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Hihetetlen, hogy Makovecz Imre fizi-
kai értelemben már egy éve nincs kö-
zöttünk. Erre akkor döbbentem rá, 
amikor megkaptam folyóiratunk fe-
lelős szerkesztőjének felkérését, hogy 
foglaljam össze, számomra mit jelent 
eszmei és szakmai hatása, miként 
folytatható építészetének gyakorlata 
a jövőben.

Az 1970-es évek közepén a MÉSZ és 
BME közös Mesteriskoláján, a Fiatal 
Építészek Körében tartott konferenci-
ákon ismertem meg személyesen, te-
vékenységét azóta nagy figyelem-
mel követtem.

Makovecz Imre a magyar organikus 
építészet világszerte híres alapítója. 

Az organikus építészet nem stílus, 
hanem erkölcsi magatartás, az épí-
tész személyisége által nagymérték-
ben meghatározott. Kialakulásával 
kap csolatban vissza kell térni Frank 
Lloyd Wrighthoz; a fogalmat ő vezet-
te be saját művészetére vonatkoztat-
va. Minden szempontból modern fel-
fogású alkotó volt, ám meg akarta 
magát különböztetni a technikai 
szem léletű Bauhaustól, mivel az épü-
let, az ember és a természet harmóni-
ájára törekedett. 

A magyar szerves építészet a világ 
organikus építészetében különleges 
helyet foglal el, sajátossága történel-
méből eredő szimbolikus jellegével 
függ össze.

A második világháború után követ-
kező államosított rendszer a szoc-reál 
korszak lezárulásával a Bauhaus kö-
vetői által létrehozott internacionális 
stílust fogadta csak be. A hagyomá-
nyoktól való teljes elszakadást a ránk 

kényszerített iparosított technológi-
ák jelentették, elsősorban a szovjet 
házgyár. 

A tömeges, sivár panelépítéssel 
szemben nyílt lázadás volt a magyar 
organikus építészet megjelenése Ma-
kovecz munkássága során. 

Az organikus jelző helyett szíveseb-
ben használta a szerves, illetve élő épí-
tészet kifejezést antropomorf szim-
bólumokat megtestesítő alkotásaira. 
Filozófiai alapokon nyugvó, emberi 
formákhoz kötődő, ősi mítoszvilág-
ból táplálkozó építészetére hatott 
Rudolf Steiner antropozófiai elméle-
te mellett a szecesszió Gaudí által 
fémjelzett irányzata. A wrighti tézise-
ken túl Makovecz építészete ember-
központú, a belső lényeget kívánja ki-
fejezni, felfogásában az épületlény, 
követi az emberi testet, ezért  kiemelt 
szerepet tulajdonít a szimmetriának. 
A hely és a föld szelleméhez rendeli 
hozzá a formát, a funkciót, az anyago-
kat és a technológiát. A ház a földből 
nő ki, teteje az égből ereszkedik alá, 
az alaprajzi centralitás vertikális tér-
szervezésben ölt szakrális formát. 

E filozófiai elvek szintézisének talán 
legszebb példája a paksi Szent Lélek-
templom. Építése a helyi lakosság be-
vonásával zajlott, más épületeihez 
hasonlóan a közösségi életszellem 
újra élesztésével, mivel azt vallotta: 

Nem mindegy, hogy akiknek épül a 
templom, részt vesznek-e ebben a do-
logban, milyen események zajlanak le, 
amíg épül az épület, beleépül-e annak 
a közösségnek az energiája, figyelme, 
akarata, reménye, hite abba az épület-
be vagy sem”.

A szoborszerű alkotás a földfeltöl-
tésnek köszönhetően nem idegen a 
falusias környezettől, a tető és a fal 
nem határolódik el egymástól, a pa-
lafedés végigfut az épületen a hagyo-
mányos elemeket modernné ötvöz-
ve. A harangtoronynak három ága 
van, a középsőn a kereszt helyezke-
dik el, a másik kettőn az „arany” nap-
korong és az „ezüst” hold található. A 
toronylábak szimmetriatengelye ve-
zet a bejáraton keresztül a belső tér 
központja felé. A templomhajó egy 
összekapcsolt, kettős „S” alak térbeli 
megfogalmazása, mely a világ kettős 
természetének, az egymásba fonódó 
ellentéteknek jelképe: férfi-nő, élet-
halál, világosság-sötétség. A spirális jel 
az írországi új kőkori leleteken talál-
ható ábrák megjelenítése, és a nép-
művészetben is gyakran szerepel. A 
belső tér fontos részei a spirál motí-
vum végződéseként kialakított két 

„jurta”-építmény a keresztelőkúttal. 
Középen az oltár felett a szív alakú 
felülvilágítón beáramló fény fokozza 
a szakrális hatást. A templom szimbo-
likus építészeti és képzőművészeti 
elemei az alkalmazott anyagokkal 
csodálatos összhangban egyesülnek, 
a harmonikus belső tér áhítatra és 
meditációra indít. A paksi templomot 
az organikus építészet kimagasló al-
kotásai között tartjuk számon. 

