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A rendszerváltás utáni szellemi káosz-
ban, úgy kilencvenegy körül kiderült 

– azt hiszem, Imre kimondta –, hogy 
nem volt rendszerváltás. Keményen, 
egye nesen kimond ta, hogy különbö-
ző dolgok voltak, privatizáció, küszkö-
dés, de a téglák belül voltak, a pártál-
lam gyakorlatilag megmaradt. Ő 
látta, hogy az államigazgatás nem 
fog ezzel a dologgal megküzdeni. Le-
het, hogy ő adott volna laufot Antall-
nak és másoknak, hogy egy-két évti-
zed alatt csináljanak más rendet, csak 
ugye nem volt erre egy-két évtized, 
mindössze négy év. Akkor ő összesze-
dett nyolc-tíz kiváló értelmiségit, írót, 
költőt, zeneszerzőt, építészt, iparmű-
vészt, képzőművészt, zeneművészt, 
zeneszerzőt, nép rajzost, mint egy 
rend kívül nívós baráti kört. Pontosan 
tud ta, hogy ezek nek az embereknek 
nyugodtan hátat fordíthat. Lehet, 
hogy nem mindenben értenek egyet 
vele, de az alapkérdésekben tökélete-
sen egyetértenek, és a kritikus pilla-
natokban nem fognak másképp meg-
nyilvánulni. Ma pont ellenkező a 
hely zet; tehetséges emberek né ha 
gaz emberek, ami szörnyű. 

Megalakult a Magyar Művészeti 
Aka démia, és ezt megtudták a Tudo-
mányos Akadémián, azon a Tudomá-
nyos Akadémián, ahol 1949-ig bent 
volt a művészet. 49-ben paterolták ki 
a művészeteket, és maradt a Zenetör-
téneti Intézet meg az Irodalomtörté-
neti Intézet, de nem mint művészet, 
hanem mint a róla szóló írásos és ver-
bális le nyomatok. Akkor Imre megcsi-
nálta ezt a baráti kört, huszonheten 
voltak, aztán évről évre többen lettek, 
összeadták a pénzt, amiből a Kecs ke 

utcai szent hely (az az ingatlanrész, 
ami ott klubként működött és fog 
működni ezután is) megépült. Akkor 
Kosári Domokos, az Akadémia akkori 
elnöke meghívta Makoveczet, és azt 
mondta, hogy ha megszünteti ezt az 
akadémiát, ha nem jegyzik be bírósá-
gon és egyebek, akkor őt fölveszik a 
Magyar Tudományos Akadémia tag-
jai közé, és akkor megvan a kellő elég-
tétel. Hát ha valakinél, nála rosszul 
számítottak. Ő legendásan goromba 
és triviális kiszólással küldte el a házi-
gazdát oda, ahová ilyenkor küldeni 
szokták a férfiak a férfiakat. Az MTA 
erre azonnal létrehozta a Széchenyi 
Művészeti Akadémiát, mert világos 
volt, hogy odaát olyan szellemi szer-
veződés jön létre, amit (állami költség-
vetéssel és infrastruktúrával) azon nal 
ellenpontozni kell. Így kezdett a két 
szervezet működni, a Széchenyi Aka-
démia társult intézményként az MTA 
költségvetésén belül; elnöke tagja az 
MTA elnökségének. Inkább a szemé-
lyek, semmint a szervezetek között 
estek pengeváltások. Annyi esze az 
MTA-nak is volt, hogy ne húzzon ujjat 
olyanokkal, mint Gyurkovics, Csoóri, 
Nemeskürty vagy Schrammel … eny-
nyi név elég most. Úgyhogy ez a két 
szervezet szép párhuzamosan ment. 
2000 körül történt egy próbálkozás, 
hogy a Magyar Művészeti Akadémia 
valamiképpen kilépjen az egyesületi 
jogállásból, és készült egy törvényter-
vezet, aminek az utolsó ajánlata az 
volt, hogy úgy legyen akadé mia, köz-
testületként, állami akadémiaként, 
hogy szűnjön meg, nullázódjanak le 
a tagsági viszonyok, és az illetékes 
köztársasági elnök – nem is fontos, 

