Ünnep ez a nap!
Nathalie Grekofski
Egy év telt már el azóta, hogy 2011.
szeptember 27-én a délelőtti órákban
egy szellemi lény átlépte az Élet Kapuját – ahol Szent Mihály égi vezér áll
–, és lassan visszatért örök földjéhez.
Ünnepel az Égi Birodalom. E földön is
ünnepelniük kellene az embereknek,
mert minden elképzelés elle
nére
nem véget ért valami azon a napon,
hanem valami megkezdődött!
Én ezt élem át a szívem mélyén azóta, mintha Makovecz Imre születése
a szellemi világban egyben a földön
egy újnak a lehetőségét ajándékozta
volna nekem, és mindazoknak, akiket
valaha komolyan érintett, egyfajta
megújulásnak a lehetősége.
Bár nem értem, hogyan történik, de
tény, hogy jelen van a szellememben,
amikor gondolkodom, a szívemben,
amikor cselekszem, és a kezemben,
amikor rajzolok.
Nem a földi birodalomból, nem a
sűrű anyagi érdekekből kellene próbálni Makovecz Imrét megérteni, hanem a szellemből indulva: mit, és főleg hogyan tudott átszellemesíteni:
az anyagot, a teret magát, és a fényt
egy magasabb Egység nevében. Miből, és hogyan tudott egy gyönyörű
fénnyel átitatott térbeli épületet meg
fogalmazni néhány vonallal, egy sík
beliségből, egy egyszerű építészeti
alaprajzból, és később megvalósítani
e földön. Milyen építészeti és világi
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törvényszerűségeket fejtett ki, men�nyi kísérletet indított, valóban mik
voltak ezek a törekvések, amik még
mindig nyitva maradtak a következő
generációknak; mennyi titkot hordoz
a maga Építészetében, amiből folyamatosan megújította saját magát, és
az élethez való végtelen vetületeit.
Az Építészete a jövő építészetéről
szól, és csak a születésben lévő élő
gondolkodásból érthetjük meg egy
kicsit mélyebben a munkásságát, és
azon keresztül Őt magát is.
Hálás vagyok az Égieknek, hogy
többször találkozhattam vele e 21 év
során, s főleg, mert megadatott, hogy
2005. december 6-án lehívott az irodájába, ott hat éven keresztül dolgozhattam mellette, és nap mint nap
megtapasztalhattam őt teljes valóságában. Mindig sokat követelt a körülötte lévő munkatársaitól. Mindig töb
bet és gyorsabban kellett teljesíteni,
ugyanakkor nagyon türelmes, és elnéző volt. Ő volt a legidősebb, mégis
a legfiatalabb közülünk gondolkodás
ban, cselekvésben, szellemi frissesség
ben, tervezésben, döntésekben.
Jó volt vele menni kis piros Volkswa
gen bogarammal Felcsútra a közpon
ti kollégiumépület építésekor, vagy a
Velencei-tóhoz egy családi ház miatt.
Jó volt hallgatni a Szabad Oktatási Fórumon, ahogy vidáman mesélt a múlt
rendszerről, egy egyszerű parasztház-

alaprajz rejtett értékeiről, vagy a narancshámozás elméleti és gyakorlati
felfedezéséről. Jó volt vele együtt rajzolni a csillebérci sportközpont szabadkézi vázlattervét, és mélyen érintett, amikor kedvességből odaadta
egyik faceruzáját. Jó volt a felcsúti kol
légium vázlattervét folytatni vele, jelen lenni a megrendelői tárgyalásokon, és megtapasztalni, hogyan bánt
az emberekkel, az élettel, és főleg a
szellemi világgal.
Szép ember volt, de akkor volt a leg
szebb, amikor rajzolt. Mintha akkor
belépett volna egy másik dimenzióba, az örökkévalóságba, ahol minden
lehetséges, tulajdonképpen a valódi
otthonába. Jó volt látni, milyen erős,
gyors, fegyelmezett, pontos, türelmes volt olyankor. Folyamatosan és
hibátlanul rajzolt, mintha csak másolni kellett volna neki azt, amit tisztán
látott ott, a túloldalon. Nem kellett
sem radíroznia, sem skiccpauszt kidobnia, hanem egy vezérvonalat követve valóban egy más tér- és időbeliség született meg a papíron néhány
pillanat alatt. Följöttek a könnyeim, és
csak néztem némán.
A lehetetlent valósította meg: egy
testben, és vérben lévő szellemi lény
át tudott hozni e világra szabad szelle
mi tiszta fényt, magát az örökkévalóságot, és szellemi veszteség nélkül
megformálni tiszta építészeti nyelvbe.
