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terei is ilyenek, mert a házgyári idő-
szakban születtek. 

Imre azt szerette volna, hogy a pa-
nelodúk helyett lélegzetet lehessen 
venni egy belső térben. És természe-
tes, hogy ezek a terek templomok te-
rei, vagy faluházak, közösségi házak 
terei voltak; hogy kijönni az egérlyuk-
ból, és lélegzeni egy nagyot; fölnézni, 
és legeltetni a szemet egy templom-
ban a dolgokon – mondom én, pro-
testáns, akinek az egész egyházépíté-
szete a puritanizmuson alapul… 

Vizuális élmény nélkül nem lehet 
élni. Az egyházi szertartásoknak is 
megvan a maguk monotóniája, a ma-
guk állandó ismétlése; hogy százhet-
venkilencszer hallom ugyanazt a tör-
ténetet és éneklem el ugyanazt az 
éne ket, és vannak nagyon rossz szent-
beszédek, felkészületlen papok és fél-
reéneklők. És akkor a szemnek vala-
hol járnia kell, és ezt kitűnő magyar 
építészek nagyon jól tudták, hogy 
egy színes üvegablak, egy jellegzetes 
forma, valamilyen ritmizálás a térszer-
kezetben egy ilyen turistaút a szem-
nek. Ezt nagyon tudta Imre, és mér-
téktartóan csinálta.

 Zalaegerszeg mellett hat kilomé-
terrel van a Bak nevű falu. Az ottani 
művelődési ház puritán, meszelt, tag-
baszakadt. Másutt teljesen mások 
vol tak az igények. A siófoki templom-
ban szolgáló papok elmondják, hogy 
a turisták számára micsoda reveláció 
az épület. Akik hozzá vannak szokva 
a víztoronyhoz a főtéren, vagy a tí-
pusépületekhez, a lakótelepekhez, és 
arra számítanak, hogy itt valamikor a 
XIX-XX. század körül épült valami tég-
latemplom, és bemennek ebbe a fan-
tasztikus térbe, azok már nem nyara-
lóhelyen vannak. Akkor az Úristennek 
az előszobájában vannak, a menny-
ország leköltözik oda egy órára, és ta-

lán ha ott imádkozik egyet, vagy visz-
szagondol az eltávozott szüleire, vagy 
a meghalt gyerekére, akkor ott törté-
nik valami. 

Imre jelentősége ebből a szempont-
ból csak részben építészeti természe-
tű, mert jelenléte a magyar közélet-
ben szellemi minőség, s ne künk ezt a 
szellemiséget őriznünk kell és állan-
dóan fel kell tudnunk mutatni. 

Imrét nem lehet besorolni. Ő nem 
átlagfutballista, hanem ő az, aki a leg-
több gólt rúgta a világon, vagy a leg-
több hátraollózást csinálta, vagy aki 
legnagyobb hatással volt az edzőkre, 
mint játékos. Teljesen más kategória, 
és ezt minden szentté avatási szán-
dék nélkül mondom, mert vannak 
csinált zsenik (a magyar kulturális élet-
ben nagyon sok ilyet találunk, szí-
nészben, festőben, politikusban, bár-
miben), és vannak született zsenik. 
Minden tisztességes értelmiséginek, 
és Magyarországon különösen, az a 
dolga, hogy ezeket ismerje föl, ezeket 
tudja a maguk helyére tenni, és a kul-
tusz, ami a nyomukban születik, ne 
ócska, szombat délutáni imádat le-
gyen, hanem az a tudat, hogy hihe-
tetlen szerencsénk, hogy egy idő ben 
élhettünk vele. Hogy jelen volt, fon-
tos volt; voltak és lesznek nemzedé-
kek, amelyek ezt a közvetlen napi ta-
lálkozást, kézfogást, kalapemelést, 
együtt ebédelést vagy véres vitákat 
nem tudták átélni. 