hogy ki volt akkor – válassza ki az aka-
démikusokat. Abban az időben a köz-
társasági elnök nem volt abban a 
helyzetben, hogy szabadon válasz-
szon, hanem olyan kiegyenlítő lépé-
seket kellett volna tennie, amelyek a 
stiláris harcokat, emberi küzdelmeket, 
helyezkedéseket, kényszereket és jel-
lemtelenségeket mind bevitte volna 
az Akadémiára. Mindkét akadémiai 
elnök azt mondta, hogy köszöni szé-
pen, ebből nem kér, én ezzel nem, én 
azzal nem, hát a szokásos dolog, de 
jó oka volt, mert mond juk Gyurkovics 
Tibort Konrád Györggyel összeen-
gedni… 

Teltek-múltak az évek, a kulturális 
közéletben pártoktól és irányzatoktól 
függetlenül nyilvánvaló lett, hogy a 
magyar kultúra és művészet legran-
gosabb képviselői nem akarnak a 
meg lévő társadalmi szervezetekbe, 
egyesületekbe, szövet ségekbe, ka-
marákba, céhekbe, szakszervezetek-
be illeszkedni. A mindenkori állam-
igazgatásnak nincs olyan partnere, 
aki hez biztonsággal fordulhatna jel-
zésekért, tanácsokért, adatokért és 
elképzelésekért, amiket a magyar ál-
lamélet előbbre vitelében felhasznál-
hatna. A figyelem ekkor fordult újra a 
Művészeti Akadémia felé, és elkezdő-
dött egy törvény tervezet kidolgozá-
sa. Ennek a munkának két kulcsfigu-
rája volt, Makovecz Imre és az a 
főtitkár, akit Kovács Flóriánnak hívtak, 
és aki ennek a folyamatnak legendás 
alakja volt, ő gondozta az egész Aka-
démiát, szervezte a személyes kap-
csolatokat, akkor még csütör töki, ma 
szerdai találkozókat, tartotta össze a 
teljes testületet. Amikor aztán olyan 
fokra jutott a dolog, felhatalmazást 
kaptam Makovecz Im rétől az új mi-
niszterelnökkel, a régi-új miniszterel-
nökkel, Orbán Viktorral folytatandó 
tárgyalásokra arról, hogy mi lehetne 
a feladata egy akadémiának, mit le-
hetne vele csinálni és hogy lehetnénk 
partnerek egy hosszú távú magyar 
kulturális stratégia kidolgozásában. 

Minden lépésről – akkor én már na-
gyon sokat tartózkodtam a Kecske 
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utcában, az irodám alatta volt Imréé-
nek, szinte naponta felmentem hozzá 
és elmondtam, milyen minisztérium-
ban milyen miniszterrel, államtitkár-
ral, gazdasági szakemberrel tárgyal-
tam a lehetőségekről és tennivalókról. 
Imrével sokat beszélgettünk erről, bi-
zalmas volt és szeretetteljes … a ke-
ménységét és nyerseségét mindig 
megtiszteltetésnek vettem, egy idő 
után rájöttem, hogy akivel kedves, 
mézesmázos és toleráns, az őt nem 
érdekli. Nagyon szép emlékeim van-
nak, és hogy megint ugorjak egy óri-
ásit, négy nappal a halála előtt fönt 
dolgozott a szobájában. A4-es lapok 
voltak előtte, szárnyakat, angyalszár-
nyakat rajzolt. Ő nem csak a templo-
main, hanem másutt is nagyon érde-
kesen megszerkesztett, a biológiai 
szárnyhoz már nem is hasonlító, ha-
nem inkább a repülést szimbolizáló 
szárnyakat csinált. Akkor is szárnya-
kat rajzolt, és beszóltam az ajtón: Imre, 
el kéne mondanom néhány dolgot… – 
rám nézett, és azt mondta: Gyurka, 
csak a végét mondd… És akkor el-
mondtam, hogy …itt voltam, lerögzí-
tettük, ott voltam, megbeszéltük, itt 
voltam, nem sikerült, két hét múlva újra 
kezdjük. Láttam, hogy teljesen más-
hol van. Udvariasságból, szeretetből 
végighallgatja ezt a dolgot, de ez már 
nem az ő problémája. Ő már más di-
menziókban gondolkodik. Sem mi 
misztikus dologra nem gondolok, 
csak arra, hogy aki ilyen elké pesztő 
módon tudta egész életében, hogy 
mit mond, és annak mi lesz a követ-
kezménye, most mit csinál és az hogy 
fog hatni, az pontosan tudta, hogy 
amit én mondok, annak abban a pil-
lanatban az ő szempontjából már mi 
a jelentősége, és az, hogy nem vitat-
kozott és nem utasított és nem írt elő 
semmit és nem kért jegyzőkönyvet 
és egy csomó mindent, az a bizalom 
jele volt, hogy ez a dolog jó kezekben 
van, mert… valószínűleg azért van jó 
kezekben, mert voltam államigazga-
tó is, meg tervezőként elég racionális 
vagyok… talán ezért merte ezt az 
egész dolgot rám bízni. Őt meghalad-

