Makovecz Imre,
az örök jelenben élő
Jacques Gillet
Egy utazás első átható látomása, egy
utazásé a lét mélységeibe: a Farkasréti temető kápolnájának belseje Budapesten. Ez az én első kapcsolatom ez
zel a névvel: Makovecz Imre.
Hosszú ideje már Európa egyik
csücskében, elnyomva, megszállva, a
világtól elzárva, de mégis éppen ott:
ez az erős jelenlét, intenzív megnyilvánulás, az emberi lény szabadsága.
Ez a név, Makovecz Imre, mindig a
lelkem mélyében marad, mint Bruce
Goffé. Mindkettő az alkotás szabadságának erőit, és az alkotói szabadságot jelenti az egész világ, és mindazok számára, akik szerették őket, és
amit teremtettek az ő saját élő természetük legtökéletesebb értelmében.
1985. Párizs, Bonaparte utca. A Ma
kovecz Imre fogadására meghívott
vendégek között találom magam. Ép
pen a kiállítás megnyitója előtt ott vagyok a földszinti nagyteremben. Imre
és magyar barátai a kiállítást rendezik.
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Dezső fordításában. Szerepeltek még
benne Csete György, Mezei Gábor,
Erdei András, Péterfy László, Gerle János, Kovács Attila munkái.
Természetesen az én szövegem for
rásait is részben abból merítettem.
Idézek itt két részletet, egyet az elejéről, egyet a végéről.
Ezek az ősi magyar népi nyelvben
építészeti elemeket, mint élő lények
részeit jelölő szókifejezések: 'szemöldök', 'homlokzat'… és követi ezt Ma
kovecz Imre nagyszerű mondata:

Káldi János bemutatja a képeket: a „Ha… elképzelem, hogy sosem láttam
házszobrász, tanítványaim, az organi- egy házat, ezekre a szókifejezésekre
kus építész, Sullivan Wright, Bruce Goff, gondolva elképzelek egyet. Nos, egy küHerb Greene… Imre ott azonnal mu- lönös lény jelenik meg a szemeim előtt,
tatja a dobogókői síházat – tudatosan egy homlok, egy gerincoszlop…, nyirokonít
va Herb Greene oklahomai tott szárnyakkal fogad, betérek a szemházával. Odaadom neki szeminárium öldökei alatt, és egyenesen a lelkében…
nyitó beszédem szövegét. Másnap a belsejében találom magam, ahol vár

barátai, akik neki fordítottak, mond a tűz engem.”
ták, hogy nagyon elégedett.
Egy J. Boulet, D. Guibert és Káldi J. Csak ujjongani van kedvem, amikor
által létrehozott, igazán teljes dosszié: hallom, hogy valaki ilyen melegségMakovecz Imre: A metafora és az orga- gel fejezi ki magát. Jöttem ünnepelni
nikus terv készíti elő a Művészeti Isko- Makovecz Imrét!
lában 1985. november 14-én kezdődő
Saint-Exupéry szavai végezetül –
kiállítást. Ugyanazon a héten Mako úgy tűnik – igazán Makovecz Imrének
vecz Imrével és meghívott franciák- szólnak, gondolva a tápéi ásatás kis
kal és külföldiekkel szeminárium is állcsatjára, ami az ő sárospataki műzajlott. A Paris-Villemin Építészeti Is- velődésiház-tervét inspirálta:
kola gondoskodott minderről. A Tech
nique et Architecture 1985. június-júliusi „Elmentél az ő műve előtt… és íme nem
számában lett meghirdetve; ez tartal voltál többé ugyanaz, még ha százezer
mazta a Makovecz Imre képeihez tar- év is telt el az ő mozdulata, és a te elhatozó feliratokat Káldi János és Ekler ladásod között.”

