COMPLETENESS AND SYNTHESIS
– THE COMPLEX ART OF IMRE MAKOVECZ
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In the works of Imre Makovecz, the sketch that faithfully projects imagination, sculptural and architectural ideas captured in highly inspired graphic art and the
constructed matter itself cannot be dealt with separately. For him, this was the 'drama of building' itself. György Szegő proposes to present his architecture, his
sculpture, his movement art and his drawings side by side, recreating the original synthesis of the Master's faith, philosophy and ever-emerging career.

Szegő György

TELJESSÉG
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Miért vállaltam a Mester filozófiai világlátása, hite, összművészete mentén lehetséges Makovecz-építészet és forrásai
felvázolását? Mert e megközelítés eddig
inkább fehér folt volt. Évtizedek óta publikálok képzőművészetről és építészetről,
legtöbbször külön-külön. A műfajokra,
funkciókra szorítkozó szétválasztás a teljességet látó Mester házaira, iskolájára
vonatkozóan nem lehetséges. Egybefogva sikerült munkáiról több – remélem –,
a tevékenységéhez méltó írást közölnöm.
Makovecz Imre tíz éve itthagyott minket.
Azóta készülhetett volna – a kronologikusnál többet adó – munkásságában manifesztálódó filozófia mélységű teljességképét tisztelő nagymonográfia. Ez nem
vált valóra.
Most, az évfordulón ilyen szemléletű emlékező írás megtisztelő feladatára kért fel
Dévényi Sándor. Hiteles szerző vagyok
ehhez? Válaszként a munkáimra figyelő
Mester emlékével szeretném e dolgozatot indítani. Tanítványa a 70-es években,
a BME-n tartott fakultatív óráin, majd
az Iparművészeti továbbképzőjének keretei között lettem. Lenyűgözött impulzív
személyisége, amivel – a hivatalos tanmenet szűkebb keretein túllépve – „teljes
világot” tárt elénk. Gerle János barátsága mentén még személyesebb közelségbe
kerültünk. Különféle munkaállomásaimon
mindig számíthattam bölcs, támogató
gesztusaira, mindig egyenes, de építő
szándékú véleményére. A 70-es évek végén a Szondi-teszt analógiájaként kidolgozott Építészeti ösztön-tesztem az ő antropomorf építészeti koncepciójából indult

Te m p l o m , s z o b o r,
kísérleti művészet,
vázlat és grafika
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ki. E képi analógia installációjának kurátora a Bercsényiben Rudolf Mihály lett.
82-ben Gerle Jánossal a Budapest Galériában szerveztük meg az Építészeti tendenciák Magyarországon megakiállítást,
teret adva ott a kirekesztett organikus
építészetnek. Mellénk állt a Mester, amikor a szakma hivatalosai kiátkozták a tárlatot. Majd, amikor a 90-es években végre megjelenhetett az Építőáldozat című,
a magyar szecesszió építészeti szimbólumait feltáró könyvem, a Mester ismét
visszavágott a fanyalgóknak. A kritikusoknak fájt, hogy igazoltam a századforduló építészete és az organikus program
közös szellemét. Ekkor a Mester hívására
– a megbuktatott – budapesti expó előkészítő munkatársa lehettem. 2000-ben a
7. Velencei Építészeti Biennále szellemtörténeti bázisra épített, ökológiai szemléletű
kiállítását, a Mi vagyunk Atlantiszt ismét
Gerlével csináltuk. Az installáció tervezőjeként a pavilonlátványban ötvöztem
Makovecz Imrének Karl Blossfeldt makrofotóit idéző monumentális bronzplasztikáját. A Vándoriskola tematikus pályázata ugyancsak beépült az ott nagy sikerű
tárlatba. 2001-ben az Álmok álmodói, a
magyar tudomány, technika és művészet
világraszóló teljesítményeit összefoglaló
kiállítás koncepció- és látványtervezőjeként százezreket vonzó élményt építhettem 200 tudós segítségével – a Mester
igen magas elismerésre javasolt. Az egy
személyre szólt volna, így arra kértem, ne
tegye. Viszont tanácsait több sorsfordulómnál is elfogadtam. Tudom, helyeselné
az alábbi távlatos vázlat megírását.

