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Az évezredfordulón tartott velencei 
biennálén kiállították Makovecz Imre 
Atlantisz-rajzait (1), melyeket mono-
gráfusa, Gerle János később Velencei 
rajzok gyűjtőnév alatt helyezett el az 
életműben (2). A Velencei rajzok egyi-
ke egy 70 × 60 cm-es, xeroxtechnikával 
előállított monokróm (szürke) mon-
tázs – a képmező közepén futó grafit-
ceruza-ráírással –, amely a 2004-es 
Ernst múzeumi Makovecz Imre: Rajzok 
című kiállításon Atlantisz 2000-2003 
(gyűjtő)cím alatt (3), a Duna Palotában 
2011-ben megrendezett Makovecz Imre 

– Koncepció és vízió című kiállításon (4) 
Velencei Biennále 2000 címmel szere-
pelt. A kép ráírás nélküli monokróm 
(zöldesszürke) változata reprodukció-
ban is ismert (5). A ráírásos mű repro-

dukcióiról nem, csak egy napilapban 
megjelent fényképéről tudunk (6). 

A vertikálisan tükörszimmetrikus 
és idegenségében megdöbbentő mű 
alján – a kompozíció részeként – Ma-
kovecz kézírásával az alábbi szöveg 
olvasható: 

Az előemberről alkotott imaginációnk 
nem a változások torz hulladékából 
épül föl, a majomember képéből, ha-
nem a prometeuszi tűzlopás víziójá-
ból, a tükör riadalmas nárcizmusából, a 
tudás fájából, a halhatatlan életerő el-
vesztéséből, a felejtésből, és a földre ta-
szított kisebb embertestvér verejtékéből, 
a teremtés tragédiájából, a meggyilkolt 
égi Ábelből, a vonuló erdőkből, a szét-
robbant fiziognómiákból, a beszédre 
képtelen állatok tekintetéből, a növé-

nyek titkos üzeneteiből. Az előember 
aranykora a nemes gyümölcsfákban, a 
gabonában, a türelmes tehenekben, a 
hűséges kutyákban, mindben együtt 
látható, egyszerre, egy képben, úgy, 
ahogy az ősök árnya emelkedik fel 
alakunk mögött, mint a kollektív tudat-
ból kiváló Ősszülők. Atlantisz hagyomá-
nya váljon el a körvonalait vesztett dé-
monoktól. Szent Mihály legyen az, aki 
minket felvezet az elsüllyedt Atlantisz 
elfeledett fényes hegyére. Az Isten Fiát 
kövessük, ha tudjuk, ha van elég hit és 
remény és velük életerő a szeretethez és 
könyörögjünk Szent Mihályhoz: «védel-
mezz minket a küzdelemben, a Sátán 
gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! 
Esedezve kérünk, parancsoljon neki az 
Isten. Te pedig, Mennyei seregek vezére, 
a Sátánt és a többi gonosz szellemet, kik 
a lelkek vesztére körüljárnak a világban, 
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat 
helyére!» Mi pedig, szabad emberek je-
lenítsük meg az aranykort és tegyük 
erőtlenné a hamis hitek gépi világát. 

Makovecz Imre 
A kép előterében Karl Blossfeldt 

(1865-1932) növényi csírákat, levélkez-
deményeket, rügyeket kivételes mű-
gonddal ábrázoló fényképeiből mon-
tázstechnikával alkotott konstrukciók 

– a szó igazi értelmében vett organikus 
építmények – vannak. A középső épít-
mény – amely a velencei Giardiniben 
2000-ben kiállított 4 m magas Atlanti-

