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Makovecz Imre, a nemzetközileg leg-
jobban ismert és elismert magyar 
épí  tész valójában az egyetlen, aki 
tartósan megmaradt a külföldi szak-
mabeliek emlékezetében. Pedig igen 
távol állt tőle, hogy hajtson a hírnévre, 
hogy a legkisebb energiát is fordítsa 
önmaga reklámozására – a munka 
érdekelte. Sok oka van, hogy nem lett 
sztárépítész a nyolcvanas, kilencvenes 
években, amikor a nagy nemzetközi 
sztárok mindenki más fölé emelked-
tek, és amikor az ő munkái is a legna-
gyobb érdeklődést váltották ki. Egy-
részt a Kelet és Nyugat közötti gazda-
sági-kulturális határt máig nem lehet 
átlépni. Ennek része az is, hogy a leg-
nagyobb hatalmú beruházók és épí-
tőipari cégek, és a hozzájuk kötődő 
média támogatása nélkül igen korlá-
tozottak a kiemelkedés lehetőségei. 
Makovecz legjelentősebb külföldi (és 
hazai) munkái rendre megvalósulat-
lanok maradtak, amelyeket egy alter-
natív építészeti irányzat a szárnyaira 
kaphatott volna. Túlságosan könnyű 
és csábító volt őt külföldről félreérteni 
és félreértelmezni. Mikor 2012 eleji ki-
nevezésekor megpróbáltuk elérni a 
főkurátornál, David Chipperfieldnél, 
hogy a most nyíló velencei biennálén 
életmű-díjjal ismerjék el Makovecz 
Imre munkásságát, azt az informatív 
választ kaptuk az őt jól ismerőktől, 
hogy az ízlés- és felfogásbeli különb-
ség miatt ez reménytelen, irodája 
pedig azt írta válaszában, hogy a kér-
dés nem aktuális.

Az idei velencei életmű-díjas Alvaro 
Siza érdemeit méltányolom, de tény, 
hogy a Pritzker-díjas építészt tavaly 

tüntették ki az UIA Aranyérmével 
szám talan korábbi nemzetközi elisme-
rését követően – ahogy ez a többi sztár 
esetében is hasonlóan történik. (Ami-
kor Makovecz Imre nemzetközi díjra 
történő előterjesztése korábban fel-
merült, annak időbeni és szakszerű 
előterjesztését az illetékes hazai szer-
vezetek akadályozták meg.) A legdön-
tőbb és a legkevésbé tettenérhető ok, 
hogy Makovecz Imre nagyon tudato-
san, bevallottan olyan építészeti irány-
zatot teremtett meg és követett, amely 
a nyolcvanas-kilencvenes években – 
bár egzotikusságának hangsúlyozá-
sával – nemcsak szalonképesnek, de 
egyenesen a fősodorhoz illeszthető-
nek volt tekinthető, a folyóirat-építé-
szet, a propagandaépítészet, a sztár-
építészet azóta – alkalmanként né-
hány Makovecz által is vallott elv ha-
mis, félrevezető hangoztatásával – 
döntően más irányba fordult, az élet-
mű-díj így valóban nem aktuális, bár-
mennyire is megérdemelt lett volna.

Halála után a Makovecz Imre Köz-
hasznú Alapítvány törekszik hagyaté-
kának felmérésére és rendezésére, 
mert ő soha nem foglalkozott önmaga 
dokumentálásával. Az ilyen munkát 
régen a körülötte dolgozók saját szak-
mai munkájuk mellett és annak rová-
sára tudták csak végezni, saját ambí-
ciójuk és a jelentkező alkalmi igények 
szerint. Az utolsó öt évben dolgozott 
mellette titkárnő, aki levelezését intéz-
te, hivatalos papírjait lefűzte, program-
jait számon tartotta. Korábban ugyan-
ezt harmadik mellékállásban végezte 
valaki, heti egy-két alkalommal bekö-
szönve az irodába és teljesen kívül 

maradva a szakmai kontextuson. Így 
Makovecznek nincs feldolgozott, rend-
ben tartott rajztára, fotótára, értékes 
rajzainak igen jelentős része finoman 
szólva lappang. 

Első hazai, 1976-os hajdúszoboszlói, 
de főleg első külföldi, 1981-es helsinki 
kiállítása óta talán nem is telt el idő 
anélkül, hogy valahol ne lett volna ki-
állítása. Ezek anyagainak összeállítása, 
kivitelezése, feliratozása, oda- és haza-
szállítása, helyszíni felrakása stb. úgy-
szintén a hadrafogható munkatársak-
ra várt, ami csak meghatározott szin-
tig biztosította a profizmust, de finan-
szírozásuk is a leggyakrabban minden 
külső támogatás nélkül történt. A 
legelső kiállítások történelminek szá-
mító tablói részben tönkrementek, 
részben eltűntek. Ahogy Makovecz 
Imre sajátos módszere volt az elké-
szült vázlat fénymásolt kópiáján foly-
tatni a rajzolást, abból montázst készí-
teni, újabb kiegészítésekkel újabb 
fény másolatot, úgy a kiállítási anyagok 
is egymásra épültek, néha véletlensze-
rűen sodródtak és álltak össze külön-
féle alkalomból különféle nyelveken 
készült tablók. Nagy elszánással és 
erőfeszítéssel készült aztán egy-egy 
teljesen új tablósorozat, amely végig-
járta egy-egy régió fontos kiállítóhelye-
it (Németország, Lengyelország, Skó-
cia, Anglia stb.), majd beletagozódott 
a többiek közé. 

A feladat, hogy képet adjak Mako-
vecz Imre nemzetközi kapcsolatairól, 
nagyon nehezen behatárolható és 
semmiképpen nem lehet teljes. Ma-
gánjellegű és szakmai kapcsolatok 
keverednek, és nincsenek egyértelmű 
dokumentumok, Makovecz minde-
nes noteszaitól, úgy tudom, minden 
újévkor megszabadult. A külföldiekkel 
való kommunikációt behatárolta, 
hogy nem beszélt idegen nyelveket, 
bár egész jól értette az angolt. Több-
ször nekilátott a tanulásnak, de talán 
mindig visszatartotta, hogy csak azzal 
elégedett volna meg, ha a magyarral 
azonos színvonalon fejezhette volna 
ki magát. Ezért előadásain mindig tol-
mácsolt valaki, kezdetben Erdei And-

Makovecz külkapcsolatai

Gerle János

rás, később Gerle János, néha felesége, 
Szabó Marianne, gyakran helybéli 
ma gyarok, akiknek a fordítása mindig 
megbízhatatlan volt, de Makovecz 
más munkájának színvonalába általá-
ban belenyugodott, csak önmagától 
várt maximumot.

Kortársaihoz képest Makovecz hihe-
tetlenül művelt volt, aminek forrása 
máig rejtélyes. Néhány nem nyilvános 
magyar fordításhoz (F. L. Wright, Ru-
dolf Steiner) ugyan elbeszélése szerint 
kivételes engedélyekkel hozzá tudott 
jutni az egyetemen, egyéb ként né-
hány, az ötvenes évek végén közgyűj-
teménybe kerülő külföldi folyóirat 
ké peit tanulmányozhatta. De ezek 
alapján volt képes tévedés nélkül tá-
jékozódni, a lényeget megérteni, sőt, 
az általa szervezett mesteriskolán ta-
nítványainak meggyőzően továbbad-
ni. (Az 1969–70-es önképzőkör jellegű 
mesteriskola Cordier-nek a L’Archtec-
ture d’Aujourd’hui egy 1968-as számá-
ban közölt, a huszadik századi építé-
szet szellemi összefüggéseit ábrázoló 
táblázat feldolgozásával foglalkozott.)

Erdei András első finnországi tartóz-
kodása során (1969–1970) ismerkedett 
meg Arvi Ilonennel, aki később sok 
mindenben támogatta. 1977-es, Szen-
tesi Anikóval közös finn körútján neki 
beszélt az általa akkor már személye-
sen jól ismert Csete Györgyről, Mako-
vecz Imréről. 1979-es háromhónapos 
ösztöndíjas tanulmányútjára képeket 
is vitt magával, többször találkozott 
Juhani Pallasmaa-val, a Finn Építésze-
ti Múzeum akkori igazgatójával, Ilo-
nennel, Matti Mäkinennel és Reima 
Pietilä-vel. Járt Stockholmban is, s 
jegyzetfüzetének bejegyzése szerint 
hazaérkezése után beszélt Makovecz-
cel egy kiállítás anyagáról. Az ilyen 
értelmű bejegyzések a következő év-
ben igen sűrűvé válnak: összeállt az 
első kiállítás anyaga (Makovecz; Csete 
és társai: Jankovics Tibor, Oltai Péter, 
Kistelegdy István, Dulánszky Jenő; Er-
dei András; Kovács Attila; Mezei Gá-
bor). 1980 februártól vett részt a szer-
vezésben Markku Komonen, aki végül 
a kiállítás kurátora lett, és akivel Mako-

vecz és családja igen szoros, baráti 
kapcsolatba került. Makovecz Imre ott 
volt a kiállítás megnyitóján.