Régóta érzem: a művészet a „harmónia
ura”. Eleink az építészetről írták ezt, de
architektúra-értelmezésük ősidők óta
átfogta a vizuális művészeteket is. Épp
Makovecz Imre pályáján sem választható szét az imaginációt hűen visszaadó
rajzvázlat, a művészi szintű grafikákban megragadott plasztikai, építészeti
teremtő gondolat, és maga a megépült
matéria. Az építtetővel együtt nála ez az
„építés drámája” volt. A Mester a fogalmat C. G. Jungra és Martin Heideggerre
vezette vissza. Dévényi Sándor kérése
most az: vizsgáljam a Mester munkáit
– szellemiségéhez méltóan – az egyetemes művészet összefüggéseiben. Ezért
szálazom szét itt a műveivel leginkább
érintett, legfontosabb munkássága műfajait, és ezek feltételezett ihletforrásait. Hite, filozófiája, pályája fő művei
mentén haladva kísérelem meg az ő
teljességképének vázlataként építészetét, plasztikáját, mozgásművészetét és
rajzait újra egyberakni.
A keresztény európai építészetben a gótikus architektúra légiesen könnyű, gravitációt meghazudtoló katedrálisokkal
képviseli ezt a felfelé mutató plasztikai
törekvést. Emellett a szakrális hagyományt: a jeruzsálemi Szent Sír Templom
feltételezett, eredetileg centrális sírépítészeti archetípusát is ötvözi. Ez az építészeti képlet a keresztes lovagok közvetítésével érkezett a kontinensre, ahol
a kereszt alapú templomalaprajzban és
a részletekben – különösen a templombejárat mentén – az ugyancsak archaikus minták utáni tornyokkal, oszlopokkal „őrizték”. A legközvetlenebb ősminta
maga az Ó- és Újtestamentum jeruzsálemi temploma. A középkori templom
alaprajzának fókusza felett a négyezeti
torony mutatja legerőteljesebben az ég
felé törekvő ember transzcendens vágyát – és az antropomorfián túl a szenteknek és angyaloknak rendre szárnyai
vannak. A 20. század hajnalán ezt a ha-

gyományt Barcelonában Antoni Gaudí
Sagrada Familia katedrálisa koncepcióját, a tagozatait, az építészeti plasztika szerves egységével, erős teremtő
imaginációval képzelte el. Makovecz
Imre életműve hasonló programot állított centrumába – amibe beletartozott
szakrális épületeinek figurális plasztikai
arculata is. Ezt fogalmazta meg az „ös�szekötni az eget a földdel” programmal
építészeti ars poeticaként. Az antik görög mitológiában Kronosz választotta
szét az eget és a földet. Makovecznek
ez a tétele markánsan szemben áll e pogány mitopoétikával. Épületplasztikája, szoborépülete / épületszobrai legerőteljesebben a Felső-Krisztinaváros
Feltámadás-templom terveinél vannak
jelen. Az épület jelenlegi makettformája
is lélekemelő vízió. A tervezett templom
tornyai, tagozatai és azokon a figurák –
mennyek felé mutató mozgásvektorukkal – Jézus feltámadásának, valamint
Mária mennybemenetelének idézetei.
A keresztény ikonográfiai képlet a középkori művészet által megfogalmazott,
máig a teljes vizuális művészeti tradíciót
ihlető, a hívekre, általában az architektúra közönségére erős hatást gyakorló
imagináció. Ez a mű Makovecz „architektúrája” és hitvallása együtt. Üdvtörténeti üzenet, terv formájában is főmű.
Felső-Krisztinaváros,
F e l t á m a d á s - t e m p l o m ( 2 0 0 5)