Adatok egy különleges 
képességű Valakiről, akit 
Makovecz Imrének hívtak

Hidvégi Máté

szi torony mintájául szolgálhatott – 
csúcsán, a kompozíció perspektívikus 
enyészpontja fölött, szárnyas alak áll. 
Az alak fejét jobbra forgó, hatsugarú 
korong ábrázolja, tehát a szárnyas alak 
főangyal, mert a gömb az arkangyalok 
egyik fő-attribútuma (7). A sugaras 
korong ugyanakkor nap-jelkép is, 
ezért Krisztus-szimbólum (8). A keresz-
tény ikonográfiában a főangyalok 
közül Mihály és Gábor kapnak Krisz-
tus-jelet. Gábor arkangyalt elsősorban 
Szűz Máriával ábrázolják (9), Mihályt 
pedig mint ördögűzőt, mert ő taszítja 
mélybe a bukott angyalokat. A Ma ko-
vecz-féle kompozíció csúcsán álló 
szár nyas alak – ikonográfiailag igazol-
hatóan – Szent Mihály főangyallal 
azo nosítható. A két oldalsó növényi 

konstrukció emberarcú: van szemük, 
arcuk, és némaságukban olyan világ-
ról üzennek, amelyről nem tudunk 
semmit. A kompozíció hátterében 
sű rű erdőt látunk, amely az enyészpont 
körül, a „torony” oszlopai mögött nem 
folytatódik, mert betölti azt egy ijesz-
tő tekintetű szerkezet, amely a „sötét-
ség erőivel szövetkezve” (10) a földből 
növekszik. 

A mű gnosztikus (a Velencei rajzok 
mindegyike az). Értelmezésére most 
nem vállalkozunk. De megjegyezzük, 
hogy a képről másolt fenti szövegben 
vastag betűvel szedett Szent Mihály 
név (amelyet azért írtunk így, mert 
Makovecz is kiemelte a szövegből 
azzal, hogy más színnel írta, mint a 
szöveg többi részét) pontosan a kép 

középtengelyére esik, azaz kétszere-
sen is hangsúlyos. Szent Mihály arkan-
gyal a kép főszereplője, és ez a tény 
lehet egy jövőbeli műértelmezés kul-
csa. Azt gondoljuk, hogy e gnosztikus 
alkotás ördögűzési szándékkal készült. 

Valamikor az ezredforduló utáni első 
években e sorok szerzője megkérte 
Makovecz Imrét, írjon rá a képre. A 
mester megkérdezte, hogy írhatná-e 
tükörírással és normál írással egyszer-
re. A felirat, amely a lombok ívét kö-
vetve azok felett fut, e sorok írójának 
szeme előtt született: Makovecz Imre 
mindkét kezébe fogott egy-egy töltő-
ceruzát, azokat a kép középvonalához 
képest szimmetrikusan ráhelyezte a 
papírra, és megszakítás nélkül, szink-
ron tükörírással és normál írással gyor-
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san, egyetlen lélegzetre ráírt a kép re. 
A szöveg, amely az erdélyi, különösen 
a Gyimes környéki népi hitvilág ter-
mészetfeletti ambivalens lényeire utal 
(11), a következő: A kerek erdő a „szép-
asszony”-ok világa. Onnan jönnek elő 
a pillanat örökkévalóságából. Ma-
kovecz

Nem tudjuk (mert nem kérdeztük 
meg), Makovecznek miért éppen ez a 
szöveg jutott az eszébe, amikor a Kecs-
ke utcai dolgozószobájában a nagy-
asztalra terített grafikára ráírást kér-
tünk tőle. Talán csak azért, mert a ké-
pen „kerek erdő” van. Jelen cikk készül-
tekor találtunk egy szöveget, amely 
másfajta választ adhat erre a kérdésre. 
Az archetípus c. rövid naplófeljegyzé-
sében (12), ahol pár mondatban hiva-
tásának lényegét is megfogalmazza 
(Én komolyan gondolom az építésze-
tet. Nekem az építészet nem stílusgya-
korlat, nem a globális hatalomra törő 
pénzvilág szolgája … hanem … az 
ember isteni természetének fenntar-
tására szolgál.), olvassuk: mi a népszel-
lemet arkangyali lénynek tartjuk. Lehet, 
hogy tudatalatti asszociáció (arkan-
gyal – népszellem – erdő) eredménye 
a képre írt szöveg? 

