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„Reggeltől estig a személyiségi jogokról 
beszélünk, nem az emberi énről, nem a 
sorsról, nem az emberi karakterről. Meg-
fosztjuk ezektől az emberekre jellemző 
fogalmaktól a népet…” 

Makovecz Imre

•

Utolsó személyes találkozásom Imré-
vel nyár elején volt, a Hunyadi vendég-
lőben. Már lehetett sejteni, hogy távo-
zóban van. Fényes szomorúság han-
gulatában beszélgettünk. Mielőtt el-
búcsúztunk, mintegy magának mond-
ta: „Nem tudom, hogy mi fog történni 
velem, ha meghalok, de azt tudom, 
hogy hetvenöt évet kaptam ajándék-
ba, hogy megtegyem mindazt, amire 
képes vagyok, és ezért végtelenül 
hálás vagyok.” Mikor kezet fogtunk, 
elmosolyodott, azzal az ismert mosoly-
lyal, amelyben megértésből és elfoga-
dásból származó szeretet sugárzott. 
Utolsó mondata kérdésként él tovább 
bennem. Mi volt Imre életfeladata? Ő 
maga többször mondta, hogy az épí-
tész feladata, hogy az Eget a Földdel 
összekösse, nem általánosan, ideolo-
gikusan, hanem konkrétan, az alkotá-
saiban.

Makovecz Imre nemcsak világszerte 
elismert építész volt, hanem művésze-
ti, irodalmi munkássága mellett poli-
tikai, közéleti szereplést is vállalt, és 

közösségalapítóként, emberi maga-
tartásával példát mutatott kortársai-
nak és az ifjú nemzedéknek. Munkás-
sága és hatása olyan sokrétű, hogy 
arról nehéz lenne átfogó képet adni. 
Ezért most csak egy dolgot szeretnék 
kiemelni, amit én mindenképpen sors-
feladatának tekintek abban az érte-
lemben, hogy az ember életfeladata-
it a preegzisztenciából hozza magával. 
Beszélgetéseink során sokszor volt az 
az érzésem, hogy nyugatról, talán az 
ír-kelta világból érkezett. Ázsia szelle-
me idegen volt számára. Sorsa őt Ke-
let-Közép-Európába vezette, a Kárpát-
medencébe, ahol az itt élő népek 
életét a wilsoni doktrína, majd a „szo-
cialista kísérlet” megrontotta.

Ebben, a népek életét megrontó 
ha talom világában vált tudatossá egy 
életfeladat.

A csíkszeredai templom avatása al-
kalmával készült interjúban mondta: 

„Nekünk itt a Kárpát-medencében van 
egy feladatunk: a parciális, kicsinyes 
törzsi tudattal szemben az egyetemes-
ségnek, egy szabad törekvésben meg-
valósuló, szabad világnak kell megje-
lennie.” 

Milyen feladatról van itt szó?

A Kárpát-medence szíve Szent István 
koronaországa, amely megalakulása-
kor egyensúlyozó vertikális erőként 

egyensúlyt tudott tartani a keleti, bi-
zánci és a nyugati, római befolyás 
között. Az ország évszázadokon ke-
resztül a Nyugat védőbástyája volt a 
keleti viharokkal szemben. Az elnép-
telenedett ország betelepült szláv és 
német bevándorlókkal. Századokon 
át különböző néptöredékek kap cso-
lódtak itt össze, amelyek nép-szubsz-
tanciájukat feladva tovább éltek a 
magyarságban. Itt nem beszélhetünk 
ugyanolyan értelemben nemzeti kul-
túráról, mint a nyugati és a déli népek-
nél. A XIX. század végétől a Kárpát-
medence népei az Osztrák-Magyar 
Monarchiában éltek együtt, amit ab-
szurditás lenne nemzeti államnak te-
kinteni. Ami a monarchiában élő né-
peket a valóságban összefogta, az a 
közép-európai szellemiség: kilépni a 
fajiságból, a nacionalizmusból, és az 
embert érvényesíteni. 