ni nem lehet. Olyan elnöke nem lesz a 
Magyar Művészeti Akadémiának, 
mint ő. Mi most már hivatalban dol-
gozunk, nekünk főtitkárunk, titká-
runk, főosztályvezetőink, osztályve-
zetőink vannak, nekünk gépkocsink 
lesz és sofőrünk lesz… Ez egyrészt 
neki köszönhető, másrészt az ő vilá-
gán mindig kívül volt az ilyesmi. Ő en-
nél sokkal egyszerűbben, sokkal ter-
mészetesebben, lelkibben intézte el 
a dolgokat. Most mást kell csinálni, 
de egy biztos: Imrének lesz szobra a 
Vigadóban; a főhelyen lesznek a dol-
gai; az Akadémia első igazán nagy ak-
ciója egy hatalmas Makovecz-kiállítás 
kell hogy legyen. A jelenléte minden-
nél fontosabb lesz ebben a házban, 
hogy az előbb lefestett egész hivatali 
életet mindig az ő szelleme hassa át. 

Órákat tudtunk beszélgetni az aka-
démián húszan-harmincan olyan dol-
gokról, amik nélküle nagyon okos 
em bereknek sem jutott volna eszük-
be soha. Ezt meg kell őrizni, és az én 
három évem alatt próbálok olyan kö-
rülményeket teremteni, hogy ez való-
ban megvalósuljon. 

Ahogy Imre kiválasztotta azokat az 
embereket, akikre alapozott, ezt ne-
kem is meg kell tennem. 

A Magyar Művészeti Akadémián 
úgy kell majd Makovecz Imrére emlé-
kezni, ahogy a Magyar Tudományos 
Akadémián Széchenyi Istvánra emlé-
keznek. Imre életében voltak hatal-
mas, döntő pillanatok, és ő mindig jól 
választott. 

Apám református lelkész volt; ő 
mondta egyszer, hogy az embernek 
van naponta tíz-tizenöt döntése, de 
az életében csak négy-öt van. Amikor 
eldönti, hogy lesz-e gyereke, vagy 
nem; hogy hívő lesz, vagy sem; hogy 
érdeklik-e mások saját magán kívül, 
tehát hogy a világot akarja magához 
hasonítani, vagy ő szeretne beleépül-
ni a világba, hogy általa jobb legyen, 
és aki tisztázza a viszonyát a születés-
hez meg a halálhoz. Tehát aki tudja, 
hogy nem a magunk szándékából, 
sőt nem is a szüleink szándékából let-
tünk. Mert a genetikánk meghatáro-

zóit maga az Úristen adta, és nem 
magunk termeltük ki, mint a reggelit, 
a vajas kenyeret vagy a meghámo-
zott almát, … és viszonyunk van a 
másik világhoz, ahol el kell számolni, 
nem tudjuk hogy hogyan. Úgy gon-
doljuk, hogy az Úristen ül egy trónon. 
Biztosan nem úgy van, de valószínű, 
hogy egyszer meg fogják kérdezni: 
én neked ezt meg ezt a képességet ad-
tam, el tudsz-e számolni vele? – és Imre 
gondolkodásában és mozdulataiban 
benne volt ez az állandó elszámolási 
kényszer. Lélegzetelállító módon tu-
dott otthagyni társaságot és visszaül-
ni az asztalához és folytatni a munká-
ját, mert bent volt neki egy ilyen ütés, 
valaki megkopogtatta: most neked 
nincs arra időd, hogy három hülyével 
vitatkozz valami lényegtelen kérdé-
sen… 

