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Makovecz Imre szellemi hagyatékát a 
21. századnak kell megvalósítania. Ma-
gyarországra az 1914-ben kezdődő, 
előző század vért, verítéket és a kül-
ső-belső periféria könnyeit hagyta. A 
Mester ezt nem akarta elfogadni, sza-
badiskolát alapítva elindította építész-
hallgatóit, az általuk építendő orszá-
got a szellemi önállóság, a határon 
túli részeket pedig a kulturális auto-
nómia felé. Olyan irányban, amivel pl. 
Svájc történelmi szabadság-intézmé-
nyei száz éves sikertörténetet írtak. 
Dél-Tirol autonómiája is 50 éve példa 
lehet a Kárpát-medencében. Európa 
jelen politikai és gazdasági helyzeté-
ben a mi szellemi autonómiánk a sza-
badiskolák hatásfokával már kiküzd-
hető. Olyan, a központi oktatásban 
ma gasan finanszírozott kutatóegye-
temekre, határokon átívelő kutató-
stúdiókra van szükség, amely az 
alább érintett svájci példa nyomán, 
társadalmi tabut döntve célul tűzi ki: 
a perifériák támogatását az építészet, 
az urbanisztika új szerepvállalásának 
segítségével lehet és kell megvalósí-
tani. Ebből az erőtlen centrum is ener-
giát merít. A svájci társadalmi vitában 
kimondják: energiával teli mitikus sza-
badság-központjaik a periférián talál-
hatóak.

Szellemi elitünk, benne Makovecz 
köre már a 60-as években megkísérel-
te a művészet, az építészet autonó-
miájának kivívását. Az akkori központ 
ezt a kísérletet félretolta. „… A ma-

gyar klasszikus avantgardnak lehetett 
volna a nyugatitól független folytatá-
sa, ha … a mozgástanulmányok ar-
chitektúrájának gondolkodása olyan 
kapcsolatba hozható Lábán Rudolf 
modern tánc-lejegyző írásával és Ko-
dály Zoltán kézjelekre épített vizuali-
zált zenéjével, mint Rudolf Steiner 
antropozófiája az euritmiával. A ma-
gyar organikus építészet számára a 
kezdetek azonban többet is adtak. 
Ezek a »jelek« az antropomorf tér újjá-
születő/reneszánsz szentségének hie-
rophániái lettek” – írtam egy éve a 
Ma kovecz Imre testamentuma című 
nekrológban.¹ Az ilyen műfaj inkább 
visszatekintő, mégis a „testamentum” 
olyan parancs az utókornak, ami tra-
díció szerint átvezet a jövőbe. „… A 
művészeti, (nem politikai) »tűrt« pozí-
ció segítette, hogy Makovecz alkotó-
ként és közéleti emberként is »energi-
ákkal teli fiatal» maradjon – a Lechner 
féle, Műegyetemen szerveződő Fia-
talok, Kós, Jánszky és a többiek moz-
galma szerint. Sőt, »még fiatalabb«, 
mert az általuk feltárt formakincshez 
hozzáadta a szellemtörténet 20. szá-
zadi nóvumait. (…) Műveiben és taní-
tásában soha nem feledkezett meg 
az »egész« elemzéséről, célja volt a 
szellemi dimenzióba emelt megértés, 
a sérült világ »szociális építészettel el-
végzendő gyógyítása«²  – a’la Josef 
Beuys »szociális plasztikája«”. Innen 
szeretnék elindulni a most lehetsé-
ges teendők elgondolásakor. Innen 