Makovecz szellemi tájékozódása, 
köz életi szerepvállalása példaértékű. 
Az egész Kárpát-medencében terve-
zett templomokat, középületeket, öt-
vözve a szerves építészetet Erdély, 
Felvidék és Délvidék szakrális elemei-
vel. Kiterjesztette a Kós Károly Egye-
sülést a határokon túl is, így oldva fel 
a trianoni megosztottságot, összeko-
vácsolva a cselekvőkész embereket. 
Támogatta a székelyföldi magyarok 
nemzeti autonómiájának megvalósu-
lását. Közéleti kiállása, nemzeti elkö-
telezettsége megelőzte korát, de az 
idő őt kell, hogy igazolja.

2000-ben beléptem a Kós Károly 
Egyesülésbe, az itt folytatott együtt-
működésünk során Makovecz mun-
kássága még közelebb került hozzám, 

Makovecz szelleme

Beöthy Mária

Először a Bercsényi Kollégiumban ta-
lálkoztam Ma  kovecz Imrével, majd az 
első Visegrádi Táborban. A munkáiról 
készült egyetlen kiadvány, amit lát-
tam, egy kiállítási katalógus volt, íves 
formájú, meglepő és vonzó házakkal. 

Egy kis visszatekintés a 80-as évek-
re: Magyarország a fellazult pártállam 
korában volt. Sokan fordultak szem-
be a szocialista hazugságokkal, és ke-
restek új utat. Makovecz Imre segítsé-
gével elkezdődött a nyári Visegrádi 
Tábor, ősszel pedig Kálmán István ant-
ropo zó fia-kurzusa. Meg erősödött a 
nemzeti öntudat; a történelem, a ma-
gyarság és népművészet kutatása. 
Ezek eredményeit országszerte elő-
adásokon terjesztették a kutatók egy-
re népesebb hall gatóság előtt. Egyik 
állandó helyszín lett az építész kollégi-
um. Makovecz Imre egyre több meg-
bízást kapott vidéken, de sorra épül-
tek más organikus építészek házai is.

A kicsi MAKONA iroda megtelt 
frissdiplomás épí tészekkel: Makovecz 
Imre, Nagy Ervin, Kravár Ágnes, Várla-
ki Erzsébet mellé került először Turi 
Attila és Tamás Gábor szer kesztőnek. 
Mi, többiek egyeztetett időpontban 
jártunk csak be, átvenni a munkát, 
vagy meg mutatni, amit rajzoltunk. 

Később, amikor már az V. ker. Rum-
bach utcai irodában voltunk, mint a 
MAKONA Kisszövetkezet tagjai, köz-
vetlenül élhettünk át sok mindent. 
Makovecz Imre irodája a mi nagy szo-
bánkból nyílt, ahol legalább tizenket-
ten dolgoztunk. Az ajtaja szin te min-
dig nyitva állt. Érkeztek hozzá az 
ország minden tájáról emberek, akik 
házat szerettek volna a családjuknak, 