Ha leszűkítem a saját életemre: ír-
tam könyveket, alapítottam tanszé-
ket, utaztam és van saját belsőépítész 
munkásságom is; nem ezeket tartom 
ma fontosnak, hanem azt, hogy a 
dolgok az én három évi akadémiai el-
nökségem alatt Makovecz Imréhez 
méltó módon  alakuljanak.

(a Somogyi Rudolf és Zajti Ferenc által 
készített interjú szerkesztett részlete)
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Az Országépítő szerkesztőinek kéré-
sére megpróbálom röviden összefog-
lalni a Magyar Művészeti Akadémia 
létrejöttének főbb kezdeti lépéseit.

1991 elején megkeresett Gyurkovics 
Tibor, hogy kellene tenni valamit a 
magyar kultúra érdekében, mert lát-
ható, hogy hiába volt rendszerváltás, 
nem akarnak menni a dolgok, sőt a 
kultúra is bele süllyed a napi politika 
útvesztőibe. Én úgy jellemeztem a le-
hetőségeket, hogy új kulturális épít-
kezéshez új intézmények és új szer-
kesztés kell. Ebben egyetér tettünk 
Tiborral, és oda jutottunk, hogy a ma-
gyar kulturális területnek van egy 
nagy, a Rákosi-rendszerből örökölt 
adós sága; a művészetet kiirtották a 

sztálini átszervezésen átesett Magyar 
Tudományos Akadémiá ról. A feladat 
tehát: létrehozni egy független mű-
vészeti akadémiát. Felírtuk az alapí-
tásra méltó neveket, és összehívtunk 
egy, az alakulást előkészítő megbe-
szélést. Az ülésen többek között jelen 
volt Supka Magdolna, Balas sa Sándor, 
Sza konyi Károly, Csoóri Sándor, Zelnik 
József, Krisár Miklós (titkár), Gyurko-
vics Tibor, Bertha Bul csu, Gerzson Pál, 
Somogyi József, Schram mel Imre és a 
fényben Makovecz Imre.

A szervezés közben sajnos kialakult 
egy terméketlen vita is az MTA akkori 
elnökével. Többen megtudták, hogy 
mit akarunk, és megkeresték Kosáry 
Domokost, hogy nem lesz ez így jó, 

A Magyar 
Művészeti Akadémia 
megalakulása

Zelnik József

ha mindenféle akadémiák alakulgat-
nak. Kellene tenni valamit. Kosáry ösz-
szehívta balatoni telkére egyebek 
mel lett Konrád Györgyöt, Csoóri Sán-
dort és Mészöly Miklóst, hogy beszél-
jék meg a dolgot. Nem jutottak mesz-
szire, mert nem alakult ki egyetértés 
abban, hogy szóljanak-e nekünk, 
hogy álljunk le, és adjuk át a szerve-
zést másoknak. Abban maradtak, 
hogy Kosáry majd beszél Makovecz 
Imrével. Magához kérette Imrét, és 
mint az elefánt a porcelánboltban, fel-
ajánlotta neki, hogy fölveszik a Ma-
gyar Tudományos Akadémiába, ha 
abbahagyja a másik akadémia szer-
vezését. Gondolhatják, hogy Mako-
vecz mit mondott erre…

Ezen túl mi különösebben nem vi-
tatkoztunk, hanem építettük az új 
aka démia szervezetét. El is érkeztünk 
a legfontosabb kérdéshez, hogy ki le-
gyen az elnök. Gyurkovics Tiborral is-
mét összeülve meditáltunk a lehető-
ségeken. Nem akármilyen döntés 
előtt álltunk. Tudtuk a régi akadémiák 
történetéből, milyen meghatározó az 
első elnök személye. Én több szem-
pontra is hivatkozva azt javasoltam, 
legyen Makovecz Imre az elnök.

Felbecsülhetetlen kár, hogy már 
nincs köztünk, de érezzük, hogy on-
nan az égi akadémiából segít minket.