indult a faluházak építése a 70-es, 80-
as évektől. Makovecz Imre (a népze-
nei és táncház-mozgalmakkal párhu-
zamosan) kiemelte a primitívnek, de 
legalábbis anakronisztikusnak bé-
lyegzett népi építőhagyományokat a 
passzivitásból, és a vidék önellátó ké-
pességére alapozta a faluházak épí-
tését. A Mester felismerte a határon 
túlinak nevezett megrendelők építő-
energiájának társadalmi jelentőségét, 
és „dramaturgi” működését sikerrel 
terjesztette ki a történelmi Magyaror-
szág területére. Ez utóbbi folyamat 
értelemszerűen lassabban teljesedik 
ki, mint az ezt szorgalmazó civil intéz-
mények: a Kós Károly Egyesülés sza-
badiskolája, a Vándoriskola, majd az 
itt továbbképzett építészekre alapo-
zott Főépítészi mozgalom. Minderről 
már a Kós Károly Egyesülés 10. évfor-
dulóján valós sikerként számolhatott 
be Kampis Miklós, Zsigmond László, 
Sáros László, Ertsey Attila vagy Gerle 
János.³

Ertsey Attila az akkor kiadott jubile-
umi kötetben több fázist sorolt fel 
egy Szabad Főiskola előkészítéseként: 
a Kós Károly Egyesülés által létreho-
zott Szabad Oktatási Fórum tevékeny-
ségét, az akkori PPKE Jog- és Államtu-
dományi Kar Közigazgatástudományi 
Tanszékével közös településfejlesztés-
sel foglalkozó továbbképzést. A jövő-
beni Szabad Főiskolát elvként kívánta 
megszabadítani az állam mo nopo-
lisztikus szerepétől és a gazdaság be-
folyásától. A szellemi intézmény ka-
raktere, új struk túrája, jogrendje és az 
adórendszer megváltoztatásával el-
érendő független finanszírozása he-
lyes elvi stratégiai cél ma is. Kérdés, 
hogy elegendően hatékony-e? 

Véleményem szerint most forduló-
pontra értünk: az elmúlt másfél évti-
zed, Magyarország és a trianoni utód-
államok felvétele az EU-ba, a mai 
eu rópai morális és pénzügyi válság 
középtávú célok megfogalmazását 
igényli ahhoz, hogy a Makovecz Imre 
és Beke Pál által elindított oktatás fo-
lyamata ne torpanjon meg. Ehhez az 
építészetnek olyan paradigmaváltást 

Kutatóegyetem
Makovecz Imre örökségének 
szellemében

Szegő György

kell kezdeményeznie, amelyben új 
tartalmú kapcsolatokat tud sikerre 
vinni – a tömegekkel, a szűkebb szak-
mai elittel és a legfontosabb gazda-
sági szereplőkkel. 

Ma ez a településfejlesztést és az 
építészet kereteit érintő szemléleti 
változás csak az állami oktatás keretei 
közt lehet eredményes léptékű és kö-
zéptávon is finanszírozható. Neveze-
tesen: a BME – a tervezett „kutató-
egyetemek” egyikeként – dolgozzon 
ki olyan interdiszciplináris, a politika, 
a szellemtudományok, valamint az 
atomfizika jelenleg érvényes axiómá-
in is túllépő metatudománynak ne-
vezett alapkutatások irányába is nyi-
tott építészoktatást. Olyan erővel, 
ha tározottsággal, amely az ökológiai 
katasztrófába, élelmiszer-világválság-
ba rohanó emberiség irányváltását 
megalapozhatja – egyelőre nálunk. 
Az ilyen rangra emelt „Műegyetem” 
kihelyezett laboratóriumokat (Kutató 
Tanszékeket, Stúdió-laboratóriumo-
kat) működtethetne a „határon túli” 
térséggel szorosabb kapcsolatokat 
kialakító Debrecen, Miskolc, Szeged 
vagy Pécs Tudományegyetemeivel, 
illetve a régió határon túli felsőokta-
tási intézményeivel.