Rátérek a magyar forrásokra. Fent hivatkoztam Építőáldozat (HG és Társa
Kiadó, 1996) kötetem állítására: a századforduló magyar nemzeti építészei,
Lechner, Medgyaszay, Kós, Lajta és
mások formakereső irányai összefüggenek a mai magyar organikus építészeti
iskola kereső attitűdjével. A magyar
szecesszió építészetére, plasztikájára,
közvetve Makovecz Imre munkáira is –
látni fogják, Medgyaszay közvetítésével – hatással lehetett Franz Metzner
német/osztrák alkotó. Metzner építészszobrászata középpontjába lesimított,
merészen geometrizáló formákkal – Rodin műveinek élő lágyságával egyenesen
ellentétesen − a föld erejét, a sziklaszerű monolithatást, a szilárdságot, a tektonikát állította. Kiemelkedőek a Népek
csatája emlékmű (1910−13), a brüsszeli
Stoclet-palota (1905−11) tornyait őrző
építészet-plasztikái. Medgyaszay rárosmúlyadi templomának (1910) nyolcszögletű, centrális csarnokterét Európa első
monolit vasbeton kupolája fedi. Külső
párkányán Sidló Ferenc angyalaiban
Metzner épületszobrai előképek. Mert
Metzner a múlt század első évtizedében Bécsben tanított, ahol kollégája,
Otto Wagner tanítványai közé tartoztak Jože Plečnik és Medgyaszay István
is – Metzner hatott rájuk. Jože Plečnik
bécsi Zacherl-házának (1905) kupoláját védő/támasztó plasztikáit Metzner
készítette. Az említett 20. század eleji
épületszobrászat azonban két vektor
mentén csoportosítható. Az egyik tektonikus karakterű, a föld erejével, a gravitációval Atlaszokként, robusztus módon
formál meg fizikai energiákat. A másik
irány a figurák támasztó szerepe helyett
az ég felé fordulás, az emelkedés vágyát megtestesítő alakok – a metafizika
szellemi tartományában. Rárosmúlyad
angyalai ilyenek. Úgy látom, Makovecz
templomainak, tervezett katedrálisának angyalplasztikái – akár fából, akár
fémből vagy kőből készüljenek is – vis�szavezethetők Medgyaszaynak ehhez a
korszakos épületplasztikai megoldásához. Még egy magyar forrás: a Torinói
Magyar Pavilon (Tőry Emil és Pogány
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Móric, 1911) Attila palotájaként épült.
A kaput szálegyenes figurák őrizték.
Csaba királyfi harcosait a fenti architektonikus szellemben formálta Ligeti
Miklós. 1992-ig e pavilon volt a legjelentősebb külhoni magyar művészeti siker.
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Mindehhez szeretném – Makovecz Imrének Rotterdamban a Magyar Építészeti
Múzeum közreműködésével 1989−90-ben
Tjerd Boersma kurátor és Hadik András
szerkesztő nyomán – a Mestert idézni:
„Úgy vélem, az én munkám kísérlet arra,
hogyan lehet (...), hogy az épített környezetben az elűzött és az elfelejtett
általános, ha úgy tetszik, az archetípus,
az Archai világa megjelenjen. Ugyanis
a hely szelleme, a geológiai feltételek, a
népművészet jelei, a környezet anyagai és
növényzete, az emberek, akiknek építeni
kell, motívumai és egyben belsővé váló
hajtóerői lehetnek egy drámának, az építés drámájának. Ha imádkozom, s egész
organizmusomat mozgósítom a Teremtővel való kapcsolatra, azaz eszközként
használok magamban minden személyest
és esendőt erre a célra, valószínű, hogy
a Teremtő csak emberi alakban szólhat
hozzám. Valószínű, hogy az épület csak
antropomorf lehet a szó legáltalánosabb
értelmében. És valószínű, hogy mint az
éhes állat, mindenben a felfalhatót fogom látni. A fákban azt látom, hogyan
kötik össze az eget és a földet, az anyanyelvben az ősi szavakat egy égi-földi
emberállat imaginációjának fogom látni.
(...) A népművészetben univerzális jeleket
keresek és vélek találni, és a talált jelre
nem azt mondom, ami, hanem azt, hogy
aki. Az állatokban egy végzetes mutáció
által elvarázsolt embert látok, sokszor
még a fákban is, akiket szánalommal és
kétségbeesetten szeretek. (...)
Itt igazi gondolat a kétségbeesésből születik, a kétségbeesésre válaszol. De ebből nem pánik, rabszolgaság, hanem egy
dráma születik, melyben az Égnek és a
Földnek találkozni kell. (...) Így várjuk a
tengerek kitágulását, az új sivatagokat,
az erdők pusztulását. Igen, egy konkrét,
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új alternatív nehézkes, lassú és ügyetlen
megteremtésével.”
Ez az immár szinte ismeretlen bevezető
szöveg kulcs minden korábbi és újabb munkájához, és iskolája mai tennivalójához is.
Kód Rudolf Steiner Goetheanum-értelmezéséhez, az eurithmia nyomán a Mester és
tanítványai alkotta mozgáskísérletekhez,
az iskolájában megvalósuló építő-összefogáshoz. Konkrétabban az Ekler Dezsővel
Nagykállóra tervezett Tánccsűr égbe emelő szárnyainak „megfejtése” is – ott van ez
a ház az említett tárlat katalógusában is.
Amint a Sárospataki Művelődési Központ
madárszárnyszerűen kialakított főpárkányához is, és az előtte a téren álló, a Nagyszentmiklósi „égberagadás” jelenetét idéző
plasztikájához is kódot ad a fenti szöveg. A
mennybemenetel / ég felé mutató szellemi
vektorok zsindelytetőből formált szárnyaitól – 89-ben a román−magyar határ közeli
Nagykállón az akkori friss romániai szabadságtapasztalatok sem elválaszthatók.
Az elveszett múlt hirtelen ébredése intenzíven átélhető jövőt ígért, amit az emelkedő
karok / szárnyak formái fejeztek ki, a táncnyelvből dekódolt architektúrává, épületszoborrá szublimálódtak.

