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(Rajk László, kiállítás a Bercsényi Klubban, 1979)

Miközben - rendhagyó módon - az aktuális lapszámunk teljes egészében egyetlen témával 

foglakozik, engedje meg az olvasó, hogy a szerkesztőségi beköszöntőben másról legyen 

szó. Az új MOME Campus épületegyüttesével, építéstörténetével, az új egyetemi épüle-

tek kritikai elemzésével foglakozó lapszámunk szerkesztésének kanyargós, zegzugos útja, 

szerkesztő és munkatársak erőfeszítései is megérdemelnének ugyan néhány sort, de ezt 

most  engedelmükkel elhagyjuk. Úgy érezem ugyanis helyénvalónak, hogy a szerkesztő-

ségi jegyzetet másnak, pontosabban másvalakinek, még pontosabban szólva más vala-

ki emlékének szentelem. Rajk László építész halála kapcsán rengeteg barát, pályatárs, 

tisztelő jegyezte le gondolatait. Október hatodikai, e szimbolikus, szomorú dátumhoz 

kötődő búcsúztatója a mindenkori hatalommal szembeni el lenzékiség, a kritikai értel-

miségi létezés éthosza köré sóhajtott f inom, néma performansz volt. Miközben évek óta 

jól ismertem a nevét, hel lyel-közzel olvastam írásait, szórványosan ismertem már épí-

tészeti munkáit, f i lmdíszleteit, alakja sokáig egy távoli bolygó volt számomra. Telje-

sen máshonnan érkeztem, a kortárs kultúra más területeiért lelkesedtem, személyesen 

először a Lehel téri piac épülete előtt találkoztunk, az épületéről szerettem volna írni 

az Octogonba. Talán ismerte korábbi népszabis kritikáimat, talán nem, ez nehezen fel-

idézhető már, mindenesetre a bejárás végeredménye egy valószínűleg túlságosan is lel-

kes kritika lett, ami azonban nem érintette a lényeget. Ugyanis a lényeg ott járt velünk, 

mindent áthatott, mégis számomra megfoghatatlan marad, ott volt a kövekben, ott a pia-

ci káposztaszagban, de még inkább abban a mély, meleg, okos baritonban, ami Rajkból 

szólt. Valami olyan lényegi dolgot nem sikerült akkor megértenem, amiről Esterházy és 

Gothár azt mondja, hogy „komolyan kéne venni a kurva időt!” (Idő van, díszlettervező: 

Rajk László és Bachman Gábor, 1985). Legyen szó Laci építészetének “radikális eklekti-

kájáról ”, a városról, az itt élő emberekről, az építészet történetiségéről, a holokausztról, 

hatalomról és l iberalizmusról, f i lmről vagy múzeumról, piacról vagy színházról, politi-

káról és családról, mindennek a hátterében ott volt az értelmes élet. Az emberi élet ide-

jének értelmes, termékeny kitöltése utáni vágy. Ott volt a vágy és egyfajta felelőség, amit 

az építészek gyakran üres pózként képviselnek, ám ő nagyon is komolyan vett. Így vált 

az építészeti nyelve, az építészeti radikalizmusa is a történelmi időben emberként visel-

kedő ember kinyilatkoztatásává. Humanizmus, intel lektus és az alkotás kinyilvánításá-

nak eszköze volt tehát nála az építészet, aminek kisugárzása rettenetesen hiányzik, hiá-

nyozni fog a mából. Szabad ember volt, szabad építész, szabad alkotó, akinél az építészeti 

tett sohasem a kompromisszumok koordináta-rendszerében keresett helyet, hanem egy 

nagyobb, emberibb összefüggésben. Ég veled Rajk László. 

               Martinkó József 