Az pedig külön nagyszerű do log, 
hogy tanítványokat választott, és jó 
érzékkel tudta kiválasztani azokat, 
akik erre a gondolkodásra érzéke-
nyek, még ha más színvonalon is, 
mert a tehetséges ember önző, ha 
vonakodik tanítani. 

Imre nagyszerű tanár volt. Érzésem 
szerint a következő évtizedekben fog 
kiderülni, hogy mekkora hatása volt. 

Most mondok egy negatívumot. 
Azért érdekes, mert Imrét életében is, 
és ezután is sokszor fogják támadni 
azért, hogy a terei túlságosan nagyok, 
tágasak, kifűthetetlenek; hogy lehet-
nének szolidabbak is, hogy miért dí-
szesek. Nem díszesek. Az ő formái je-
lek, csak nem értjük őket, vagy nem 
akarjuk megérteni, vagy nem tanít-
juk meg, hogy megértsék őket. Gon-
doljuk meg: minden teljesítményt le-
het utólag értékelni a saját szánk íze 
szerint, de az igazi történész, az igazi 
művészettörténész az, aki a teljesít-
ményt abba az időbe és abba a kö-
zegbe helyezi vissza, amelyben szü-
letett. Könnyű ma rámondani jópár 
autóra, hogy miért fogyasz tott tizen-
nyolc litert. Azért fogyasztott tizen-
nyolc litert, mert az akkori huszonöt-
höz képest fogyasztott tizennyolcat, 
és ez hihetetlen teljesítmény. Imre 
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érdekli. Nagyon szép emlékeim van-
nak, és hogy megint ugorjak egy óri-
ásit, négy nappal a halála előtt fönt 
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nyakat rajzolt. Ő nem csak a templo-
main, hanem másutt is nagyon érde-
kesen megszerkesztett, a biológiai 
szárnyhoz már nem is hasonlító, ha-
nem inkább a repülést szimbolizáló 
szárnyakat csinált. Akkor is szárnya-
kat rajzolt, és beszóltam az ajtón: Imre, 
el kéne mondanom néhány dolgot… – 
rám nézett, és azt mondta: Gyurka, 
csak a végét mondd… És akkor el-
mondtam, hogy …itt voltam, lerögzí-
tettük, ott voltam, megbeszéltük, itt 
voltam, nem sikerült, két hét múlva újra 
kezdjük. Láttam, hogy teljesen más-
hol van. Udvariasságból, szeretetből 
végighallgatja ezt a dolgot, de ez már 
nem az ő problémája. Ő már más di-
menziókban gondolkodik. Sem mi 
misztikus dologra nem gondolok, 
csak arra, hogy aki ilyen elké pesztő 
módon tudta egész életében, hogy 
mit mond, és annak mi lesz a követ-
kezménye, most mit csinál és az hogy 
fog hatni, az pontosan tudta, hogy 
amit én mondok, annak abban a pil-
lanatban az ő szempontjából már mi 
a jelentősége, és az, hogy nem vitat-
kozott és nem utasított és nem írt elő 
semmit és nem kért jegyzőkönyvet 
és egy csomó mindent, az a bizalom 
jele volt, hogy ez a dolog jó kezekben 
van, mert… valószínűleg azért van jó 
kezekben, mert voltam államigazga-
tó is, meg tervezőként elég racionális 
vagyok… talán ezért merte ezt az 
egész dolgot rám bízni. Őt meghalad-

