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a 75 éVes makoVeCz Imre köszöntése

Megismételhetetlen percek.
Néhány napja köszöntöttük a het

venöt éves Kampis Miklóst, és máris 
újabb ünnepre készültünk.

A Kiscelli Múzeum templomtere a 
hely, amely nem nagyítás által mérhe
tetlen. Évszázadok egymásra vésett 
mintázataival, fraktálmódra határta
lan. Rokona a Makovecztereknek.

A hetvenöt éves Makovecz Imre 
köszöntése megtörtént. Alkalom volt 
arra, hogy a mérhető kor életművét 
rengeteg jelzővel felszerelt díszbe
szédek túlcukrozzák.

Ám itt nem működtek az ilyenféle 
gesztusok. A szűkkörűre szánt találko
zó néhány száz vendége szinte Fellini 
Nyolc és fél filmje kifehéredő képsorá
nak szereplőjévé vált. Évtizedes kap
csolatok átmosódtak az önmagunk
ban való számvetések és feloldozások 
pillanataiban. 

Bús Balázs polgármester a földi 
tör ténésekre rendezte a gondolatait. 

A Művészeti Akadémia és önma
ga részéről Fekete György egykori és 
mai szavaival építette fel az ő Mako
veczképét. Schmitt Pál köztársasági 
elnök barátként a konfliktusokat vál
laló embert formázta meg.

Lévai Anikó és a NATOprogram ja 
miatt külföldön tartózkodó Orbán 
Vik tor miniszterelnök köszöntő sorait 
Sunyovszky Szilvia olvasta fel. A teljes 
szöveget közreadjuk. Vándorainknak 
szóló halk üzenetben utalva a levél ki
egyensúlyozottságára mértéktartásá
ra és pontosságára.

A Kós Egyesülés tagjainak és ván
dorainak ajándéka a megépítésre vá
ró felsőkrisztinavárosi Ma kovecz
templom tervén látható an gyal, 
ame lyet Kun Éva formált meg majd' 
másfél méteres kerámiaszoborként.  

Nem feledkezhetünk meg az 
Egyesülés vándorainak kora délutáni 
előköszöntőjéről sem.
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Fent, szemközt és az előző oldalpáron: kovács pál felvételei
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