Goetheanum – a nácik 1921-ben felégették – nagytermének oszlopsora, modellje, annak dokumentumai nagy hatással
voltak a „zarándokokra”. Rudolf Steiner
épületének nagytermében annak oszlopsora olyan fejezetekkel tartja a mennybolt
plasztikai mását és a Krisztus-mandorla
műtörténetből ismert, a szférák áttörését
kiemelő szivárvány-keretét, amit Makovecz Imre 30 év múlva a piliscsabai Pázmáneum aulájában újraformált.
Ilyen újrateremtés-példa Makovecznek
az ugyancsak makettről és fotókról
megismert Steiner-féle Stuttgarti Ház
festett belső boltívét megidéző Kecske –
ma már Makovecz Imre – utcai székház
aulájának boltozata is (Makovecz Annával közös művük). A stuttgarti előképhez
írta kommentárként Rudolf Steiner az
antropozófia Lucifer-gnózisát: „A lélek
igazi harmóniája csak úgy érhető el, ha
az emberi szellem: formát, alakot, színt
és a többit, mint környezetet tükrözi
vissza. Amit a lélek gondolatként, érzésként és impulzusként ismer.” (Das Goetheanum / der Bauimpuls Rudolf Steiner. Philosophisch-Antropozophischer
Verl. Goetheanum, Dornach, 1978.) De

 Az első Goetheanum Arlesheim és Birstal között

Ehhez az alkotó korszakhoz az életút
előzményei igen fontos vezetők. Korábban Makovecz Imre és Kálmán István az
életmű fontos energiaforrását jelentő utat
tettek Dornachba a Goethenaumba, az
antropozófia világközpontjába, és Göllner
Máriához Bécsbe. A még fa építésű Első
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a növényi újjászületés analógiájával
építészeti formát generáló architektúra
nemcsak Steiner Első Goetheanumának
kupolatermében jelent meg, hanem a
telep Kazánépülete (1915) fő motívumaként is. Különös erővel annak a tetőzet
dombjából felemelkedő kéményében.