Példaképpen az ETH Studio Basel 
néhány éve zajló kutatásait, és az azok 
nyomán kibontakozó svájci társadal-
mi vitát szeretném vázolni. Ebben 
Wettstein Domokos kiváló tanulmá-
nyára4 támaszkodom, kiszélesítve a 
svájci szituációt egy kárpát-meden-
cei értelmezés irányába. Az ETH Stu-
dio professzorai, R. Diener, J. Herzog, 
P. de Meuron és M. Meili országuk és 
a kortárs építészet új kihívásait elem-
zik. Ebben kulcsszerepet kap a szub ur-
bá nus, perifériára szorult települések-
régiók identitásának kezelése. Fenti 
építészek/tudósok közül Meili szerint 
az urbánus fejlődéssel megkérdőjele-
zett svájci autonóm berendezkedés 
magából a svájci identitásból ered. 
Azaz a fejlődés értelemszerű velejáró-
ja. A vele vitába szálló Gion A. Cami-
nada ellenkezőleg: az erőszakos váro-
siasodásban a kiszol gáltatottságot és 

az önrendelkezés képességének el-
veszését látja. Emögött valós, az egy-
kor az „ellenállás stratégiájára” felépí-
tett többlépcsős svájci autonómia 
(települési közösség, kanton és állam-
szövetség) egyre nagyobb ellentmon-
dásba kerül a független Svájcban is 
egyre erősödő globális trendekkel. 
Az északi Basel-Genf térség máris a 
London-Párizs-Hamburg-München-
Milánó gazdasági ötszög túlsúlyát 
erősíti, Svájc többi területeit perifériá-
ra szorítja. A folyamat helyességét vi-
tatva Wettstein tanulmánya Karl Pop-
per „Szabadság és demokrácia” című 
nevezetes esszéjéből idéz:5 „Megle-
hetősen keveset tudunk az osztrák, a 
svájci és a francia Alpok településtör-
ténetéről (…) Azonban érdemes el-
töprengenünk azon, miként történ-
hetett, hogy olyan emberek, akik 
föld műveléssel és állattenyésztéssel 
foglalkoztak, az Alpok legkietlenebb 
és legjárhatatlanabb völgyeibe hú-
zódtak (…) A legvalószínűbb, hogy 
ezek az emberek azért vonultak a he-
gyekbe, mert a vadonban elviselt lé-
tet előnyben részesítették az erősebb 
szomszédnépek fenyegető zsarnok-
ságával szemben. A szabadságot vá-
lasztották. (…) Megtanulták, hogy a 
szabadságot ki kell harcolni, és akkor 
is ki kell állni érte, ha a siker esélye el-
enyészően csekélynek tűnik.” (v. ö. az 
Erdélyi fejedelemségek szerepével a 
török hódoltság idején Magyaror-
szág autonómiájának megőrzésében, 
a val lásszabadság bevezetésében!). 
Karl Popper elemzése jól használható 
a történelmi Magyarország históriájá-
ban, de a mai helyzetünkben is. Amíg 
a svájci vitában éppen a középen el-
helyezkedő Mittelland, az alpesi, ma-
gashegyi őskantonok (Uri, Schwyz, 
Unterwalden) és közöttük Bern jelen-
tősége szorult vissza, addig nálunk a 
Trianon által leválasztott Kárpátok ké-
pezik a „mitikus centrumot” (utóbbi a 
svájci vitában használt terminus tech-
nikus). 

A provokatív kérdés Svájcban így 
hangzik: „a mitikus centrum ma már 
csak ugar?” A pragmatikus válasz vi-

tatott, az ugyanis, hogy jogosultak-e 
mesterséges eszközökkel fenntartani 
egy tradicionális Svájc-képet. Herzog-
ék már 1999-ben létrehoztak egy „ga-
rázslabort”, amely éveken át auto-
nóm kutatásokat folytatott. Mert 
sze rintük a diákok elvesznek az egye-
temi képzést jellemző, személytelen 
struktúrában, ahol túlságosan pro-
jektközpontú a tervezés-oktatás, ke-
vés hely jut a vélemények ütközteté-
sére, konzultációra, a problémák 
tágabb összefüggéseinek vizsgálatá-
ra. De öt év alatt, 2003-ra felállt az 
egye temi hátterű ETH Studio Basel. 
Nyilvánvaló egy párhuzam a Kós Ká-
roly Egyesülés Vándoriskolájával, még 
ha a véleményvektorok nem is fedik 
egymást. A vitában, úgy látszik, meg-
kerülhetetlen a személyiség: Herzog-
ék globális sztárépítészként – talán 
önkritikus attitűddel – fogtak bele a 
periféria urbanisztikai vizsgálatába. 
(Hozzá tartozik, hogy feltehetően 
nem ismerik a KKE oktatási kísérletét, 
és holland előképekre, az MVRDV 
ökologikus kutatásaira hivatkoznak.)

