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Elődök nevében is ülök és szólok most 
itt. Beke Pál és Varga Tamás kollégáim, 
barátaim nevében, akik lehet, hogy 
valahol fönt borozgatnak most Imré-
vel egy asztal körül.

Pali emlékeiben – amiket igen színe-
sen tudott szóban és írásban is elmon-
dani – többször felmerül a kép, ami kor 
a Corvin téri Budai Vigadó – az akkori 
Népművelési Intézet – második eme-
leti saroktraktusában megjelent egy 
különös ember, kiterítette a tervrajza-
it és kérte: gondolkodjanak együtt 
valamelyik készülő művelődési ház 
tervéről. Varga – azt hiszem – hama-
rabb tudott az ideák világából a raci-
onális világba, struktúrákba, szerkeze-
tekbe, rendszerekbe asszociálni, he-
lyezkedni; Beke terepe és eszköze in-
kább a szavak: a párbeszéd, a la men-
tálás, a dumálás volt. (Persze messze 
nem céltalan és parttalan szövegelés.)

Szóval Makovecz Imre volt, aki egy 
váratlan napon – úgy negyvenvala-
hány éve – beállított a Népművelési 
Intézet Művelődési Otthon Osztályára. 
Aztán megfelelő méretű asztal híján, 
a földre terítették a tervpapírokat, és 
itt térdelve – organikus helyzetben – 
köttetett a szakmai és baráti kapcsolat.

A művelődési otthonok épületéből, 
azok társadalmi, építészeti, környeze-

ti beágyazottságát kutatva és megte-
remtve indult el egy nagyon korszerű 
gondolkodási – eszmélési folyamat. 

Egy funkcionális gondolkodás, hogy 
a megrendelő által elhatározott szán-
dék szerint kért feladat – sok szem-
pontból már meghatározott-körülha-
tárolt feltételekkel építendő új kultúr-
ház-épületek – hogyan igazíthatók a 
feltételezett szükségletekhez, hogyan 
tudnak majd funkcionálisan leginkább 
a helyi közösség szolgálatára javára 
épülni és működni.

Néhány év után valójában megfor-
dult az iránya a tervezésnek, gondolko-
dásnak, és az került a napirendre, hogy 
kulturális szempontból egyáltalán 
mi re van szüksége a településnek, egy 
adott szomszédságnak? A szükségle-
tekből mi az, amihez valamilyen épü-
leti környezet kell, s mi az, ami az 
épületen kívül, de a településen belül 
valamilyen formában meg ahhoz szük-
séges, hogy a helyi közösség az ottho-
nának érezze a helyet, s hogy a közér-
zete javuljon, a részvétele – s talán ti-
tokban még az autonómiája is – meg-
erősödjön. És ha ez végiggondolódott, 
ha erre valami helyi szintű párbeszéd 
kialakult, akkor és azután merült fel a 
kérdés, hogy ezt az egészet milyen 
épület, mesterségesen létrehozott tér 
tudja a legjobban szolgálni.

Ám ebben a táguló fókuszú folya-
matban megjelent egy még széle-
sebb perspektíva: egyáltalán hogyan 
működik a helyi közösség: a városrész 
vagy falu. Hogyan szerveződik – vagy 
éppen hogyan szerveződhetne – a 
település és annak társadalmi, gazda-
sági élete, milyen funkciók, milyen 
tár sadalmi viszonyok, milyen helyi 
nyilvánosság kiépülése teremthető 
meg ezeken az élőhelyeken? Vagy 
éppen hogyan támogatható azoknak 
a civil megteremtődése? Mit tehet a 
társadalomtervezés – fejlesztés érde-
kében az építész, a város- vagy tele-
püléstervező, a közösségi szakember, 
a tájépítész? Mit tehet a közösségben 
és nem feltétlenül csak hatalomban 
gondolkodó helyi döntéshozó? És 
ennek vált részévé, hogy milyen épü-
letek illeszkedhetnek egy a szükség-
letekre reflektáló rendszerbe?