faluházra vágytak, beszélni szerettek 
volna vele a közösségteremtő lehető-
ségekről, előadónak hívták egy-egy 
alkalomra, vagy kiállítást szerveztek. 
Jöttek külföldi építészek és diá kok, 
látni akarták az irodáját és a házait, 
(majd néhányan itt maradtak dolgoz-
ni is). Művészek is érkeztek, akik meg-
ismerkedni szerettek volna vele. Imre 
körül szinte egész nap forrt az élet, mi 
pedig szerveztük, intéztük a tenniva-
lókat a munka mellett.  Em lékszem, 
egyszer telefonon kereste Imrét egy 
férfi, családi ház tervezésével. Ő hatá-
rozott hangon megköszönte, és azt 
mondta: Sajnos nekem most nagyon 
sok a munkám, de fiatal kollégám segí-
teni fog, szép házat tervez önöknek. 
Nagy bizalmat kaptunk (kaptam) tőle. 
A leutazást, a tárgyalást már egyedül 
kellett megoldani. De a megbízók 
olyan örömmel vártak, mintha maga 
Imre jött volna hozzájuk. Terveztem a 
tőle tanult rendszerű, az emberek 
életéhez igazodó, étkező-konyhás, 
nagy kamrás családi házakat a tele-
pülésre jellemző beépítéssel, homlok-
zattal, ágasfás tornáccal. Ismerked-
tünk a tervezési helyek építészeti 
jellegzetességével, kerestük, hogyan 
lehet értelmesebb, emberibb beépí-
tési módot kialakítani, rendbe tenni, 
amit a szocializmus összekuszált. Ta-
nultuk egymástól a rajzolás techniká-
ját, Erzsitől a részlettervek készítését. 
Ilyennel a Mestert nem illett zavarni. 
De ha meg akartuk mutatni a tervet, 
ránézett: Minden rendben, fiacskám? 
Jól van. Várják már a házat Pakson! – 
Szemével egy pillanat alatt felmérte, 
hogy a ház állni fog, formája is lesz, 

végig fogom csinálni. Ha valaki kottá-
zási vagy szerkezeti hibát vétett, azon 
nagyon felháborodott, a felületessé-
get elfogadhatatlan nak tartotta. De 
az általa tervezett házhoz is lehetett 
hozzáadni új részletet a terv feldolgo-
zása során, ha ő is helyesnek ítélte. 
Minden munkához hozzátartozott a 
helyszíni művezetés; ott legyünk a 
kőművesek, ácsok, szakemberek kö-
zött, hogy elmagyarázzuk, ami nem 
érthe tő a terven, tanuljunk tőlük fo-
gásokat, ismerjük meg a gondolkodá-
sukat, lehetőségeiket, képességüket. 
Egy ház felépülését mindig megün-
nepeltük. Az ünnepségen alkalom 
nyílt arra, hogy megköszönjük (a ter-
vezők, beruházók és kivitelezők veze-
tői) a dolgozóknak a tisztességes 
mun kát, majd általában bográcsos 
vacsora és beszélgetés következett.                                                                                                                  

Közös ünnepünk volt a Karácsony, 
az általunk előadott pásztorjátékkal. 
A hagyományt később a kisgyereke-
ink követték, most pedig a vándoris-
kolás épí tészek folytatják. Március 15-
én Árpádhalmon életfát állítottunk.                                                                                                                                    

A háttér ben mindenütt ott volt 
Makovecz Imre. Az ő szelleme, ereje, 
hite, bátorsága áthatott minket, és se-
gített saját erőnk kibontakoztatásá-
ban. De gyakran mondta: A mesterek-
től meg kell szabadulni! Nem kis 
ma ko veczeket akart maga körül látni, 
hanem önálló ítéletű és stílusú, sza-
bad gondolkozású, gazdaságilag tőle 
füg getlen, cselekvőképes embereket.

Hogy mit adott Makovecz Imre 
nekem a pályám kezdetén? Mindent: 
sok szép, értelmes munkát, amellyel 
gyakorlatot szereztem. Tanultam tőle 
tisztességet az emberek közti kap-
csolatokban, olyan megoldásra való 
törekvést, amely mindannyiunk ér-
dekét szolgálja. Megtapasztaltam a 
küzdést, a kemény munkát, a nem hi-
ába való fáradságot, az akaratot és a 
szeretet. Láttam a felelősség vállalá-
sát, ami nemcsak építészeti munkáira, 
az irodájában dolgozó emberekre, a 
családjára vagy az általa létrehozott 
közösségekre vonatkozott, hanem a 
magyarságra, sőt azon is túlmutatott.

Visszatekintés

Zsigmond Ágnes
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szellemi kisugárzása saját értékren-
demben, szakmai meggyőződésem-
ben példával szolgált és megerősített.

Különös figyelmet szentelt építé-
szetében a hely előtörténetének:

„…Új életet kell építeni a semmi he-
lyén úgy, hogy elővesszük a régi képe-
ket, bejárjuk a vidéket és a múlt meta-
morfózisát letesszük a leromboltak 
helyére. Ez hosszú, szívós munkát igé-
nyel, és a megrendelő város, község kö-
vetkezetes értő támogatását, akaratát.

