Élő építészet
Zsigmond László
Makovecz Imre halálának évfordulóján jelenik meg az Országépítő 2012/3
száma. A benne szereplő írások, emlékezések, gondolatok ahhoz az emberhez szólnak, aki az élő építészet
fájának magját kicsíráztatta, elültette
és a fát felnevelte. A Mesterrel együtt
dolgozó társak, tanítványok sokasága,
az élő építészet sok ága-boga tekint
vissza az elmúlt évtizedekre, ennek a
szellemiségnek az erejéből merít az
előtte álló feladatok megvalósításakor.
Ki gondolta volna 1985-ben, a Magyar Élő Építészet kiállítás létrejöttekor,
hogy 2012. szeptemberében 23. alkalommal kerül sor a vándoriskola felvételi pályázatára, ahol tizenegy fiatal
építész mutatja be pályamunkáját. A
’89-ben alapított Kós Károly egyesülés
23 éve élő, növekedő fája lassan három
generációt fog át, hozza terméseit és
állja a viharokat. Mára a ’85-ös kiállítási katalógus is mintha összegezne; a
60-as évektől megépült házakat gyűjti össze. Azóta a Kárpát-medencében
megépült sok száz épület hirdeti az
élő építészet erejét, bátorságát, megtartó és éltető voltát.
Ez év tavaszán gyűlt össze a Vándoriskolát végzett építészek társasága.
Hatvanöt építész tárlata jelent meg a
vetítővásznon, s hangzottak el hozzá
a történetek.
A Mester odafentről csendes figyelemmel hallgatta, s a történetek között
beálló csendben ki-ki hallani vélte: jól
van, fiaim.
Persze a napi csaták közepette nehéz a belső hangot tisztán hallani. Az
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euro-, büro- és technokrácia gyakran
készteti az embert üvöltésre. Itt van
szerepe annak a belső építménynek,
amit az elmúlt évtizedek alatt ki-ki
felépített magának, és aminek létrejötte lehetetlen lett volna Makovecz
Imre és a közös építkezés nélkül. Ez az
építmény ezer szállal kötődik a másokéhoz, mert anélkül nem is jött volna
létre.
Ünnepeink lehetőséget teremtenek
arra, hogy küzdelmünkön felülemelkedjünk, a kapott és az okozott sebeket begyógyítsuk. Vállaljuk a drámai
történéseket, megvívjunk az értékek
megtartásáért és új épületet emeljünk.
Forr és változik minden, válság és katasztrófa rázza, rengeti a világot. Hatalmi és pénzügyi szerkezetek uralkod
nak és roppannak össze.
Készüljünk az ünnepre, a csendre,
figyeljük a felzendülő hangot. Építsük
meg házainkat, mert semmi más nem
zeng szebben, mint a megépített ház.
Október 4-én szentelik fel és adják
át a devecseri emlékkápolnát, Mako
vecz Imre egyik utolsó tervét. Szeretettel várunk mindenkit az ünnepen.
Szent Mihály ima
Szent Mihály arkangyal, védelmezz
minket a küzdelemben; a sátán gonosz
kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére, a
sátánt és a többi gonosz szellemet, akik
a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat
helyére! Ámen
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