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Először 1989-ben találkoztam a mes-
terrel egy Göteborgtól északra fekvő 
kisvárosban. Egy Bukarestben tanult, 
Svédországban dolgozó kurd építész 
beszélt nekem csodálattal Makovecz 
Imre építészetéről, és elvitt, hogy is-
merjem meg vendégüket. Meg örült, 
amikor egy magyarul beszélő embert 
mutattak be neki. Elmondtam, hogy 
Erdélyből származom. Rögtön a szé-
kelykapukról kez dett mesélni. A téma 
valamikor egyik kedvenc tanulmá-
nyom volt, így hát megengedtem 
magamnak a provokatív kérdéseket, 
és meglepett, hogy milyen pontosan 
ismeri a székelykapu sajátos funkcio-
nalitásának alárendelt arányok szere-
pét, a szerkesztés módszertanát, a 
szimbolikát és a kivitelezés titkait. A 
beszélgetés eredménye az lett, hogy 
a mester beengedett az ő saját, nem 
szakemberek számára láthatatlan ka-
puján. Később kétszer meglátogat-
tam őt a Kecske utcában, és többször 
beszéltünk telefonon. A Skype beve-
zetése után órákig tudtunk vitatkozni. 
Utoljára pár nappal halála előtt beszél-
tem vele telefonon. El volt keseredve 
a Magyarországot sújtó ellenségeske-
dések miatt. Az ő kérésére fejeztük 
be a beszélgetést. Azt mondta, meg-
jött valaki, akit ő már várt. Nem tudom, 
kit és miért várt, de ő elment és most 
fentről figyeli, hogy mi mit csinálunk.

Annak idején Makovecz Imre elő-
adásokat tartott Svédországban. Két 
évvel ezelőtt a göteborgi Kőrösi Cso-
ma Sándor Művelődési Kör meghívá-
sára ismét előadást készült tartani, de 
betegsége miat le kellett mondania. 
Aránylag rövid idő után közölte, hogy 

meggyógyult. Az utóbbi időben min-
dig megkérdeztem, hogy érzi magát, 
ő örvendett és biztosított, hogy jól 
van. Vártam, hogy mikor fogja követ-
kező előadását megtartani és most is 
várom. Első találkozásunk idején nem 
figyeltem arra, hogy a svéd reklám-
ban Makovecz Imre organikus archi-
tekturájáról írnak a svéd kollégák, de 
amikor Magyarországon is a Mako-
vecz organikus építészete lett a sláger, 
az ő esetében kevésnek tartottam 
ezt a méltatást.

Az organikus építészettel először a 
60-as évek végén a bukaresti egyete-
men Sandu Alexandru előadásaiban 
találkoztam, különösen tetszett, hogy 
az elmélet megalapozásában utalt a 
harmincas évek amerikai magyar épí-
tészeire, talán ezért szívtam magam-
ba mindent, amit az organikus építé-
szetről hallottam. Két modern építész, 
Le Courbusier és Sullivan munkái na-
gyon különböznek, és erre keresték a 
magyarázatot.

 Le Courbusier a számok megszál-
lottja volt, és a formát alárendelte az 
arányoknak. Sullivan és Wright funk-
cionalisták voltak; alárendelték a for-
mát, a részleteket a tökéletes funkció-
nak. Az építészeti művet élő test hez 
vagy politikai szervezethez hasonlí-
tották, amelyben minden szervnek 
(funkciónak) megvan a pontos rendel-
tetése és helye, tehát a forma alá van 
rendelve a funkciónak és a szituáció-
nak. Mint ahogy egy embernek nem 
lehet akárhol a szája, az arca, a szeme, 
a végbélnyílása, ugyanúgy egy ház-
nak sem mindegy, hogy hol helyezke-
dik el a bejárata, milyen a homlokza-

ta, merre irányulnak az ablakok és 
hogy távolítják el a szemetet. A házak 
a földből nőnek ki, akár a fák, és 
ahogy a fának még a koronája is el-
veszti a szimmetriáját, hogy jobban 
alkalmazkodjon a terephez, a házak-
nak is a terephez és a környezethez 
kell alkalmazkodniuk, a formát ennek 
kell alárendelni. Wrigth volt az első, 
aki átfogóan megfogalmazta az orga-
nikus építészetet és használta először 
saját munkáira ezt a kifejezést. Ma is a 
legismertebb példa a Fallingwater 
épü let, amelyhez semmiben sem ha-
sonlítanak Makovecz Imre épületei. 