A kiállítási anyagot részben Erdei 
András állította elő farostlemezekre 
kasírozott fotókból. A következő két 
év igen szűkszavú bejegyzéseiből le-
het következtetni a Pietilä-vel erősödő 
kapcsolatra, a svéd kiállítás szervezé-
sére, Mäkinen budapesti előadására, 
Komonen és a ttockholmi élő Lam pel 
házaspár többszöri látogatására. 

A helsinki kiállítás anyaga került 
továb Jyväskylä-be, az Aalto Múzeum-
ba, onnan Stockholmba, 1983-ban a 
grazi építész, egyetemi tanár, Mako-
vecz Imrének hosszú éveken át auszt-
riai segítője, Molnár Jenő szervezésé-
ben Grazba és Innsbruckba. A finn 
kiállítást és publikációkat követően 
nem sokkal Budapestre érkezett Jo-
nathan Glancey, angol építészeti szak-
író. Makovecz ezt írta róla az 2005-ös 
Architecture as Phylosophy (Axel Men-
ges, Stuttgart) előszavában: Glancey 
életében először járt akkor Kelet-Euró-
pában, Bécsből érkezett vonattal és a 
Keleti pályaudvaron azonnal megro-
hanták arabok és cigányok, hogy pénzt 
váltsanak neki, ő meg kétségbeesve 
hívott föl, hogy azonnal mentsük meg. 
Marianne, a feleségem érte ment a Re-
nault 4-esével, egyenesen hazahozta és 
még akkor is látszott rajta, hogy meg 
van rémülve attól, ami itt folyik. Jona-
than, ez az érdekes, ragyogó szemű, 
lobogó hajú fiatalember azt hitte, hogy 
én a kommunizmussal szemben álló 
nemzeti hős vagyok, aki azt, amit csinál, 
reflexként csinálja arra a társadalmi 
környezetre, amelyben él. Talán művelt-
ségi hiány vagy tájékozatlanság vagy a 
nyugat és kelet között azóta is létező 
előítéletek kibogozhatatlan hálója mi-
att azt képzelte, hogy egy furcsa keleti 
sámánisztikus ellenállóval beszélget, és 
erről őt nagyon sokág nem is lehetett 
lebeszélni.  Többször is publikált később 
építészeti lapokban a munkáimól, tele 
félreértésekkel (utoljára Makovecz Im-
réről írt nekrológjában), én ettől függet-
lenül pozitívnak, kedvesnek és szépnek 
találtam ezt a kapcsolatot, mert ez volt 

az a csatorna, amelyen át Kelet-Európa 
és az érdeklődő, de helyzeténél fogva a 
mi világunkat átélni nem képes nyuga-
ti értelmiség mégiscsak érintkezni tu-
dott. Ehhez hasonló félreértés Dennis 
Sharpban is megvolt, aki a munkámat 
kifejezetten indivudualista tevékenység-
nek tekintette, amely ezáltal szemben 
áll a közösségi társadalmat erőltető 
kommunista struktúrával.

A következő években elkezdtek Ma-
gyarországra járni külföldön élő ma-
gyar vagy magyar felmenőkkel ren-
delkező szakújságírók, örültek, hogy 
van miről tudósítani: Juliana Bá lint 
(Hollandia), Peter Meleghy, Chris toph 
Bürkle, Zoltan Magyar (Németország), 
John Macsai, Susan Szenasy (USA). Jó-
val komolyabb feladatot vállalt magá-
ra Éva és Miklós Lampel (Svédország), 
János Káldi (Franciaország), Anna-Ma-
ria Eifert (Németország), Klára Alföldi 
(Ausztria) és végül a feleségük révén 
Magyarországhoz is kötődő Anthony 
Tischhauser (Svájc, Anglia) és Edwin 
Heathcote (Anglia), akik úgy érezték, 
helyzetükből adódóan mindent meg 
kell tenniük az általuk nagyra tartott 
mester külföldi megismertetéséért. 
Kiállításokat, előadásokat szerveztek, 
tanulmányokat, könyveket írtak. 

Erdei András feljegyzései szerint a 
nyolcvanas évek elején a skandináv 
érdeklődés volt a legerősebb, sajnos 
a svéd és norvég látogatókról, kiállí-
tástervekről, folyamatos telefonokról, 
érkező diákcsoportokról nem is tu-
dunk többet. 1984 decemberében Er-
dei előadást tartott Oslóban és Trond-
heimben. Makovecz Imre ezekben az 
években elképesztően sokat utazott, 
főleg ahhoz képest, hogy – az évek 
múlásával – egyre nehezebben volt 
rávehető, hogy útnak induljon, repü-
lőre szálljon. Ezért később gyakran élt 
azzal a lehetőséggel, hogy – általában 
azok, akik máskor fordítottak neki –, 
tartsák meg helyette az előadást, ami-
re őt hívták és várták (néha komoly 
csalódást okozva). Erdei András, Ekler 
Dezső, Csernyus Lőrinc, Gerle János és 
mások utaztak így Makovecz követe-
ként, amíg ő örült, hogy dolgozhat. 
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várt maximumot.

Kortársaihoz képest Makovecz hihe-
tetlenül művelt volt, aminek forrása 
máig rejtélyes. Néhány nem nyilvános 
magyar fordításhoz (F. L. Wright, Ru-
dolf Steiner) ugyan elbeszélése szerint 
kivételes engedélyekkel hozzá tudott 
jutni az egyetemen, egyéb ként né-
hány, az ötvenes évek végén közgyűj-
teménybe kerülő külföldi folyóirat 
ké peit tanulmányozhatta. De ezek 
alapján volt képes tévedés nélkül tá-
jékozódni, a lényeget megérteni, sőt, 
az általa szervezett mesteriskolán ta-
nítványainak meggyőzően továbbad-
ni. (Az 1969–70-es önképzőkör jellegű 
mesteriskola Cordier-nek a L’Archtec-
ture d’Aujourd’hui egy 1968-as számá-
ban közölt, a huszadik századi építé-
szet szellemi összefüggéseit ábrázoló 
táblázat feldolgozásával foglalkozott.)

Erdei András első finnországi tartóz-
kodása során (1969–1970) ismerkedett 
meg Arvi Ilonennel, aki később sok 
mindenben támogatta. 1977-es, Szen-
tesi Anikóval közös finn körútján neki 
beszélt az általa akkor már személye-
sen jól ismert Csete Györgyről, Mako-
vecz Imréről. 1979-es háromhónapos 
ösztöndíjas tanulmányútjára képeket 
is vitt magával, többször találkozott 
Juhani Pallasmaa-val, a Finn Építésze-
ti Múzeum akkori igazgatójával, Ilo-
nennel, Matti Mäkinennel és Reima 
Pietilä-vel. Járt Stockholmban is, s 
jegyzetfüzetének bejegyzése szerint 
hazaérkezése után beszélt Makovecz-
cel egy kiállítás anyagáról. Az ilyen 
értelmű bejegyzések a következő év-
ben igen sűrűvé válnak: összeállt az 
első kiállítás anyaga (Makovecz; Csete 
és társai: Jankovics Tibor, Oltai Péter, 
Kistelegdy István, Dulánszky Jenő; Er-
dei András; Kovács Attila; Mezei Gá-
bor). 1980 februártól vett részt a szer-
vezésben Markku Komonen, aki végül 
a kiállítás kurátora lett, és akivel Mako-

vecz és családja igen szoros, baráti 
kapcsolatba került. Makovecz Imre ott 
volt a kiállítás megnyitóján.

A kiállítási anyagot részben Erdei 
András állította elő farostlemezekre 
kasírozott fotókból. A következő két 
év igen szűkszavú bejegyzéseiből le-
het következtetni a Pietilä-vel erősödő 
kapcsolatra, a svéd kiállítás szervezé-
sére, Mäkinen budapesti előadására, 
Komonen és a ttockholmi élő Lam pel 
házaspár többszöri látogatására. 

A helsinki kiállítás anyaga került 
továb Jyväskylä-be, az Aalto Múzeum-
ba, onnan Stockholmba, 1983-ban a 
grazi építész, egyetemi tanár, Mako-
vecz Imrének hosszú éveken át auszt-
riai segítője, Molnár Jenő szervezésé-
ben Grazba és Innsbruckba. A finn 
kiállítást és publikációkat követően 
nem sokkal Budapestre érkezett Jo-
nathan Glancey, angol építészeti szak-
író. Makovecz ezt írta róla az 2005-ös 
Architecture as Phylosophy (Axel Men-
ges, Stuttgart) előszavában: Glancey 
életében először járt akkor Kelet-Euró-
pában, Bécsből érkezett vonattal és a 
Keleti pályaudvaron azonnal megro-
hanták arabok és cigányok, hogy pénzt 
váltsanak neki, ő meg kétségbeesve 
hívott föl, hogy azonnal mentsük meg. 
Marianne, a feleségem érte ment a Re-
nault 4-esével, egyenesen hazahozta és 
még akkor is látszott rajta, hogy meg 
van rémülve attól, ami itt folyik. Jona-
than, ez az érdekes, ragyogó szemű, 
lobogó hajú fiatalember azt hitte, hogy 
én a kommunizmussal szemben álló 
nemzeti hős vagyok, aki azt, amit csinál, 
reflexként csinálja arra a társadalmi 
környezetre, amelyben él. Talán művelt-
ségi hiány vagy tájékozatlanság vagy a 
nyugat és kelet között azóta is létező 
előítéletek kibogozhatatlan hálója mi-
att azt képzelte, hogy egy furcsa keleti 
sámánisztikus ellenállóval beszélget, és 
erről őt nagyon sokág nem is lehetett 
lebeszélni.  Többször is publikált később 
építészeti lapokban a munkáimól, tele 
félreértésekkel (utoljára Makovecz Im-
réről írt nekrológjában), én ettől függet-
lenül pozitívnak, kedvesnek és szépnek 
találtam ezt a kapcsolatot, mert ez volt 

az a csatorna, amelyen át Kelet-Európa 
és az érdeklődő, de helyzeténél fogva a 
mi világunkat átélni nem képes nyuga-
ti értelmiség mégiscsak érintkezni tu-
dott. Ehhez hasonló félreértés Dennis 
Sharpban is megvolt, aki a munkámat 
kifejezetten indivudualista tevékenység-
nek tekintette, amely ezáltal szemben 
áll a közösségi társadalmat erőltető 
kommunista struktúrával.

