Sajtótájékoztató 2012. május 17-én
a MAKOVECZ IMRE ALAPÍTVÁNY
megalakulásáról, működéséről, terveiről
Amikor egy ilyen súlyú és jelentőségű
személyiség eltávozik közülünk, akkor
nagyon nehéz eldönteni, mi következik. Amikor erre gondoltam, szinte
elsőként jutott eszembe Chesterton,
akit nagyon szeretek olvasni, és aki azt
mondja egy helyen, hogy a hagyományok tisztelete, őseink öröksége és
eleve a tradíció nem más, mint a demokrácia kiterjesztése a halottakra is.
Úgy gondolja, hogy csak azért, mert
valaki meghalt, nem lehet ettől a jogá
tól megfosztani. Chesterton nagyon
szereti a képeket. Azt mondta, hogy a
görögök kövekkel szavaztak, és ha
ebből indulunk ki, a halottak a sírjaikkal
szavaznak. A szavazatuk teljesen érvényes, hiszen ugyanúgy, mint a többi
szavazócédulán, rajta van a kereszt…
Tehát azt gondoltuk, hogy azt, amit
édesapánk itthagyott, ennek a demo
kráciafelfogásnak a jegyében folytatni
kell. És hogy történik ez a folytatás?
Nem baj, de tény, hogy a családban
nincsenek építészek. A jog viszont úgy
rendelkezik, hogy ami itt maradt, azt
a család örökölte. (…)
Amíg élt apám, ismertem valamilyen
nek, halála után napról napra rá kell
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ébrednem, hogy az ő személye sokkal
több volt, mint amit én ismertem. An
nak a ténynek tudatában, hogy építészek nem vagyunk, világos volt, hogy
Makovecz Imre szellemiségének továbbviteléhez szükségünk lesz olyanokra, akik ebben a tekintetben segíteni tudnak. Makoveczné Szabó Ma
rianne és három gyermeke mellett
ezért két szervezet tagjai képviseltetik
még magukat az alapítványban, az
egyik a Magyar Művészeti Akadémia,
a másik a Kós Károly Egyesülés.
A mai sajtótájékoztatót úgy szerveztük, hogy együttműködési megállapodást kötünk ezekkel a szervezetekkel. Ez a szövetség megköttetik.
Az alapítvány célkitűzéseit igyekeztem szabatosan megfogalmazni.
Édesapám mindig az előtte álló fel
adatokkal foglalkozott, és jóval előbbre, messzebbre is nézett. Így aztán
nem nagyon törődött azzal, hogy az
elkészült művek hogyan vannak tárolva, hol, kinél vannak; a rajzaival bőkezűen bánt, aki kért, annak adott. Felmérhetetlen, hogy merre és hány rajz
található. A felkutatásban szeretnénk
kérni a sajtó segítségét, szeretnénk

egy felhívást intézni, hogy ha valakinek valamilyen rajza, tárgya van, mutassa meg. Mi ezeket dokumentálni,
elhelyezni akarjuk egy katalógusrendszerben, de nem akarjuk őket begyűjteni. Megteszünk mindent, hogy a
feltételezett tulajdonosokat felkeressük, de bizonyára nem fogunk mindenkit elérni. Ez a katalogizálás az
egyik, nagyon fontos feladat.
A másik az, hogy az életmű érvényesülését ha nem is irányítsuk, de rendezett formában összefogjuk. Ezért
kérünk mindenkit, amennyiben könyv,
kiállítás, rendezvény, előadás megvalósítására bármi elképzelése, terve van,
azt az alapítvánnyal egyeztetve végezze. Ennek keretében nyilvánul meg a
család szerzői jogok feletti felelőssége.
Az alapítvány elnöke Makovecz Pál,
Tagjai Makoveczné Szabó Marianne,
Makovecz Anna, a Magyar Művészeti
Akadémia elnökeként Fekete György,
a Kós Károly Egyesülés részéről Sáros
László építész, Csernyus Lőrinc építész
és Kálmán István, aki apámat talán a
leghosszabb ideje ismerte és életre
szóló barátsággal kötődött hozzá.