Tehát itt három lépcsőfokot igyek-
szem egymásra építeni.

Volt eredetileg egy szűk mozgáste-
rű, sok paraméterrel behatárolt feladat 

– egy konkrét funkciójú épület meg-
tervezésére szóló megbízás. Ennek egy 
korszerű megoldására irányult az ere-
deti szakmai összetalálkozás.  Ezt kö-
vette a konkrét és kívülről feltételezett 
funkció – hogy valamilyen kultúrházat 
építsenek – kimondá sa helyett a tele-
pülés valódi helyi szük ségletei nek ki-
bontása – azaz, hogy az adott helyen 
egyáltalán milyen közösségi intézmé-
ny(ek)re van szükség (ami nyilvánva-
lóan kulturális funkciókat is ellát). Majd 
legvégül annak a sokkal tágabb hori-
zontú tervezői-fejlesztői gondolko-
dásnak a megjelenése, hogy milyen is 
legyen egy működő település. Szer-

kezetében, intézményeiben, épületei-
ben.

A fent részletezett, három lépcsőfo-
kú gondolkodásnak volt még egy 
nagyon korszerű eleme: hogyan von-
ható be, tehető aktívvá, a változtatás 
részesévé és felelőssé a helyi lakosság. 
Ennek az adott helyen milyen hagyo-
mányai, történelmi előzményei van-
nak, milyen megfogalmazódó, vagy a 
felszín alatt rejtőzködő szükségletei 
vannak a helyben élőknek, milyen 
közösségi hálózatok működnek a nyil-
vánosságban és a mindennapi kap-
csolati viszonyokban? Ezek hogyan 
lehetnek a helyi élet, a helyi változás-
megújulás erőforrásai, mozgatórugói?

Gyakran említette Imre az építés drá
mája kifejezést. A dráma jó kifejezése 
ennek a folyamatnak, s ha szereplői 
között tartjuk számon a megrendelő-
ket, a tervezőket és az érintetteket: a 
helyi polgárokat – tehát a teljes helyi 
társadalmat, akkor természetes, hogy 
ezekben vannak drámai konfliktusok, 
egymásra találások, viták, összefogá-

sok; ebben benne van képletesen 
legalábbis a születés és a halál is. Az 
igazi nagy és közös alkotások a katar-
zist is tartalmazzák.

A személyes találkozásból nemcsak 
Makovecz, Varga Tamás és Beke Pali 
hármasa lett ennek a több évtizedes 
folyamatnak a részese, hanem a körü-
löttük dolgozó szakmai műhelyek is. 
Egy egész építészeti iskola és a közös-
ségfejlesztés 80-as évektől kiépülő 
hazai szakmai műhelyei.

Épületek, falvak, városrészek átala-
kulásában – megújításának tervezésé-
ben – dolgozott együtt, s persze néha 
külön-külön is a két szakterület. De 
legalább ennyire fontos, hogy meny-
nyit tanult – s tanul talán ma is – az 
egyik iskola a másiktól. Nyilván ez már 
más intenzitással zajlik, mintha közö-
sen dolgoznának egy adott települé-
sen, de igen jelentős hatással voltunk 
egymásra – így gondolom. És mindkét 
kör a saját szakterületére is.

E munkásságnak és követőinek 
ered ményeként az or szág számos he-
lyén átalakultak, fizikailag megújultak 
falvak, városrészek, intézmények. Ezek-
be a fizikai átalakításokba többnyire 

„beleépültek” a működtetés, fenntar-
tás szemléleti és gyakorlati megváltoz-
tatásának, megújításának a potenciá-
lis lehetőségei is. Ez utóbbiak megva-
lósulása már sokak felelőssége.