Valóban születési pillanatok voltak
ezek. Ünnep az Égben és a Földön
egyaránt, mert egy szabad szellemi
lény új utat készített azoknak, akik valóban próbálták megismerni, és azok
nak is, akik még nem születtek meg
ide, de vágyakozni fognak a szabad
szellemi életre.
Rengeteg a tennivaló, és végtelen
sok a csatlakozási pont mindenki számára; szakmától, kortól függetlenül.
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Köszönöm
Herczeg Ágnes
A 80-as évek elején, huszonéves tájépítész hallgatóként, egy belvárosi kis
lakásban tartott összejövetelre mentem, szólt valaki, hogy Joseph Beuysról
lesz előadás. Sokan ültünk a földön,
két karosszékben két férfi, akiket nem
ismertem. Egyikük élőkről és holtakról,
életről és halálról beszélt. Ő volt Ma
kovecz Imre. Máig emlékszem mindarra, amit mondott és ahogyan mondta. Másikuk, Kálmán István Rudolf
Steinerről szólt, akiről addig még nem
hallottam. Joseph Beuysról nem esett
szó, de ezután minden alkalommal ott
kuporogtam Kádas Ági lakásán; a
Szabadság filozófiáján dolgoztunk.
Imre feladta a leckét: kívülről tanuljuk
meg és mondjuk fel a két alapkérdést.
Később többször mondta, hogy ma a
Michael-korszak egyik legfontosabb
műve; megértése alapkérdés. Azóta
sok minden történt, kívül a világban
és bennem, és számomra bizonyosság, hogy a mai világban legfontosabb a szabadság kérdésével dűlőre
jutni. Ezzel indítottak minket útnak.
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Valaki a 90-es évek elején a Kós Károly Egyesülés gálosfai konferenciáján
megkérdezte, hogy lesz-e még Európában háború, Imre azt felelte, nem
lesz, hanem már van, ami a lelkekért
folyik, és hozzátette, felkészültnek kell
lenni. Akkor nem értettem, mint sok
mindent, amit mondott, de elevenek
maradtak kimondott gondolatai, és
ma már egyre többet értek belőle.
Egy éve Szent Mihály napja előtti
napokban Palermóban voltam, hajnalban indultam, hogy meglátogassam a szicíliaiak védőszentje, Szent
Rozália barlangsírját. A város fölé
emelkedő Monte Pellegrino a nyárvégi szárazságot üdítő, lágy esőben tárulkozott fel, amelyből a reggeli napfény szivárványt hívott elő. Csodálatos
békesség és harmónia áradt, órákig
nem tudtam elszakadni a helytől, a
barlangkápolnából kilépve érkezett
az üzenet, hogy Imre meghalt.
Nem voltam napi, közvetlen kapcsolatban Imrével. Ma igen. Nincs itt
hely és mód arra, hogy számot vessek,

hogy mi minden tanítást kaptam tőle.
Az egyénről, a közösségről, az örökségről, az alkotásról, a művészet lényegéről, a magasabb világok megismerésére való törekvésről, az élő hitről, a
tudatos jelenlétről és a cselekvés, a
megvalósítás fontosságáról, a haza
tevékeny szeretetéről, a bátorságról,
Szent Mihályról, hogy magunkban,
magunkon kell tudni változtatni, a
fényt befogadni, a sötétséget a kard
élére tűzni, mert ezáltal lesz jobb a
világ – életével tanított minket, az
életről és a halálról.
Úgy tanított, mint egy jó apa, sokszor úgy segített, hogy nem segített,
és amikor szükséges volt, biztatott. A
székelyföldi kaláka-mozgalom szervezőjeként átéltem, a nehézségek láttán,
amikor kellett, mindig megerősített:
Aranyom, ezt kell csinálni, ez a jövő!
Vagyis az egyén tudatossága, a másokhoz, a természeti világhoz való
viszonya, ennek valósága a mindennapi életben, ez az az alkímiai folyamat, amikor a szellem behatol az
anyagba, miközben átalakul mindkettő, s ezen transzformáció által, a matérián keresztül nyilvánulhat meg a
magasabb szellem, de ez csak akkor
megy, ha minden nap ezen munkálkodunk. Szeretettel és tiszta tudattal.
Nem voltam napi, közvetlen kapcsolatban vele, és mégis mindaz, amit
tanultam tőle és általa, benne van
mindennapjaimban.
Hálás vagyok, és köszönök mindent!
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