Makovecz Pál kuratóriumi elnök

A Kós Károly Egyesüléshez tartozó vagy kötődő
építészek és vándorépítészek
egyéni és közösségi teljesítményének elismerése
Az elmúlt két évben több, a Kós Károly Egyesülésben dolgozó, vagy az Egyesülés szellemiségéhez köthető
építész kapott építőművészeti díjat. A kitüntetettek az Egyesülésen belül, illetve az Egyesüléssel szorosan
együttműködve végzik saját, mással össze nem téveszthető építészeti tevékenységüket.
Ebben a közösségben kiemelkedő Sáros László építész és fotográfus teljesítménye. 2012-ben, hatvanöt
évesen választották a MÉSZ elnökévé. Építőművészeti és fotóművészeti teljesítménye mellett kiemelkedő
a Kós Károly Alapítvány elnökeként több mint egy évtizeden át végzett munkája és az, hogy a Kós Károly
Egyesülés mestereként több mint harminc fiatal vándort fogadott irodájában.
2011-ben az Év Főépítésze díjat – kiemelten a kolontári vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítésben végzett
munkája elismeréseképpen – Devecser és Budakalász főépítésze, Turi Attila kapta.
2012-ben Ybl-díjat kapott Csernyus Lőrinc építész kitűnő építészeti grafikákkal alátámasztott, az építési folyamatot a helyszínen végigkísérő alkotásai mellett jelenleg a KKE Vándoriskolájának gazdája. Különösen figyelemre méltó nemcsak a BME keretében, de általános iskolákban is folytatott, merészen kísérletező oktatási tevékenysége is.
A szintén Ybl-díjas Krizsán András igényes építészeti alkotások sorát tudhatja maga mögött. A MÉSZ
budapesti, Pacsirta utcai kiállítótermében közel tíz éve szervezi a szakmához kapcsolódó Csütörtöki Iskola előadássorozatot. A Falufejlesztési Társaság elnöke.
Szűcs Endre 2012-ben Pro Architectura-díjat kapott Tóth Péter építésszel közösen. A díj egy épületnek
szólt, de ebben is megmutatkozott életvitellel is hitelesített kivételes teljesítménye a fiatal építészek szemléletének formálásában is. A kulturális örökség értékeinek gondozása, gyűjtése, a hasonló szellemben
gondolkodó emberekkel kialakított, évtizedekre visszanyúló kapcsolata különleges helyet biztosít számára a mai magyar kulturális élet palettáján.
2011. december 16-án Kós Károly-díjat kapott közösségi díj kategóriában a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája. A díj kiemelten a 2010-es árvíz és a 2011-es vörösiszap-katasztrófa utáni helyreállítási munkának
elismerése, de elismerése mestereik munkásságának és a több mint hetven végzett vándorépítész két
évtizedes teljesítményének is.
Egyéni kategóriában Kós Károly-díjas Lőrinczné Balogh Krisztina Kaposvár főépítésze, aki munkájával,
hozzáállásával nagymértékben hozzájárul Kaposvár arculatának alakításához, a környező települések élhetőbbé tételéhez.
Szintén díjazott Rudolf Mihály építész, aki a borsodi árvíz utáni településrekonstrukcióban a településminőséget és hagyományőrzés szempontjait szem előtt tartva, azokat következetesen érvényesítve
dolgozott, akár konfliktusok és összetűzések árán is.
A díjazottak hosszú évek óta tartó állhatatos munkájukkal, emberi és szakmai kvalitásaikkal érdemelték
ki a rangos díjakat. Az általuk képviselt alkotói attitűd és belső tartás olyan létszemléletet tükröz, amelynek
birtokában nem önmaguk kultúra-zsibvásári jelmezeit keresik, hanem a szakmai és emberi tudásukhoz
méltó feladatot – a katasztrófa utáni újjáépítési munkát, egy értékes épületben vagy egy városi szövetben
ejtett sebek begyógyítását, egy közösségi, vagy szakrális épület megtervezését, az eljövendő nemzedék
oktatását, egy társadalmi önszerveződés aktivizálását vagy akár egy belső vitákkal terhelt szakmai szervezet visszavezetését a normális szakmai párbeszéd és építő munka világába.
Az Országépítő jelenlegi számában megpróbálunk képet adni a díjazottak fentiekben jelzett értékes alkotói és társadalomformáló tevékenységről.
a szerkesztő bizottság
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