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Kun Éva keramikusművésznek nyílt kiál-
lítása 2018. október 13-án Veresegyhá-
zon, a Váci Mihály Művelődési Házban. 
A Ferenczy Noémi-díjas alkotót követke-
ző lapszámunkban külön is köszöntjük.

M a k o v e c z - e m l é k t á b l a
k o s z o r ú z á s a

Az építész egy Villányi úti épületben 
élt és alkotott, amelynek falán tábla is 
felhívja a figyelmet a ház egykori híres 
lakójára. A Villányi út 8. szám alatt élt 
és alkotott Makovecz Imre. A ház falán 
álló emléktáblát idén november 20-án 
is megkoszorúzták a Mester család-
tagjai, barátai, tanítványai és tisztelői.  
A Kós Károly Egyesülés részéről Zsig-
mond László tartott beszédet. „83 éve 
született Makovecz Imre építész. Őrá em-
lékezünk, és helyezzük el koszorúinkat az 
emléktábla alatt. Makovecz Imre a nem-
zet nagyjai közé tartozik. Egy gondolatot 
szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban.  
A Mester szemléletét, gondolkodását át-
hatotta a magyarság tudata, mondhatjuk 
úgy is, a magyar népszellem. Képességeit 
és szellemi iskoláit mind ebbe az irányba 
fordította, így egyre magasabb megisme-

résre jutott. Megismerte a forrást, ami-
ből aztán merített. Használta a nyelvet, 
mint ahogy mindenki, aki az anyanyelvét 
megtanulta. Ezt az anyanyelvet teljessé-
gében ismerte, a parasztművészet írá-
sos mintái, az építés szavai, a zene, az 
ének, a tánc mind együtt állt előtte. A 
szeretetet mint megismerő erőt élte át, 
pallérozta, és jutott egyre tovább. Ezek 
a gondolatok voltak építészetének is 
meghatározó alapjai. Ebből keletkezett a 
nyolcvanas években a faluházépítés. Bá-
tor tanácselnököket kerestek meg a nép-
művelési intézet munkatársaival, és segí-
tettek a helyi közösséget megszervezni. 
Így épült Zalaszentlászló, Bak, Jászapáti, 
Jászkisér és a többi település faluháza. 
Építészetét a tiszta gondolat, az egy-
szerűség jellemzi, de ahogy a forrás is 
formagazdag, a házak is megformáltak.  
Az esztétizáló szépség távol állt tőle. A 
formák, a tiszta szerkezetek alakították 
a teret célszerűen és magától értetődő-
en. Ezek alapján épült 1992-ben a sevillai 
pavilon. Világszerte ismerték és becsül-
ték, figyeltek arra, mit mond, és mit épít. 
Nem félt szólni az emberekhez. Előadá-
sokat tartott, bátorított mindenkit, aki 
tiszta forrást keresett. Kérlelhetetlen és 
szigorú volt azokkal, akik elfordultak a 
népszellemtől. Az idegen szívűeket os-
torozta és megnevezte. A tűz, ami benne 
égett, perzselő volt. Aki tisztátalan szán-
dékkal, pénz vagy hatalom miatt akart 
tőle valamit, felismerte és elzavarta. 
Ezért a politika tisztelte, de jobban félt 
tőle, mint amennyire tisztelte. Aki tisz-
tességes gondolattal kereste meg, annak 
házat rajzolt vagy segített. Így dolgozott 
szerte a Kárpát-medencében, Lendvá-
tól Dunaszerdahelyig, Zalaegerszegtől 
Csíkszeredáig. Így épültek a templomok, 
kápolnák, lakóházak, művelődési házak, 
és kezdődtek gyógyító folyamatok a 
városrehabilitációkban is. Az ezredfor-
duló után egyre több előadást tartott, 
és megjelentek írásai is összegyűjtve. A 
benne élő gondolatokat sokszor rajzok 
formájában jelenítette meg. Egy különös, 
ősi világot ismerhettünk meg így. 
Nemcsak házakat épített, hanem közös-
séget is. A hetvenes évek óta tanított, 

magán-mesteriskolát alapított. Fiatal 
építészek több generációjának segített 
közösséget létrehozni. A nyolcvanas évek-
ben a Makona Kisszövetkezet volt pallé-
rozódásunk színtere. 89-ben, a Kós Károly 
Egyesülés megalakulásával jött létre az 
Országépítő folyóirat és a Vándoriskola. 
A magyar organikus építészet egyfajta 
mozgalommá vált − jó értelemben −, és 
kialakult a hozzá való szerkezeti for-
ma is. Mindezek a mai napig működnek, 
igyekeznek tovább adni, amit a Mestertől 
kaptak és megtanultak. A 92-ben alapí-
tott Magyar Művészeti Akadémia ma már 
köztestületi formában működik. Hosszan 
sorolhatnánk még az elért eredményeket, 
de nem ez a fontos. Az a szellemi forrás a 
fontos, amit Makovecz Imre ránk hagyott. 
Abból kell minden nap meríteni a telepü-
lési rehabilitáció, a vidékfejlesztés, a fő-
építészi munka és minden életfolyamat 
számára. A szellemi frissesség, a megúju-
lás és a példamutatás szükséges az élő és 
éltető közösségek számára.
Isten éltesse Makovecz Imre szellemi-
ségét! Merítsünk erőt és bátorságot az 
általa megnyitott forrásból, hogy magyar 
közösségünk jobb és tisztább legyen. 
Ahogy a Mester mondta: …mert nem va-
gyunk alávalóbbak senkinél!”

