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ÖSSZEKÖTNI AZ EGET ÉS A FÖLDET 

A felújított Vigadó épületének megnyitója alkalmából a 
Magyar Művészeti Akadémia örökös tiszteletbeli elnöke, 
Makovecz Imre munkáiból a Makovecz Imre Alapítvánnyal 
együttműködve rendezett nagyszabású kiállítást. A kiállítás, 
amelynek kurátora Mezei Gábor belsőépítész, hatvan, a 
legfontosabb épületeinek fotóit bemutató tablón, grafiká-
kon és skicceken, maketteken, valamint filmeken keresztül 

mutatja be az életmű főbb állomásait. A tárlat hangsúlyos 
eleme a három és fél méteres modellel, rajzokkal és Péterfy 
László életnagyságú angyalszobraival bemutatott felső-krisz-
tinavárosi Szent Mihály-templom megvalósításra váró terve. 
Az ünnepélyes megnyitó március 14-én volt, az elhangzott 
köszöntőket az alábbiakban adjuk közre. A kiállítás szep-
tember 21-ig látogatható a Pesti Vigadó V. és VI. emeletén. 

Kedves Barátaim!
A Makovecz Imre Alapítvány nevében sze-
retettel köszöntöm minden vendégünket 
Makovecz Imre eddig talán legnagyobb lé-
legzetvételű kiállításának megnyitóján. És 
bár talán tényleg nem láthattuk munkássá-
gát az eddigiekben még soha ilyen terjede-
lemben, ilyen reprezentatív helyen, illetve 
kivitelezésben, de ennek az életműnek sú-
lyát, méretét mi sem jellemzi jobban annál, 
hogy még így sem beszélhetünk életmű-
kiállításról. Ahogy a kiállítás kurátora, Mezei 
Gábor barátom fogalmazott, ekkora volu-
men esetén csak arra törekedhetünk, hogy 
ennek a páratlan életműnek a csúcsteljesít-
ményeit kiemelve tágabb betekintést nyújt-
sunk abba, ami alig feldolgozható.

Magam és az Alapítvány nevében szeret-
nék köszönetet mondani elsőként a Magyar 

Művészeti Akadémiának és elnökének, Fe-
kete György barátomnak, amiért ezt a kiállí-
tást fontosnak, sőt, természetesnek tartották 
a Vigadó megnyitása alkalmából. Ez az 
Alapítvány részéről sem volt másként. Ala-
pítványunk fiatal, egyelőre szerény lehető-
ségekkel rendelkezik, de erején felül teljesít-
ve felépítette ezt a kiállítást. Szerénytelenség 
nélkül mondhatom, hogy nagy önbizalmat 
merítettünk ebből a munkából, és készen 
állunk további nagy feladatok végrehajtásá-
ra is. Szeretnék itt a köszönet hangján kitér-
ni arra a különleges tényre, hogy Magyaror-
szág kormánya a közelmúltban határozatot 
hozott Makovecz Imre életművének gondo-
zásáról. Nincs tudomásom arról, hogy ehhez 
hasonló döntést valaha is hozott volna en-
nek az országnak bármelyik kormánya. Kü-
lönösen ilyen gyorsan és ilyen átfogóan. 

En nek a határozatnak a végrehajtásában 
Alapítványunk komoly szerepet kapott. Bi-
zakodva várjuk a folytatást, tudjuk, mi a fel-
adatunk.

Végül szeretnék kiemelten köszönetet 
mondani Nagy Ervinnek. Hihetetlen hittel, 
kitartással, szorgalommal és alázattal dolgo-
zik a Szent Mihály-templom tervein. A temp-
lom bemutatása az ő munkája nélkül ilyen 
felemelő színvonalon nem lett volna lehet-
séges. Munkája nyomán olyan megdöb-
bentő hitelességgel jelenik meg előttünk a 
templom, hogy szinte úgy érezhetjük, csak 
arra vár, hogy belépjünk. Ne feledjük: a 
templom nem áll, és közös akaratunk, imánk 
és hitünk nélkül nem is fog. De állhat! Ehhez 
kell akaratunk, hitünk és imánk.