Olvasatomban a Studio Basel úgy 
összegez, hogy az egyre inkább ösz-
szenövő urbánus folyamban ne le-
gyenek lokális alközpontok, a fenn-
maradó „alpesi ugar” (szándékosan 
provokatív az elnevezés) olyan terep, 
amelynek nem látják a perspektíváját. 
Odáig elmennek, hogy a területet 

„vissza kell adni a természetnek”. Eb-
ből a provokatív szándékból viharos  
és termékeny sajtópolémia indult 
Svájcban, de tudományos igényű vá-
laszt egyelőre csak Gion A. Caminada 
(ugyancsak az ETH professzora, Zü-
richben) adott. Mondanivalóját meg-
fejelte a Kilenc tézis a periféria erősíté-
sére kiáltvánnyal, és a dél-tiroli (egykor 
osztrák, ma olasz – v. ö. ismét Erdély-
lyel, Felvidékkel és a Vajdasággal) 
Meránban kiállítást és konferenciát 
szervezett (mindez három évvel a 
pénzügyi világválság előtt, amely ben 
Svájc egyelőre egyáltalán nem vesz-
tes szerepet játszik). Wett stein Do-
mokos Gion A. Caminadának a peri-
féria erejét jelző állásfoglalásából 
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kihelyezett laboratóriumokat (Kutató 
Tanszékeket, Stúdió-laboratóriumo-
kat) működtethetne a „határon túli” 
térséggel szorosabb kapcsolatokat 
kialakító Debrecen, Miskolc, Szeged 
vagy Pécs Tudományegyetemeivel, 
illetve a régió határon túli felsőokta-
tási intézményeivel.

Példaképpen az ETH Studio Basel 
néhány éve zajló kutatásait, és az azok 
nyomán kibontakozó svájci társadal-
mi vitát szeretném vázolni. Ebben 
Wettstein Domokos kiváló tanulmá-
nyára4 támaszkodom, kiszélesítve a 
svájci szituációt egy kárpát-meden-
cei értelmezés irányába. Az ETH Stu-
dio professzorai, R. Diener, J. Herzog, 
P. de Meuron és M. Meili országuk és 
a kortárs építészet új kihívásait elem-
zik. Ebben kulcsszerepet kap a szub ur-
bá nus, perifériára szorult települések-
régiók identitásának kezelése. Fenti 
építészek/tudósok közül Meili szerint 
az urbánus fejlődéssel megkérdőjele-
zett svájci autonóm berendezkedés 
magából a svájci identitásból ered. 
Azaz a fejlődés értelemszerű velejáró-
ja. A vele vitába szálló Gion A. Cami-
nada ellenkezőleg: az erőszakos váro-
siasodásban a kiszol gáltatottságot és 

