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„Változó és egyre fényesebb időket élünk, 
bízunk a jövendő égi erejében, hadra 
fogjuk saját energiáinkat, magunk fényes 
sorsáért és a szeretet megismerő erejével 
egymásért megyünk hadba Mihály ark-
angyal katonájaként. Célunk a gondolko-
dásból az azonnali helyes cselekvés, a 
középeurópai szabad, faji gyűlölettől 
mentes, szakrális szemlélet kialakítása. 
Tagjai lettünk annak a hadtestnek, mely 
Mihály kardja alatt küzdelmét a szellemi 
világban vívja.”

Makovecz Imre, Illyefalva, 
2005. október elsején

Túl vagyunk 2012-n. Két év telt el Rudolf 
Steiner születésének 150. évfordulója és 
több, mint száz év a művészeti impulzus 
megjelenése óta. Másfél éve távozott 
közülünk Makovecz Imre. Az Orbán-kor-
mány harmadik évét írjuk idén, Caspar 
Hauser születésének 201. évfordulóján. 
Hol tart az ország, hol tart Európa, hol a 
Világ, és hol tartunk mi?

A művészet fogyasztási cikké vált, ka-
tartikus és szociális feladatát elfeledve. A 
trendépítészet minimalista formai játé-
kokban éli ki magát, miközben arról, 
hogy az istenek formákon keresztül be-
szélnek hozzánk, s hogy mi a formák 
valódi, mágikus jelentősége, nincs szó. 

Mi a szerves építészet jelene, szociális 
feladata? Mi az építészeten belül eleven 
művészeti impulzus?

Az ország gyarmati szintre süllyedt. 
Nem termelünk, csak fogyasztunk. A XX. 

század végén Joseph Beuys egy szociá-
lis plasztika szükségességéről beszélt, 
azaz pontosan arról, hogy a társadalom 
egy magasabb rendű organizmus, mely-
nek formálója a szabad individualitás, 
saját szabad, kreatív tevékenysége révén.

Kétharmados többséggel kormányoz 
a Fidesz. Átszervezés alatt a közigazga-
tási rendszer, a főépítészek feladatköre 
helyét keresi a rendszerben. Az építőipar 
áll, a gazdaság adósságcsapdában, a 
hitelforrások elapadva. Jelen tudunk-e 
lenni az életünk keretévé váló törvény-
kezésben? 

Alkotói vagy elszenvedői vagyunk 
jelenünknek?

Makovecz Imre egy második Magyar-
ország felépítésének szükségességéről 
beszélt. Kísérletet kell tennünk e máso-
dik ország víziójának megnevezésére, 
hogy összeköthessük a megtörténtet a 
megtörténhetett volna történetével.

Ertsey Attila

A PROGRAMBÓL
A  konferencia első napján a hazai szer-
ves építészet jelenlegi helyzetének té-
májához kapcsolódva a főépítészi rend-
szer átalakulásáról és a tervpályázatok 
tapasztalatairól tartott előadást Nagy 
Ervin országos főépítész, ezt követően 
Turi Attila számolt be az építésügyi 
jogszabályrendszer reformjával kapcso-
latos tapasztalatairól. A második nap 
témái a múlt és a jövő megismerése 

köré szerveződtek. A délelőtt folyamán 
az Egyesülés megalapításának szellemi 
gyökereiről Kálmán István és Kampis 
Miklós tartott emlékezetes előadást. 
Cser nyus Lőrinc a kulturális folyóiratok 
XX. századi  sorsát, Kőszeghy Attila az 
Országépítő  huszonhárom évét, szemé-
lyes tapasztalatait ismertette.  Buella 
Mónika és Zsigmond László az  Egyesü-
lés 1989 óta megrendezett konferenciá-
it elemezte. Salamin Ferenc az immár 
hatvannégy végzett vándort maga 
mö gött tudó Vándoriskola működését 
mutatta be, valamennyi résztvevő ván-
dor megosztotta személyes tapasztala-
tait a hallgatósággal. Délután Ertsey 
Attila a vidékstratégia sorsáról és a föld-
kérdésről tartott előadást. Herczeg Ág-
nes kérdései alapján az Egyesülés tagjai, 
építészirodák értékelték jelenlegi hely-
zetüket. Dévényi Sándor főszerkesztő és 
Dénes Eszter szerkesztőségi munkatárs 
ismertették az Országépítő folyóirattal 
kapcsolatos működési elképzeléseiket, 
valamint a rovatstruktúra koncepcióját. 
A Vándoriskola és az Egyesülés jelenlegi 
helyzetéről, terveiről Dévényi Sándor és 
Zsigmond László igazgatók, az Egyesü-
lés és a Makovecz Imre Közhasznú Ala-
pítvány együttműködéséről Makovecz 
Pál és Turi Attila számoltak be. Végül 
Ertsey Attila és Jánosi János moderátorok 
közreműködésével a jelenlévők össze-
gezték tapasztalataikat az elhangzottak-
kal kapcsolatban; a jövőt illetően straté-
giai tervet fogalmaztak meg.