Hasonlóan értékelhetőek közösség-
fejlesztői munkáink. Azok eredménye-
ként is sokfelé valódi szükségletek 
ke rültek feltárásra, valódi belső erőfor-
rások kerültek felszínre és sokan meg-
ízlelték a helyi cselekvésekben való 
részvétel konfliktusai mellett annak 
valódi örömeit és tétjeit. Elindultak, és 
olykor meg rekedtek a közösségi folya-
matok. A civil társadalom szereplői, az 
intézmények működ tetői és a hatalmi 
szereplők változatos felkészült sége, 
talentuma és tisztessége szerint.

Fontos látnunk, hogy ezekben az 
utakban és küzdelmekben nem alkal-
mi beavatkozásokról, egyedi aktusok-
ról van szó, hanem tartós folyamatok-
ról, amelyekben mi hozzájáruló szak-
mák vagyunk. S amelyekre rajtunk 

kívül a külvilág sokféle más jelensége 
– a politika is ilyen – hatással van.

Makovecz Imre nagyon erős karak-
ter, markáns személyiség volt. Talán ez 
alkalommal sem bántó azt is hozzáten-
ni, hogy sok hasonló kaliberű szemé-
lyiséghez hasonlóan néha nehéz em -
bernek, alkalmanként megosztó sze-
mélyiségnek tartják. (Tudjuk, hogy kis 
és közepes akaratokkal nemigen lehet 
jelentős áttöréseket sehol sem elérni.)

Imre értékelésekor gyakran hallom, 
hogy egy jellemvonását emelik – néha 
eltorzítva – ki: a tradíciók, a hagyomá-
nyos értékek esetleg misztikus, eltúlzó 
keresését, értelmezését és követését. 

Én nem tudom az épületeiben meg-
valósuló munkásságát ezügyben elég 
objektíven megítélni. Ám az életút 
páratlan érdemeként szeretném ki-
emelni, hogy vitathatatlan megalapo-
zó szerepe és hoz zájárulása volt abban, 
hogy Magyarországon az építé szetről 
való szerves gondolkodás mellett a 
társadalomról való szerves gondolko-
dás újra fontossá és gyakorlattá vált. S 
hogy ez a két terület találkozott.

Munkásságában így egyszer re volt 
jelen az organikusság és a leg tágab-
ban értelmezett korszerűség: ahogy 
ma a demokráciákban közösségről, 
településről, részvételről, méltóságról 
beszélünk. De a korszerűség másik – 
ma különösen sokat em legetett – ele-
mének., a szak maköziségnek, a külön-
féle tudások együttélésének és együtt-
működésének a jelentősége is kiemel-
kedő fontosságú ebben az életműben.

Mikor Menyus megkeresett, azt kérte, 
beszéljek arról, ahogyan hajdan a te-
lepüléseken együtt dolgoztunk. Dom-
bóvártól Zalaszentgróton át Debrecen 
Csapókertig és Újpalotáig; de a falu-
házak kapcsán, majd aztán Csenger-
ben, Baktalórántházán és számtalan 
más településen. Hogy mit gondolok 
erről, értelmes dolog és metódus 
volt-e ez? Érdemes-e így dolgozni?

Akkor rávágtam, s ezt tartom ma is: 
csak így érdemes. Kevés ennél érde-
mesebb, érdekesebb munkát tudok 
elképzelni – főként a magunkfajtának.

MAKOVECZ IMRE EMLÉKÜLÉS
MÉSZ Székház, Kós Károly terem, 2012. szeptember

Építészetről és társadalomról való 
szerves gondolkodás
Péterfi Ferenc
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Elődök nevében is ülök és szólok most 
itt. Beke Pál és Varga Tamás kollégáim, 
barátaim nevében, akik lehet, hogy 
valahol fönt borozgatnak most Imré-
vel egy asztal körül.