az önrendelkezés képességének el-
veszését látja. Emögött valós, az egy-
kor az „ellenállás stratégiájára” felépí-
tett többlépcsős svájci autonómia 
(települési közösség, kanton és állam-
szövetség) egyre nagyobb ellentmon-
dásba kerül a független Svájcban is 
egyre erősödő globális trendekkel. 
Az északi Basel-Genf térség máris a 
London-Párizs-Hamburg-München-
Milánó gazdasági ötszög túlsúlyát 
erősíti, Svájc többi területeit perifériá-
ra szorítja. A folyamat helyességét vi-
tatva Wettstein tanulmánya Karl Pop-
per „Szabadság és demokrácia” című 
nevezetes esszéjéből idéz:5 „Megle-
hetősen keveset tudunk az osztrák, a 
svájci és a francia Alpok településtör-
ténetéről (…) Azonban érdemes el-
töprengenünk azon, miként történ-
hetett, hogy olyan emberek, akik 
föld műveléssel és állattenyésztéssel 
foglalkoztak, az Alpok legkietlenebb 
és legjárhatatlanabb völgyeibe hú-
zódtak (…) A legvalószínűbb, hogy 
ezek az emberek azért vonultak a he-
gyekbe, mert a vadonban elviselt lé-
tet előnyben részesítették az erősebb 
szomszédnépek fenyegető zsarnok-
ságával szemben. A szabadságot vá-
lasztották. (…) Megtanulták, hogy a 
szabadságot ki kell harcolni, és akkor 
is ki kell állni érte, ha a siker esélye el-
enyészően csekélynek tűnik.” (v. ö. az 
Erdélyi fejedelemségek szerepével a 
török hódoltság idején Magyaror-
szág autonómiájának megőrzésében, 
a val lásszabadság bevezetésében!). 
Karl Popper elemzése jól használható 
a történelmi Magyarország históriájá-
ban, de a mai helyzetünkben is. Amíg 
a svájci vitában éppen a középen el-
helyezkedő Mittelland, az alpesi, ma-
gashegyi őskantonok (Uri, Schwyz, 
Unterwalden) és közöttük Bern jelen-
tősége szorult vissza, addig nálunk a 
Trianon által leválasztott Kárpátok ké-
pezik a „mitikus centrumot” (utóbbi a 
svájci vitában használt terminus tech-
nikus). 

A provokatív kérdés Svájcban így 
hangzik: „a mitikus centrum ma már 
csak ugar?” A pragmatikus válasz vi-

tatott, az ugyanis, hogy jogosultak-e 
mesterséges eszközökkel fenntartani 
egy tradicionális Svájc-képet. Herzog-
ék már 1999-ben létrehoztak egy „ga-
rázslabort”, amely éveken át auto-
nóm kutatásokat folytatott. Mert 
sze rintük a diákok elvesznek az egye-
temi képzést jellemző, személytelen 
struktúrában, ahol túlságosan pro-
jektközpontú a tervezés-oktatás, ke-
vés hely jut a vélemények ütközteté-
sére, konzultációra, a problémák 
tágabb összefüggéseinek vizsgálatá-
ra. De öt év alatt, 2003-ra felállt az 
egye temi hátterű ETH Studio Basel. 
Nyilvánvaló egy párhuzam a Kós Ká-
roly Egyesülés Vándoriskolájával, még 
ha a véleményvektorok nem is fedik 
egymást. A vitában, úgy látszik, meg-
kerülhetetlen a személyiség: Herzog-
ék globális sztárépítészként – talán 
önkritikus attitűddel – fogtak bele a 
periféria urbanisztikai vizsgálatába. 
(Hozzá tartozik, hogy feltehetően 
nem ismerik a KKE oktatási kísérletét, 
és holland előképekre, az MVRDV 
ökologikus kutatásaira hivatkoznak.)

Olvasatomban a Studio Basel úgy 
összegez, hogy az egyre inkább ösz-
szenövő urbánus folyamban ne le-
gyenek lokális alközpontok, a fenn-
maradó „alpesi ugar” (szándékosan 
provokatív az elnevezés) olyan terep, 
amelynek nem látják a perspektíváját. 
Odáig elmennek, hogy a területet 

„vissza kell adni a természetnek”. Eb-
ből a provokatív szándékból viharos  
és termékeny sajtópolémia indult 
Svájcban, de tudományos igényű vá-
laszt egyelőre csak Gion A. Caminada 
(ugyancsak az ETH professzora, Zü-
richben) adott. Mondanivalóját meg-
fejelte a Kilenc tézis a periféria erősíté-
sére kiáltvánnyal, és a dél-tiroli (egykor 
osztrák, ma olasz – v. ö. ismét Erdély-
lyel, Felvidékkel és a Vajdasággal) 
Meránban kiállítást és konferenciát 
szervezett (mindez három évvel a 
pénzügyi világválság előtt, amely ben 
Svájc egyelőre egyáltalán nem vesz-
tes szerepet játszik). Wett stein Do-
mokos Gion A. Caminadának a peri-
féria erejét jelző állásfoglalásából 
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Ülök a présház fedett teraszán és há-
tam a kemence falának támasztom. A 
kert végében folyik a Duna. A szűnni 
nem akaró hőség szinte patakká 
apasz totta, kavicsos szigetekként lát-
hatóvá vált a meder. Aszályos az idő. 