Köszönöm a figyelmet!
Szabó Marianne

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Három dologról szeretnék röviden szólni: 
a Vigadó épülete kapcsán a nemzeti építé-
szetről; a Makovecz-örökséggel kapcsola-
tos, minket terhelő felelősségről; az örök-
ség jövőjéről.

Nyelvében él a nemzet. Különösen igaz 
ez zenei és építészeti anyanyelvünkre. Mi-
után a 19. században építészeink a nyuga-
ti egyetemeken és műtermekben tanulta-
kat hazahozva általánossá tették itthon a 
magas építészeti kultúrát, a legjobbak saját 
nemzeti építészeti anyanyelvünk megal-
kotásán munkálkodtak. Ennek a törekvés-
nek egyik első példája ez a ház, Feszl Frigyes 
Pesti Vigadója, és igazi kiteljesedése a fo-
galomnak Lechner Ödön munkássága. Az 

idei Ybl-év kapcsán az UNESCO meglepte 
a magyar küldöttséget, mikor a Lechner-
centenárium méltó megünneplése felől 
érdeklődött. Talán nem köztudott, hogy a 
Lechner Társaság egyik alapítója Bartók Béla. 
Ősszel Párizsban járva megbizonyosodhat-
tam róla: Bartók az egységes emberi kultú-
rát a magyarral gyarapító egyetemes ér-
tékké vált. A Musée d’Orsay kiállításán már 
ő a hely- és korhatározó.

Nekünk, építészeknek van még mit ten-
nünk nemzeti építészetünk megismerte-
téséért. Egy nemzet akkor ad igazi értéket 
a világnak, ha önmagára találva, saját mű-
vészetét megteremtve gyarapítja azt. Az 
általános értékek itthoni alkalmazása elen-
gedhetetlen ugyan, de nem hoz létre nem-

zeti kulturális többletet. A tudás nyugati, a 
szív magyar, ez a meg oldás.

Az örökségről, felelősségünkről: „A meg-
történt és megtörténhetett volna kettős-
sége, a tettek és mulasztások helye ez” − írja 
Makovecz Imre.

Beszéljünk tehát a kortársak, a mi felelős-
ségünkről: hogyan gazdálkodunk az örök-
séggel, amit az építészzseni ránk hagyott?

A nagyvilág: megbecsüli, ismeri, díjakkal 
halmozta el, része lett az egyetemes építé-
szettörténetnek.

A nemzet: megbecsüli, házai az egész 
Kárpát-medencében jelen vannak, szemé-
lye legendássá vált. A kormány döntött tár gyi 
és szellemi öröksége védelméről, tegnapi 
nappal engem jelölve ki felelősként.
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Tisztelt Hölgyeim 
és Uraim, 
kedves Barátaink!
Ha festészeti kiállítást kellett volna meg-
nyitnom, nyugodtan mondhattam volna, 
hogy a képeket nézni kell, és nem beszélni 
róluk. Itt most azonban mégis szükséges 
néhány dolgot elmondanom, de ígérem, 
nem fogok túl sokat beszélni.

Apropó, beszéd. Makovecz soha nem 
be szélt többet a kelleténél, és nem emlék-
szem, hogy bármikor megírta volna, mindig 
rögtönözve, remekül. Én megírtam… Any-
nyit mindenképpen el kell mondanom, 
hogy ez az emlékkiállítás az életművet 
egészében kívánja bemutatni, de amit itt 

láthatunk, az az életmű töredéke. Némi 
betekintés a nagy egészbe, mert az életmű 
olyan hatalmas, mondhatnám, grandiózus, 
hogy még mi magunk sem ismerjük teljes 
egészében. Azok, akik már több mint egy 
éve foglalkoznak a hagyaték feldolgozásá-
val, találnak meglepetéseket, eddig isme-
retlen rajzokat.

Amikor először felmerült a kiállítás igénye, 
arra gondoltam, jó volna ezt a Műcsarnok-
ban megrendezni, hiszen ott sokkal több 
a hely, mint itt a Vigadóban, ennek az épü-
letnek páratlan szépségétől ha eltekintünk… 
de rá kellett jönnöm, hogy az életmű teljes 
bemutatása egyszerűen lehetetlen – és 
nem csak a mennyisége miatt.