Pali emlékeiben – amiket igen színe-
sen tudott szóban és írásban is elmon-
dani – többször felmerül a kép, ami kor 
a Corvin téri Budai Vigadó – az akkori 
Népművelési Intézet – második eme-
leti saroktraktusában megjelent egy 
különös ember, kiterítette a tervrajza-
it és kérte: gondolkodjanak együtt 
valamelyik készülő művelődési ház 
tervéről. Varga – azt hiszem – hama-
rabb tudott az ideák világából a raci-
onális világba, struktúrákba, szerkeze-
tekbe, rendszerekbe asszociálni, he-
lyezkedni; Beke terepe és eszköze in-
kább a szavak: a párbeszéd, a la men-
tálás, a dumálás volt. (Persze messze 
nem céltalan és parttalan szövegelés.)

Szóval Makovecz Imre volt, aki egy 
váratlan napon – úgy negyvenvala-
hány éve – beállított a Népművelési 
Intézet Művelődési Otthon Osztályára. 
Aztán megfelelő méretű asztal híján, 
a földre terítették a tervpapírokat, és 
itt térdelve – organikus helyzetben – 
köttetett a szakmai és baráti kapcsolat.

A művelődési otthonok épületéből, 
azok társadalmi, építészeti, környeze-

ti beágyazottságát kutatva és megte-
remtve indult el egy nagyon korszerű 
gondolkodási – eszmélési folyamat. 

Egy funkcionális gondolkodás, hogy 
a megrendelő által elhatározott szán-
dék szerint kért feladat – sok szem-
pontból már meghatározott-körülha-
tárolt feltételekkel építendő új kultúr-
ház-épületek – hogyan igazíthatók a 
feltételezett szükségletekhez, hogyan 
tudnak majd funkcionálisan leginkább 
a helyi közösség szolgálatára javára 
épülni és működni.

Néhány év után valójában megfor-
dult az iránya a tervezésnek, gondolko-
dásnak, és az került a napirendre, hogy 
kulturális szempontból egyáltalán 
mi re van szüksége a településnek, egy 
adott szomszédságnak? A szükségle-
tekből mi az, amihez valamilyen épü-
leti környezet kell, s mi az, ami az 
épületen kívül, de a településen belül 
valamilyen formában meg ahhoz szük-
séges, hogy a helyi közösség az ottho-
nának érezze a helyet, s hogy a közér-
zete javuljon, a részvétele – s talán ti-
tokban még az autonómiája is – meg-
erősödjön. És ha ez végiggondolódott, 
ha erre valami helyi szintű párbeszéd 
kialakult, akkor és azután merült fel a 
kérdés, hogy ezt az egészet milyen 
épület, mesterségesen létrehozott tér 
tudja a legjobban szolgálni.

Ám ebben a táguló fókuszú folya-
matban megjelent egy még széle-
sebb perspektíva: egyáltalán hogyan 
működik a helyi közösség: a városrész 
vagy falu. Hogyan szerveződik – vagy 
éppen hogyan szerveződhetne – a 
település és annak társadalmi, gazda-
sági élete, milyen funkciók, milyen 
tár sadalmi viszonyok, milyen helyi 
nyilvánosság kiépülése teremthető 
meg ezeken az élőhelyeken? Vagy 
éppen hogyan támogatható azoknak 
a civil megteremtődése? Mit tehet a 
társadalomtervezés – fejlesztés érde-
kében az építész, a város- vagy tele-
püléstervező, a közösségi szakember, 
a tájépítész? Mit tehet a közösségben 
és nem feltétlenül csak hatalomban 
gondolkodó helyi döntéshozó? És 
ennek vált részévé, hogy milyen épü-
letek illeszkedhetnek egy a szükség-
letekre reflektáló rendszerbe?

Tehát itt három lépcsőfokot igyek-
szem egymásra építeni.