Teljesség és
szinesztézia
– Makovecz Imre összművészete
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A kazánháznak „földbe kapaszkodó”
szfinxlábai vannak, a kémény füstfelhője pedig a főépület kupolatermében,
akár Makovecz Pázmáneuma fent említett oszlopaiból áradó (szellemi energia)
kumuluszaiban is. Velencében 2000ben, a kiállításunkba ugyancsak meghívott Marko Pogačníkra is támaszkodva,
az apszis bejárható modellje a szemmel
nem látható szellemi finomenergiákat is
bemutatta pavilonunkban.
Az Első Goetheanum egymást ölelő
kettős kupolaformája ugyancsak alapképletként jelenik meg Makovecz több
munkájában, a piliscsabai kampusz
főépületében is. Amint már ott volt ez
az ifjúkori növényi-kozmikus plasztikai
kísérletekben is: Sárospatak Utcai ivókútjában, a dombóvári szálloda díszkútjában, az Alagi Állami Gazdaság
dísztermének falképében és a Tőserdő Madárles „virágkehely-tornyában”.
Ezek az iparművészeti formák megelőzték a mára jobban ismert templomi,
faluházbéli architektúrák szerkezeti és
szakrális formaadó sorozatát. E korai
alkotó időszakban hasonló szellemben
és helyszíneken lett Makovecz mellett
– mindvégig kitartó – társalkotó Mezei
Gábor. És a sárospataki Borostyánszállóban ugyancsak díszítőplasztikával megjelenő Lackner László is – itt
lett először alkotótársa Szabó Mariann
textilművész. Lackner műanyag öntött
műve kivitelezésében részt vett Konkoly
Gyula festőművész is. A relief megidézte
a nálunk Kőműves Kelemen balladából,
de a babiloni plasztikából is ismert, világszerte felbukkanó befalazott emberi
építőáldozatot. (A fenti alkotókat azért
is nevesítettem, mert képviselik a 60as, 70-es évek magyar avantgárdját, a
Mester művészeti kapcsolatait. De ez a
munkájuk nem lett az avantgárd művészeti kánon része.) A Makovecz−Lackner-műben (1969) rejtve már benne van
az Álarc nélküli bál építészeti jelmeze is.
Egy élő, mozgó plasztika, melyben Makovecz megörökítette a Göllner Mária közvetítette antik és dornachi antropozófus
táncmozdulatokat. Lényegében a korabeli

euritmia (1921) testjeleit is beépítette az
installációt használó performanszába.
E források ott vannak Lábán Rudolf világelső táncleíró jelrendszerében (1928)
és Kodály szolmizációjához kapcsolt Curwen-féle kézjeleiben (1930 körül).
A fenti báli „jelmezhez”, teoretikus performanszhoz írott Makovecz-szabadversből idézek: „A térbe öltözöm, ha
ébredek és / a térből vetkezem, amikor
elalszom / a teret ismeretek töltik meg,
/ nem élhetek ismertek nélkül. A téren
kívül az ismeretek közvetlen eredetét
ismerhetem.” Hozzájuk kapcsolódott
Anthony Tischhauser német szakíró
is. Ő Makovecz Imréről, de a szintén
antropozófiából építkező Wenzel Hablikról és Santiago Calatraváról is írt
kismonográfiát. A méltán tekintélyes
építészbarát Paolo Portoghesi 1991-ben
a biennále elnökeként meghívta a magyar organikus építészeket Velencébe,
és megismertette őket a szakmai világgal. És többször is hangoztatta: „A magyar organikus építészet több évtizeddel megelőzi korát.” (Paolo Portoghesi:
Makovecz. MMA Kiadó, 2014.)
Az imént zárójelben említett 60-as, 70es évektől fennálló hiányt pótlandó,
röviden érintenem kell a kortárs művészet és a Makovecz-életmű kapcsolatának jelentőségét. A táncból, az emberi
kifejezés elemi alapkészletéből kiinduló
experimentális gondolatmenet generálta Makovecz Imre, Gerle János, Sáros
László mozgásformák kutatását (1970),
ennek plakátjáról idézek: „Az ember hármas felépítésű: gondolkodó (fej), érző
(ritmus), akarati (végtag, anyagcsere).
A közösségben hármas szisztéma működik: szellemi (oktatás, művészet, vallás
irányító politikai), jogi (törvényhozás,
adminisztráció), gazdasági (nemzetközi
jellegű). Hogy közösségi problémáink világossá váljanak, gondolatunk, érzésünk
és akaratunk együttes, konkrét és tudatos mozgósítására van szükség. Az ember
helyzete a közösségben a két hármasság
együttlétének függvénye. (...) A Föld a
Kozmosszal állandó összefüggésben van,
a Föld eleven organizmus, melynek össze-