  Képek vannak előttem, az emlékek 
képek formájában úsznak elém. A 
Madách tér boltíves háza, amely egy 
karácsonyi köszöntő lapon jelenik 
meg, az aszfalt árnyéksraffozásában 
angyalszárny rajzolódik ki: Jánosi Já-
nosnak, az ábrázoló fenoménnak (épp 
megbuktam ábrázoló geometriából) 
boldog karácsonyt, a jövő évre ébredést 
kíván: Makovecz Imre

     
A délutáni melegben méhek zümmö-
gése hallatszik, a levegő áll, a présház 
hűvösében fröccsöt iszom. A méhek 
valahogy mindig tudják, hogy hova 
kell szállniuk, megtalálják az utat.

Keskeny lépcső vezet az emeletre, 
ott is délután van, vagy 30 fiatal épí-
tész dolgozik, Advent van. Csendben 
nyílik Imre irodájának ajtaja, kiteszi a 
magnót és hirtelen csángó gyerekek 
kezdenek, fejhangon üvöltve énekel-
ni: Örvendezzünk, Betlehembe men-
jünk… Mindenki kezében megáll a 
ce ruza, Imre ül a magnónál, mi csak 
nézünk… Az ének közben angyalok 
szállnak be, a végére mindenki tudja, 
hogy mi van. Mesél karácsonyokról, 
régidőkről, megtanuljuk az éneket 
sorról sorra, a rossz magnóból próbál-
juk megfejteni a csángó szöveg akcen-

tusán keresztül a talán több ezer éves 
szöveg értelmét. Azóta minden évben 
van Karácsony a Makonában.

A bejárat macskaköves hűvösében, 
Imre az irodája ajtajából kérdezi: Na, 
hogy áll idén a karácsonyi betlehe-
mes? – Hát…, talán…, idén már nem 
is kéne…,  mintha már nem érdekelné 
annyira a társaságot…, tavaly már 
nem is volt mindenki…, – Na olyan 
nincs, hogy itt ne legyen betlehemes 
játék, ha ketten leszünk ott, akkor is, 
remélem megértetted. Azt hiszem meg-
értettem…, talán fel is ébredtem…

A kert végében folyik a Duna, mindig 
másmilyen, hol más a színe, hol más-
hogy verődik vissza rajta a fény, hol 
valamit hoz a hátán, és én csak ülök a 
présház fedett teraszán és nézem a 
vizet. Mégis mindig ugyanaz a víz, ha 
kisebb is, ha árad is, a Duna.

Most aszály van, elég nagy aszály, 
szomjúhozik minden és mindenki, a 
levegő áll, talán vihar előtti csend, a 
folyó nagyon kicsi, de régóta nézem 
már és tudom, hogy nem apad ki, jön-
nek, érzem, az őszi esők, melyek újra 
folyammá duzzasztják a vizet és hol 
viharosabban, hol nyugodtabban szét-
terülve folyik majd a maga útján.

Ülök a présház fedett teraszán, há-
tam a kemence oldalának támasztom 
és képek vannak előttem, konkrétan 
a kerttel és a Dunával és emlékképek, 
melyek tudom, a jövő emlékképei is.