Volt eredetileg egy szűk mozgáste-
rű, sok paraméterrel behatárolt feladat 

– egy konkrét funkciójú épület meg-
tervezésére szóló megbízás. Ennek egy 
korszerű megoldására irányult az ere-
deti szakmai összetalálkozás.  Ezt kö-
vette a konkrét és kívülről feltételezett 
funkció – hogy valamilyen kultúrházat 
építsenek – kimondá sa helyett a tele-
pülés valódi helyi szük ségletei nek ki-
bontása – azaz, hogy az adott helyen 
egyáltalán milyen közösségi intézmé-
ny(ek)re van szükség (ami nyilvánva-
lóan kulturális funkciókat is ellát). Majd 
legvégül annak a sokkal tágabb hori-
zontú tervezői-fejlesztői gondolko-
dásnak a megjelenése, hogy milyen is 
legyen egy működő település. Szer-

kezetében, intézményeiben, épületei-
ben.

A fent részletezett, három lépcsőfo-
kú gondolkodásnak volt még egy 
nagyon korszerű eleme: hogyan von-
ható be, tehető aktívvá, a változtatás 
részesévé és felelőssé a helyi lakosság. 
Ennek az adott helyen milyen hagyo-
mányai, történelmi előzményei van-
nak, milyen megfogalmazódó, vagy a 
felszín alatt rejtőzködő szükségletei 
vannak a helyben élőknek, milyen 
közösségi hálózatok működnek a nyil-
vánosságban és a mindennapi kap-
csolati viszonyokban? Ezek hogyan 
lehetnek a helyi élet, a helyi változás-
megújulás erőforrásai, mozgatórugói?

Gyakran említette Imre az építés drá
mája kifejezést. A dráma jó kifejezése 
ennek a folyamatnak, s ha szereplői 
között tartjuk számon a megrendelő-
ket, a tervezőket és az érintetteket: a 
helyi polgárokat – tehát a teljes helyi 
társadalmat, akkor természetes, hogy 
ezekben vannak drámai konfliktusok, 
egymásra találások, viták, összefogá-

sok; ebben benne van képletesen 
legalábbis a születés és a halál is. Az 
igazi nagy és közös alkotások a katar-
zist is tartalmazzák.

A személyes találkozásból nemcsak 
Makovecz, Varga Tamás és Beke Pali 
hármasa lett ennek a több évtizedes 
folyamatnak a részese, hanem a körü-
löttük dolgozó szakmai műhelyek is. 
Egy egész építészeti iskola és a közös-
ségfejlesztés 80-as évektől kiépülő 
hazai szakmai műhelyei.

Épületek, falvak, városrészek átala-
kulásában – megújításának tervezésé-
ben – dolgozott együtt, s persze néha 
külön-külön is a két szakterület. De 
legalább ennyire fontos, hogy meny-
nyit tanult – s tanul talán ma is – az 
egyik iskola a másiktól. Nyilván ez már 
más intenzitással zajlik, mintha közö-
sen dolgoznának egy adott települé-
sen, de igen jelentős hatással voltunk 
egymásra – így gondolom. És mindkét 
kör a saját szakterületére is.

E munkásságnak és követőinek 
ered ményeként az or szág számos he-
lyén átalakultak, fizikailag megújultak 
falvak, városrészek, intézmények. Ezek-
be a fizikai átalakításokba többnyire 

„beleépültek” a működtetés, fenntar-
tás szemléleti és gyakorlati megváltoz-
tatásának, megújításának a potenciá-
lis lehetőségei is. Ez utóbbiak megva-
lósulása már sokak felelőssége.

Hasonlóan értékelhetőek közösség-
fejlesztői munkáink. Azok eredménye-
ként is sokfelé valódi szükségletek 
ke rültek feltárásra, valódi belső erőfor-
rások kerültek felszínre és sokan meg-
ízlelték a helyi cselekvésekben való 
részvétel konfliktusai mellett annak 
valódi örömeit és tétjeit. Elindultak, és 
olykor meg rekedtek a közösségi folya-
matok. A civil társadalom szereplői, az 
intézmények működ tetői és a hatalmi 
szereplők változatos felkészült sége, 
talentuma és tisztessége szerint.