Lehet majd könyvet megjelentetni sok kal 
több képpel; a szövegeivel – van szá mos; 
a róla szóló írásokkal – van renge teg. Mako-
vecz élő személyisége azonban nincs töb bé, 
holott az ÉLETMŰBEN, csupa nagy betűvel, 
talán legjelentősebb az a mindennapi te-
vékenység, ami a munka, a tervezés mellett 
nap mint nap történt, a munkatársakkal, 
tanítványokkal, vándoriskolásokkal, meg-
bízókkal, kivitelezőkkel, az általa oly nagyra 
becsült iparosokkal, főként az ácsok kal való 
személyes kapcsolatokat jelenti – no meg 
a közélettel – személyiségének le  nyűgöző 
kisugárzását, amely őt olyan pó tolhatatlan-
ná tette, hát ezt nagyon nehéz, sőt talán 
lehetetlen teljes valójában megidézni.

A főváros: szülővárosa azonban mind-
máig mostohán bánt vele. Míg Lechner 
Ödön, Kós Károly pazar épületei meghatá-
rozóak a városképben, Makovecz Imrének 
nincs jelentős épülete az ország szívében. 
Márpedig az az építészet, ami kőbe van 
vésve − a gondolat elillan.

Az egyház: jó szívvel segítettük a plébá-
niát, adtuk ajándékként Makovecz Imre fő 
műve, a gyermekkora helyszínén befeje-
zetlenül álló katolikus templom zseniális 
tervét, gondoskodva a megépítés anyagi 
lehetőségeiről is, de egy korábbi személyes 
sértődöttség máig akadályozza ennek 
megvalósulását. Türelemmel várunk. Előbb-
utóbb megoldódik ez az abszurd helyzet, 
és a keresztényi szeretet és megbocsátás 

legyőzi a kicsinyes bosszúállás kísértését. 
Ferenc pápa példája biztatás: lesz még ne-
künk Mindszentynk.

Az örökség jövőjéről: a főszerep a Ma-
kovecz Alapítványé: az örökség feldolgo-
zása, monográfia készítése, múzeum egy 
autentikus épületben.

Támogatás: mielőbb meg kell erősíteni 
az Alapítványt!

Templom: Az építés dráma − írja Mako-
vecz Imre. A dráma sajátossága pedig a 
megpróbáltatás, a lelkünket erősítő próba-
tételek. A félbehagyott templom, a romok 
háború utáni megaláztatása, a nyertes pá-
lyázati tervek katartikus újrakezdése, az 
akadályozó személyes bosszú az egyház 
részéről mind-mind drámai elemek.

Tavaly Barcelonában járva meglátogat-
tam Jordy Bonet-t, a templom vezető építé-
szét, aki megerősített abban a meggyőző-
désemben, hogy mint Barcelonában a 
Sag rada Familia, úgy ez a templom is fel-
építhető. A polgárháborúban annak a ter-
veit is elégették, a modelleket összetörték, 
a nemzet akaratából mára mégis áll. Mind 
az Alapítvány jövője, mind a templom 
megépítése szempontjából példaértékű a 
barcelonai Gaudí-örökség kezelése, mely 
mára a katalán nemzeti tudatnak is alap-
vető részévé vált.

Mezei Gábor művész úrral és tanítvá nya-
immal csendesen dolgozunk tovább, és 
reménykedünk. Jobb későn, mint soha.

Nagy Ervin
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A távozásával elvesztettük a biztonság-
érzetünket. Bármi történt – és az elmúlt 
évtizedekben nagyon nehéz éveink is vol-
tak úgy a közéletben, a politikában, mint a 
szakmában és persze személyes sorsunk-
ban is – bármi történt, bízhattunk abban, 
hogy Makovecz majd megoldja. Hogy soha 
ne adjuk fel, ne a nehézségekkel bajlódjunk, 
hanem azzal, hogy menjünk előre, meg 
kell csinálni!

Bármi, mondom, lett légyen szó terve-
zésről,  akadékoskodó partnerekről – volt 
elég; pénzről – soha igazán nem érdekelte 

– határidőkről, építésről, a hatalom packá-
zásairól, mozgalmakról, tanításról, az aka-
démiáról, bármi történt, számíthattunk rá, 
hogy ő majd megoldja.