Gyökerek nélkül
nincs építészet
Paolo Portoghesi
A globalizáció és a kulturális uniformi- rű lehetőséggé vált számára – megzálódás korában egy olyan építész, ismerhette a fa még felderítetlen almint Imre, mélységesen magyar, he- kalmazási módjait.
lyesebben mélységesen és a legna1984-ben alapítja meg a Makona
gyobb odaadással a saját földjéhez és Építészirodát. Szükségunk van – írja
tradícióihoz ragaszkodó ember, ma 1985-ben – Kelet Európában egy új és
akár anakronisztikusnak is tűnhetne. szabad sorsra. Szükségunk van egy új
Ám Makovecz nagyon fontos tanúja életre, amely magában foglalja a ha
a legutóbbi nehéz és ellentmondásos gyományainkat, a történelmünket, ami
időknek, nélküle a modernitás egy szükséges a megmaradásunkhoz Eurónagyon fontos része nem jutott volna pában. A mi épületeink, házaink egy
kifejezésre.
antik atmoszférát mutatnak fel, néha
Makovecz karrierje a hatvanas évek- misztikusan sejtelmesek. A … nép hang
ben kezdődik, az után, hogy a szovjet jait lehet hallani a falakból, a mi kupotankok eroszkkal eltiporták a rendszer láink betakarnak minket, mint az egek.
elleni felkelést. Kezdetben egy állami A népi motívumok a mi szétszakított
tervezőirodában dolgozik, de nem etnikai közösségeink visszatérnek a
követi a szovjetek által meghatározott háromdimenziós stuktúrákba. A mi
utat, amely minden egyéni kifejezést felmenőink, akiket kiüldöztek a lel
veszélyesnek tekintett. Tervei meré- künkből, most újra visszatérnek beszélszen hivatkoznak a népi tradíciókra, s ni velünk, hogy segítsenek megvalósíugyanakkor az organikus építészetre tani, felépíteni azt amiben hiszünk, hogy
és a steineri gondolatokra utalnak. ehhez a helyhez tartozhassunk.” Ez a
1975 ben tervez egy ravatalozót, amely filozófia amely ugyanolyan erővel és
a funkcionalizmustól való s zabadulás mélységgel ragaszkodik a múlthoz
kiáltványa, s egyben a keresztény hit mint a jövőhoz, amit építeni akar, olyan
értékeinek kinyilvánítása. Amikor a nyelvezetet kínál az építésznek, amely
sárospataki kulturális központ tervei- magas szimbolikai képességével level megpróbálja folytatni ezirányú hetővé teszi hogy olyasmit kommuni
kutatásait, az„establishment”észreve- káljon egyszerűen és mélységes erő
szi letérését a meghatározott útról, vel mint a szolidaritás, a szeretet és a
kiteszik a munkahelyéről és visszavon- föld iránti tisztelet – azt az érzést keltve,
jak tervezői engedélyét. A Pilisi Park- hogy jó együtt lenni és beszélgetni.
erdőnél helyezkedik el; ez az a bizo- Erre a legjobb példa Kakasd városa
nyos belső elszigeteltség, ami nagysze ahol a szovjethatalom által erőszakkal

öszekötött városrészek az építészet
által beszélgetni kezd, és egyetértést
szül két, egymáshoz közelített torony
közt, mint a két különböző etnikum, a
székelyek és a svábok között.
A nyolcvanas évek után Makovecz
százával épít épületeket, és az 1992-es
sevillai Világkiállítás magyar pavilonja
meghozza számára a világsikert, a
nemzetközi elismertséget. 2000-ben
a római La Sapienza Egyetem kitünteti a Honoris Causa elismeréssel és
egy kiállítassal, amely az egész világnak bemutatja műveit. 2011-ben meg
hívják a XVI. Benedek pápa pappá
szentelésének 60. évfordulója alkalmából tartott ünnepségre, ahol felajánlja egy művét, a budapesti Szent
Mihály katedrális gyönyörű tervét,
amelyet az illetékes egyházmegye
sajnálatos módon elutasított.
Éppen az egyházi építészet az a terület, ahol Makovecz a legmélyebben
tudja kifejezni zsenialitását, ami legközelebb áll emberi mivoltához. A
katolikus és protestáns templomok
fejezik ki azt az akaratot, amelyik láthatóvá teszik a hitet és előhívják a
szentséget, és ez a szakrális megjelenítés az eukarisztia jegyein keresztül
elviszi a hivoket egy felsőbb természeti világba. A természet formái belépnek egyenesen a struktúrák meghatározásaiba, mintha kifejezni akarná
tiszteletét az élet legfelsőbb kifejezése
előtt, lebegve ég és föld között.
Makovecz munkásságának legsokatmondóbb szimbóluma a fa. A sevillai pavilonban, egy fa koronáját
látjuk, de az üvegpadló alatt ugyanígy
látjuk a gyökérzetét is. Nem lehet
megmaradni gyökér nélkül, ahogy a
tanítás nélkül sem; a jövőbe tekintő
múlt nélkül csak elszegényedés, szárazság pusztaság marad az emberiség
számára.
L’Osservatore Romano, 2011. szept. 29.
Megemlékezés a magyar művészről,
Makovecz Imréről
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