ni nem lehet. Olyan elnöke nem lesz a 
Magyar Művészeti Akadémiának, 
mint ő. Mi most már hivatalban dol-
gozunk, nekünk főtitkárunk, titká-
runk, főosztályvezetőink, osztályve-
zetőink vannak, nekünk gépkocsink 
lesz és sofőrünk lesz… Ez egyrészt 
neki köszönhető, másrészt az ő vilá-
gán mindig kívül volt az ilyesmi. Ő en-
nél sokkal egyszerűbben, sokkal ter-
mészetesebben, lelkibben intézte el 
a dolgokat. Most mást kell csinálni, 
de egy biztos: Imrének lesz szobra a 
Vigadóban; a főhelyen lesznek a dol-
gai; az Akadémia első igazán nagy ak-
ciója egy hatalmas Makovecz-kiállítás 
kell hogy legyen. A jelenléte minden-
nél fontosabb lesz ebben a házban, 
hogy az előbb lefestett egész hivatali 
életet mindig az ő szelleme hassa át. 

Órákat tudtunk beszélgetni az aka-
démián húszan-harmincan olyan dol-
gokról, amik nélküle nagyon okos 
em bereknek sem jutott volna eszük-
be soha. Ezt meg kell őrizni, és az én 
három évem alatt próbálok olyan kö-
rülményeket teremteni, hogy ez való-
ban megvalósuljon. 

Ahogy Imre kiválasztotta azokat az 
embereket, akikre alapozott, ezt ne-
kem is meg kell tennem. 

A Magyar Művészeti Akadémián 
úgy kell majd Makovecz Imrére emlé-
kezni, ahogy a Magyar Tudományos 
Akadémián Széchenyi Istvánra emlé-
keznek. Imre életében voltak hatal-
mas, döntő pillanatok, és ő mindig jól 
választott. 

Apám református lelkész volt; ő 
mondta egyszer, hogy az embernek 
van naponta tíz-tizenöt döntése, de 
az életében csak négy-öt van. Amikor 
eldönti, hogy lesz-e gyereke, vagy 
nem; hogy hívő lesz, vagy sem; hogy 
érdeklik-e mások saját magán kívül, 
tehát hogy a világot akarja magához 
hasonítani, vagy ő szeretne beleépül-
ni a világba, hogy általa jobb legyen, 
és aki tisztázza a viszonyát a születés-
hez meg a halálhoz. Tehát aki tudja, 
hogy nem a magunk szándékából, 
sőt nem is a szüleink szándékából let-
tünk. Mert a genetikánk meghatáro-

zóit maga az Úristen adta, és nem 
magunk termeltük ki, mint a reggelit, 
a vajas kenyeret vagy a meghámo-
zott almát, … és viszonyunk van a 
másik világhoz, ahol el kell számolni, 
nem tudjuk hogy hogyan. Úgy gon-
doljuk, hogy az Úristen ül egy trónon. 
Biztosan nem úgy van, de valószínű, 
hogy egyszer meg fogják kérdezni: 
én neked ezt meg ezt a képességet ad-
tam, el tudsz-e számolni vele? – és Imre 
gondolkodásában és mozdulataiban 
benne volt ez az állandó elszámolási 
kényszer. Lélegzetelállító módon tu-
dott otthagyni társaságot és visszaül-
ni az asztalához és folytatni a munká-
ját, mert bent volt neki egy ilyen ütés, 
valaki megkopogtatta: most neked 
nincs arra időd, hogy három hülyével 
vitatkozz valami lényegtelen kérdé-
sen… 

Az pedig külön nagyszerű do log, 
hogy tanítványokat választott, és jó 
érzékkel tudta kiválasztani azokat, 
akik erre a gondolkodásra érzéke-
nyek, még ha más színvonalon is, 
mert a tehetséges ember önző, ha 
vonakodik tanítani. 

Imre nagyszerű tanár volt. Érzésem 
szerint a következő évtizedekben fog 
kiderülni, hogy mekkora hatása volt. 