függése nem önmagával, hanem a kozmikus környezettel van.” (A két utóbbi
idézet forrása a plakát és az oszlopinstalláció, 1974.)
Teamjük kutatásai során négy, pszichológiai és egyszerre kozmikus elemeket
tartalmazó elemzés és tánc-fotóetűd is
készült (szöveg: Gerle−Makovecz−Sáros, fotó: Sáros László és Csák Miklós).
A mozgáskísérletekhez eurithmiakutatások is tartoztak – Sáros László fotói
hangokat is „jelöltek”. A pszichológia
mentén megfogalmazott fejezetek címei
a „Síkságon”, a „Lejtőn”, a „Szakadék szélén” és a „Szakadékban” helyzeteket „írták le”. A szövegekben szinte építészeti
axiómákat találunk, amelyek most, ötven évvel később, egyre aktuálisabbak.
Akkor avantgárd művészetként eredetinek számítottak, sőt, a „Mozgáskísérletek” (1970) vagy „Az álarc nélküli bál”
body art vonatkozásai a neoavantgárd
összehasonlító szemlélet szerint úttörő
szerepet játszanának – ha a Nyugat nem
csak villanásnyi időre nyitott lett volna a
közép-európai párhuzamos történésekre.
A velencei csúcsmúzeum, a Palazzo della Dogana 2021-ben pl. életmű-kiállítást
rendezett a műfaj klasszikusának számító
Bruce Naumannak. 19 teremben bemutatott filmes és videomunkái közül az elsők
egyidejűek a Makovecz-team fenti térkísérleteivel. Az egyik legérdekesebb, és
valóban összehasonlításra alkalmas Nauman-mű, a „Kontraposzt tanulmányok”,
a görög i. e. 5. századi plasztikai újítás hasonszellemű mai videovizsgálata 5 éves,
a Gerle−Makovecz−Sáros mozgáskísérletek fotói 50 évesek...
A tánchoz áttételesen a népművészettel
köthető Makovecz Tokaji Háza is (1977).
Ennek axis mundi oszlopán égbe repülő
páva látható. Kültéri plasztikája, Samu
Géza égi lajtorját formázó totemoszlopa
máig a „nomád nemzedék” mozgalom totemállata. A madár visszatérő jelkép, a máig
élő népdal- és táncházmozgalom és a feltámadt mai népi kézművesség emblémája.
A Makovecz és iskolája által – a falvakat mentő szociológiai megfontolásból
– hagyományos kalákákban megépített

A teljesség igénye nélkül most számba
vett szimbólumkészlet Makovecz több
ezer vázlatában alakult ki, és egy-egy
épületében különféle kulcspozíciókban,
másként és másként jelent meg. Ígéretem szerint a Mester szerteágazó, építész, szobrász, társadalomtudós-kutató,
iskolateremtő, kultúrpolitikus és – nem
utolsósorban – tanári pályájára együtt
fókuszáló elemzést a Makovecz-rajzokkal szeretném zárásként egybefogni.
Nem csak építészeti rajzaira gondolok
– noha ezek is rendkívüli minőségek, és
már megszületésükkor is az építők számára fontos képi mágiaként szolgáltak
–, ezek nem csupán műszaki jelekként
működtek. A Mester roppant alkotóenergiáit nemcsak személye, szavai, de
rajzai is közvetíteni tudták.
A személyiség, a szavak és a rajzok szétválaszthatatlan hármasához a szó és a
kép tudományos, lingvisztikai összefüggését is szeretném felvillantani; szabadon szeretném idézni W. J. T. Mitchell
A kép és a szó – szövegvizualizációs kísérlet c. írását. Úgy fogalmaz, hogy a képi
tradíciók elkerülhetetlenül konvencionálisak, és a nyelvtől „szennyezettek”.
A reneszánszban a Horatiustól származó „ahogy a festészet, úgy a költészet”
analogikus elvével magyarázták a kulturális jelek szövegeit. Mitchell szerint
a kultúra története jórészt a képi és a
nyelvi jelek közti harc története. Legérdekesebb, bonyolult változatainak egyike az, amikor a „nyelv vagy az ábrázolás
önnön lelke mélyére pillant és felfedezi
ott rejtőzködő ellenfelét”. Meg vagyok
győződve róla, hogy Makoveczben a két
kifejezési forma ritka harmóniára lelt.
Mitchellt tovább idézve: „...kiderült a
képről, miként a ’hasonlatosság’ ősi fogalmáról, hogy legbelső mechanizmusai-
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A
Makovecz-épületek
bejáratának
„arca” van. Ezek „szemei” felett gyakran
feltűnik a már említett nagyszentmiklósi aranyleleten is megjelenő ősi magyar szimbólumként ránk maradt „égbe
emelés turulmadara”. A leghíresebb
ezek közül Sevillában „repült”; ez a jelkép az Expo 1992 Magyar Pavilonjának
főbejárata felett – Héttorony ornamentikájával együtt – az ország történelmének emblémájává vált. E kapu felett
a kaputorony sisakján formát öltött a
Karl Blossfeldt által az antropozófiából
a (fotó)művészet történetébe átemelt
bimbózó élet égbe törő archetípusa.
A plasztika „faragását” itt sem Makovecz végezte. Amint a paksi templom
szárnyas figuráját Péterfy László, a
Mi vagyunk Atlantisz növényi bimbót,
uralkodói jogart egyszerre formázó
plasztikát Csertő Lajos kivitelezte, tette át anyagba. De az ihletett imagináció
rajzba emelése Makovecz keze munkája
(a rajz műfajára visszatérek).
Az életműben más visszatérő, valójában ősi szimbólumokat idéző formák
is megjelennek. Ilyen a Mester angliai
útján felfedezett, sziklába vésett kelta
spirál, a kőkor elejéig visszavezethető,
számos faluház a mai kulturális csűr
előképe is. És a nagy Makovecz-projektek, például a Lendvai Színház (1991),
az Egri Uszoda (1993), a Százhalombattai Római Katolikus Templom (1995) is
ezt az „élő” szimbólumkészletet viszik
tovább. Például tornyaikon az égbe mutató plasztikákkal, csarnoktereikben,
nagytermeikben a földet és az eget ös�szekötő „fastruktúrájú” oszlopokkal.
A szárnyak, antropomorf figurák az
Operaház Bartók Kékszakállú előadásában is ott vannak. Ezek Bartók
zenéje népi hagyományára és a Steiner-gondolatra épített díszlet ősformái (látvány: Makovecz Imre, rendező:
Nagy Viktor 1993).
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 A pak si templom vá z lat a (1987)