Egyetlenegyszer, évtizedekkel ezelőtt 
mondta, hogy elege van, abbahagyja, ülni 
fogunk a diófa alatt és beszélgetünk. Mon-
danom sem kell, hogy ebből nem lett sem-
mi, változatlanul, hihetetlen intenzitással 
dolgozott élete utolsó napjáig.

Nekem személy szerint, negyvenévi 
közös munka és mély barátság után termé-
szetesen nagyon hiányzik, de nem csak ne-

kem, hanem nagyon sokaknak azok közül, 
akik ismerték, sőt talán az egész országnak.

Arra törekedtünk, hogy a varázslatot, sze-
retetreméltó és zseniális személyiséget, aki 
Makovecz Imre, valamiképpen megidéz-
zük. Talán sikerül – remélem, Imre elégedett.

Mielőtt azt mondom, a kiállítást megnyi-
tom, végezetül meg kell említenem két 
nevet: Csernyus Lőrinc és Makovecz Pál ál-
dozatos, hihetetlenül fontos tevékenysé ge 
nélkül ez a kiállítás nem jött volna létre. 
A kiállítást megnyitom.

Mezei Gábor

Tisztelt Miniszterelnök Úr,
Vendégeink, Kedves Akadémikustársaim, 

– és külön szeretném megszólítani 
a szeretett Makovecz családot! 
Hadd kezdjem kortársaink egyik legművel-
tebbjének szavaival Makovecz Imrére való 
emlékezéstemet. Néhány soros idézet egy 
levélből, amelyet Imre a walesi hercegtől 
kapott 1992-ben, miután a herceg Sevillá-
ban megtekintette a magyar pavilont. 
Nem azt akarom idézni, ahol kifejti, meny-
nyire tiszteli alkotótehetségét, milyen 
nagyra értékeli a munkáját. Ezek fontos 
szavak, és mind annyiunknak, akik tiszteljük 
és szeretjük Makoveczet, jóleső szavak. Az 
idézet, amit fontosnak tartok megosztani 
önökkel a levélből, a következő: „Úgy érzem 

– írja a herceg –, hogy a pavilon a józan 
gondolkodás őrtornya egy materialista és 
középszerű világ örvényében. Szimbóluma a 
hitnek, az összhangnak, és mindenekelőtt az 
igaz humanitásnak.” Aláírás: Charles

Mindkét megállapítása fontos, mert va-
lamit meg akart értetni ebből a nagyszerű 
zseniből. Az őrtorony útmutató, menedék, 
segítség a veszélybe jutottaknak, s ha va-
lamit emellett a hit, a harmónia és a huma-
nitás jelképének nevezünk, akkor általa a 
bennünk, a minden emberben meglévő 
legszentebb törekvésekhez kapunk példa-
képet. Ezek megismételhetetlen szavak, 
Makoveczre illenek rá: ő fogalmazta bele a 
héttornyos sevillai házba, és egy nagyszerű 
kortársunk felfedezte benne. 

Valamikor régen elneveztem Makoveczet 
Isten építészének. Szó sincs arról, hogy tet-
tem ezt azért, mert való ban sok templomot, 
földi lakhelyet épített Isten számára. Ez 
nem játszott szerepet abban, hogy ezzel a 

titulussal tiszteljem meg. Előttem azzal 
érdemelte ki ezt a címet, hogy minden épü-
letében jólélekkel megszállhat a Minden-
ható. Számomra reveláció, hogy egy Ma-
ko vecz-ház ba belépve valóságos, tehát 
megfogható, tárgyiasult mikrokozmoszba 
kerülünk: egy pillanatra felvillantja az örök-
kévalóságot. Hát persze, hogy ezt csak Isten 
építésze teheti. Ne csodálkozzunk tehát, ha 
házai nemcsak testi valóságunk, hanem a 
lélek otthonai is: az egész emberé. Beszél-
getéseinkből tudom, hogy ezt teszi azért, 
mert szerinte csak a teljes ember képes 
hordozni az isteni képmás méltóságát. 
Lépjenek be az általa épített bármelyik 
térbe. Csodálkoznék, ha valaki nem fogná 
fel, hogy az embernek egy ilyen épületbe 
formált megértése mennyire a velünk lévő 
isteninek, mennyire annak a szakralitásnak 
a megértése, amelyet mindannyian hor-
dunk. Mert szerinte a tér legyen méltó lé-
tezésünk befogadásához. 