…Nem a régit akarjuk megépíteni, 
hanem a hamis történelem pusztítása-
inak helyén új életfeltételeket szeret-
nénk biztosítani…” 

Elkötelezettsége a genius loci iránt 
az én felfogásomban is meghatáro-
zóvá vált. Akár rekonstrukciók, akár új 
létesítmények tervezése a feladatom, 
meggyőződésem, hogy nem lehet az 
épületeket környezetüktől és annak 
múltjától elvonatkoztatni. Számomra 
az organikus építészet lényege az 
adott térség titkainak megis merése, 
a meglévő értékek kibontása és meg-
tartása mellett a szerves folytatás az 
új igényeknek megfelelően történő 
átfogalmazással. 

Makovecz filozófiai alaptézise – a 
hely szellemének megidézése har-
móniában a természettel, a környe-
zettel és a benne élőkkel – érvénye-
sül munkáimban. Vallom: a tervezés 
erkölcsi feladata, hogy a megújítan-
dó épített környezet – napjaink roha-
mos léptékváltása mellett is – ki-
egyensúlyozott, arányos és emberi 
legyen. Természetes anyaghasználat-
ra törekszem a fának és a téglaburko-
latnak kiemelt szerepet tulajdonítva. 
E tervezői elvek érvényesülésének 
egyik jellemző, megvalósult példája 
a Német Nemzetiségi Gimnázium-
hoz kapcsolódó többfunkciós torna-
terem és közösségi ház.

Hozzá fűződő utolsó személyes 
em lékem 75 éves születésnapjához 

kötődik. A Kiscelli Múzeum romtemp-
lomában ünnepeltük. Leülve mellé 
lelkesen megjegyeztem, hogy hama-
rosan szomszédok leszünk, mert el-
készül a Városkúti kápolnával szem-
ben épülő harmonikus, köralaprajzú 
családi háza, én pedig szintén a Vá-
roskúton, a terveim alapján épült mű-
egyetemi lakóparkban élek. Egyetér-
tően elmosolyodott. A ház elkészült, 
minden nap elmegyek előtte és meg-
nézem, de Ő sajnos már nem költöz-
hetett be. Én mégis tartom és tartani 
fogom a szomszédságot…

Felmerül a kérdés, hogy a mai tár-
sadalmunkban mi lehet a szerepe a 
makoveczi örökségnek, a sajátos ma-
gyar szerves építészetnek, van- e jö-
vője? A válasz: igen!

Kulturális, ökológiai, pénzügyi és 
energiaválságtól terhelt világunkban 
felborult az egyensúly a természeti 
lehetőségek és a fogyasztási igények 
között. Válság mindig akkor követke-
zik be, amikor a világ eltávolodik a 
szakralitástól, az etikától. A kultúrá-
ban és a gazdaságban az egyensúlyt 
helyre kell állítani a hit és az erkölcs 
visszaadásával. A fenntarthatóság ér-
dekében újra kell fogalmazni az épí-
tett környezet alkalmazkodásának 
fel tételeit környezetbarát, energiata-
karékos építési módokkal, anyagok 
újrahasznosításával, természeti ener-
giák felhasználásával. Ez az irány az 
organikus építészethez nagyon közel 
áll. Házépítés önfenntartóan, ener-
giatudatosan, természetesen, egysze-
rűen, környezethez iga zo dóan… E 
létfontosságú kihívások megválaszo-
lásával a jövőben különösen a szer-
ves építészetnek kell foglalkozni, és 
az új életfeltételeket hittel megtöltve 
formába önteni, így lesz igazán „élő” 
a ház.

„Az élő építészet szemlélet, akarat és 
szembenállás a pusztítás szellemével.” 
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tett környezet alkalmazkodásának 
fel tételeit környezetbarát, energiata-
karékos építési módokkal, anyagok 
újrahasznosításával, természeti ener-
giák felhasználásával. Ez az irány az 
organikus építészethez nagyon közel 
áll. Házépítés önfenntartóan, ener-
giatudatosan, természetesen, egysze-
rűen, környezethez iga zo dóan… E 
létfontosságú kihívások megválaszo-
lásával a jövőben különösen a szer-
ves építészetnek kell foglalkozni, és 
az új életfeltételeket hittel megtöltve 
formába önteni, így lesz igazán „élő” 
a ház.

„Az élő építészet szemlélet, akarat és 
szembenállás a pusztítás szellemével.” 
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