A következő években elkezdtek Ma-
gyarországra járni külföldön élő ma-
gyar vagy magyar felmenőkkel ren-
delkező szakújságírók, örültek, hogy 
van miről tudósítani: Juliana Bá lint 
(Hollandia), Peter Meleghy, Chris toph 
Bürkle, Zoltan Magyar (Németország), 
John Macsai, Susan Szenasy (USA). Jó-
val komolyabb feladatot vállalt magá-
ra Éva és Miklós Lampel (Svédország), 
János Káldi (Franciaország), Anna-Ma-
ria Eifert (Németország), Klára Alföldi 
(Ausztria) és végül a feleségük révén 
Magyarországhoz is kötődő Anthony 
Tischhauser (Svájc, Anglia) és Edwin 
Heathcote (Anglia), akik úgy érezték, 
helyzetükből adódóan mindent meg 
kell tenniük az általuk nagyra tartott 
mester külföldi megismertetéséért. 
Kiállításokat, előadásokat szerveztek, 
tanulmányokat, könyveket írtak. 

Erdei András feljegyzései szerint a 
nyolcvanas évek elején a skandináv 
érdeklődés volt a legerősebb, sajnos 
a svéd és norvég látogatókról, kiállí-
tástervekről, folyamatos telefonokról, 
érkező diákcsoportokról nem is tu-
dunk többet. 1984 decemberében Er-
dei előadást tartott Oslóban és Trond-
heimben. Makovecz Imre ezekben az 
években elképesztően sokat utazott, 
főleg ahhoz képest, hogy – az évek 
múlásával – egyre nehezebben volt 
rávehető, hogy útnak induljon, repü-
lőre szálljon. Ezért később gyakran élt 
azzal a lehetőséggel, hogy – általában 
azok, akik máskor fordítottak neki –, 
tartsák meg helyette az előadást, ami-
re őt hívták és várták (néha komoly 
csalódást okozva). Erdei András, Ekler 
Dezső, Csernyus Lőrinc, Gerle János és 
mások utaztak így Makovecz követe-
ként, amíg ő örült, hogy dolgozhat. 
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Erdei András 1986-ban váratlanul meg-
halt (gipsz portréját Makovecz Imre 
kegyeletből irodájában tartotta). 

Prince Charles – Károly herceg – a 
kilencvenes évek elején az általa tá-
mogatott projektek kapcsán többször 
járt Magyarországon. Az építészet 
akkor érdeklődése homlokterében állt, 
mégpedig az angol építésztársada-
lom által jobbára kárhoztatott módon 
azok az alternatív törekvések, amelyek 
a hagyományra, regionalizmusra, kul-
turális kontextusra, fenntarthatóságra 
támaszkodtak. A sevillai magyar pavi-
lon mély benyomást tett rá, mint az 
elképzeléseinek pontosan megfelelő 
építészet példája, ezt egy elismerését 
kifejező levélben közölte is. A szokásos 
protokollt felborítva Károly herceg ezt 
követő magyarországi látogatása so-
rán Makovecz Imre vacsoravendége 
volt, ami eseményt előzetesen minden 
érintettel leegyeztettek. A szorosabb 
személyes kapcsolatot több fontos 
esemény követte. A Kós Károly Egye-
sülés Vándoriskolája és a Prince of 
Wales’s Institute of Architecture együtt-
működési megállapodást kötött, és 
1993 és 1994 nyarán a visegrádi tábo-
réhoz hasonló gyakorlati munkában 
vettek részt az angliai diákok. Salamin 
Ferenc, Bata Tibor, Álmosdi Árpád és 
Tusnády Zsolt írányításával felépítet-
tek két maguk tervezte pavilont.

Makovecz meghívást kapott a le-
égett windsori kastély belső helyreál-
lítására kiírt tervpályázatra. A herceg 
tanácsadóival folytatott tárgyalások 
eredményeképpen Makoveczet meg-
hívták egy londoni kiállításra, amely-
nek kiállítóépületét, egy ideiglenes 
pavilont is neki kellett megterveznie. 
A helyszíni szemlék során ismerkedett 
meg Sir John Soane lakóház-múzeu-
mával, ami olyan erős hatást tett rá, 
hogy a pavilon Soane alkotásának 
né hány térbeli illúziót keltő rész letét 
is magába foglalta. Makoveczet évti-
zedek óta foglalkoztatta a tudatálla-
potot befolyásoló terek kérdése (ilyen 
szempontból is felfedezhető rokon-
ság a sevillai és a londoni terv között), 
a pavilon többi része Makovecz saját 

építészeti nyelvén folytatta a sloane-i 
szellemet. Maga a kiállított anyag 
másodlagossá vált a pavilon nyújtotta 
térélmény és optikai csalódások mö-
gött. Az volt az elképzelés, hogy a ki-
állítás bezárása után a lebontott pavi-
lont a herceg birtokán, Anglia és Wales 
határán állítják fel úgy, hogy a határ-
helyzetet, kettősséget demonstráló 
építmény földrajzi-politikai helyzeté-
nél fogva is kifejezze a kétfelől kétféle 
élményt nyújtó tér paradoxonját (ami 
a sevillai pavilon koncepciójának is 
része volt).

A Károly körüli belpolitikai változá-
sok, építészeti közszereplésével kap-
csolatos visszahúzódása mi att a kap-
csolatok fokozatosan megszakadtak, 
a kiállításra nem került sor. 1992 és 1995 
között volt egy-egy jelentős skóciai és 
angliai kiállítássorozat, s Makoveczet 
1993-ban a skót, 1998-ban az angol 
építészszövetség fogadta tiszteletbe-
li tagjává. Károly herceg 2001-es buda-
pesti látogatásán a brit nagykövet 
fogadást adott a tiszteletére, ahová 
különféle szakmák képviselőit hívták 
meg, hogy módjuk legyen egy-két 
szót szólni a trónörökössel. Az építész-
csoport tagja volt Makovecz Imre is, 
aki – gyaníthatóan – készült rá, hogy 
a félbeszakadt kapcsolatról, a minden 
magyarázat nélkül abbamaradt mun-
káról, a herceg elérhetetlenségéről 
kérdezzen. A fogadás legvégén került 
sor az építészekre, Ráday Mihály elő-
ugrott, hogy a könyvét átadja a herceg-
nek, s mihelyt néhány szót beszéltek, 
a szervezők ki is terelték a teremből a 
her ceget. Mako veczet, aki – gyanítha-
tóan – meg is könnyebbült ettől, Károly 
her ceg már nem is látta meg. A RIBA 
bú csúztatójára megkapta a meghí-
vást, de amint várható volt, nem jött el. 
Az angol kapcsolatot a herceg szakmai 
tanácsadói, elsősorban Brian Han son, 
az Intézet igazgatója és Charles Knevitt, 
valamint Dennis Sharp segítették.

Anthony Tischhauser építész figyel-
mét magyar anyósa hívta fel Makovecz 
munkáira. Tischhausert, a zürichi 
Archithese akkori főszerkesztőjét any-
nyira lelkesítette a néhény kép és in-

formáció, amit kapott, hogy felkereste 
Makoveczet és bejelentette, hogy 
könyvet ír róla. A könyv (Bewegte Form 

– Megmozgatott forma – Károly her-
ceg előszavával) 2001-ben jelent meg. 
16 év munkája fekszik benne, ebből 
sok év ment el a kiadó keresésével. Ez 
a gond végül úgy oldódott meg, hogy 
a kiadásban a magyar részvétel révén 
lehetett jelentős költségcsökkentést 
elérni. Tischhauser nagyon gyakran 
utazott Budapestre, végiglátogatta és 
fényképezte Makovecz épületeit, so-
kat ült Makovecz irodájában, hogy 
magyarázatot kapjon a benne felme-
rült kérdésekre. Mire a könyv megje-
lent, Tischhauser belefáradt a munká-
ba, a várakozás komoly egzisztenciális 
problémákba sodorta, előbb Dél-Af-
rikába, aztán Angliába települt, ahol 
ma világítástechnikával foglalkozik. 
Vele közel egy időben jelentkezett 
Ma kovecznél Britt Kroepelin norvég 
művészettörténész. Érdeklődését 
előbb Erik Asmussen építészete kel-
tette fel, de érdekesebbnek tartotta, 
talán ezt tanácsolta neki Asmussen is, 
hogy könyvében Makovecz Imre Jär-
nában megismert építészetével állítsa 
párhuzamba az életművet. Alaposan 
végigjárta a nyolcvanas évekre elké-
szült alkotásokat (neki én fényképez-
tem, de minden kérésem ellenére 
soha nem kaptam másolatokat a ma 
már pótolhatatlan képekből), a berge-
ni egyetemen szakdolgozatot írt, 
előadást tartott, aztán eltűnt anélkül, 
hogy munkáját befejezte volna.