Fontos látnunk, hogy ezekben az 
utakban és küzdelmekben nem alkal-
mi beavatkozásokról, egyedi aktusok-
ról van szó, hanem tartós folyamatok-
ról, amelyekben mi hozzájáruló szak-
mák vagyunk. S amelyekre rajtunk 

kívül a külvilág sokféle más jelensége 
– a politika is ilyen – hatással van.

Makovecz Imre nagyon erős karak-
ter, markáns személyiség volt. Talán ez 
alkalommal sem bántó azt is hozzáten-
ni, hogy sok hasonló kaliberű szemé-
lyiséghez hasonlóan néha nehéz em -
bernek, alkalmanként megosztó sze-
mélyiségnek tartják. (Tudjuk, hogy kis 
és közepes akaratokkal nemigen lehet 
jelentős áttöréseket sehol sem elérni.)

Imre értékelésekor gyakran hallom, 
hogy egy jellemvonását emelik – néha 
eltorzítva – ki: a tradíciók, a hagyomá-
nyos értékek esetleg misztikus, eltúlzó 
keresését, értelmezését és követését. 

Én nem tudom az épületeiben meg-
valósuló munkásságát ezügyben elég 
objektíven megítélni. Ám az életút 
páratlan érdemeként szeretném ki-
emelni, hogy vitathatatlan megalapo-
zó szerepe és hoz zájárulása volt abban, 
hogy Magyarországon az építé szetről 
való szerves gondolkodás mellett a 
társadalomról való szerves gondolko-
dás újra fontossá és gyakorlattá vált. S 
hogy ez a két terület találkozott.

Munkásságában így egyszer re volt 
jelen az organikusság és a leg tágab-
ban értelmezett korszerűség: ahogy 
ma a demokráciákban közösségről, 
településről, részvételről, méltóságról 
beszélünk. De a korszerűség másik – 
ma különösen sokat em legetett – ele-
mének., a szak maköziségnek, a külön-
féle tudások együttélésének és együtt-
működésének a jelentősége is kiemel-
kedő fontosságú ebben az életműben.

Mikor Menyus megkeresett, azt kérte, 
beszéljek arról, ahogyan hajdan a te-
lepüléseken együtt dolgoztunk. Dom-
bóvártól Zalaszentgróton át Debrecen 
Csapókertig és Újpalotáig; de a falu-
házak kapcsán, majd aztán Csenger-
ben, Baktalórántházán és számtalan 
más településen. Hogy mit gondolok 
erről, értelmes dolog és metódus 
volt-e ez? Érdemes-e így dolgozni?

Akkor rávágtam, s ezt tartom ma is: 
csak így érdemes. Kevés ennél érde-
mesebb, érdekesebb munkát tudok 
elképzelni – főként a magunkfajtának.

MAKOVECZ IMRE EMLÉKÜLÉS
MÉSZ Székház, Kós Károly terem, 2012. szeptember

Építészetről és társadalomról való 
szerves gondolkodás
Péterfi Ferenc
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Mi maradt? Mi maradt itt? Mit kap-
tunk? Minden és mindent. Nem 
lehet szavunk se. Aki erre közülünk 
nem tud válaszolni, az nem értett 
meg semmit. Nem ez ugyanis a 
kérdés. A kérdés az, hogy képesek 
vagyunk-e a folytatásra? És ha ezt 
is végiggondolom, akkor erre csak 
egy válasz van. Igen. Nem tehetünk 
másként. Ezt tanultuk tőle. Ezt is 
tanultuk tőle. A kitartást. Aminek a 
hit az alapja. Hitet is kaphattunk 
tőle. Mit csinálunk most? Rá emlé-
kezünk. És ezzel is kell, hogy meg-
erősödjünk. Ugye észrevehető a 
többes szám? Igen, mert nekünk 
ez is lételemünk. Az együttlét. Ne-
künk együtt kell maradnunk. Ka-
pott vagy választott feladatainkkal 
együtt. Vállalásainkkal együtt.

