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Az ezeréves olasz-magyar kulturális 
kapcsolatok a háború után lezárultak 
1967- ig (gondoljuk meg, 1968 előtt 
egy évvel) mikor is az italianisták, köz-
tük Klaniczay Tibor és édesapám Laus 
Pan nonie címmel nagyszabású elő-
adássorozatot indítottak Ná poly ban, 
Rómában és Firenzében; huszonkét 
évvel a háború után megnyílt újra ez 
a humanista világ azok számára is, akik 
Itáliában tanultak, amiről olyan sokat 
hallottam gyermek koromban. Min-
den tevékenységem az olasz magyar 
kulturális kapcsolatok terén ennek a 
folytatása, következménye lett az is, 
hogy Itáliába jöttem tanulni, és élek 
itt több mint 40 éve.

 Mindenekelőtt el kell mondanom 
hogy amikor én Makovecz Imrét meg-
ismertem, akkor a nagyszerű huma-
nista lélek, a jövőbe látó tudós, Paolo 
Portoghesi építész már többször kiál-
lította a műveit a Római Építészeti 
Egyetemen és Nápolyban, nagysza-
bású kiállításokkal összekötve. Porto-
ghesi elérte azt is, hogy elválasztotta 
az egyetem fakultását Aldo Rossitól, 
és az organikus építészet iránya felé 
fordította az oktatást.

 Az organikus építészettel akkor 
kezdtem foglakozni, amikor először 
olvastam 1997-ben arról, hogy Mako-
vecz Imrét a Francia Akadémia kitün-
tette. Megdöbbentő volt számomra, 
hogy La Corbusier hazájában ez meg-
történt, azt gondoltam, hogy kezde-
nek omladozni a panelházak falai.

 Felhívtam őt telefonon és kérdez-
tem, hol vehetném meg a világsikert 
aratott sevillai pavilonról szóló filmjét. 
Jöjjön ide, adok egyet – mondta egy 
morózus hang. Akkor találkoztam vele 
először. 1975 óta tanítottam különbö-
ző képzőművészeti akadémiákon, így 
bemutattam Reggio Calabriában, Ba-
riban, Maceratában, Carrarában, Ko-
lozsvárott, Vilniusban, Velencében ezt 
a filmet, összekötve a kazeinos murális 
festészettel, természetes anyagok fel-
használásával és alkalmazásával.

 A Velencei Akadémia kiadásában 
2012-ben megjelent katalógusában is 
leírtam tizennégy évig tartó ismeret-
ségünk történetét, a kiállítások küz-
delmeit, minek eredménye Imre felté-
tel nélküli barátsága lett, ami egész 
életemet meg fogja határozni.

Ezután 2000-ben Mariano Apa mű-
vészettörténet-tanár kollégám, aki ma 
a Római Képzőművészeti Egyetem 
tanára, azt ajánlotta, hogy rendezzünk 
kiállítást a magyar és keresztény állam 
ezeréves fennállásának megünneplé-
sére. Felhívtam édesapám jó barátját, 
a szintén jövőbe látó emberek közé 
tartozó, italianista Sárközy Péter pro-
fesszor urat, aki hosszú és folyamatos 
munkásságával az Egyetemen kiadott 
Rivista di Studi Ungheresi kiadványaival 
olasz és magyar írók, költők, művészek 
alkotásait fordítja 40 éve fáradhatatla-
nul. Tőle azt a tanácsot kaptam, hogy 
Makovecz Imrétől kérdezzem meg, 
ki ket is hívjak meg a kiállításra.

 Ezek után másodszor mentem el 
Im réhez a Kecske utcába. Kicsit féltem 
ettől a nagy termetű embertől és ha-
talmas szellemiségtől, de megdöb-
bentő volt a közvetlensége, mindig 
egyenes kőkemény válasza, rendíthe-
tetlen igazságérzete. Azt mondta, jöj-
jek vissza, amikor a kulturális fogadás 
van, amikor ott lesznek a fás kör mű-
vészei, akiket ajánlott. A kiállítás csak 
2002-ben jött létre. Sok jó ember ösz-
szefogásával a „rendszerváltozás” ne-
hézségei közepette a nagyszerű ne-
mes Vincenzo de Felice bíró barátom 
feleségével Massimina Pesce szobrasz-
művészel elérték, hogy Makovecz Im re 
kiállítása a L’Aquilai V. Károly rene-
szánsz palotájában legyen. Minden 
alkalmat megragadtam, hogy hazám 
művészetét bemutathassam apámtól 
örökölt hűséggel az itáliai és magyar 
történelmi, kulturális és művészeti 
kapcsolatok iránt.(1)