A kilencvenes évek elejétől egyre 
gyakrabban jött Makoveczhez Fran-
çois Burkhardt művészeti író, szerkesz-
tő, korábban a Pompidou Centre épí-
tészeti gyűjteményének igazgatója, 
ebben az időben a DOMUS főszerkesz-
tője. Makovecz munkáit a kortárs 
építészeti trendek között kivételes 
jelentőségűnek ítélte, erről több cikket 
írt, előadásokat tartott. A 2000-es 
években, bár továbbra is gyak ran és 
szívesen jött Magyarországra, s a jó 
barátságot megtartotta Makovecz 
Imrével, irányzatának elerőtlenedését, 
megmerevedését reklamálta. 

Paolo Portoghesi, sok éven át a ve-
lencei biennálé főkurátora, építész, 
egyetemi tanár töretlenül kitartott a 
magyar organikus építészetbe vetett 
hite mellett. Leírta, előadta többször 
is, hogy a 21. század számára legfon-
tosabb építészeti impulzus csírája 
ennek a mozgalomnak a tevékenysé-
gében található meg. Az utolsó évek 
megerősödő olasz kapcsolatai rész-
ben neki, részben Makovecz néhány 
lelkes olaszországi támogatójának, 
Hainess Olgának, Nagy Mayának kö-
szönhetők. 

Az angol kapcsolat újabb felívelését 
jelentik Edwin Heathcote könyvei, 
köztük Makovecz-monográfiája (The 
Wings of the Soul). Alex Váci a RIBÁ-ban 
rendezett kiállítást a kortárs magyar 
építészetről, az előkészítés miatt sokat 
járt Magyarországra. Ő kezdemé nyez-
te a 2012 márciusában tartott bú csúz-
tatót, amelyen zsúfolásig megtelt a 
RIBA nagy előadóterme, s jelen volt 
Makovecz sok angliai tisztelője.

2006-ban a MÉSZ vendégeként Bu-
dapestre látogatott Frank O’Gehry. Bár 
előre jelezte, hogy szívesen találkozna 
Makovecczel, ezt gondosan kihagyták 
a programjából. Kénytelen volt meg-
szökni; taxiba ült, a Kecske utcába vi-
tette magát és becsöngetett, hogy 
Makoveczet keresi. Makovecz ott volt, 
kijött, összeölelkeztek, aztán Gehry 
visszaszállt az autóba és csatlakozott 
saját hivatalos programjához.

2011 nyarán Gianfranco Ravasi bíbo-
ros, a Vatikán kultuszminisztere szer-
vezésében a VI. Pál pápáról elnevezett, 
Pier Luigi Nervi által tervezett római 
csarnokban XVI. Benedek pápa pap-
ságának 60-ik évfordulója alkalmából 
kiállítás nyílt a világ 60 vezető keresz-
tény művészének munkáiból. A kiállí-
tás célja az volt, hogy bemutassa az 
egyház és a kortárs művészet kapcso-
latának új útjait. A meghívott nyolc 
épí tész egyike, Oscar Niemeyer, Renzo 
Piano, Zaha Hadid, Paolo Portoghesi, 
David Chipperfield, Mario Botta és 
Santiago Calatrava társaságában Ma-
kovecz Imre volt. A pápa fogadta a 
művészeket, s átvette Makovecztől a 

Templomok című könyvet melyet leá-
nya Makovecz Anna és Serdián Miklós 
szerkesztett és adott ki. A meghívott 
művészek kiállításán Makovecz Imre 
a Felső-krisztinavárosi templomról 
készült tablóval szerepelt.  Ez a névsor 
azt mutatja, hogy Makovecz valóban 
a sztárok első sorába tartozik és ide 
csak saját szellemi erejének jóvoltából 
jutott.

Az adathalmazban igyekeztem a 
lehető legtöbb külföldi esemény ről, 
kapcsolatról a lehető legrövidebb for-
mában hírt adni. Az adatok nagy része 
(folyóiratcikkek címei, pon tos biblio-
gráfiai adatok) megtalálhatók az álta-
lam összeállított Mako vecz-köte tek-
ben (1996. Mundus, 2002. epl). Sajnos 
későbbi kiadványok az évszámok, le-
lőhelyek, források és más adatok köz-
lését nem tartották szükségesnek. Az 
egyes nevekhez – kiállítást szervezők 

és megnyitók, szerzők, kon ferencia-
résztvevők stb. – nem fűzök lábjegy-
zeteket, az érdeklődők az interneten 
tájékozódhatnak. 

Rövidítések folyóiratcímekben: AA 
L’Architecture d’Aujourd’hui, AR The 
Architectural Review, AD Architectural 
Design, A+U Architecture+Urbanism, 
DBZ Deutsche Bauzeitschrift, FAZ 
Frankfurter Allgemeine Zeitung; intéz-
ményekben: AA The Architectural 
Association, AIA American Institute of 
Architects, BDA Bund Deutscher 
Architekten, IFMA International Forum 
Man and Architecture, KKE Kós Károly 
Egyesülés, RIAS Royal Incorporation of 
Architects in Scotland, RIBA Royal 
Institute of British Architects.

Az összeállításhoz komoly segítsé-
get kaptam Szentesi Anikótól, Hainess 
Olgától, Osskó Judittól, Kövendi Judit-
tól és Nagy Mayától.

 
Makovecz Imre és Frank O'Gehry a Kecske utcában
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réhoz hasonló gyakorlati munkában 
vettek részt az angliai diákok. Salamin 
Ferenc, Bata Tibor, Álmosdi Árpád és 
Tusnády Zsolt írányításával felépítet-
tek két maguk tervezte pavilont.

Makovecz meghívást kapott a le-
égett windsori kastély belső helyreál-
lítására kiírt tervpályázatra. A herceg 
tanácsadóival folytatott tárgyalások 
eredményeképpen Makoveczet meg-
hívták egy londoni kiállításra, amely-
nek kiállítóépületét, egy ideiglenes 
pavilont is neki kellett megterveznie. 
A helyszíni szemlék során ismerkedett 
meg Sir John Soane lakóház-múzeu-
mával, ami olyan erős hatást tett rá, 
hogy a pavilon Soane alkotásának 
né hány térbeli illúziót keltő rész letét 
is magába foglalta. Makoveczet évti-
zedek óta foglalkoztatta a tudatálla-
potot befolyásoló terek kérdése (ilyen 
szempontból is felfedezhető rokon-
ság a sevillai és a londoni terv között), 
a pavilon többi része Makovecz saját 

építészeti nyelvén folytatta a sloane-i 
szellemet. Maga a kiállított anyag 
másodlagossá vált a pavilon nyújtotta 
térélmény és optikai csalódások mö-
gött. Az volt az elképzelés, hogy a ki-
állítás bezárása után a lebontott pavi-
lont a herceg birtokán, Anglia és Wales 
határán állítják fel úgy, hogy a határ-
helyzetet, kettősséget demonstráló 
építmény földrajzi-politikai helyzeté-
nél fogva is kifejezze a kétfelől kétféle 
élményt nyújtó tér paradoxonját (ami 
a sevillai pavilon koncepciójának is 
része volt).

A Károly körüli belpolitikai változá-
sok, építészeti közszereplésével kap-
csolatos visszahúzódása mi att a kap-
csolatok fokozatosan megszakadtak, 
a kiállításra nem került sor. 1992 és 1995 
között volt egy-egy jelentős skóciai és 
angliai kiállítássorozat, s Makoveczet 
1993-ban a skót, 1998-ban az angol 
építészszövetség fogadta tiszteletbe-
li tagjává. Károly herceg 2001-es buda-
pesti látogatásán a brit nagykövet 
fogadást adott a tiszteletére, ahová 
különféle szakmák képviselőit hívták 
meg, hogy módjuk legyen egy-két 
szót szólni a trónörökössel. Az építész-
csoport tagja volt Makovecz Imre is, 
aki – gyaníthatóan – készült rá, hogy 
a félbeszakadt kapcsolatról, a minden 
magyarázat nélkül abbamaradt mun-
káról, a herceg elérhetetlenségéről 
kérdezzen. A fogadás legvégén került 
sor az építészekre, Ráday Mihály elő-
ugrott, hogy a könyvét átadja a herceg-
nek, s mihelyt néhány szót beszéltek, 
a szervezők ki is terelték a teremből a 
her ceget. Mako veczet, aki – gyanítha-
tóan – meg is könnyebbült ettől, Károly 
her ceg már nem is látta meg. A RIBA 
bú csúztatójára megkapta a meghí-
vást, de amint várható volt, nem jött el. 
Az angol kapcsolatot a herceg szakmai 
tanácsadói, elsősorban Brian Han son, 
az Intézet igazgatója és Charles Knevitt, 
valamint Dennis Sharp segítették.