 Atlantisz

egymásba fonódó, két ellentétes irányú
spirálvonal. Később ezt a formát a síkból térbeli Möbius-szalaggá transzformálta. Kettős és hármas kapcsolásukat
nem az örök emberi díszítőkedv motiválta, hanem nála ez egy tér-idő folyamat
modell. Az Írországtól Tibetig húzódó
tradíció szerint a világ – fentebb idézett
– kettős természetére vonatkozó tudás társadalmi szerződésének mágikus
szándéka generálta. Szabadon idézem
Makovecz Imrének a Hajdúszoboszlói
katalógusba (1974) írt szövegrészletét:
a paksi templom (1987) alaprajzát a kettős spirál vonalai vezérlik. Az oltár két
oldalán található belső ikerkápolnák kupolás megformálását a világ fenti értelmezése szerinti kettős természete írta.
 Kollázs
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ban nyelvi természetű”. (W. J. T. Mitchell:
A képek politikája – Válogatott írások.
Szeged−JATE, 2008.)
(Az itt tárgyalt nyelvi-rajzi kifejezésmód
Makovecznél szinergiában mutatkozik.
Ehhez a kettősséghez lásd még Makovecz
Imre: Írások 2000−1990 (2001), Válaszok 2001−1981 (2001), Rajzok és írások (2007), ill. Beke Pál: Méltóságkereső
(2001). Mind a négy kötet az Epl kiadása.)