Most mondok egy negatívumot. 
Azért érdekes, mert Imrét életében is, 
és ezután is sokszor fogják támadni 
azért, hogy a terei túlságosan nagyok, 
tágasak, kifűthetetlenek; hogy lehet-
nének szolidabbak is, hogy miért dí-
szesek. Nem díszesek. Az ő formái je-
lek, csak nem értjük őket, vagy nem 
akarjuk megérteni, vagy nem tanít-
juk meg, hogy megértsék őket. Gon-
doljuk meg: minden teljesítményt le-
het utólag értékelni a saját szánk íze 
szerint, de az igazi történész, az igazi 
művészettörténész az, aki a teljesít-
ményt abba az időbe és abba a kö-
zegbe helyezi vissza, amelyben szü-
letett. Könnyű ma rámondani jópár 
autóra, hogy miért fogyasz tott tizen-
nyolc litert. Azért fogyasztott tizen-
nyolc litert, mert az akkori huszonöt-
höz képest fogyasztott tizennyolcat, 
és ez hihetetlen teljesítmény. Imre 
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terei is ilyenek, mert a házgyári idő-
szakban születtek. 

Imre azt szerette volna, hogy a pa-
nelodúk helyett lélegzetet lehessen 
venni egy belső térben. És természe-
tes, hogy ezek a terek templomok te-
rei, vagy faluházak, közösségi házak 
terei voltak; hogy kijönni az egérlyuk-
ból, és lélegzeni egy nagyot; fölnézni, 
és legeltetni a szemet egy templom-
ban a dolgokon – mondom én, pro-
testáns, akinek az egész egyházépíté-
szete a puritanizmuson alapul… 

Vizuális élmény nélkül nem lehet 
élni. Az egyházi szertartásoknak is 
megvan a maguk monotóniája, a ma-
guk állandó ismétlése; hogy százhet-
venkilencszer hallom ugyanazt a tör-
ténetet és éneklem el ugyanazt az 
éne ket, és vannak nagyon rossz szent-
beszédek, felkészületlen papok és fél-
reéneklők. És akkor a szemnek vala-
hol járnia kell, és ezt kitűnő magyar 
építészek nagyon jól tudták, hogy 
egy színes üvegablak, egy jellegzetes 
forma, valamilyen ritmizálás a térszer-
kezetben egy ilyen turistaút a szem-
nek. Ezt nagyon tudta Imre, és mér-
téktartóan csinálta.

 Zalaegerszeg mellett hat kilomé-
terrel van a Bak nevű falu. Az ottani 
művelődési ház puritán, meszelt, tag-
baszakadt. Másutt teljesen mások 
vol tak az igények. A siófoki templom-
ban szolgáló papok elmondják, hogy 
a turisták számára micsoda reveláció 
az épület. Akik hozzá vannak szokva 
a víztoronyhoz a főtéren, vagy a tí-
pusépületekhez, a lakótelepekhez, és 
arra számítanak, hogy itt valamikor a 
XIX-XX. század körül épült valami tég-
latemplom, és bemennek ebbe a fan-
tasztikus térbe, azok már nem nyara-
lóhelyen vannak. Akkor az Úristennek 
az előszobájában vannak, a menny-
ország leköltözik oda egy órára, és ta-

lán ha ott imádkozik egyet, vagy visz-
szagondol az eltávozott szüleire, vagy 
a meghalt gyerekére, akkor ott törté-
nik valami. 

Imre jelentősége ebből a szempont-
ból csak részben építészeti természe-
tű, mert jelenléte a magyar közélet-
ben szellemi minőség, s ne künk ezt a 
szellemiséget őriznünk kell és állan-
dóan fel kell tudnunk mutatni. 

Imrét nem lehet besorolni. Ő nem 
átlagfutballista, hanem ő az, aki a leg-
több gólt rúgta a világon, vagy a leg-
több hátraollózást csinálta, vagy aki 
legnagyobb hatással volt az edzőkre, 
mint játékos. Teljesen más kategória, 
és ezt minden szentté avatási szán-
dék nélkül mondom, mert vannak 
csinált zsenik (a magyar kulturális élet-
ben nagyon sok ilyet találunk, szí-
nészben, festőben, politikusban, bár-
miben), és vannak született zsenik. 
Minden tisztességes értelmiséginek, 
és Magyarországon különösen, az a 
dolga, hogy ezeket ismerje föl, ezeket 
tudja a maguk helyére tenni, és a kul-
tusz, ami a nyomukban születik, ne 
ócska, szombat délutáni imádat le-
gyen, hanem az a tudat, hogy hihe-
tetlen szerencsénk, hogy egy idő ben 
élhettünk vele. Hogy jelen volt, fon-
tos volt; voltak és lesznek nemzedé-
kek, amelyek ezt a közvetlen napi ta-
lálkozást, kézfogást, kalapemelést, 
együtt ebédelést vagy véres vitákat 
nem tudták átélni. 