Anthony Tischhauser építész figyel-
mét magyar anyósa hívta fel Makovecz 
munkáira. Tischhausert, a zürichi 
Archithese akkori főszerkesztőjét any-
nyira lelkesítette a néhény kép és in-

formáció, amit kapott, hogy felkereste 
Makoveczet és bejelentette, hogy 
könyvet ír róla. A könyv (Bewegte Form 

– Megmozgatott forma – Károly her-
ceg előszavával) 2001-ben jelent meg. 
16 év munkája fekszik benne, ebből 
sok év ment el a kiadó keresésével. Ez 
a gond végül úgy oldódott meg, hogy 
a kiadásban a magyar részvétel révén 
lehetett jelentős költségcsökkentést 
elérni. Tischhauser nagyon gyakran 
utazott Budapestre, végiglátogatta és 
fényképezte Makovecz épületeit, so-
kat ült Makovecz irodájában, hogy 
magyarázatot kapjon a benne felme-
rült kérdésekre. Mire a könyv megje-
lent, Tischhauser belefáradt a munká-
ba, a várakozás komoly egzisztenciális 
problémákba sodorta, előbb Dél-Af-
rikába, aztán Angliába települt, ahol 
ma világítástechnikával foglalkozik. 
Vele közel egy időben jelentkezett 
Ma kovecznél Britt Kroepelin norvég 
művészettörténész. Érdeklődését 
előbb Erik Asmussen építészete kel-
tette fel, de érdekesebbnek tartotta, 
talán ezt tanácsolta neki Asmussen is, 
hogy könyvében Makovecz Imre Jär-
nában megismert építészetével állítsa 
párhuzamba az életművet. Alaposan 
végigjárta a nyolcvanas évekre elké-
szült alkotásokat (neki én fényképez-
tem, de minden kérésem ellenére 
soha nem kaptam másolatokat a ma 
már pótolhatatlan képekből), a berge-
ni egyetemen szakdolgozatot írt, 
előadást tartott, aztán eltűnt anélkül, 
hogy munkáját befejezte volna.

A kilencvenes évek elejétől egyre 
gyakrabban jött Makoveczhez Fran-
çois Burkhardt művészeti író, szerkesz-
tő, korábban a Pompidou Centre épí-
tészeti gyűjteményének igazgatója, 
ebben az időben a DOMUS főszerkesz-
tője. Makovecz munkáit a kortárs 
építészeti trendek között kivételes 
jelentőségűnek ítélte, erről több cikket 
írt, előadásokat tartott. A 2000-es 
években, bár továbbra is gyak ran és 
szívesen jött Magyarországra, s a jó 
barátságot megtartotta Makovecz 
Imrével, irányzatának elerőtlenedését, 
megmerevedését reklamálta. 

Paolo Portoghesi, sok éven át a ve-
lencei biennálé főkurátora, építész, 
egyetemi tanár töretlenül kitartott a 
magyar organikus építészetbe vetett 
hite mellett. Leírta, előadta többször 
is, hogy a 21. század számára legfon-
tosabb építészeti impulzus csírája 
ennek a mozgalomnak a tevékenysé-
gében található meg. Az utolsó évek 
megerősödő olasz kapcsolatai rész-
ben neki, részben Makovecz néhány 
lelkes olaszországi támogatójának, 
Hainess Olgának, Nagy Mayának kö-
szönhetők. 

Az angol kapcsolat újabb felívelését 
jelentik Edwin Heathcote könyvei, 
köztük Makovecz-monográfiája (The 
Wings of the Soul). Alex Váci a RIBÁ-ban 
rendezett kiállítást a kortárs magyar 
építészetről, az előkészítés miatt sokat 
járt Magyarországra. Ő kezdemé nyez-
te a 2012 márciusában tartott bú csúz-
tatót, amelyen zsúfolásig megtelt a 
RIBA nagy előadóterme, s jelen volt 
Makovecz sok angliai tisztelője.

2006-ban a MÉSZ vendégeként Bu-
dapestre látogatott Frank O’Gehry. Bár 
előre jelezte, hogy szívesen találkozna 
Makovecczel, ezt gondosan kihagyták 
a programjából. Kénytelen volt meg-
szökni; taxiba ült, a Kecske utcába vi-
tette magát és becsöngetett, hogy 
Makoveczet keresi. Makovecz ott volt, 
kijött, összeölelkeztek, aztán Gehry 
visszaszállt az autóba és csatlakozott 
saját hivatalos programjához.

2011 nyarán Gianfranco Ravasi bíbo-
ros, a Vatikán kultuszminisztere szer-
vezésében a VI. Pál pápáról elnevezett, 
Pier Luigi Nervi által tervezett római 
csarnokban XVI. Benedek pápa pap-
ságának 60-ik évfordulója alkalmából 
kiállítás nyílt a világ 60 vezető keresz-
tény művészének munkáiból. A kiállí-
tás célja az volt, hogy bemutassa az 
egyház és a kortárs művészet kapcso-
latának új útjait. A meghívott nyolc 
épí tész egyike, Oscar Niemeyer, Renzo 
Piano, Zaha Hadid, Paolo Portoghesi, 
David Chipperfield, Mario Botta és 
Santiago Calatrava társaságában Ma-
kovecz Imre volt. A pápa fogadta a 
művészeket, s átvette Makovecztől a 

Templomok című könyvet melyet leá-
nya Makovecz Anna és Serdián Miklós 
szerkesztett és adott ki. A meghívott 
művészek kiállításán Makovecz Imre 
a Felső-krisztinavárosi templomról 
készült tablóval szerepelt.  Ez a névsor 
azt mutatja, hogy Makovecz valóban 
a sztárok első sorába tartozik és ide 
csak saját szellemi erejének jóvoltából 
jutott.

Az adathalmazban igyekeztem a 
lehető legtöbb külföldi esemény ről, 
kapcsolatról a lehető legrövidebb for-
mában hírt adni. Az adatok nagy része 
(folyóiratcikkek címei, pon tos biblio-
gráfiai adatok) megtalálhatók az álta-
lam összeállított Mako vecz-köte tek-
ben (1996. Mundus, 2002. epl). Sajnos 
későbbi kiadványok az évszámok, le-
lőhelyek, források és más adatok köz-
lését nem tartották szükségesnek. Az 
egyes nevekhez – kiállítást szervezők 

és megnyitók, szerzők, kon ferencia-
résztvevők stb. – nem fűzök lábjegy-
zeteket, az érdeklődők az interneten 
tájékozódhatnak. 

Rövidítések folyóiratcímekben: AA 
L’Architecture d’Aujourd’hui, AR The 
Architectural Review, AD Architectural 
Design, A+U Architecture+Urbanism, 
DBZ Deutsche Bauzeitschrift, FAZ 
Frankfurter Allgemeine Zeitung; intéz-
ményekben: AA The Architectural 
Association, AIA American Institute of 
Architects, BDA Bund Deutscher 
Architekten, IFMA International Forum 
Man and Architecture, KKE Kós Károly 
Egyesülés, RIAS Royal Incorporation of 
Architects in Scotland, RIBA Royal 
Institute of British Architects.

Az összeállításhoz komoly segítsé-
get kaptam Szentesi Anikótól, Hainess 
Olgától, Osskó Judittól, Kövendi Judit-
tól és Nagy Mayától.

 
Makovecz Imre és Frank O'Gehry a Kecske utcában
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PUBLIKÁCIÓK KIÁLLÍTÁSOK

1964

Svájc, Dornach, Friedl Meangya, 
dr Nagy Emilné

1971

M. I. levele a bécsi antropozófus Kelet-
Nyugat konferencia résztvevőihez

1972

AA Summer Session, London, 
Gerle ismerteti a mozgáskísérleteket. 
Minimáltér-pályázat résztvevője 
Juraj Melis (Pozsony), később többször 
Budapesten, levelet küld Janos Urban 
(Lausanne)

1976

A hajdúszoboszlói kiállítás deklarálja 
a források között Steiner, Wright és a 
középkori európai kisváros (Bretagne) 
építészetét

1977

Családi út, Wales, 
kelta svasztika építése sziklákból

1978

A kiállítóépület és hamis történelmi 
ráismerés házának konceptuális terve 
ír és francia elemekkel

1980

Markku Komonen: Arkkitehti (Helsinki)
Peter Meleghy: ART (Hamburg)
Zdravko Natchev: 
Contemporary Architecture

1981

Reima Pietilä Jonathan Glancey: AR (London)
Carolus Enckell: Taide (Helsinki)

Kiállítás: Helsinki, Jyväskylä, finn 
katalógus, szervező Markku Komonen. 
Stockholm, svéd katalógus, szervező: 
Éva Lampel, Imre Murányi. 
Előadás: Helsinki, Oulu, Stockholm