A KKE KONFERENCIÁJA RÁCALMÁSON
 2013. február 22-24.

A MAKOVECZ IMRE ALAPÍTVÁNY ELSŐ ÉVE

Egyértelműnek tűnt, hogy egy ilyen alapítvány létrehozása alapvetően szükséges lesz a hagyaték méltó gondo-
zása szempontjából. 

Hosszas előkészítés után, a jól ismert bürokratikus abszurditások leküzdése után a Fővárosi Bíróság 2012 janu-
árjában bejegyezte az alapítványt. (A korunkra leginkább jellemző bürokratikus tréfa talán az volt, hogy a bíró-
ság hozzájárulást kért a családtagoktól a saját nevük saját maguk által történő használatához… Megadtuk.)

Sok köszönettel tartozunk azoknak a „testvér-szervezeteknek”, amelyek ebben az időben olyan pályázati 
aktivitással segítettek bennünket, amelyeket az alakulás időszakában még magunk nem tehettünk meg. Így 
támogatott minket a Doparum, a Makona és a Triskell. Segítségükkel lassan elkezdhettük a hagyaték digitalizá-
lását, és megszerveztük az Alapítvány megalakulását bejelentő sajtótájékoztatót, meg az azt követő zártkörű 
kiállítást, amelyre elsősorban remélt leendő támogatóinkat vártuk.  Az eseményről több helyen beszámolt a 
sajtó, és a rendezvényt látogató meghívottak közül sokan hamarosan támogatást is küldtek, így megkezdhet-
tük munkánkat saját forrásból is. A sajtótájékoztató alkalmával írtuk alá a Magyar Művészeti Akadémiával, illetve 
a Kós Károly Egyesüléssel az együttműködési megállapodást.

Elsőként a hagyaték digitális feldolgozása kezdődött el, ami várhatóan még éveket vesz igénybe. Ez a munka 
szűk egy éve tart, folyamatosan három-négy ember végzi. A feldolgozott anyag megfelelő rendszerezése ér-
dekében több helyütt tájékozódtunk. (Országos Levéltár, Széchenyi Könyvtár, stb.) Szerzett tapasztalataink és 
a kapott javaslatok alapján saját úton indultunk el, és önálló dokumentumnyilvántartó és -rendszerező program 
megrendelése mellett döntöttünk. Reményeink szerint hamarosan rendelkezésre áll minden – szoftver, tech-
nikai háttér, tárolóeszközök – ahhoz, hogy módszeresen és hatékonyan végezhessük a hagyaték feldolgozását.

Ezzel párhuzamosan határoztunk a Makovecz-honlap frissítéséről, amelynek még csak nyomait látni az elér-
hető tárhelyen, de hamarosan látható lesz a teljesen megújult, gyönyörű, új honlap. Ennek a tartalmi előkészí-
tése most zajlik, nem szeretnénk hiányos tartalommal elindítani.

A fentiek mellett számtalan apró ügyben hozunk döntést, amelyek értelmében támogattunk, illetve segítet-
tünk bizonyos elképzeléseket; támogattuk például a londoni Királyi Építészeti Akadémia Gyönyörű és meghök-
kentő című kiállításában való szereplést, de más megjelenéseket – melyeket itt nem kívánok megnevezni – el-
utasítottunk.)

2012 szeptemberében bejelentettük, hogy az Alapítvány megalapítja a Makovecz Imre-díjat, amelyről hama-
rosan részletesebben tájékoztatjuk a közvéleményt. A bennünket felkereső partnerek egyike a sárospataki 
Művelődés Háza, amely hamarosan felavatásának harmincadik évfordulóját ünnepli. Őket egy egészen új 
Makovecz és Sárospatak kiállítási anyaggal támogatjuk, miközben alkalmunk nyílt egy olyan lépésre is, amelyet 
csak a későbbiekben terveztünk felvenni tevékenységeink közé: látva a ház leromlott állapotát, kezdeményez-
tük Sárospatak polgármesterénél az évfordulóra a ház homlokzati csinosítását, amely magába foglalná a fes-
tést, és az üveg „szemöldökök” felújítását. Mivel a városnak most erre nem volt forrása, így az üvegek cseréjét 
az Alapítvány finanszírozza. 

Végül megemlíteném azon szándékunkat is, hogy eddig meg nem épült épületek felépítését kezdeményez-
zük, amely témában már több lépést is tettünk – a jelek szerint nem teljesen eredménytelenül – de ezekről 
egyelőre nem árulnék el többet, mert hasonlatosak a medve bőréhez…

Budapest, 2013. március

 Makovecz Pál
 elnök
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