Jelen írásunk készültekor Makovecz 
Imrétől, a fentin kívül, két tükörírásos 
dokumentumról tudunk (13). (Egyúttal 
bátorítjuk azokat, akik tudnak még 
ilyen emlékről, vagy a birtokukban 
van ilyen, tegyék közkinccsé!) 

A Makovecz-monográfiákból ismert, 
az 1970-es évek közepén készült “An-
gyal-tükör” (14) egy szárnyasoltár for-
májú szimmetrikus, neo platonikus 
tar talmú szöveg, amelyet a mester 
egy szerre írt jobb  és bal kézzel, ráadá-
sul úgy, hogy a tükörírásos változat-
ban az „angyal” és az abból képzett 
szavak helyett az “ember” kifejezés és 
azok képzett formái szerepelnek. 

Az Angyal (Ember) tükörbe néz | ön-
maga képe mered rá | bár az a dolga, 
hogy |átlásson. |Tudja, hogy a foncsor | 
mi lettünk valaha | Angyalképének (Em-
berképének) oka és titka. | Nekünk remé-

nyünk | hogy fényben lássunk | de ho-
gyan nézhetne | vissza a tükör | s hogy 
ne mutatná | végre egyszer | angya lok 
(emberek) arcát | hanem a miénket.

A másik dokumentum, amelyet is-
merünk (15), egy tükörírásos dediká-
ció: Ábeles Miklóssal töltjük a gyönyörű 
időt Tel Avivban, áll az idő és mi beszé-
lünk, beszélünk, mintha örökké élnénk. 
Ma ko vecz Imre, 1997. március 14.  

Bár a tükörírás nem tartozik a ritka 
jelenségek közé, a művelődéstörténet 
kevés olyan rendkívüli személyiségről 
tud, akik a normál írás mellett rendel-
keztek a tükörírás képességével is (16). 
(Pl. Leonardo da Vinci 1452-1519; Mat-
teo Zaccolini 1574-1630; Lewis Carroll 
1832-1898; Frank James Allen 1854-
1943; Kondor Béla 1931-1972). 

Leonardo tükörírását könyvtárnyi 
irodalom tárgyalja. Feljegyezték róla 
a szinkronitás képességét is (17): állító-
lag tudta azt, hogy miközben az egyik 
kezével tükörírással írt, a másikkal raj-
zolt. Úgy tűnik, hogy az egykor élt 
rendkívüli személyiségek között Leo-
nardo da Vinci és Makovecz Imre ren-
delkeztek a szinkron folyamatos nor-
mál- és tükörírás képességével. 

Vélhetően mindkettőjüknél – a bi-
zonyosan meglévő élettani, neuroló-
giai okok mellett – komoly szellemi 
elköteleződések állhatnak a tükörírás 
mögött. Gondoljunk csak arra a szim-
metria és a platonizmus iránti mélysé-
ges vonzalomra, amely akár e két 
nagyszerű szellem közös meghatáro-
zója is lehetne (18). 
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Makovecz-életmű értelmezésének kulcsai 
is lehetnek. Ld. pl. a sevillai magyar pavilon 
fa-gyökér-üvegfödém kompozícióját, amely 
ábrázolás mögötti eszme bizonyíthatóan az 
életmű egészének egyik ihletője. 
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san, egyetlen lélegzetre ráírt a kép re. 
A szöveg, amely az erdélyi, különösen 
a Gyimes környéki népi hitvilág ter-
mészetfeletti ambivalens lényeire utal 
(11), a következő: A kerek erdő a „szép-
asszony”-ok világa. Onnan jönnek elő 
a pillanat örökkévalóságából. Ma-
kovecz