Amikor én jártam egyetemre, Bu-
karestben volt egyetlenegy egyetem, 
ahol építészetet lehetett tanulni, és 
akárcsak az orvos, 6 éven át tanulta a 
diák az architektúra alapjait. Ma akár-
melyik faluban találhatunk építészeti 
egyetemet, ahol feleannyi idő alatt 
bárki építész lehet. Abban az időben 
Svédországban egy stockholmi tanár-
nak az 50-es években tartott előadá-
sai alapján az organikus anyagokat 
(fa, textil stb.) vagy organikus dí  szítést 
(virágok, állatok stb.) tartalmazó épü-
leteket nevezték organikusnak. Így 
lett Hundertwasser építészete a leg-
organikusabb, mert a tetőn kinőttek 
a növények, a csatornába belefészkelt 
a vadgalamb. Közép-európai szecesz-
szióról nem sokat hallottak Svédor-
szágban, és ha itt-ott feltűnt egy-egy 
kép, organikus építészetnek nevez-
ték. Ma már nemcsak Svédországban, 
de Magyarországon is és sok más he-
lyen szerte a világon sokan átvették 
ezt az elméletet, és nemcsak a laiku-
sok, de sok szakember felfogásában 
is a legprimitívebb őskori kunyhó is 
lehet organikus architektúra.

Makovecz Imréről sok nagytekin-
télyű építésszel beszéltem; legalább 
annyian tartották olcsó hatásvadászat-
nak az építészetét, mint ahányan di-
csérték. Kissé meglepett néha, hogy 
általam is igen nagyra becsült szak-
emberek micsoda lenézéssel beszél-
tek arról, amit Makovecz csinál. Én 
semmi hibát nem találok a mű veiben; 
ellenkezőleg: jövőbe mutató filozófi-

Emlékeim Makovecz Imréről
egy befejezetlen párbeszéd

Zoltán Thurman

át vélek felfedezni benne. Második 
budapesti találkozásunk alkalmával 
megjegyeztem: Makovecz úr, a maga 
architektúrája nem organikus épitészet. 
Hihetetlenül felháborodott, és ma-
gyarázni kezdte, hogy márpedig az ő 
építészete organikus. Elmondta, hogy 
a háznak gerince van a tetején, szem-
öldöke az ablaka fölött, és hangsúlyt 
helyezett a funkció szerepére. Mond-
tam neki: az organikus épületek épp 
a funkció miatt nem szimmetrikusak. 
Ő érvelt, hogy az ő épületei se szim-
metrikusak, a felületes szemlélő nem 
látja az intim eltéréseket, ahogy egy 
ma dár nál vagy embernél se tűnik fel, 
hogy szimmetrikusak, hiszen a szív, a 
máj, a gyomor, min den a saját helyén 
van, de az egészben az egyensúly tö-
kéletes. Ragaszkodott ahhoz, hogy 
az ő architek túrája organikus, én pe-
dig megadtam magam, és vártam az 
alkalmat, hogy folytassuk az eszme-
cserét – sajnos már csak az engedé-
lye nélkül mondhatom el, hogy mit 
gondolok.