Kiállítottuk Makovecz Imre 40 db 
fotó- és tervpaneljét, míg a tíz- tíz olasz 
és magyar művész anyaga Capestar-
nóban az Enea Silvio Piccolomini re-
neszánsz várában lettek kiállítva. Dr. 
Szabó Győző, az akkori Római Magyar 
Akadémia igazgatója minden segítsé-
get megadott. Ezek után Imre az 
anyagot nálam hagyta további kiállí-
tások megszervezésére. Mára már ti-
zenkét kiállítást volt, amiből hetet én 
szerveztem személyesen. 

A másodikat a Maceratai Antichi 
Forni középkori pékség galériának át-
alakított boltívei alatt rendezték a 
Képzőművészeti Akadémia és Építész 
Kamara közreműködésével. Paolo 
Portoghesi nyitotta meg, Imrének bi-
zonyára nagyon tetszett volna.

A harmadik kiállítást Hainess Olga 
építész szervezte a Milánói Politech-
nikumban  Luigi Spagnoli professzor 
kezdeményezésére, főként az egyete-
mi világ bemutatására.

A következő a Bergamói Építész Ka-
mara és a Milánói Politechnikum  köz-
reműködésével, Itália legnagyobb 
Gaudí-kutatója, Maria Antonietta 
Crippa támogatásával jött létre. Fran-
cois Burk hardttal nyitották meg. Burk-
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hardt, Imre legfőbb berlini és párizsi 
támogatója volt. Majd a kiállítást átvit-
tük Ascoli Picenóba az Építészeti Ka-
mara védnöksége alatt a Palazzo Ca-
pitani del Popolo csodálatos középko-
ri épületkomplexumába, továbbra is 
az én Maceratai Akadémiám szerve-
zésében.

Ezek után a kiállítások híre terjedt, 
mint a tűz. Majd következett a meghí-
vás Udinébe a Politechnikum Mérnö-
ki Karára Vittorio De Sanctis építész 
szervezésében. Ez az építész mindent 
tudott Imréről. A megnyitón a genius 
loci szellemében részt vettek olasz  és 
magyar művésztanárok is. Majd az 
Anconai kikötőben a Lazzaretto Van-
vitelli épületében volt a kiállítás, amely 
erősen hasonlít a komáromi erőd-ki-
kötő épületéhez, csak utóbbi csillag 
formájú. Részt vettek Csernyus Lőrinc 
és Turi Attila építészek is, mert azt is 
meg akartam mutatni az itáliai közön-
ségnek, hogy Imre milyen nagyszerű-
en dolgozik együtt a kollégáival. En-
nek hatására az anyag nagy részét 
azonnal átkérték az Anconai Politech-
nikum Egyetemének Mérnöki karára. 

A luccai Bioarchitettura kérésére 
Mas simo Carli építész szervezett gyö-
nyörű kiállítást egy nemesi család 
bir tokán Migliarinóban a felújított 
gazdasági épületekben, amire Imre is 
eljött feleségével, Mariannéval.

 2010-ben a Római Építészeti Egye-
tem Paolo Portoghesi támogatásával 
díszdoktorává avatta Imrét.

Nagyon ritkán fordul elő az emberi-
ség történetében, hogy egy világhírű 
építész a kortársát ilyen odaadó sze-
retettel és elismeréssel övezze mint 
Paolo Portoghesi Makoveczet; ilyen 
emberekre volna szükség hazánkban 
is, akik távol tartanák tőlünk a „turáni 
átkot”. Mesterének nevezte a nálánál 
négy évvel fiatalabb építészt és több-
ször leírta, hogy 50 évvel a korát meg-
előző jelenségnek tartja munkásságát.

Antoni Gaudí természethez kötődő 
gazdag világát, majd Rudolf Steiner 
antropozófiáját, Pavel Florenszkij fel-
fordított perspektívájával a makoveczi 
hely szellemével összekötve a Velen-

cei Képzőművészeti Akadémián taní-
tani a jövő ifjúságát és e témákban 
programokat szervezni – ez kárpótolt 
a hazámtól való, 40 évi távollétért.