1982

Reima Pietilä-Roger Connah: 
Arkkitehti (Helsinki)
Paulhans Peters: Baumeister (München)

Kiállítás: Párizsi Biennálé építészeti 
szekció

1983

Molnár Jenő Markku Komonen: Arkkitehti (Helsinki)
Wojciech Kosinski: Architektura (Varsó)
Stefan Slachta (Pozsony)
Detail (Németország)

Kiállítás: Graz, Innsbruck (a finn anyag), 
német katalógus, szervező: Molnár Jenő

Makovecz Imre külföldi kapcsolatainak időrendes jegyzéke 1984

A grazi kiállítás résztvevői: Ravnikar, 
Domenig, Tesar, Kada+Lauffer, 
Szyszowitz+Kowalski, Hiroshi Hara, 
Soleri, Riess, Ristic, Götz, Giencke, 
Bouvier+Neuwirth, Felber+Hein
Storefront Gallery (NY) meghívásos 
pályázat: Adam Purple Park

Julia Balint: Abitare (Milano)
Jonathan Glancey: AR (London)
Ulf Gronvold: Byggekunst (Oslo)
Janos Káldi+Patrice Goulet: AA (Párizs)
Marianne Lähtimäki: Suomi (Helsinki)
John Macsai: Architecture (Washington)

Kiállítás: Graz, Schlossberg: Orwell-év, 
Üzenet a jövőnek, német katalógus, 
szervező: Sokratis Dimitris
Kiállítás: MI és magyar org. München, 
Dortmund, német katalógus, szervező: 
Michael Gaenssler
Bécs, német katalógus, szervező: Klára 
Alföldi +Peter Fischer
Előadás: München, Pozsony, Stockholm, 
Zürich, Dornach

1985

UIA kongresszus Kairo, az elmúlt évek 
10 legjelentősebb épülete között a 
sárospataki Műverlődés Háza
M. I. az Építészek Nemzetközi 
Akadémiája (Szófia) tagja
Párizs, Művészeti főiskolán beszélgetés: 
Mafezoli, Gillet, Guibert, Nochis, Brulet, 
M. I.
Anthony Tischhauser látogatása (könyve 
előkészítése maiatt rendszeresen jön 
Budapestre)

Tadeusz Baruczki: Architektura (Varsó)
Gerle János: Bauwelt (Berlin)
Markku Komonen: Byggekunst (Oslo)
Udo Kulterman: Spazio 
e Societa (Milano)
John Macsai: Architecture (Washington), 
Mozgó világ (Bp)
Moravánszky Ákos: AR (London)
Technique&Architecture (Párizs) spec. 
szám Ekler Dezső és M. I. írásaival, szerk. 
János Káldi
Japan Architect (Tokio)

Kiállítás: Storefront Gallery, NY. szervező: 
Kyong Park+Glen Weiss

1986

A nyolcvanas években kb. 50 
építészhallgató jön tanulni és dolgozni 
a MAKONÁ-ba sok nyugat- és kelet-
európai országból
Britt Kroepelien látogatása (könyvet 
készít MI és Asmussen építészetéről, a 
kézirat nem jelent meg)

Prolegomena (Bécs) spec. szám szerk. 
András Pálffy
Jaros Vulov: Architektura (Szófia)
Anna-Maria Eifert: szakdolgozat 
(Tübingen)
Bruno Zevi: szócikk az orgnaikus 
építészetről (Univ. Encyclopedia, Párizs)

Kiállítás: Párizs, Liége, utóbbi szervezője: 
Jacques Gillet

1987

1987–1990 Witten-Annen 
(Németország) Waldorf tanárképző 
bővítése, több változat (Kelf Treunerrel), 
nem épült meg
Rex Raab, Micha Pogacnik és az IDRIART 
fesztivál
AIA (USA) tiszteletbeli tagja
A järnai Asmussen irodával közösen 
szervezett Vándorkonferencia (több mint 
80 külföldi résztvevő egész Európából), 
szervező Niels-Sonne Frederiksen és 
Gerle János, Erik Asmussen 
kiállítása és előadása a MÉSZ-ben
Nemzetközi vándoriskola 
kezdeményezése
Diákcsoport Portsmouthból, 
Skót építészszövetség tagjainak 
látogatása
Wolfgang Kreutzinger látogatása

Hans-Jürgen Schleicher: Architektur als 
Welterfahrung, Fischer Taschenbuch, 
Frankfurt a. M.
Archithese (Zürich) magyar spec. szám 
M. I., Ekler, Gerle írásaival, szerk. Anthony 
Tischhauser
Friends of Kebyar (USA): Imre Makovecz, 
szerk. Jeffrey Cook
Juliana Balint: Eigenthuis&Interieur 
(Amsterdam)
Anna-Maria Eifert: Das Goetheanum 
(Dornach), DBZ (Stuttgart)
Ekler Dezső: Architecture&Society (Szófia), 
Taide (Helsinki)
Gerle János: DBZ (Stuttgart)
Britt Kroepelien: szakdolgozat (Bergen)
John Macsai: Architecture (Washington)
Hartmuth Scherer: Gesundes Bauen 
(Berlin)
G. Sztanisev: Architecture&Society (Szófia)

Kiállítás: Stuttgart, Weissenhof Galerie, 
német katalógus, M. I. írásával
Fellbach, teljesen új kiállítási anyag, 
német katalógus (Urform und Baugestalt) 
M. I., Beke László, Schleicher írásaival, 
szerk. Hans-Jürgen Schleicher, Klaus 
Korpion, Susanne+Hans-Willi Haub, 
szervező: Schleicher, megnyitó: Anthony 
Tischhauser
Előadás: Aachen
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Előadás: Aachen
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1988

Graz, Trigon Múzeum meghívásos 
pályázat Molnár Jenővel
Hartmuth Scherer, Tjeerd Boersma, 
Dame E. G. Naylor látogatása

Vándorkonferencia-dokumentáció (100 
pld) magyar-angol nyelven
Rick Philips: Friends of Kebyar (USA) 
Jeffrey Cook: Architektor Bitten (Zágráb)
Anna-Maria Eifert: Archithese (Zürich)
Peter Meleghy: Häuser (Németország)

Kiállítás: új anyag Wunsiedel és West-
Berlin, német katalógus MI és Csete 
írásaival, megnyitó Wunsiedelben Eugen 
Gomringer, Berlinben M. I. (MI Berlin felé 
a repülőn ismerkedett össze dr Antall 
Józseffel)
Kiállítás: Stockholm, svéd katalógus 
Frederiksen és Nordlander írásával, 
szervező: Frederiksen
Prága, cseh katalógus Ekler írásával
Előadás: Helsinki, Bécs, Graz, Prága, Brno

1989

Diomede meghívásos pályázat 
(Storefront Gallery NY, Glenn Weiss)
Rajna-híd meghívásos pályázat, Kelf 
Treunerrel
Stuttgart, IGA lakóházak meghívásos 
pályázat Molnár Jenővel
Überlingen, NATURATA üzeletház Heinz 
és Elisabeth Knauss részére, megépült 
(erről tudósítások Die Zeit, FAZ, DBZ, 
World Interior Design)
Dunamocs, családi ház, megépült
Belga és bécsi csoport látogatása
Magyarországi Waldorf intézmények 
kezdeményezése, ehhez német 
(Eginhard Fuchs, Witten) és svájci 
kapcsolatok
BDA tiszteletbeli tagja
Dortmundban megalakul a MAKONA 
Deutschland

Jonathan Glancey: World Architecture 
(London)
Eva Paulsson: Arkitekt Tidningen 
(Stockholm)
Susan Senasy: Metropolis (NY)
Peter van Vonskle Kooy: Het Houtblad 
(Hága)
Eva Waldman: Info3 (Frankfurt a. M.)