„Minden építészeti stílus a templom-
építés szolgálatában született. Minden 
ezután eljövendő művészet ugyanígy 
kell, hogy megszülessen.” (A. Gaudí)

A XIX. sz. végén az elszakadás az 
akadémikus stílusoktól a Kárpát-me-
dencében a szecesszión keresztül va-

lósult meg. Ekkor bontakozott ki a 
környezeti sajátosság, amit egye sek a 
nemzeti sajátosságok tükröződésé-
nek tekintenek. A Ju gendstil a merev 
vonalakat és mértani formákat a geo-
metrikus díszí téssel részesíti előny-
ben, a szecesszió inkább a lágy, ívelt 
formákat kedveli, a díszítés pedig az 
egész Kárpát-medencében magyaros. 
Ebben az akadémiai és a modern kö-
zötti átmeneti stílusban a funkció, az 
építőanyag, a beillesztés, a díszítés 
magába foglalta azt az evolúciós fo-
kozatot, amely szükségeltetik egy 
önálló stílushoz. A stílusok közötti kü-
lönbség a laikusok számára a díszíté-
sen ismerhető fel, a szakemberek el-
sődlegesen az arányok, a funkciók, a 
kapcsolatok, a megoldások és a fel-
használt anyagok közötti eltéréseket 
elemzik. Amíg Magyarországon sok 
helyen még ma is „az irányzatról ki-
alakult negatív véleményeket része sí-
tik előnyben és azt állítják, hogy a sze-
cesszió a kereskedelmi festészet és a 
giccs forrása”, mi Bukarestben igen 
sok pozitív méltatást hallottunk mind 
a Bukarestben gyakori art nou veau-
ról mind pedig az erdélyi váro sok sze-
cessziós épületeiről. A szecesszióról 
nyugodtan elmondhatjuk, hogy ön-
álló stílus, amely tökéletesen kifejezi 
a nemzeti sajátosságokat. 

Könnyű volt felfedeznem a sze-
cesszió és Makovecz architektúrája 
közötti hasonlóságokat. Mindkettőre 
a lágy, ívelt formák jel lemzőek. Díszí-
tésük a magyar népmű vé szetből táp-
lálkozik. Mindkettőt a harmonikus 
ará nyok és a részletek kidolgozottsá-
ga jellemzi. A porticus vagy a bejárat 
kiemelt kezelése. A belső tér filozófiai 
alárendeltség szerinti kialakítása. El-
térések: Ma ko vecz a formát a funkci-
ónak, és ezért lehet építészetét orga-
nikusnak is nevezni. Makovecz Imre a 
faanyagot, a jövő legemberbarátabb 
építőanyagát részesíti előnyben. Épí-
tészetében megvalósul a jövőbe mu-
tató filozofiai mondanivaló, a felhasz-
nált anyagok, a szerkezet, a funkció, a 
forma és a díszítés egysége. 

Makovecz Imre építészetét egé -
szé ben véve inkább neosze cesszió nak 
nevezném és csak másodlagosan em-
líteném az organikus mivoltát, ezért 
írtam búcsútáviratomban: 

Makovecz Imre hatalmas elméleti 
és gyakorlati tudású épitész. Jobban is-
merte az erdélyi építészetet mint ha-
sonló kaliberű erdélyi kollégái. Új stílust 
teremtett. Templomaiban nem a ke-
reszthalál borzalmaira, hanem a feltá-
madás örömére helyezte a hangsúlyt. 

Ő már boldog, lelke a magasba 
szállt. Tisztelet emlékének. 
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forma és a díszítés egysége. 

Makovecz Imre építészetét egé -
szé ben véve inkább neosze cesszió nak 
nevezném és csak másodlagosan em-
líteném az organikus mivoltát, ezért 
írtam búcsútáviratomban: 

Makovecz Imre hatalmas elméleti 
és gyakorlati tudású épitész. Jobban is-
merte az erdélyi építészetet mint ha-
sonló kaliberű erdélyi kollégái. Új stílust 
teremtett. Templomaiban nem a ke-
reszthalál borzalmaira, hanem a feltá-
madás örömére helyezte a hangsúlyt. 

Ő már boldog, lelke a magasba 
szállt. Tisztelet emlékének. 




