind-
azt, ami természetes. De a kultúra 
másságot is jelent, ezért a globális 
normák a természet legnagyobb el-
lenségei…” Caminada elvei szerint 
való példák sokaságát hozza az írás. 
Végül a szerző a praxist is bevonja 
Caminada érvei közé: „A falu túlélésé-
ért vívott harcáról nem sokat tud-
nánk, ha az építési szabályzatok, me-
zőgazdasági megfontolások mellett 
nem valósultak volna meg azok az 
építmények, melyek a stratégiai el-
képzeléseket reprezentatív alkotá-
sokként közvetítették. (v. ö. Makovecz 
Imre és a Kós Károly Egyesülés építé-
szeinek/főépítészeinek eredményei-
vel!) Wettstein kiemeli: Caminadának 
nagy szerepe volt abban, hogy a jel-
legzetes graubündeni gerendaépí-
tést képes volt újragondolni és az új 
szerkezeti kihívásoknak megfelelően 
alkalmazni”. (Hasonló svájci eredmé-
nyeket elemez Moravánszky Á. Tér-
darabok / V. Bearth és A. Deplazes épí-
tészetéről című tanulmánya (régi-új 
Magyar Építőművészet, Utóirat, 2011/3) 
illetve ezek magyarországi „hiányára” 

kérdezek rá Csíkszentjehovai tenger-
tánc – Szilágyi Domokos: Hogyan írjunk 
verset tanulmánya nyomán c. írásom-
ban (régi-új Magyar Építőművészet, 
2007/1). Mindkét publikáció teljesen 
visszhang nélkül maradt a szerves 
építészet köreiben is, noha utóbbi fel-
idézte, hogy a pozitív példaként hi-
vatkozott Santiago Calatrava is Rudolf 
Steiner antropozófiájából/eurit  mia-
ta  nításából indult el. Beszélni kell 
ezek ről, de az idő sürget: előbb a ku-
tatásban kell kérdezni, annak eredmé-
nyeit vitassa meg a sajtó.

Összefoglalva

Makovecz testamentuma: a lehető 
legintenzívebb folytatás. Beke Pál 
szabadművelődési koncepciója, a szer-
ves építészetet összefogó Kós Károly 
Egyesülés oktatási mintájának integ-
rálása mára az állami építészképzés 
halaszthatatlan feladata lett. A perifé-
riához közeli, határokon átívelő egye-
temi szférában Stúdió-laboratóriumok, 
és Budapesten egy kutatóegyetem – 
javaslatomban a BME – emeltszintű 
lehetőségei között. Fontos megérte-
nünk: Budapest ugyancsak – ma már 
látni, hogy egy részben félrefutott 

modernizáció ígéretes kezdeteit hor-
dozó – „mitikus központja”, az utolsó 
százötven év magyar oktatásának/
kutatásainak, rendkívüli tudományos 
eredményeinek szellemi bázisa (l.: Ál-
mok Álmodói kiállítást, 2001, illetve a 
tervezett Rubik-centrumot!). Nem el-
lenlábasa a „hegyek” – szintén meg-
erősítendő – „mitikus centrumának”. 
Összefogva, periféria helyett, együtt: 
a jövő szellemi centrumává lehetnek. 
Azon az oktatási bázison kell ennek 
az összefogásnak alapulnia, melyben 
a gyakorló építészek szakmai műkö-
désüket olyan oktatótevékenységgel 
egészítik ki, amelynek centrumában 
a kutatás áll. Különböző diszciplíná-
kat összefogó „egész-igényű”, holisz-
tikus jövőkutatás. A perifériák kínálta 
valós feladatok kezelésével kell felol-
dani a szabadiskola és az állami „pro-
jekt” oktatás között jelenleg tapasz-
talható feszültséget.

A szocializmus éveiben az oktatás 
autonómiájának megvalósítása el-
lenzéki tett volt. Ma az ott elindított 
folyamatokat az állami oktatásban 
kell kiszélesíteni. Az első lépést Ma ko-
vecz Imre a Magyar Művészeti Aka dé-
mia elindításával megtette. Ez az aka-
démia az akadémizmus alternatívája 
lehet. A megmerevedett struktúrákat 
az új szellemű oktatás mobilizálhatja. 
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