Ezután következett 2011-ben utol só 
előtti találkozásunk Rómában a Ravasi 
Bíboros (a Vatikán kultuszminisztere) 
által a XVI. Benedek pápa pappá szen-
telésének 60. évfordulójára szervezett 
kiállításon a csodálatos VI. Pál terem-
ben, ahova a világ összes tájáról hat 
építész lett csak meghíva. Örökké 
em lékezetes marad számomra, hogy 
együtt vacsoráztunk a Campo di Fiorin, 
ahol oly sokszor jártam azelőtt szüle-
immel is. 

Az utolsó három évben sokat foglal-
koztatta az Apor Vilmos térre szánt 
Szent Mihaly Arkangyal templom ter-
ve; erről folyamatosan beszámoltam 
Portoghesinek is. XVI. Benedek pápa 
áldása bizonyára előmozdítja majd a 
templom megépülését. 

Nehezemre esik utolsó találkozá-
sunkról beszélni Mártélyon, mert az 
volt az érzésem, hogy már nincs jelen. 
Az imádkozó sáskát figyelte; elmélyült 
a természet szemlélésében, és na-
gyon távolinak éreztem őt. 

Még létrejött 2010-ben Viterbóban 
is egy kiállítás a Bioarchiettura szerve-
zésében, ahová úgyszintén elszállítot-
tam a még nálam maradt paneleket, 
kiegészítve Csernyus Lőrinc, Gerencsér 
Judit és Turi Attila alkotásaival. Mindig 
törekedtem arra, hogy a kiállítások 
im pozáns épületekben legyenek, ez-
úttal azonban írá sos megegyezésünk-
kel ellentétben nem a Pápák Palotájá-
ban (Palazzo dei Papi), hanem egy 
távolabbi volt templomban állították 
ki a műveit, és egy építőanyagokat 
kiállító cég is jelen volt az én bele-
egyezésem nélkül; ez volt az egyetlen 
eset, amikor kénytelen voltam jogi 
eszközökhöz folyamodni. 

 Majd 2011-ben a Velencei Képzőmű-
vészeti Akadémiától nem mesze a 
Magazzini del Sale 3, a Biennálé egyik 
kiállítóépületében jött létre egy nagy 
kiállítás , amit szintén Paolo Portoghesi 
nyitott meg. Szép katalógus is készült 
ez alkalommal, benne tíz cikkel, tanul-

mánnyal, összefoglalással a legfonto-
sabb építészek írásaiból. Azt gondol-
tam, ez az utolsó kiállítás, amiből em-
lékkiállítás lett végül.

Ennek a velencei kiállításnak az ered-
ményeként tavasszal felhívtak a római 
Külügyminisztériumból, hogy rendez-
zük meg ennek a kiállításnak az itáliai 
változatát a Budapesti Olasz Kultúra 
Intézetében. Úgy gondoltam, hogy ez 
egy nagyszerű alkalom és lehetőség 
mindazok számára, akik nem értették 
meg a jövőbe látó ember jelentőségét, 
hogy egy külföldi ország kultúrintézete 
ad számára helyet itt, Budapesten, 
ahol a legkevésbé értették meg.  

Ez a kiállítás Giovanni Michelozzi, 
Paolo Portoghesi, Sandro Benedetti 
(ők a Velencei Bi ennálén először hoz-
ták létre az egyházművészeti építészet 
részlegét) valamint Makovecz Imre, 
Csernyus Lőrinc és Turi Attila részvé-
telével  fog létrejönni. 

Megrendítő volt a velencei előadás-
sorozat alkalmával az Akadémián, 
Paolo Portoghesi utolsó kivetített ké-
pe, a zalaegerszegi Gébárti-tó számá-
ra készült terv, amelyben egy kámzsá-
ba öltözött lényt, mint ravatalozót je-
lenített meg, ezt az átváltozott testet, 
ahogy Ő írta, égnek emelt kezekkel 
megadva magát teremtőjének.

Minden kínálkozó alkalommal el-
mondtam, hogy Makovecz Imre há-
rom nagy forradalmat hozott létre a 
Kárpát-medencében. Legelőször: fel-
rázta az emberekben a lelket a törté-
nelmünk megjelenítésével és állandó 
felidézésével, szimbolikájával, mert 
csak az tud jövőt építeni, akinek van 
gyökere és múltja és azt soha nem adja 
fel. Jól látják ezt nyugaton is, és pon-
tosan ezért akarják kiállítani összefog-
lalt életművét a globalizmus ellensú-
lyozásaként. Természetesen ez táma-
dásra is sok alkalmat adott azoknak, 
akik mindenkor a magyarság felszá-
molására törekedtek. 