Van az épületein egy főmotívum, amivel 
kapcsolatban egyetértettünk egymással 
abban, hogy munkássága eszmeiségét te-
kintve ez a motívum a legfontosabb. Arról 
van szó, hogy valamilyen formában szinte 
minden épületén, de lehet, hogy mindegyi-
ken, megjelennek az angyalok. A művész 
ugyanis általuk akarja reprezentálni, ami-
ben nagyon hisz: az Ég és a Föld megsza-
kítatlan összekapcsolódását, kifejezni velük 
létezésünk fontosságát. Makovecz épüle-
tein az angyalok jelenléte az égnek az em-
ber iránti tiszteletét bizonyítja, és nem 
utolsósorban a művész velük akarja közve-
títeni felénk minden házán keresztül Isten 
áldását. Ha pedig az angyalok felől nézem, 
azért találjuk őket a Makovecz-házakon, 

mert ha már a Földön kell lenniük, megvá-
logatják a helyet, ahol jól érezhetik magu-
kat. Az angyaloknak egy földi alkotás felé 
irányuló ilyen baráti gesztusával csak na-
gyon ritkán találkozhatunk a művészet 
történetében. És ezzel nem a művészt 
akarom minősíteni, hanem az angyalokat. 

Még egyet el kell mondanom a művé-
szetéről, amivel azt feszegetem, hogy hová 
tartozik, ki mondhatja magáénak Makovecz 
művészetét. A Makovecz-házakra mond-
jam azt, hogy magyar, hogy közép-európai, 
hogy európai? Mondhatnám, de én egyik 
jelzővel sem kívánom kisajátítani a művé-
szetét. Egyetlen jelző van, amit hozzá tudok 
kapcsolni, és ez magában foglalja, mégpe-
dig felerősítve, a felsoroltakat is. Azt kell 
mondanom, hogy Makovecz művészete 
egyetemes. Ami azt jelenti, hogy a hazai 
gyökerekből kibontakozó értékeket tette 
a világ számára közkinccsé. Ilyen értelem-
ben két magyar művészt említ a 20. szá-
zadból a nemzetközi irodalom: Bartók Bélát 
és Makovecz Imrét.

A művészet számunkra fontos, mert 
szeretjük az értékeket és az értékteremtést. 
Szeretjük azt, ami nemes, ami szakralitást 
hordoz és szakralitást közvetít. Makovecz 
Imre mindezt beteljesítette. Valóban méltó, 
hogy az általa megálmodott Magyar Mű-
vészeti Akadémia, amely hic et nunc lehe-
tőséget kap arra, hogy az egész ország 
művészetének és minden magyar művész 
számára otthont teremtsen, valóban méltó, 
hogy az akadémia ezt a művelő déstörténeti 
pillanatot Makovecz-kiállításá val kívánja 
reprezentálni. Ezekkel a gondolatokkal 
megnyitom a kiállítást.

Dávid Katalin 

…CONNECTING THE SKIES WITH THE 
EARTH… • GRAND EXHIBITION OF 
IMRE MAKOVECZ
A wide-ranging exhibition of the oeuvre of 
Imre Makovecz, founder and eternal honor-
ary president of the Hungarian Academy 
of Arts (MMA) is inaugurated in the re-
cently renewed and reopened Vigadó, the 
seat of MMA, on 17 March and can be vis-
ited for half a year. The title of the exhibition, 

"To Connect the Skies With the Earth", refers to 
Makovecz’s belief that this is the real adven-
ture and task of architecture. His works, 
plans, drawings and models as well as 
documentaries, photos and documents on 
his life are exhibited on the fifth and sixth 
floors of Vigado. A three-language cata-
logue is going to be published by MMA, in 
Hungarian, English and German languages.
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