Kiállítás: a berlini anyag, Hamburg, Kiel, 
Braunschweig, közben észak-német 
utazás, találkozás Hinrich Ballerrel, Peter 
Rixszel, Jens Petersszel
Storefront Gallery (NY) és további USA- 
színhelyek, mint AIA tiszteletbeli tag
Előadás: Witten, Braunschweig
Bécs, tévéfelvétel

1990

Zágráb, Bradbury-ház meghívásos 
pályázat Nagy Tamással
1990–1992 Sevilla EXPO magyar pavilon 
terv és kivitelezés a TRISKELL irodával 
(erről tudósítások), angol, német, 
spanyol, francia nyelvű ismertető füzet 
Nemeskürty István és M. I. írásával, szerk. 
Kováts Flórián
Temesvár, református templom és 
gyülekezeti központ Tőkés László 
felkérésére, első, majd második 
tervváltozat 1997-től, azóta 
folyamatosan épül Müller Csaba 
irányításával
Svéd és norvég csoport látogatása

Balder (Järna) M. I. különszám M. I., 
Frederiksen, Nordlander írásaival, szerk. 
Niels-Sonne Frederiksen
Michel Avramides: CAVE (Franciaország)
Gerle János: Formes des Metropoles 
(Pompidou Centre katalógus, Párizs)
Joachim Swakowski: Basler Magazin 
(Basel)
A+U (Tokió) spec. magyar szám

Kiállítás: Székelyudvarhely, Csíkszereda, 
Sepsiszentgyörgy
Amsterdam, az IFMA (International 
Forum Man and Architecture) alakuló 
ülése, MAKONA kiállítás

1991

Lendva, színház, megépült
Peter Nickl látogatása, meghívó a 
müncheni kézműves vásárra

Nigel Hoffmann: Transforming Art 
(Sidney)
Zoltán Magyar: Das Münster (München)
Daniel Guibert: Technique&Architecture 
(Párizs)

Kiállítás: Velencei építészeti biennálé: 
Magyar organikus építészet, kurátor: 
Gáborjáni Szabó Péter, szervező: Salamin 
Ferenc, Zsigmond László, angol-olasz-
magyar katalógus, M. I., Csete és mások 
írásai, szerk.: Dvorszky Hédi, Salamin
Toronto, Hungary Reborn, angol 
katalógus: M. I., Osskó, Hoffmann 
írásaival, szerk.: Gerle
Bécs, Salzburg, német katalógus, M. I., 
Boersma írásaival
Előadás: Bécs, Bukarest

1992

Dugny, középiskola, meghívásos 
pályázat, I. díj, János Káldival, a TRISKELL 
irodával (Cikkek Káldi, Michel Valentin, 
MI: Tournant Chatou)
Eitorf, családi ház irodával, megépült
Pozsony, családi ház
MI Überlingen, NATURATA átadáson
International Forum on Religious Arts 
díja a paksi templomért
Sevillai pavilon nemzetközi sikere
Dunaszerdahelyen magalakul a 
MAKONA Szlovákia
Magyar Művészeti Akadémia megalakul, 
vannak külföldön élő magyar tagok is
Lampelék látogatása és körútja
Francois Burkhardt látogatása (a 
következő években rendszeresen jön 
Budapestre)
Károly herceg látogatása Budapesten MI 
otthonában

Adrian Mahu: Arhitext (Bukarest)
Richard Carr: Building+Design (London)
Jeffrey Cook: Architecture+Construction 
(London)
Brian Edwards: The Archtects Journal 
(Edinburgh)
Edwin Heathcote: doktori értekezés 
(Kingston)
Jacinto Rodriguez: Journal de Noticias 
(Portugália)
Giovanni Sacchi: Spazio e Societa 
(Milano)
Design Interiores (Brazília)

Kiállítás: új önálló anyag skót körúton, 
szervező Gordon Davies, Edinburgh, 
Glasgow, Inverness, angol katalógus MI, 
Nemeskürty írásaival, szerk. Gerle
Weimar, Westerstede
Velencei kiállítás Vancouverben és 
további helyszíneken
Előadás: Edinburgh, Ulm

1993

Witten-Annen, Fackler-ház bővítési terve
Jeffrey Cook és ifj. Victor Olgyay 
látogatása
Paulgerd Jesberg látogatása
Dennis Sharp és Jeffrey Cook látogatása
Dundee University tiszteletbeli doktora
RIAS tiszteletbeli tagja
Szlovák csoport látogatása, Kolozsvári 
építészeti találkozó
KKE Vándoriskola és Prince of 
Wales’s Institute of Architecture 
együttműködése: 1993 és 1994 nyári 
építészműhely, London

Dirk Mayhöfer: Contemporary European 
Architecture II. Taschen, Köln
Dr Walter Bogusch: Schweizer Holzbau 
(Zürich)
Leda Brandao: Design Interiores (Sao 
Paolo)
Ricki Delfini: szakdolgozat (Liége)
Susan Tyrell: Stavanger Aftenblad 
(Stavanger)
AD Profil 106 (London)

Kiállítás: Stirling, Aberdeen, Dundee, 
Dublin
Előadás: Aberden, Dundee
Kiállítás: Verona, Abitare il tempo 
Francois Burkhardt meghívása alapján
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1994

Dunaszerdahely, városközpont 
beépítése, megépült
Kolozsvár, református templom és 
zarándokszállás, utóbbi nélkül megépült
Nagyvárad, r. kat. Szociális otthon
Windsor, leégett kastély újjáépítése 
meghívásos pályázat, Nicolas Grimshaw 
végleges terve M. I. tervének figyelembe 
vételével készült
Levelezés Károly herceggel

David Pearson: Earth to Spirit, Gaia, 
London
Anna-Maria Eifert-Körnig: Die 
kompromittierte Moderne, Berlin-
Budapest
Brian Hanson: Perspectives on 
Architecture (London)
Edwin Heathcote: Church Building 
(London)
Ana Regina Chiarelli, Freno Vámossy, M. 
I.: Projeto (Sao Paolo)

Kiállítás: Kassa
Angliai kiállítássorozat: Leeds, 
Humberside, York
IFMA kiállítás, Dornach
Kiállítás és előadás: Róma, Bologna, 
Milano

1995

Dunaszerdahely, polgármesteri hiv. 
bővítés, megépült
Hannover EXPO 2000 meghívásos 
ötletpályázat
Vargyas református templom, megépült
Párizsi művészeti filmfesztivál díja a svéd 
M. I. filmnek
Angol és amerikai csoport látogatása
Peter Rix látogatása
Piranesi és Borges hatása M. I. műveire

M. I.: Resurgence (Forest Row)
Szegő György: 581 Architects 
in the World, Tokio

Kiállítás: Brighton

1996

Berlin-Köpenick, szálloda és 
konferenciaközpont
Kongälv, Waldorf tanárképző és 
kultúrközpont
Londoni utazás – Sir John Soane hatása 
MI műveire
A KKE millecentenáriumi kiállítása és 
konferenciája Budapest, Műegyetem, 
meghívott előadók: Paolo Portoghesi, 
Francois Burkhardt

Jeffrey Cook: Seeking Structure from 
Nature – Hungarian Organic Architecture, 
Peter Blundell Jones előszavával, 
Birkhäuser, Basel
Paola Giancalone: Andrastea (Mestre)
Paulgerd Jesberg: DBZ (Güterloh)
Charles Knevitt: Hungarian Rhapsody 
(London)
Jonathan Glancey: The Independent 
(London)
Paolo Portoghesi, Francois Burkhardt: 
Országépítő

Kiállítás: nemzetközi csoportos Wroclaw
Detmold, megnyitó: Anna-Maria Eifert-
Körnig
Kongälv
Velence, az építészeti biennáléval 
párhuzamosan rendezett nemzetközi 
organikus építészet 
Bologna, háború utáni templomépí-
tészet (bolognai diákok modellje: Paks)
Lengyel kiállítássorozat: KKE anyaga+MI, 
Poznan, 8 további helyszín, zárás: 1997 
Krakkó
Előadás: Poznan, London (Károly herceg 
fogadása), Kongälv

1997

London, Westminster Embankment, MI 
saját kiállítási pavilonja (részben Sir John 
Soane parafrázis)
Sepsiszentgyörgy, ravatalozó, megépült
Varsó, Magyar Kulturális Intézet 
átalakítási terve
Inverness, RIAS konferencia, 
meghívottak: Botta, Portzamparc, Kroll, 
M. I., találkozás David Lee-vel
Francia Építészeti Akadémia nagy 
aranyérme
Pompidou Centre építészeti 
rajzgyűjteménye M. I.-rajzokat vásárol
Douglas Cardinal látogatása
Izraeli találkozó Simcha Yom-Tov 
építésszel

Anthony Tischhauser: 
Architecture Today (London)
Edwin Heathcote: M. I. - The Wings of the 
Soul, Academy Editions, London
Edwin Heathcote – Ione Spens: Church 
Builders, Academy Editions, London
Dörte Uhlmann: Thesis (Bécs)
Sandra Orphanides szakdolgozat 
(Stockholm)

Izraeli kiállítássorozat tíz városban
Kiállítás: Rovaniemi, Oulu
Előadás: Tel Aviv, Bécs, Inverness

1998

Hannover, Demeter bemutató és 
kultúrközpont, 1998–1999 négy 
tervváltozat, sok helyszíni tárgyalás, 
munkatársak: Niels-Sonne Frederiksen, 
Manfred Hoffmann
Ungvár, szálloda
RIBA tiszteletbeli tagja
Dunaszerdahely díszpolgára

Oliver Bossiére: Twentieth Century Houses, 
Terrail, Párizs
Yuji Agematsu: Codex (Tokio)

Kiállítás: Trieszt, olasz katalógus Gillo 
Dorfles, Mauro Bertagnin, Vincenzo Broi 
írásaival
Előadás: Temesvár, Párizs

1999

Engen-Hegau, ökumenikus kápolna
Dunaszerdahely, főtéri épületek, 
megépültek
Nosza (Szerbia) r. kat. kápolna
Róma, a 12 millenniumi angyalkapu 
egyikének terve Portoghesi felkérésére

Edwin Heathcote: Monument Builders, 
Academy Editions, London
Lore Kelly: Architektur und Technik, (Svájc)
Agnieska Ozimek: Archivolta (Varsó)
Xu Maoyan: Worldarchitecture (London)