Makovecz Imre 1935-ben, két világ-
háború között született, amely két 
háborúban Közép-Európát lerombol-
ták. Megtalálni az utat az európai Kö-
zéphez, ami egyben az emberi Köze-
pet is jelenti, a kommunista hatalom 
országában felnövekvő fiatalember-
nek nagy erőpróbát jelentett. Ehhez 
tiszta gondolkodásra és erős akaratra 
volt szükség. Imre rendelkezett ezzel 
a két képességgel. Gondolkodása min-
den intellektualizmustól és ideológiá-
tól mentes volt. Amit mélyen átélt, azt 
mindig konkrétan tudta megfogal-
mazni. De ezt a képességet – ahogy ő 
ezt nyíltan kimondta, – nem tudta 
vol na kifejleszteni Rudolf Steiner ant-
ropozófiája nélkül. Számára az antro-
pozófia a valóság átélésének a lehe-
tőségét jelentette, amiért azonban 
keményen meg kell küzdeni. Akaratát 
a hatalommal szembeni ellenállásban 
edzette, amely hatalom mindent elkö-
vetett, hogy nyilvános épületek ter-
vezésére ne kapjon megbízást. Azon-
ban ez segítette ahhoz, hogy tel jesítse 
egy fontos feladatát, amiről Csíkszere-
dán beszélt. „Nekünk itt a Kárpát-me-
dencében van egy feladatunk…” Er-
délyben, a Felvidéken, a Bánságban 
közvetlen emberi kapcsolatokon ke-
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resztül, emberek összefogásával épül-
tek templomai, épületei. Megértéssel 
tudott rátekinteni az itt élő emberek 
szenvedéseire, megpróbáltatásaira, és 
ebben a küzdelmében maga mellett 
tudta Kós Károlyt, Medgyaszay Istvánt 
és másokat, akik – ahogy Imre mond-
ta – „nem tettek le arról, hogy a magyar-
ság szenvedése választott szenvedés, és 
ez a szenvedés a megváltással rokon.” 
Számára a nép fogalma „mindig is 
népeket jelentett a magyar szívben”. 

„Bennem a megtörtént és ami meg-
történhetett volna, együtt adják a jelen-
valót” – írja egyik írásában. Megtörtén-
hetett volna, hogy a Habsburg Biro-
dalom olyan átalakuláson megy ke-
resztül, hogy a birodalom népei kon-
föderatív szövetségben, kultúrájukat 
szabadon kibontakoztatva fejlődje-
nek, de a „háttérhatalom” ezt időlege-
sen megakadályozta. Ez a reális eszme 

azonban együtt él azzal, ami megtör-
tént.

Imre számára a Kárpát-medence 
szellemének valósága nem a múltat, 
hanem a jövőt jelentette. Cselekede-
teiben, emberi kapcsolataiban, építé-
szetében megtörténtté tette azt, ami 
megtörténhetett volna.

„Egy Nagy Úr vendégeként élek a Föl-
dön. A háttérhatalom az embereket le 
akarja szoktatni arról, hogy egy Nagy 
Úr vendégei vagyunk, hogy mindenki-
nek magával kell elszámolnia a saját 
életével. Ide az ember úri jókedvével jön, 
hogy együttműködjön az emberekkel; 
hogy egymással megküzdve megpró-
báljuk a nehézségeket leküzdeni és 
előrehaladni. Egy népet nem lehet csak 
úgy elsöpörni, mert egy népben Isten 
ereje működik.”

Most Makovecz Imre lelki-szellemi 
lénye a szellemi szférákból a mi lel-

künkbe tekint, és azt kutatja, hogy 
hogyan él bennünk annak igazsága, 
amit ő itt a földi létben feladatának 
tekintett. Hogy valóság vagy valótlan-
ság lakozik-e a szívünkben, azoknak a 
szívében, akikkel együtt élt és dolgo-
zott a két világ közötti híd építésében. 
Nekünk, akik vele sorsszerűen össze 
vagyunk kötve, most is meg kell hal-
lanunk a hangját, és éreznünk kell, 
hogy aki a halál küszöbén keresztül-
ment, az tovább él a lelkünkben, és 
részt akar venni a sorsunkban, erőt 
akar adni a közös munkához.

Az antropozófiailag orientált szel-
lemtudomány, melyhez Imre élete 
végéig hű maradt, lehetőséget ad 
nekünk is, hogy a vele való kapcsola-
tot ne veszítsük el. 

Szabad Gondolat,
15/3, 2012. szeptember
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