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Új házban ünnepelnek A pénz diktatúrát hoz létre, anélkül, hogy észrevennénk
Makovecz Imre: Szórakoztatom a Jóistent!

– Mi az oka annak, hogy vidé-
ken egyre több a különleges 
épület, míg Budapesten az 
elmúlt években jóformán egy-
forma kockatömböket építenek, 
hasonló homlokzattal?

– Vidéken kevesebb úgyne-
vezett pénzember épít házakat. 
Olyan építész kell, aki bármit 
megcsinál, bármilyen feltételek-
kel, és nem tekinti az építésze-
tet fontos emberi környezetnek. 
Aki erre pénzt ad, a nagy vas-
bódé téglalapokat építi, mert 
a pénz beszél, a kutya ugat. 
A pénz hatalom, ami eljátssza a 
demokráciát, de valójában dik-
tatúrát hoz létre, anélkül, hogy 
az emberek észrevennék. 

– Akkor az ideológia manap-
ság is megjelenik az építészet-
ben, csakúgy, mint a reneszánsz 
vagy a Bauhaus idején?

– A Bauhaus nem hazudott. 
Abban a stílusban a fehér 
kocka a tisztaság üzenete. Ezt 
a pénzvilág átvette, de az ideo-
lógiát nem hozta magával, csak 
a produktumot. 

– Az ön stílusjegyei viszont 
nagyon jellemzõek. Mibõl 
merít?

– Az elsõdleges forrás a 
magyar nyelvben megtalálha-
tó mentalitás, amit az embe-
rek nem nagyon vesznek 
észre. Mije van egy háznak? 
Ablakszemei, szemöldöke, 

homlokzata, lábazat, oszlopnak 
feje, lába, a ház kontyolva van. 
Aki életében házat nem látott, 
az ezeket a szavakat hallva egy 
élõlényt képzel el. A magyar 
népi építészet ezt a mentali-
tást követi. Másrészt az európai 
és ázsiai építészetnek van egy 
múlt századi ága, amit Lechner, 
Gaudí és még sokan mások kép-
viselnek. Én ehhez a bandához 
igyekeztem tartozni. 

– Ez egyfajta küldetéstudat?
– Nem, de szeretem szórakoz-

tatni a Jóistent. Amikor csinálsz, 
alkotsz valamit, az Istent szóra-
koztatod, hiszen benned is ott 
lakik, a kezedben, a lábadban, 
mindenben, még az idõjárásban 
is. Átkozhatod a rossz idõt, de 
olyankor csak úgy szól: a pofád 
befogod!

– Ha bármit a világon megter-
vezhetne, mit választana?

– A felsõ-krisztinavárosi temp-
lomot. A XII. kerületi önkor-

mányzat megbízott azzal, hogy 
tervezzek meg egy templomot. 
Anno az oroszok miatt nem tud-
ták befejezni, Rákosiék államosí-
tották, aztán diszkó lett belõle. A 
rendszerváltás után visszakap-
ták, és az volt a feladatom, hogy 
erre a szellemileg és fizikailag 
tönkretett épületre húzzak rá 
egy templomot. Végül a temp-
lom nem tudott megépülni, és 
ez nagy fájdalmam, mert apait-
anyait beleadtam.

– Milyen volt, amikor az elsõ 
templomot építette?

– Siófokon, az evangélikus 
templom építésekor, Józsa 
Márton tisztelendő úr az elsõ 
napon hulladék deszkákból egy 
asztalt ácsolt, mögéje egy keresz-
tet. Amikor jöttek a melósok, azt 
mondta: amíg be nem fejezzük 
a templomot, zsoltárokat fogtok 
tanulni. Mire befejeztük a temp-
lomot, úgy fújták, mint az egy-
szeregyet.   Bodnár Erika

Néhány hete töltötte be het-
venötödik  évét  Makovecz 
Imre.  A  jeles  évszám 
alkalmából a szakmai kihí-
vásokról  beszélgettünk  a 
világhírû  építésszel,  aki 
arról  mesélt,  legszíveseb-
ben egy kis templomot ter-
vezne Krisztinavárosnak. 

Makovecz Imre: A magyar nyelv mentalitásából merítek erõt

Körmösdpuszta = Mezõsas?
Bosszantó problémával küzde-
nek a Hajdú-Bihar megyei Kör-
mösdpuszta lakói. A Berettyóúj-
falu közelében fekvõ kis falu köz-
igazgatásilag Körösszegapátihoz 
tartozik, de irányítószáma a szom-
szédos Mezõsaséval egyezik meg. 
A lakosoknak komoly gondot 
okoz az internet vagy a televízió 
beköttetése, mivel a nagy multik 
nem fogadják el a helytelen címet. 
A körösszegapáti polgármester 
tisztában van a problémával, de 
azt mondja: nincs pénze az ön-
kormányzatnak az irányítószám-
változtatásra. 

– Az igazolványaimon tele-
pülésnévként Körösszegapáti-
Körmösdpuszta szerepel, azonban 
az irányítószám 4134, Mezõsas 
irányítószáma – mesélte lapunk-
nak egy neve elhallgatását kérõ 
helybéli hölgy. – Ez sok fejtörést 
okoz számunkra. 

Gálosi László, az egyik inter-
netszolgáltató cég munkatársa 
szintén szembesült a problé-
mával. 

– Körmösdpusztán szerettük 
volna az egyik ügyfelünknél be-
kötni az internetet. A technikai 
feltételek viszont nem voltak 
adottak. Javasoltam neki a mo-
bilnetet, ám ez nem járható út 
a számára, a nagy cégek ugyan-
is nem tartják érvényesnek az 
iratokat, mivel nem egyezik a 
lakhely és az irányítószám. 

Tarsoly Attila, Körösszegapáti-
Körmösdpuszta polgármestere 
lapunknak elmondta: nem tud-
nak mit tenni az ügyben.

– Ha lakossági megkeresés 
érne minket az ügyben, annyit 
tehetnénk, hogy kiállítunk egy 
igazolást számukra, amit min-
den szolgáltató elfogad. Azt 
sajnos nem tudjuk kivitelezni, 

hogy az irányítószámot megvál-
toztassuk, ugyanis az nagyon 
sokba kerülne: minden hely-
bélinek az összes iratából újat 
kellene csináltatni. Ez pénzbe 
kerül, amit nem terhelhetünk 
a polgárokra, viszont az önkor-
mányzatnak nincs erre kerete.

Hüse Mariann, a Magyar Posta 
Zrt. szóvivõje elmondta: tud-
nak a problémáról. – Régebben 
Mezõsas és Körmösdpuszta egy 
irányítás alá tartott. Mára köz-
igazgatásilag Körösszegapátihoz 
csatolták a kistelepülést, viszont 
az irányítószám maradt. A vál-
toztatást a helyi önkormányzat-
nál lehetne elindítani, ez nem a 
posta hatásköre. Mi a környé-
ken dolgozó embereinket fel-
világosítjuk az egyezésrõl. Õk 
tudnak a helyzetrõl, ezért nem 
okoz fennakadásokat a közös 
irányítószám. Udvardi

Az állami kárenyhítésnek köszönhetõen már új, ajkai otthonában ünnepelheti a karácsonyt a devecseri Joó 
család. A civilek – az ingatlan.com és a Csodacsalád Egyesület – pedig abban segítettek, hogy az asztmás 
kislány, a 10 éves Virág (képünkön jobbra) új, egészséges otthonba költözhetett.

p

p