Másodszor: építészeti forradalmat 
hozott létre a panelházak emberpusz-
tító koncepciójával szemben a tradi-
cionális építészet helyi anyagainak 
felhasználásával, és ebben már benne 

foglaltatik az ökológiai forradalom is, 
mert százával és ezrével hagyott maga 
mögött épületeket, megtanítva az 
embereket arra, hogy lehet olcsón és 
jól építkezni.

A jövőbe látás legbizonyosabb meg-
nyilvánulása azonban Imre szociális 
koncepciója. Egy sztárépítész sem 
mondhatja el magáról, hogy annyi 
em berrel dolgozott volna együtt, mint 
Imre. Arra kértem Francois Burkhardt 
pro fesszort, hogy elemezzék az általa 
szervezett és alapított, a világon egye-
dülálló mesterképzést, a Vándorisko-
lát, a Magyar Művészeti Akadémiát, 
ami most végre köztestület rangjára 
emelkedett. 

Legutolsó példa a Makón épített 
színház, fürdő és buszállomás, én úgy 

hívnám, minden szempontból való 
megújulás; egy kisváros, ami építésze-
ti csoda lett. 

A velencei előadáson én egy külön-
leges művének, tervének másolatait 
állítottam ki, az Abádszalókra tervezett 
szálloda- és fürdőkomplexust, amely 
csak tervek formájában van meg. 

Imre temetésén Bolberitz Pál fogalma-
zott meg egy gondolatot, amely 
megszívlelendő volna az egész embe-
riség számára, megemlékezve Móricz 
Blondel XIX. sz. végén írt doktori disz-
szertációjára, amelyben azt elemzi, 
hogy a „tett” az az „építkezés”, ami meg-
 jeleníti a „szépséget”, amely össze kell 
hogy találkozzon a „teremtéssel” (San 
Tommaso), és ha ez a külső szépség 

belső szépséget áraszt magából, akkor 
„igaz” is, akkor ez a belső és katartikus 
szépség kifejezi az igazság etikáját, ak-
kor felfedezhetjük a műben rejlő igazat, 
melynek a jellegzetességei: létezés,jóság, 
Igazság és szépség, és ez árad együtt 
folyamatosan Makovecz Imre műveiből.

A földi életből való távozása után 
sokszor, nagyon sokszor eszembe ju-
tottak a boldog Pio ferences atya jós-
latai a magyar néppel kapcsolatban: 

„Kevés nemzetnek van olyan nagy ha-
talmú őrangyala, mint a magyaroknak 
és bizony helyes lenne erősebben kérni-
ük hathatós oltalmát országukra.” 

Talán akkor, ha megépül Budapesten 
Szt. Mihály Arkangyal temploma, ak-
kor ez a jóslat beteljesülhet. 
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hardt, Imre legfőbb berlini és párizsi 
támogatója volt. Majd a kiállítást átvit-
tük Ascoli Picenóba az Építészeti Ka-
mara védnöksége alatt a Palazzo Ca-
pitani del Popolo csodálatos középko-
ri épületkomplexumába, továbbra is 
az én Maceratai Akadémiám szerve-
zésében.

Ezek után a kiállítások híre terjedt, 
mint a tűz. Majd következett a meghí-
vás Udinébe a Politechnikum Mérnö-
ki Karára Vittorio De Sanctis építész 
szervezésében. Ez az építész mindent 
tudott Imréről. A megnyitón a genius 
loci szellemében részt vettek olasz  és 
magyar művésztanárok is. Majd az 
Anconai kikötőben a Lazzaretto Van-
vitelli épületében volt a kiállítás, amely 
erősen hasonlít a komáromi erőd-ki-
kötő épületéhez, csak utóbbi csillag 
formájú. Részt vettek Csernyus Lőrinc 
és Turi Attila építészek is, mert azt is 
meg akartam mutatni az itáliai közön-
ségnek, hogy Imre milyen nagyszerű-
en dolgozik együtt a kollégáival. En-
nek hatására az anyag nagy részét 
azonnal átkérték az Anconai Politech-
nikum Egyetemének Mérnöki karára. 