Nem tudjuk (mert nem kérdeztük 
meg), Makovecznek miért éppen ez a 
szöveg jutott az eszébe, amikor a Kecs-
ke utcai dolgozószobájában a nagy-
asztalra terített grafikára ráírást kér-
tünk tőle. Talán csak azért, mert a ké-
pen „kerek erdő” van. Jelen cikk készül-
tekor találtunk egy szöveget, amely 
másfajta választ adhat erre a kérdésre. 
Az archetípus c. rövid naplófeljegyzé-
sében (12), ahol pár mondatban hiva-
tásának lényegét is megfogalmazza 
(Én komolyan gondolom az építésze-
tet. Nekem az építészet nem stílusgya-
korlat, nem a globális hatalomra törő 
pénzvilág szolgája … hanem … az 
ember isteni természetének fenntar-
tására szolgál.), olvassuk: mi a népszel-
lemet arkangyali lénynek tartjuk. Lehet, 
hogy tudatalatti asszociáció (arkan-
gyal – népszellem – erdő) eredménye 
a képre írt szöveg? 

Jelen írásunk készültekor Makovecz 
Imrétől, a fentin kívül, két tükörírásos 
dokumentumról tudunk (13). (Egyúttal 
bátorítjuk azokat, akik tudnak még 
ilyen emlékről, vagy a birtokukban 
van ilyen, tegyék közkinccsé!) 

A Makovecz-monográfiákból ismert, 
az 1970-es évek közepén készült “An-
gyal-tükör” (14) egy szárnyasoltár for-
májú szimmetrikus, neo platonikus 
tar talmú szöveg, amelyet a mester 
egy szerre írt jobb  és bal kézzel, ráadá-
sul úgy, hogy a tükörírásos változat-
ban az „angyal” és az abból képzett 
szavak helyett az “ember” kifejezés és 
azok képzett formái szerepelnek. 

Az Angyal (Ember) tükörbe néz | ön-
maga képe mered rá | bár az a dolga, 
hogy |átlásson. |Tudja, hogy a foncsor | 
mi lettünk valaha | Angyalképének (Em-
berképének) oka és titka. | Nekünk remé-

nyünk | hogy fényben lássunk | de ho-
gyan nézhetne | vissza a tükör | s hogy 
ne mutatná | végre egyszer | angya lok 
(emberek) arcát | hanem a miénket.

A másik dokumentum, amelyet is-
merünk (15), egy tükörírásos dediká-
ció: Ábeles Miklóssal töltjük a gyönyörű 
időt Tel Avivban, áll az idő és mi beszé-
lünk, beszélünk, mintha örökké élnénk. 
Ma ko vecz Imre, 1997. március 14.  

Bár a tükörírás nem tartozik a ritka 
jelenségek közé, a művelődéstörténet 
kevés olyan rendkívüli személyiségről 
tud, akik a normál írás mellett rendel-
keztek a tükörírás képességével is (16). 
(Pl. Leonardo da Vinci 1452-1519; Mat-
teo Zaccolini 1574-1630; Lewis Carroll 
1832-1898; Frank James Allen 1854-
1943; Kondor Béla 1931-1972). 

Leonardo tükörírását könyvtárnyi 
irodalom tárgyalja. Feljegyezték róla 
a szinkronitás képességét is (17): állító-
lag tudta azt, hogy miközben az egyik 
kezével tükörírással írt, a másikkal raj-
zolt. Úgy tűnik, hogy az egykor élt 
rendkívüli személyiségek között Leo-
nardo da Vinci és Makovecz Imre ren-
delkeztek a szinkron folyamatos nor-
mál- és tükörírás képességével. 

Vélhetően mindkettőjüknél – a bi-
zonyosan meglévő élettani, neuroló-
giai okok mellett – komoly szellemi 
elköteleződések állhatnak a tükörírás 
mögött. Gondoljunk csak arra a szim-
metria és a platonizmus iránti mélysé-
ges vonzalomra, amely akár e két 
nagyszerű szellem közös meghatáro-
zója is lehetne (18). 
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