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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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