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HUNGARIAN ACADEMY OF ARTS 
The Hungarian Academy of Arts is a public 
body committed to national tasks concern
ing the arts—especially literature, music, 
fine art, applied art, design art, architecture, 
photography, film, performing art, folk 
art—as well as the analysis, support, educa
tion, national and international presenta
tion and spreading of the arts together with 
the representation of Hungarian artists.
MMA members are artists with outstanding 
creative or intellectual accomplishments in 
the Hungarian artistic field. MMA member
ship can be full, corresponding, honorary 
or supporting. Members of MMA are elected 
by direct or secret vote. The main task of 
MMA is to facilitate the prevalence and 
protection of the values of Hungarian and 
universal culture, the respect of the tradi
tions of Hungarian arts and the birth of new 
and significant artistic works.

Section of Architecture
Chair of section: Prof. István FERENCZ Ha
bil. DLA, Ybl, Kossuth award architect

” We turn our attention to those Hungarian 
cultural values that have preserved their valid
ity through time and by which the world has 
also become richer. Our aim is to keep enrich
ing Hungarian and world culture. Also, our 
task is to assist the discovery of new values and 
support the progress of young talents.” 

(István Ferencz)

A Magyar Művészeti Akadémián idén tar
tották székfoglalójukat Sáros László György 
DLA, dr. Szűcs Endre, valamint Turi Attila épí
tészek, a Kós Károly Egyesülés tagjai, akiknek 
előadását – elsőként az idén hetvenéves 
Szűcs Endre székfoglalóját – most induló 
rovatunkban adjuk közre. Ebből az alkalom
ból beszélgetett Dénes Eszter az alapszabály 
és a tagozat morális iránytűjének útmutatá
sai mentén az Akadémiáról Ferencz István 
Ybl és Kossuthdíjas építésszel, tervezőmű
vésszel, a Magyar Művészeti Akadémia 
Építőművészeti Tagozatának vezetőjével.

A Magyar Művészeti Akadémia a művészettel 
– különösen az irodalommal, a zenével, a kép
zőművészettel, az iparművészettel, a tervező
művészettel, valamint az építészettel, a fotó és 
film, az előadó, a népművészettel –, továbbá 
a művészet elemzésével, támogatásával, ok
tatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, 
közkinccsé tételével és a magyar művészek 
képviseletével összefüggő országos közfelada
tokat lát el. Az MMA a magyar kultu rális közélet 
mértékadó közössége. Tagjai a magyar művé
szeti életben kimagasló szellemi vagy alkotói 
teljesítményt felmutató művészek (…)

Az MMAnak köztestületként különösen 
feladata, hogy elősegítse a magyar és az 
egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, 
megóvását, a magyar művészeti élet hagyo
mányainak tiszteletét, új, értékes alkotások 

születését a magyar művészeti életben. Az 
MMA (…) összefogja a magyar művészeti élet 
kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőit, 
elősegíti a magyar és az egyetemes kultúra 
értékeinek érvényesülését. Ösztöndíjak, pálya
díjak kiírásával és más módszerek segítségével 
támogatói szerepet vállal a magyar művésze
ti életben (…), lehetővé teszi, hogy a művésze
ti élet hazai és külföldön élő elismert képviselői 
részt vehessenek a művészeti kérdések megvi
tatásában, valamint az ezt meghatározó 
döntések előkészítésében és kialakításában 
(…) az Országgyűlés vagy a Kormány tagjai
nak felkérésére, valamint tagsága kezdemé
nyezésére a művészet, valamint a közfeladatai 
ellátásához kapcsolódóan a társadalom és a 
gazdaság kérdéseiben kinyilvánítja szakmai 
véleményét.