Kiállítás: Pozsony, szlovák katalógus, MI 
és Pásztor írásaival, szerk. Péter Pásztor
KKE 10 éves kiállítás bemutatása több 
szlovákiai és romániai városban

2000

Regensburg, családi ház
Thaiföld, családi ház
Újvidék, magyar mártírok emlékműve
Benevento városközpont meghívásos 
pályázat, találkozás Michael Graves-szel, 
Paolo Portoghesivel
MI Velencében

M. I.: Projekt (Pozsony)
M. I.: Bioarchitettura (Milano)
Eva Zamorska: Architektura+Biznes 
(Varsó)

Kiállítás: Velence építészeti biennálé, Új 
Atlantisz felé, kurátor Gerle János, angol-
olasz-magyar katalógus

2001

Alaszka, családi ház
Csíkszereda, r. kat templom megépült
Róma, lakótelepi parképítmények terve 
Portoghesi felkérésére
Marko Pogacnik és Douglas Cardinal 
találkozója M. I.-vel

Anthony Tischhauser: Bewegte Form, 
Prince Charles előszavával, Urachhaus, 
Stuttgart
David Pearson: New Organic Architecture, 
Gaia, London
Paolo Portoghesi: Abitare la Terra (Róma)
Pieter van der Ree: Organische 
Architektur, Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart
A. Weijenberg: Archidea (Hollandia)
Thomas Herzog – Julius Natterer szerk. 
Holzbauatlas II. Birkhäuser, Basel
Francois Burkhardt: Crossing (Milano)
Jonathan Glancey: The Story of 
Architecture, Norman Foster előszavával, 
Dorling Kindersley, London (magyarul 
is megjelent igen pontatlan adatokkal 
M. I.-ről)
Paolo Portoghesi: Il grandi architetti del 
novocento, Róma

2002

Kiállítás: Krakkó (KKE)
Aquila
M. I. és tíz-tíz magyar és olasz művész 
kiállítása, szervező: Szabó Győző és Nagy 
Maya, tizenkét olasz városban 2011-
ig: Capestarno, Macerata (megnyitó: 
Portoghesi), Milano, Bergamo (megnyitó: 
Burkhardt), Ascoli Picéno, Udine, Ancona
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1994

Dunaszerdahely, városközpont 
beépítése, megépült
Kolozsvár, református templom és 
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kompromittierte Moderne, Berlin-
Budapest
Brian Hanson: Perspectives on 
Architecture (London)
Edwin Heathcote: Church Building 
(London)
Ana Regina Chiarelli, Freno Vámossy, M. 
I.: Projeto (Sao Paolo)

Kiállítás: Kassa
Angliai kiállítássorozat: Leeds, 
Humberside, York
IFMA kiállítás, Dornach
Kiállítás és előadás: Róma, Bologna, 
Milano

1995

Dunaszerdahely, polgármesteri hiv. 
bővítés, megépült
Hannover EXPO 2000 meghívásos 
ötletpályázat
Vargyas református templom, megépült
Párizsi művészeti filmfesztivál díja a svéd 
M. I. filmnek
Angol és amerikai csoport látogatása
Peter Rix látogatása
Piranesi és Borges hatása M. I. műveire

M. I.: Resurgence (Forest Row)
Szegő György: 581 Architects 
in the World, Tokio

Kiállítás: Brighton

1996

Berlin-Köpenick, szálloda és 
konferenciaközpont
Kongälv, Waldorf tanárképző és 
kultúrközpont
Londoni utazás – Sir John Soane hatása 
MI műveire
A KKE millecentenáriumi kiállítása és 
konferenciája Budapest, Műegyetem, 
meghívott előadók: Paolo Portoghesi, 
Francois Burkhardt

Jeffrey Cook: Seeking Structure from 
Nature – Hungarian Organic Architecture, 
Peter Blundell Jones előszavával, 
Birkhäuser, Basel
Paola Giancalone: Andrastea (Mestre)
Paulgerd Jesberg: DBZ (Güterloh)
Charles Knevitt: Hungarian Rhapsody 
(London)
Jonathan Glancey: The Independent 
(London)
Paolo Portoghesi, Francois Burkhardt: 
Országépítő

Kiállítás: nemzetközi csoportos Wroclaw
Detmold, megnyitó: Anna-Maria Eifert-
Körnig
Kongälv
Velence, az építészeti biennáléval 
párhuzamosan rendezett nemzetközi 
organikus építészet 
Bologna, háború utáni templomépí-
tészet (bolognai diákok modellje: Paks)
Lengyel kiállítássorozat: KKE anyaga+MI, 
Poznan, 8 további helyszín, zárás: 1997 
Krakkó
Előadás: Poznan, London (Károly herceg 
fogadása), Kongälv

1997

London, Westminster Embankment, MI 
saját kiállítási pavilonja (részben Sir John 
Soane parafrázis)
Sepsiszentgyörgy, ravatalozó, megépült
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Inverness, RIAS konferencia, 
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Douglas Cardinal látogatása
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Anthony Tischhauser: 
Architecture Today (London)
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Soul, Academy Editions, London
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Előadás: Tel Aviv, Bécs, Inverness

1998
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Ungvár, szálloda
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Terrail, Párizs
Yuji Agematsu: Codex (Tokio)

Kiállítás: Trieszt, olasz katalógus Gillo 
Dorfles, Mauro Bertagnin, Vincenzo Broi 
írásaival
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Edwin Heathcote: Monument Builders, 
Academy Editions, London
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2000
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2003

A KKE Vándoriskolája és az elzászi 
Ecomusée közötti többéves kapcsolat 
kezdete, Marc Grodwohl látogatása, M. I. 
a nyári fesztivál díszvendége
Taposiris Magna, kopt templom terve
Nyári építészgyakorlat Sheffieldben 
(Csernyus Lőrinc, Salamin Ferenc)

Kiállítás: Amsterdam, az IFMA 
nemzetközi organikus építészeti 
kiállítása és konferenciája, szervező: 
Pieter van der Ree

2004

2004–2005 Makovecz-torony építése az 
elzászi Ecomusée-ban

Paulgerd Jesberg, Joachim Zimmer: 
Országépítő

Előadás: Cottbus (M. I. helyett Gerle 
János)

2005

Németországi utazás, Peter Hübner-
épületek meglátogatása
MI születésnapi köszöntőjén sok külföldi 
vendég, köztük Határ Győző

Architecture as Philosophy, szerk. Gerle 
János, Axel Menges, Stuttgart

Előadás: Stuttgart

2006

John L. Taylor látogatása a yorki egyetem 
tiszteletbeli doktori címe ügyében
2006–2009 Komárom, várrekonstrukció, 
első és második ütem, sok munkatárssal
Heidelberg, ló-abrak feldolgozó
Muzsla, Úr kútja
Csíkszereda, vasútállomás
Izmir, Zrínyi Ilona és Thököly Imre 
emlékműve, turistaközpont
Überlingen, NATURATA bővítése
Kolon, kilátó

M. I. előadásai, szervezőmunkája 
eredményképpen megalakul az Erdélyi 
Országépítő Kós Károly Egyesület

2007

Beregszász, katonai temető emlékműve Kiállítás és előadás: Nagyszeben
Szlovén építészek kongresszusának 
meghívott előadója M. I., Gerle János 
helyettesíti

2008

Bécs, kilátó Előadások a Székelyföldön

2009

Sepsiárkos, ravatalozó
Sepsiszentgyörgy, családi ház
Szováta, főtér rendezése, táncház, 
szabadtéri színpad
Zselíz, főtér rendezése

Pieter van der Ree, Karl-Dieter Bodack, 
Paul-Gerhard Reeh: Országépítő
Edwin Heathcote, Paolo Portoghesi: 
Országépítő

Kiállítás és előadás: Lucca, Pisano, 
szervező: Massimo Carli
Piliscsaba, a KKE és az IFMA nemzetközi 
konferenciája, meghívott előadók 
és hozzászólók: Karl-Dieter Bodack, 
Gregory Burgess, Roger Connah, Oldrich 
Hozman, Peter Hübner, Peter Blundell 
Jones, Péter Pásztor, Marko Pogacnik, 
Pieter van der Ree, Peter Rix, Marc 
Schepens

2010

La Sapienza egyetem díszdoktora
Backnang, Waldorf iskola és óvoda
Szentegyháza, unitárius templom
Tolvajostető, kápolna

Paolo Portoghesi, Francois Burkhardt: 
Országépítő

Kiállítás és előadás: Róma

2011

Luigi Alini, siracusai egyetem, látogatása
Juliet Kinchin, MOMA, New York (M. I. 
halála napjára megbeszélt) látogatása 
egy tervezett New York-i kiállítás 
ügyében

Kiállítás: Riga, szervező: Ilse Martinsone
Viterbo, szervező: Annalisa Laurenti
Velence, Accademia di belle arti, 
emlékkonferencia és kiállítás Makovecz 
Imre tiszteletére, szervező: Nagy Maya

2012

RIBA (London) megemlékezés, Edwin 
Heathcote, Gerle János

Gerle János: M&A, IFMA Newsletter 
(Berlin)

Dugny, középiskola meghívásos pályázat, 1992. • I. díj, munkatársak: Káldi János és a TRISKELL iroda
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