Ülök a présház 
fedett teraszán

Jánosi János

idé zi: „Táj és kultúra fontos részei a 
turizmusnak. A kultúra kultiválást, 
meg művelést jelent, befejezni mind-
azt, ami természetes. De a kultúra 
másságot is jelent, ezért a globális 
normák a természet legnagyobb el-
lenségei…” Caminada elvei szerint 
való példák sokaságát hozza az írás. 
Végül a szerző a praxist is bevonja 
Caminada érvei közé: „A falu túlélésé-
ért vívott harcáról nem sokat tud-
nánk, ha az építési szabályzatok, me-
zőgazdasági megfontolások mellett 
nem valósultak volna meg azok az 
építmények, melyek a stratégiai el-
képzeléseket reprezentatív alkotá-
sokként közvetítették. (v. ö. Makovecz 
Imre és a Kós Károly Egyesülés építé-
szeinek/főépítészeinek eredményei-
vel!) Wettstein kiemeli: Caminadának 
nagy szerepe volt abban, hogy a jel-
legzetes graubündeni gerendaépí-
tést képes volt újragondolni és az új 
szerkezeti kihívásoknak megfelelően 
alkalmazni”. (Hasonló svájci eredmé-
nyeket elemez Moravánszky Á. Tér-
darabok / V. Bearth és A. Deplazes épí-
tészetéről című tanulmánya (régi-új 
Magyar Építőművészet, Utóirat, 2011/3) 
illetve ezek magyarországi „hiányára” 

kérdezek rá Csíkszentjehovai tenger-
tánc – Szilágyi Domokos: Hogyan írjunk 
verset tanulmánya nyomán c. írásom-
ban (régi-új Magyar Építőművészet, 
2007/1). Mindkét publikáció teljesen 
visszhang nélkül maradt a szerves 
építészet köreiben is, noha utóbbi fel-
idézte, hogy a pozitív példaként hi-
vatkozott Santiago Calatrava is Rudolf 
Steiner antropozófiájából/eurit  mia-
ta  nításából indult el. Beszélni kell 
ezek ről, de az idő sürget: előbb a ku-
tatásban kell kérdezni, annak eredmé-
nyeit vitassa meg a sajtó.

Összefoglalva

Makovecz testamentuma: a lehető 
legintenzívebb folytatás. Beke Pál 
szabadművelődési koncepciója, a szer-
ves építészetet összefogó Kós Károly 
Egyesülés oktatási mintájának integ-
rálása mára az állami építészképzés 
halaszthatatlan feladata lett. A perifé-
riához közeli, határokon átívelő egye-
temi szférában Stúdió-laboratóriumok, 
és Budapesten egy kutatóegyetem – 
javaslatomban a BME – emeltszintű 
lehetőségei között. Fontos megérte-
nünk: Budapest ugyancsak – ma már 
látni, hogy egy részben félrefutott 

modernizáció ígéretes kezdeteit hor-
dozó – „mitikus központja”, az utolsó 
százötven év magyar oktatásának/
kutatásainak, rendkívüli tudományos 
eredményeinek szellemi bázisa (l.: Ál-
mok Álmodói kiállítást, 2001, illetve a 
tervezett Rubik-centrumot!). Nem el-
lenlábasa a „hegyek” – szintén meg-
erősítendő – „mitikus centrumának”. 
Összefogva, periféria helyett, együtt: 
a jövő szellemi centrumává lehetnek. 
Azon az oktatási bázison kell ennek 
az összefogásnak alapulnia, melyben 
a gyakorló építészek szakmai műkö-
désüket olyan oktatótevékenységgel 
egészítik ki, amelynek centrumában 
a kutatás áll. Különböző diszciplíná-
kat összefogó „egész-igényű”, holisz-
tikus jövőkutatás. A perifériák kínálta 
valós feladatok kezelésével kell felol-
dani a szabadiskola és az állami „pro-
jekt” oktatás között jelenleg tapasz-
talható feszültséget.

A szocializmus éveiben az oktatás 
autonómiájának megvalósítása el-
lenzéki tett volt. Ma az ott elindított 
folyamatokat az állami oktatásban 
kell kiszélesíteni. Az első lépést Ma ko-
vecz Imre a Magyar Művészeti Aka dé-
mia elindításával megtette. Ez az aka-
démia az akadémizmus alternatívája 
lehet. A megmerevedett struktúrákat 
az új szellemű oktatás mobilizálhatja. 
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