Ha leszűkítem a saját életemre: ír-
tam könyveket, alapítottam tanszé-
ket, utaztam és van saját belsőépítész 
munkásságom is; nem ezeket tartom 
ma fontosnak, hanem azt, hogy a 
dolgok az én három évi akadémiai el-
nökségem alatt Makovecz Imréhez 
méltó módon  alakuljanak.

(a Somogyi Rudolf és Zajti Ferenc által 
készített interjú szerkesztett részlete)
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Az Országépítő szerkesztőinek kéré-
sére megpróbálom röviden összefog-
lalni a Magyar Művészeti Akadémia 
létrejöttének főbb kezdeti lépéseit.

1991 elején megkeresett Gyurkovics 
Tibor, hogy kellene tenni valamit a 
magyar kultúra érdekében, mert lát-
ható, hogy hiába volt rendszerváltás, 
nem akarnak menni a dolgok, sőt a 
kultúra is bele süllyed a napi politika 
útvesztőibe. Én úgy jellemeztem a le-
hetőségeket, hogy új kulturális épít-
kezéshez új intézmények és új szer-
kesztés kell. Ebben egyetér tettünk 
Tiborral, és oda jutottunk, hogy a ma-
gyar kulturális területnek van egy 
nagy, a Rákosi-rendszerből örökölt 
adós sága; a művészetet kiirtották a 

sztálini átszervezésen átesett Magyar 
Tudományos Akadémiá ról. A feladat 
tehát: létrehozni egy független mű-
vészeti akadémiát. Felírtuk az alapí-
tásra méltó neveket, és összehívtunk 
egy, az alakulást előkészítő megbe-
szélést. Az ülésen többek között jelen 
volt Supka Magdolna, Balas sa Sándor, 
Sza konyi Károly, Csoóri Sándor, Zelnik 
József, Krisár Miklós (titkár), Gyurko-
vics Tibor, Bertha Bul csu, Gerzson Pál, 
Somogyi József, Schram mel Imre és a 
fényben Makovecz Imre.

A szervezés közben sajnos kialakult 
egy terméketlen vita is az MTA akkori 
elnökével. Többen megtudták, hogy 
mit akarunk, és megkeresték Kosáry 
Domokost, hogy nem lesz ez így jó, 

A Magyar 
Művészeti Akadémia 
megalakulása

Zelnik József

ha mindenféle akadémiák alakulgat-
nak. Kellene tenni valamit. Kosáry ösz-
szehívta balatoni telkére egyebek 
mel lett Konrád Györgyöt, Csoóri Sán-
dort és Mészöly Miklóst, hogy beszél-
jék meg a dolgot. Nem jutottak mesz-
szire, mert nem alakult ki egyetértés 
abban, hogy szóljanak-e nekünk, 
hogy álljunk le, és adjuk át a szerve-
zést másoknak. Abban maradtak, 
hogy Kosáry majd beszél Makovecz 
Imrével. Magához kérette Imrét, és 
mint az elefánt a porcelánboltban, fel-
ajánlotta neki, hogy fölveszik a Ma-
gyar Tudományos Akadémiába, ha 
abbahagyja a másik akadémia szer-
vezését. Gondolhatják, hogy Mako-
vecz mit mondott erre…

Ezen túl mi különösebben nem vi-
tatkoztunk, hanem építettük az új 
aka démia szervezetét. El is érkeztünk 
a legfontosabb kérdéshez, hogy ki le-
gyen az elnök. Gyurkovics Tiborral is-
mét összeülve meditáltunk a lehető-
ségeken. Nem akármilyen döntés 
előtt álltunk. Tudtuk a régi akadémiák 
történetéből, milyen meghatározó az 
első elnök személye. Én több szem-
pontra is hivatkozva azt javasoltam, 
legyen Makovecz Imre az elnök.

Felbecsülhetetlen kár, hogy már 
nincs köztünk, de érezzük, hogy on-
nan az égi akadémiából segít minket.