Annyi a feladat, hogy ki sem lát-
szunk belőle. Ja, hogy közben mun-
ka is kéne? Igen, az nagyon kéne, 
mert a munkáért pénz is jár, mert 
élni meg kell, de az is megjön. Re-
méljük, megjön. S ha most vissza-
gondolok arra, amikor ez még így 
volt, döbbenek rá, hogy ezt is ő 
ta nította. Akkor. Mert nem a pénz 
az első. Meg még csak a második se. 

Makovecz Imre köztünk járó fé-
nyes emléke megmarad. Erre szü-
letett a Makovecz Imre Közhasznú 
Alapítvány. Aminek mára sok tá-
mogatója van. Ez azonban csak az 
egyik, bár nagyon fontos tevékeny-

ség. Itt az újság, az Országépítő. 
Gondoljuk végig. Mióta is van? 
1989 óta. 23 éve. Elképesztő idő. 

És itt a Vándoriskola. Az oktatás. 
Ami a legfontosabb. A folytatás. 
Magunk folytatása. (Ki)nevelni 
utódainkat. Ahol idén is volt felvé-
teli. Lehet persze ókmókolni, meg 
széplelkűsködni a tematikán. De az 
is rajtunk múlik. Csak rajtunk. 

De ott vagyunk a Műegyetemen 
is. Meg máshol is. Mondjuk Pécsen, 
meg Debrecenben. De lehet, hogy 
hamarosan Kassán is. És a külhoni, 
nálunk végzett társaink, barátaink 
révén az egész Kárpát-medencé-
ben. Csíkszeredától Kassáig.

A Főépítészség. Jelenlétünk a 
hazában. A napjainkra ebből a 
szempontból is szinte lehetetlenné 
tett hazában. Itt is rendet kell tenni. 
Tennünk. A főépítészség nem egy 
íróasztal. Amivé egyre inkább for-
málni akarják. Nem. A főépítész a 
település élő lelkiismerete. Ja, és 
nem csak építési ügyekben. Na, ez 
fáj még most is, sokaknak.

És jönnek a vállalások. Végre van 
Országos főépítészünk. Jelenlé-
tünk a katasztrófák idején megkér-
dőjelezhetetlen. Kell, hogy az Or-
szágos Főépítészi Kollégiumban is 
ott legyünk. Tetszik hallani? Itt is 
kell a többes szám. 

De ott vagyunk a Magyar Művé-
szeti Akadémián is. Mert végre 

köz testületté lett egyik nagy, és 
ugyancsak megteremtett álma. 
Ahol gyönyörűséges hivatásunkat 
még inkább megerősítenünk lehet 
és kell! Mert ez is feladat.

Persze lehet mindezen hűvösen 
felülemelkedni. Mert van, akinek 
mindez már dohos. Mert van, aki 

– véli – ebből már minden kinyer-
hetőhöz hozzájutott. Mert ez már 
nem trendi. Kétségtelen, igazuk 
van. 

Mert a hit, a tisztesség, a becsület, 
a küldetéstudat, a kitartás, a segí-
teni akarás, a hazaszeretet, meg a 
magyarnak lenni parancsa, tudása 
és akarása soha ne legyen trendi. 
Mert ez az élet. Ami nem trendi. 

Az élet ajándék, amit minden 
nap ki kell bontani.

Budapesten, 
2012. szeptember 29-én, 
367 nappal Makovecz Imre 
eltávozta után.

A Makovecz Imre Közhasznú Ala-
pítvány Kuratóriuma legutóbbi 
ülésén elfogadta a Makovecz Imre 
díj alapítását indítványozó előter-
jesztést. A díj részletes szabályozá-
sán a Kuratórium még dolgozik. 
Ennek eredményéről, és a díjat 
bejelentő sajtóközlésről a közeljö-
vőben intézkedik.    

Mi maradt?

Sáros László György
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Sáros László György




