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XVI. Benedek elődje, II. jános Pál pápa 
kinyilvánította, hogy az egyház igény-
li a művészetet. és feltette a kérdést: 
kell-e a művészetnek az egyház?

2011 július negyedikén hatvan világ-
hírű alkotó köszöntötte a hatvan éve 
pappá szentelt XVI. Benedek pápát 
Európa ke leti feléből jelen volt az észt 
Arvo Pärt zenéjével, Makovecz Imre 
megvalósult templomai képével, krisz-
tinavárosi tervezett temploma rajzával. 
A meghívott művészek köszöntése 
ugyan az éppen hivatalában lévő pá-
pának szólt, de ha nem is egyetemes 
érvénnyel, jelezte a szakrális értékek 
jelentőségének elismerését. XVI. Bene-
dek megnyitójában így fogalmazott: 

„Művészetetekkel ti magatok legyetek 
az emberiség számára a remény hírnö-
kei és tanúi.” Szólt arról, hogy a művé-
szeknek a csábító, képmutató szépség 
és létrehozója, az illetlenség, vétek és 
provokáció ellen védelmezőknek kell 
lenniük.

Makovecz Imre így idézte fel benyo-
másait: „A pápai esemény? Elküldtem 
három tablót a krisztinavárosi temp-
lomtervről. A reptéren kettőt összetörtek. 

Így egy tablót tudtam kiállítani. Erre egy 
helyi művészettörténész azt feliratozta: 
Ma kovecz Imre a barokkot és a cseh 
ku biz must hozta össze… 

Paolo Portoghesi anyaga remek volt. 
Renzo Piano hozta, amit tőle lehet kap-
ni. Mario Bot ta jó minőséggel, abszolút 
profi módon jelent meg. A többiek is. 
Összbenyomás? Zenei, irodalmi vonat-
kozásokkal – köztük Arvo Pärt remek 
zenéjével – megtörtént a kiállítás. 

Róma nagyszerű város. Akárhová né-
zel, nemcsak a Farnese palota, de min-
den gyönyörű, nem nyúltak bele a több 
évszázados világba a mai önmegvaló-
sítók. Ilyen az alaphangulat. Szűk utcák 
a városközpontban, öt méter széles utcá-
kon vendégteraszok, gyalogosok, autók, 
abszolút természetességgel. Ott időz-
tünk, a város marasztalt. 

•
Rómába utazása előtt, június 6-án 
Makovecz Imrét mint a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem piliscsabai campus 
együttesének építészeti megfogalma-
zóját, a Stephaneum épü le tének terve-
zőjét Piliscsaba Önkormányzata dísz-
polgári címmel tüntette ki. 

Előterjesztés 
Piliscsaba Díszpolgári címre (2011)

Előterjesztő: Piliscsaba-Klotildliget 
Községszépítő és Természetvédő 
Egye sület • Felterjesztett: Makovecz 
Imre, Kossuth-díjas építőművész
Indoklás: Piliscsabának az idén 76 éves 
Makovecz Imre jelentős ismertséget 
hozott. Az építész és ma már Ybl-díjas 
tanítványai egységes beépítési kon-
cepció szerint tervezték meg a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem klotild-
ligeti campu sát.

Makovecz Imre az egyetem terüle-
tén Szent István királyunkról elneve-
zett köz ponti épületet a Stephaneumot 
tervezte. Saját bevallása szerint élete 
egyik legjelentősebb munkájának 
tart ja. Az építés csak sok nehézség 
árán tudott befejeződni. A piliscsabaiak 
szeme láttára valósult meg 1997. és 
2002. évek között, és került felavatásra 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar jelen-
létében Orbán Viktor akkori miniszter-
elnök által.

Rangos és igen jelentős hazai és 
nemzetközi elismerések mellett, Ma-
kovecz Imre pont a Magyar Egyháztól 
nem kapta meg azt a tiszteletet, amit 
megérdemelt volna. A „dőlő” kupolák 
egyházi vezetők általi félreértelmezé-
se és pogány köntösbe helyezése el-
szomorítja a művészt, aki saját szavai 
szerint is felnyíló, az ég felé törekvő 
kupolákat tervezett. Az épület optimiz-
must és nem pesszimizmust sugároz.

Makovecz Imre megtervezte a cam-
pus templomát is, amely eddig sajnos 
még nem valósult meg.

Bár munkáit külföldi szakmai körök-
ben a kezdetektől elismerték, a sevillai 
világkiállításra tervezett magyar pavi-
lonja hozta meg számára a nemzet-
közi hírnevet. Ehhez járult hozzá ké-
sőbb a paksi katolikus templom, majd 
a Stephaneum.

Magyarországon és világszerte ka-
pott elismerések: 1969 Ybl Miklós-díj; 
1987 Ifjúsági díj; 1987 Amerikai építé-
szek Szövetségének tiszteletbeli tagja; 
1989 SzOT-díj; 1990 Kossuth-díj; 1992 
A Skót építésszövetség tiszteletbeli 
tagja; 1993 Dundee-i Egye tem díszdok-
tora; 1996 Magyar Örökség-díj; 1997 
francia építészeti Akadémia Nagy 
Aranyérme; 1998 A Brit építésszövet-
ség tiszteletbeli tagja; 1999 Steindl 
Imre-díj; 2001 corvin lánc kitüntetett-
je; 2003 Prima Primissima Díj.

Számos település csenger, Pető he-
nye, Dunaszerdahely, Sárospatak, Bu-
dapest XII. kerülete (Hegyvidék), Bu-
dapest XI. kerülete (újbuda), sőt zala 
megye adományozott számára dísz-
polgárságot.

Az Egyesület úgy gondolja, hogy 
Ma kovecz Imrét – kinek munkásságát 
már minden fórumon elismerték – 
mél  tán terjesztheti fel a Piliscsaba 
Díszpolgára címre.

makoVeCz imre római 
és Vatikáni útJáról

a pápai fogadás a sixtus-kápolnában (reuters)

Piliscsabának megtiszteltetés, hogy 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a 
területén működik az egyház és az 
állam valamennyi polgára javára.

Véleményünk, hogy a készülőben 
lévő építészeti értékeinkről szóló ren-
deletben szerepet kapnak az egyetem 
épületei is.

Kérjük Piliscsaba Nagyközség Ön-
kormányzatát arra, hogy a díszpolgá-
ri címet ismét hagyományosan a Klo-
tild-Napon adja át a díjazottnak sze-
mélyesen a Polgármester.

jelen előterjesztést az Egyesület 2011. 
február 24-i ülésén határozattal fogad-
ta el.

Az Egyesület nevében:

 csíky Gábor 
 Podmaniczky-díjas elnök

Piliscsaba-Klotildliget, 
2011. február 14.

A XVI. Benedek pápa által megnyitott 
tárlat szeptember 4-ig (hétfőtől pén-
tekig, 10 és 19 óra között) ingyenesen 
látogatható.  A hatvan művet – fest-
ményt, szobrot, építészeti alkotást, 
fényképet, irodalmi és zenei művet, 
filmet felvonultató kiállítás a VI. Pál 
teremben kapott helyet. A meghívott 
építészek: Mario Botta, David chipper-
field, Santiago calatrava, zaha Hadid, 
Makovecz Imre, Oscar Niemeyer, Ren-
zo Piano, Paolo Portoghesi. (A résztve-
vők köréről jelenleg csak töredékes 
információink vannak.)

(A villám-beszélgetést feljegyezte: 
Kőszeghy Attila)
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