– Makovecz Imre összművészete
13

A fenti, alig ismert regényvízió akár egy
szellemtörténeti előzményként is értékelhető. A 18. század végén a szerző azt
gondolta, hogy a felvilágosodás gondolatköre újra tudja fogalmazni civilizációnk pozitív értékrendjét. Ma sokan
látjuk, hogy ezt aligha sikerült megvalósítani. Makovecz Imre és barátja, Kálmán István – Kampis Miklóssal, Beke
Pállal – közép-európai gondolkodókként
rátaláltak egy módszerre. Sok tanítván�nyal, munkatárssal építőfilozófiává fűzték össze Steiner művészeti, oktató és
szociális reformmodelljét. Amivel morális, művészi invenciójuk szerint az egykori közép országában, Magyarországon eljöhet egy társadalmi, kulturális,
képzőművészeti újjászületés. A legközelebbi Makovecz-barátok közül sokan
már nincsenek velünk, de az organikus
társadalom- és országépítő modellt híveik továbbvihetik.
ban hírt ad egy olyan világról, amelynek
lakói antropomorf fák és más növények.
Leírja és le is rajzolja, merre járt képzelete útján: például egy falusi ház előtti
antropomorf facsoportnál. De e fák lábforma gyökereiken álló figurák, félig emberek, félig fák, arcokkal bíró személyiségek, akik ágkarjaikkal gesztikulálnak.
Makovecz sziklalényeihez hasonlóak.
Kalandját idézem: „A fa, amelyre a bika
elől fel akartam mászni, a legközelebbi
város törvényszéki elnökének felesége
volt. A sértett fél állapota súlyosabbá
tette vétkemet, minthogy az áldozat nem
akármilyen parasztasszony volt, hanem
magas rangú úrhölgy. (…) Ekkorra már
világossá vált számomra, hogy ezek az
értelemmel megáldott fák e bolygó lakói…”. A kétszázötven éve írt / rajzolt
szociológiai, morális paródiában a kemény- és puhafák, cserjék stb. társadalmi csoportokat, rangsort alkotnak. Érző
lényekként furcsállják emberlátogatójuk
faragatlanságát.
Makovecz rejtélyesebb, az ő növény- és sziklalényeinek értelmezését jobbára a beavatott „olvasóra” bízta. De a Makovecz-életmű
rajzaiból is összeállítható a szellemtörténet
pszeudo-geográfiája. Többletként motívu-

Visszatérve Makovecz építészeti vázlataira és művészi igényű grafikáira,
egyaránt értelmezni tudom az elvont
lingvisztikai megközelítést is. A Mester világképét mindkét rajzformában
roppant kifejezőerővel jelenítette meg.
Legyen szó akár a szellemtörténet szikla-emberéről,
fatörzs-emberalakjáról,
elsüllyedt földrészek történetéről, vagy
ezek mai építészeti alkotásba, épület-előképbe való transzformálásáról.
A rajz tiszteletét a Millennium kora, a
preraffaeliták magyarországi reputációja – beleértve ebbe Lechnert, Kós Károlyt, a Gödöllői Művésztelepet – emelte
be művészetünkbe. E tradíciót a Lélek
és forma / Magyar művészet 1896−1914
című kiállítás átütő erővel foglalta ös�sze (MNG 1986, kurátor: Éri Gyöngyi,
látvány: Gerle János és F. Kovács Attila). Anyaga mentén rá lehetett ismerni
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Teljesség és
szinesztézia

W. Morris vagy A. Beardsley honi hatására. Makovecz vázlatai funkcionális
tömörségéhez építészfejjel vezette ceruzáját. Az autonóm grafikai igényű rajzokban – többféle kollázs-technikára is
támaszkodva – szabad fantáziáját kön�nyed vonalvezetésű, de sűrű mintázattá szublimálta. Lessing írta: a festészet
nem lehet olyan, mint a költészet, mert
az előbbi térbeli, az utóbbi pedig időbeli
művészet. Lessing 1786-ban a művészetek szétválasztása mellett érvelt. Makovecz 200 évvel később ezt organikus
egységben művelte. Az eredmény egyszerre költői és képnyelven fogalmazó
utópia. Pontos és fontos benne a „sötét”
tagadása, mert 1914-től a 20. század
történelme világméretű disztópia.
Végezetül egy irodalomtörténeti analógia: Umberto Eco A legendás földek és
helyek története című tezauruszában
(Európa Könyvkiadó, 2013) kívülről
szemlélve civilizációnk mitológiáit és
azok poétikáját, lenyűgöző imaginációk sorát kínálja. Az egyik, általa felfedezett régi mű regényalapú morális
utópia-vízió szerzője írott szövegéhez
illusztrációkat is mellékelt. Az író Ludvig Holberg, könyve címe: Niels Klim föld
alatti utazása (1741). Ebben az utópiá-
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mai rendre épületeiben jelennek meg. Ez
a dimenzió talán többet, mást ad, mint a
Jorge Luis Borges-esszék vagy az Italo Calvino-elbeszélések irodalma. Makovecz szellemtörténete 4D téridőteljesség-mitológia.
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Összművészeti következtetésem:
a 70-es évekbeli avantgárd lázadt, annak
kiüresedését látva ma a „konzervatív”
alkotó lett avantgárd!