A luccai Bioarchitettura kérésére 
Mas simo Carli építész szervezett gyö-
nyörű kiállítást egy nemesi család 
bir tokán Migliarinóban a felújított 
gazdasági épületekben, amire Imre is 
eljött feleségével, Mariannéval.

 2010-ben a Római Építészeti Egye-
tem Paolo Portoghesi támogatásával 
díszdoktorává avatta Imrét.

Nagyon ritkán fordul elő az emberi-
ség történetében, hogy egy világhírű 
építész a kortársát ilyen odaadó sze-
retettel és elismeréssel övezze mint 
Paolo Portoghesi Makoveczet; ilyen 
emberekre volna szükség hazánkban 
is, akik távol tartanák tőlünk a „turáni 
átkot”. Mesterének nevezte a nálánál 
négy évvel fiatalabb építészt és több-
ször leírta, hogy 50 évvel a korát meg-
előző jelenségnek tartja munkásságát.

Antoni Gaudí természethez kötődő 
gazdag világát, majd Rudolf Steiner 
antropozófiáját, Pavel Florenszkij fel-
fordított perspektívájával a makoveczi 
hely szellemével összekötve a Velen-

cei Képzőművészeti Akadémián taní-
tani a jövő ifjúságát és e témákban 
programokat szervezni – ez kárpótolt 
a hazámtól való, 40 évi távollétért.

Ezután következett 2011-ben utol só 
előtti találkozásunk Rómában a Ravasi 
Bíboros (a Vatikán kultuszminisztere) 
által a XVI. Benedek pápa pappá szen-
telésének 60. évfordulójára szervezett 
kiállításon a csodálatos VI. Pál terem-
ben, ahova a világ összes tájáról hat 
építész lett csak meghíva. Örökké 
em lékezetes marad számomra, hogy 
együtt vacsoráztunk a Campo di Fiorin, 
ahol oly sokszor jártam azelőtt szüle-
immel is. 

Az utolsó három évben sokat foglal-
koztatta az Apor Vilmos térre szánt 
Szent Mihaly Arkangyal templom ter-
ve; erről folyamatosan beszámoltam 
Portoghesinek is. XVI. Benedek pápa 
áldása bizonyára előmozdítja majd a 
templom megépülését. 

Nehezemre esik utolsó találkozá-
sunkról beszélni Mártélyon, mert az 
volt az érzésem, hogy már nincs jelen. 
Az imádkozó sáskát figyelte; elmélyült 
a természet szemlélésében, és na-
gyon távolinak éreztem őt. 

Még létrejött 2010-ben Viterbóban 
is egy kiállítás a Bioarchiettura szerve-
zésében, ahová úgyszintén elszállítot-
tam a még nálam maradt paneleket, 
kiegészítve Csernyus Lőrinc, Gerencsér 
Judit és Turi Attila alkotásaival. Mindig 
törekedtem arra, hogy a kiállítások 
im pozáns épületekben legyenek, ez-
úttal azonban írá sos megegyezésünk-
kel ellentétben nem a Pápák Palotájá-
ban (Palazzo dei Papi), hanem egy 
távolabbi volt templomban állították 
ki a műveit, és egy építőanyagokat 
kiállító cég is jelen volt az én bele-
egyezésem nélkül; ez volt az egyetlen 
eset, amikor kénytelen voltam jogi 
eszközökhöz folyamodni. 

 Majd 2011-ben a Velencei Képzőmű-
vészeti Akadémiától nem mesze a 
Magazzini del Sale 3, a Biennálé egyik 
kiállítóépületében jött létre egy nagy 
kiállítás , amit szintén Paolo Portoghesi 
nyitott meg. Szép katalógus is készült 
ez alkalommal, benne tíz cikkel, tanul-

mánnyal, összefoglalással a legfonto-
sabb építészek írásaiból. Azt gondol-
tam, ez az utolsó kiállítás, amiből em-
lékkiállítás lett végül.

Ennek a velencei kiállításnak az ered-
ményeként tavasszal felhívtak a római 
Külügyminisztériumból, hogy rendez-
zük meg ennek a kiállításnak az itáliai 
változatát a Budapesti Olasz Kultúra 
Intézetében. Úgy gondoltam, hogy ez 
egy nagyszerű alkalom és lehetőség 
mindazok számára, akik nem értették 
meg a jövőbe látó ember jelentőségét, 
hogy egy külföldi ország kultúrintézete 
ad számára helyet itt, Budapesten, 
ahol a legkevésbé értették meg.  