P r o  A r c h i t e c t u r a  d í j

A magyar építészeti kultúra népszerű-
sítésében, a minőségi épített környezet 
létrehozásában, az építészeti értékek 
megóvásában és az építészeti szemlé-
letformálásban kifejtett tevékenysé-
gért adták át idén a Pro Architectura 
díjakat az Országházban. E neves díj-
ban részesült:
Erhardt Gábor a mádi Király dűlőn 
lévő műemléki védettségű kúria felújí-
tásáért, valamint egy borászat és egy 
vendégház kialakításáért;
Csóka Balázs építész pedig a Budajenőn 
lévő, 18. század végén épült, a skót ben-
cés rend uradalmához tartozó késő ba-
rokk magtárépület megmaradt részének 
közösségi épületté való alakításáért;

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Budakalász Város Önkormányzata a 
pilisi összefogásért és a Budakalászi 
Településképi Arculati Kézikönyvért 
(szerzők: Dénes Eszter, Dénes György, 
Kassai-Szoó Dominika, Kedves Zsófia, 
Lukács Péter);
Vikár András, Lukács István és Gál 
Árpád az Állomás utcai foghíjtelekre 
tervezett önkormányzati épületért;
Vámossy Ferenc, aki mintegy hatvan-
évnyi kutató- és oktatómunkája során 
generációk építészetről való gondolko-
dását formálta;
Nagy Csaba építész által vezetett 
Archi-Kon Kft. a Palatinus Strand épü-
letének átalakításáért és felújításáért;
Az Avant-Garde Építész Stúdió Kft. a 
főváros XXII. kerületében lévő piac és  
a hozzá kapcsolódó közösségi tér  
kialakításáért;
Berecz Tamás és Batári Attila a viza-
fogói Tours-i Szent Márton-plébánia-
templom átalakításáért;
Bugarszki Norbert közgazdász, a mo-
hácsi, cselevölgyi Szent Miklós vízi- és 
taposómalom tulajdonosa és építte-
tője, aki nemcsak az épületet állította 
helyre, de a vízügyi levéltárból kikuta-
tott adatok alapján a vízikereket és a 
korábbi három darab őrlőberendezés-
ből egyet újjá is építtetett;
Puskás András díszműbádogos a bu-
dapesti Zugligeti lóvasút állomásépüle-
tének teljes körű helyreállításáért.
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Hét alkotó lett a Nemzet Művésze 2018-
ban: Budai Ilona népdalénekes;  Fekete 
György belsőépítész; Kampis Miklós építő-
művész; Kunkovács László fotóművész, 
néprajzkutató; Lator László költő, mű-
fordító, esszéista; Orosz István grafikus-
művész, és Rófusz Ferenc animációsfilm-
rendező. A díjakat az MMA köztestület 
születésnapján, november 5-én, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia székházában, 
a Pesti Vigadó Dísztermében adta át 
Vashegyi György MMA-elnök és Kásler 
Miklós miniszter.

A közelmúltban elhunyt Balogh István épí-
tészeti rajzait és akvarelljeit tartalmazza a 
könyv, gazdag életművéből kiragadott né-
hány jellegzetes példát. A sikeres építészt, 
tehetséges grafikust és kedvelt egyetemi 
professzort tanítványa, Balogh Balázs (aki 
csak névrokonságban van a mesterrel) mu-
tatja be egy hosszú interjúban, amelyből 
megismerhetjük szakmai pályájának leg-
fontosabb állomásait, illetve az építészet, 
a rajz kapcsán megfogalmazott gondolata-
it. „Az építészet térbeli művészet. A teret 
azonban nem lehet ábrázolni, mivel üres 
és szinte megfoghatatlan. Amit ábrázol-
ni lehet, azok a teret határoló felületek, 
akár épülettömegről, akár belső térről van 
szó. Az épülettömeget a végtelen tér ve-
szi körül, ennek formáját tehát az épület 
felülete határozza meg. A belső teret is a 
felületek zárják körbe, ezért itt is a felüle-
tek ábrázolásával dolgozhatunk. Mi jellem-
zi a felületet? Az anyag, amely létrehozza 
őket. Az anyagok elhelyezése, toldása, 
összeszerkesztése rajzban ábrázolható és 
így ez a rajzolat egyúttal a teret is kifejezi” 
– olvasható a könyvben. A könyv döntő 
része azonban virtuóz és erőteljes rajzait 
tartalmazza, ami mögött egy érzékeny mű-
vész személyisége tapintható ki.  A kötet a 
kiadónál angol nyelven is elérhető.
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Megjelent  Ekler Dezső  új kötete, mely 
három évtized elméleti publicisztikájából 
ad válogatást. „Hogy az építészet nem-
csak házak, hanem terek alkotásáról is 
szól, közhely. De hogy ezeknek »tértör-
ténetük« van, és hogy a tereket is időben 
éljük át, már szokatlan gondolat.  Ekler 
Dezső olyan tér-idő világba vezeti be az 
olvasót, ami megszokott környezetünk 
rejtett dimenzióit tárja fel. Az írások té-
mája - Budapest városépítészeti kérdé-
seitől kezdve a szerző építészetelméleti 
fejtegetésein át korunk építészetének és 
néhány épületének elemzéséig  – rend-
kívül széles spektrumot fog át” – írja  
Meggyesi Tamás ajánlójában. 
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