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PAOLO PORTHOGESI: 
MAKOVECZ 

„A magyar organikus építészet az általa vá-
lasz tott technológiai megoldások és szán dé-
kos regionalitása ellenére határokon átívelő 
nyelvezetet használ, és olyan problémák kal 
foglalkozik – például az egyén és a közösség 
viszonya –, amelyek a 21.században két-
ségtelenül központi témává válnak, hiszen az 
ezekre adott vá laszoktól függ az emberiség 
jövője.”

Paolo Porthogesi (sz. 1931, Róma) olasz 
építész, teoretikus, történész. A római Sa-
pienza Egyetem építészprofesszora, a geo-
 architektúra tárgy oktatója, 1979-től húsz 
éven keresztül volt a velencei biennálé 
építészszekciójának elnöke. Amióta 22 
évesen elkezdett építészettel foglalkozni, 

folyamatosan küzd az általános feledés el-
len, amely a modernitást abba az illúzióba 
ringatja, hogy a történelem eltörölhető, és 
amely – az építész véleménye szerint – irra-
cionalizmusba süllyedéssel fenyeget. Fő 
kutatási, oktatási területe a klasszikus épí-
tészet, ezen belül is a barokk stílus. Kiemel-
ten foglalkozott Borromini és Michelangelo 
munkásságával. Ezenkívül kollégájával, 
Bruno Ze vivel tanulmányozta az organikus 
formákat és építészetet. Érdekes összefüg-
géseket talált Palladio és Aalto, Borromini 
és Wright építészete között. 1974-ben azzal 
szerzett hírnevet, hogy megépítette Ró má-
ban a muszlimok központi mecsetjét, 
amely re belül jellemzők az összefonódó 
boltívek. Épített nagymecsetet Strasbourg-
ban is, szállodát Szudánban, éttermet 
Moszkvában. Cesenában az ő tervei alapján 
készült az új temető. Munkásságát a 2000-
ben megjelent impozáns könyv (Nature 
and Architecture) mutatja be. Bár pár évvel 
idősebb, mint Mako vecz Imre, őt mindig is 
mesterének és barátjának tartotta. Több-
ször is találkoztak, és ezek az alkalmak mély 
nyomokat hagytak mindkettőjük életében. 
Ezért is érdekes a MMA felkérésére írt ta-
nulmánya. Valójában egy nemrég lezárult 
életutat mutat be és tár az európai nagy-
közönség elé. Nem száraz, tényszerű élet-
rajzról van azonban szó, hanem egy kortárs 
és barát személyes élményektől sem men-
tes visszaemlékezéséről, amely elemző, 
magyarázó tudományos esszé is egyben. 
Fontos megemlíteni, hogy Makovecz Imre 
halála után ez az első ilyen alapos és ösz-
szegző jellegű írás az építész életéről, rá-
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adásul egy nemzetközi szaktekintélytől. A 
tanulmány igen alaposan taglalja Mako-
vecz Imre életművét azon a sajátos közép-
európaiságon keresztül, mely áthatotta 
életét és gondolkodását. A felhasznált 
Makovecz-idézetek jól érzékeltetik azt a 
történeti hátteret, amely meghatározta 
Magyarország történelmét a 20. században 
és a 21. sz. elején. Portoghesi saját gondo-
latai egységes és magas szintű keretet 
adnak az egész írásnak.  Az idézetek mako-
veczi hangvételén keresztül jellemzi a kort, 
és itt fejti ki pár mondatban saját vélemé-
nyét, amely minden esetben elgondolkod-
tató. A történelmi háttér csak alapul szolgál 
az építészeti elemzésekhez, eszmefuttatá-
sokhoz. Porthogesi többször is han gozta-
tott véleménye, mely szerint a ma gyar 
organi kus építészet több évtizeddel előzi 
meg korát, a tanulmány minden részéből 
érződik. Különösen érdekes olvasni, hogy 
bizonyos makoveczi evidenciák, amelyek 
az itt élőknek teljesen egyértelműek, egy 
nyugat-európainak mennyire mást jelente-
nek. E kettőség kidomborítása miatt is válik 
a maga nemében egyedülállóvá Paolo 
Porthogesi írása. A fejezetek közül az Utópia 
megrajzolása című utolsó rész kiemelkedő 
jelentőségű. Porthogesi itt mintegy szelle-
mi örökségen keresztül tekint Makovecz 
Imre életére és teljesen azonosul is vele. 
Örökségként, és nem hagyatékként kezeli 
az életművet. Végül egyértelmű utalásokat 
is tesz arra, hogy a világban ma eluralkodó 
és diktáló személytelen társadalmi formák-
ból és erőkből merre látszik a fény, a kiút.

Csernyus Lőrinc

Ross King
Michelangelo és a Sixtus-kápolna

1508-ban a nagy hatalmú II. Gyula pápa 
megbízta Michelangelót: készítsen freskót 
a nemrég helyreállított Sixtus-kápolna 
mennyezetére. A művész, akinek négy év-
vel korábban leleplezett szobra, a Dávid 
méltán keltett csodálatot, kezdetben vo-
nakodott a feladattól, mert úgy vélte, fes-
tőként nincs elegendő tapasztalata hozzá. 
A könyv lenyűgöző kettősportré a zsarno-
ki pápáról és a festőóriásról.

Makovecz Benjamin fordítása
Megjelenés: 2010
Park Kiadó
420 oldal

Ross King
Párisz ítélete

1863-ban a francia Ernest Meissionier volt 
a világ leghíresebb festője, és a Párizsban 
kétévenként megrendezett Szalon legfé-
nyesebb csillaga. A szerző sodró lendület-
tel kalauzol végig a viharos évtizeden, és 
bemutatja, hogyan fordult szembe néhány 
művész – Manet, majd Monet, Cézanne és 
a többiek – a festészet „hivatalos” irányvo-
nalával, hogy megteremtse az impresszio-
nizmusnak nevezett új látásmódot.

Makovecz Benjamin fordítása 
Megjelenés: 2012
Park Kiadó
560 oldal

Ross King
Leonardo és Az utolsó vacsora

Az utolsó vacsora több mint öt évszázad 
alatt az emberiség egyik legfontosabb és 
legismertebb művészeti, vallási és kulturá-
lis ikonja lett. A művészeti csoda mögött 
azonban ott húzódik egy valóságos és 
mély ségesen emberi vonulat: Milánó tör-
ténetének és Leonardo életének sorsdön-
tő fontoságú eseményei.

Ross King könyve a mester Milánóban 
töltött öt esztendejét, és a világ egyik leg-
híresebb műalkotásának megszületését 
eleveníti fel.

Makovecz Benjamin fordítása
Megjelenés: 2014
Park Kiadó
414 oldal

Ross King
Brunelleschi kupolája

A XV. századi Firenze polgárai a lehetetlen-
re vállalkoztak: megalkotni minden idők 
leg nagyobb, az ápítés során állvánnyal alá 
nem támasztott kupoláját. A terv Filippo 
Brunelleschi ötvösmester agyából pattant 
ki; a vérbeli reneszánsz figura magának 
való zseni volt, összeférhetelen alak, híres 
verekedő. A kupola építését viták, torzsalko-
dások, emberi tragédiák és fényes sikerek 
kísérték.

Makovecz Benjamin fordítása
Megjelenés: 2008
Park Kiadó
190 oldal
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