Ez a kiállítás Giovanni Michelozzi, 
Paolo Portoghesi, Sandro Benedetti 
(ők a Velencei Bi ennálén először hoz-
ták létre az egyházművészeti építészet 
részlegét) valamint Makovecz Imre, 
Csernyus Lőrinc és Turi Attila részvé-
telével  fog létrejönni. 

Megrendítő volt a velencei előadás-
sorozat alkalmával az Akadémián, 
Paolo Portoghesi utolsó kivetített ké-
pe, a zalaegerszegi Gébárti-tó számá-
ra készült terv, amelyben egy kámzsá-
ba öltözött lényt, mint ravatalozót je-
lenített meg, ezt az átváltozott testet, 
ahogy Ő írta, égnek emelt kezekkel 
megadva magát teremtőjének.

Minden kínálkozó alkalommal el-
mondtam, hogy Makovecz Imre há-
rom nagy forradalmat hozott létre a 
Kárpát-medencében. Legelőször: fel-
rázta az emberekben a lelket a törté-
nelmünk megjelenítésével és állandó 
felidézésével, szimbolikájával, mert 
csak az tud jövőt építeni, akinek van 
gyökere és múltja és azt soha nem adja 
fel. Jól látják ezt nyugaton is, és pon-
tosan ezért akarják kiállítani összefog-
lalt életművét a globalizmus ellensú-
lyozásaként. Természetesen ez táma-
dásra is sok alkalmat adott azoknak, 
akik mindenkor a magyarság felszá-
molására törekedtek. 

Másodszor: építészeti forradalmat 
hozott létre a panelházak emberpusz-
tító koncepciójával szemben a tradi-
cionális építészet helyi anyagainak 
felhasználásával, és ebben már benne 

foglaltatik az ökológiai forradalom is, 
mert százával és ezrével hagyott maga 
mögött épületeket, megtanítva az 
embereket arra, hogy lehet olcsón és 
jól építkezni.

A jövőbe látás legbizonyosabb meg-
nyilvánulása azonban Imre szociális 
koncepciója. Egy sztárépítész sem 
mondhatja el magáról, hogy annyi 
em berrel dolgozott volna együtt, mint 
Imre. Arra kértem Francois Burkhardt 
pro fesszort, hogy elemezzék az általa 
szervezett és alapított, a világon egye-
dülálló mesterképzést, a Vándorisko-
lát, a Magyar Művészeti Akadémiát, 
ami most végre köztestület rangjára 
emelkedett. 

Legutolsó példa a Makón épített 
színház, fürdő és buszállomás, én úgy 

hívnám, minden szempontból való 
megújulás; egy kisváros, ami építésze-
ti csoda lett. 

A velencei előadáson én egy külön-
leges művének, tervének másolatait 
állítottam ki, az Abádszalókra tervezett 
szálloda- és fürdőkomplexust, amely 
csak tervek formájában van meg. 

Imre temetésén Bolberitz Pál fogalma-
zott meg egy gondolatot, amely 
megszívlelendő volna az egész embe-
riség számára, megemlékezve Móricz 
Blondel XIX. sz. végén írt doktori disz-
szertációjára, amelyben azt elemzi, 
hogy a „tett” az az „építkezés”, ami meg-
 jeleníti a „szépséget”, amely össze kell 
hogy találkozzon a „teremtéssel” (San 
Tommaso), és ha ez a külső szépség 

belső szépséget áraszt magából, akkor 
„igaz” is, akkor ez a belső és katartikus 
szépség kifejezi az igazság etikáját, ak-
kor felfedezhetjük a műben rejlő igazat, 
melynek a jellegzetességei: létezés,jóság, 
Igazság és szépség, és ez árad együtt 
folyamatosan Makovecz Imre műveiből.

A földi életből való távozása után 
sokszor, nagyon sokszor eszembe ju-
tottak a boldog Pio ferences atya jós-
latai a magyar néppel kapcsolatban: 

„Kevés nemzetnek van olyan nagy ha-
talmú őrangyala, mint a magyaroknak 
és bizony helyes lenne erősebben kérni-
ük hathatós oltalmát országukra.” 

Talán akkor, ha megépül Budapesten 
Szt. Mihály Arkangyal temploma, ak-
kor ez a jóslat beteljesülhet. 
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