(Részletek az MMA Alapszabályából)

A hőskor – szerda esték a Kecske utcában

Minden héten szerdán (régebben csütörtö
kön) esténként összegyűlnek azok a „szelle
mi magaslatok”, akik egy különleges prog
ramra és egymás társaságára vágynak. Itt 
találkozik a festő, az író, az építész s a többi 
művészeti ág mestere. (Az MMA két évtize
de teremtett otthont magának a Kós Károly 
Egyesülés Kecske utcai irodaházában, dísz
terme a házi rendezvények állandó helyszí
ne – a szerk.) Az elmúlt tíz év alatt magam 
is tapasztalhattam, hogy ha még egy szót 
sem szólunk egymáshoz, akkor is átitat min
ket egymás közelsége. A frissen belépő 
aka démisták eleinte feszengve, néhány év 
elteltével azonban egyre biztosabban mo
zogtak ezeken az estéken. Tagfelvételem 
után eleinte én is kerestem a helyem az es
téken. Néhány év elteltével, Feleségem tár
saságában (Székely Orsolya iparművész – 
szerk.). Valamilyen különös szimpátia alapján 
közel kerültem egykét akadémistához, és 
ma már elmondhatom, hogy valódi barát
ságok szö vődtek az ide járó széles művész
körben. Tudni kell azonban, hogy ezek az 
esték nem merülnek ki a jó hangulatú klub
életben. Egyegy ilyen rendezvény olyan 
minőségű lelkiállapotba hozza az embert, 
amelynek hatására a hétköznapjaiban is 

másképpen igazodik el. Felvértezi a közelség, 
a néhány szó, az újra találkozás fénye. Ez 
nagyon szentimentálisan hangzik, Makovecz 
Imre ennél harcosabbnak képzelte az aka
démiai létet. Ez azonban még az Akadémia 
hőskora, a köztestületté válás előtti időszak. 
Ekkor még az összművészeti jelenlét volt a 
jellemző, a székfoglalók sem voltak szigorú 
szabályokhoz kötve. Az ember érezte, ha 
urak közé megy, hogyan kell viselkednie. Azt 
szoktam mondani, hogy itt van száz mester, 
de mester mestert már nem tanít. Összejö
veteleink alkalmával csupán lelki hatással 
lehetünk egymásra. A másik szelleméből 
va lamit elcsenhetünk ugyan, de egymást 
már nem tanítjuk. A mesterek autonóm 
óriások, akik pontosan tudják, mi a dolguk 
a világban. Sokkoló pillanat volt számunkra 
a 2004es sikertelen népszavazás. Imre ekkor 
úgy döntött, nyissuk meg az Akadémia ka
puit a határon túliak előtt is. Tagságunk ekkor 
emelkedett százról száznegyven főre. 

Összművészet

Egyszer a Kecske utcai díszterem hatalmas 
asztalát négyen ülték körül: Gerzson Pál, 
Benkő Samu, Plesz Antal és Ágh István. A ga
lériáról letekintve úgy éreztük, hogy a Föld 
magnetikus súlypontja jelent itt meg. Meg 
nem fogható, szavakkal nehe zen írható le 
az a kép, amelyet azóta is em legetünk: ma
ga az Akadémia ült ott. Egy festő, egy mű
velődéstörténész, egy építész és egy író. A 
magyar művészeti élet négy szakterülete, 
négy súlyos egyéniség. Ebben a pillanatban 
sűrűsödött össze az Akadémia lényege. 

Tagság, szerepek és feladatok

A köztestület életkori átlaga jelenleg hetven
öt év. Az összművészeti jellegből adódóan 
a tagoknál az alkotóerő vagy még erősen 
megvan, vagy gyengül, és áttevődik egy 
másik szellemi síkra, de jelen van. Koruknál 
fogva az akadémisták arra ítéltettek, hogy 
bölcsek legyenek, ítélőképességük éber 
legyen. Bölcsek, akik meghallgatják a mási
kat, van erre idejük és türelmük. Rengeteg 
olyan kiváló alkotó van minden szakterüle
ten, aki nem tud bekerülni a tagság soraiba. 
Ez az adott pillanatban sérelmeket, fájdal

makat okoz. Ezzel nincs mit tenni, más aka
démiákhoz hasonlóan itt is van egy megha
tározott létszám, és bizony „kihalásos alapon” 
megy a föltöltődés. A jövőben egy törvény
módosítás okán azonban társadalmi szerep
lői is lesznek az Akadémiának. Megnő majd 
azoknak a magasan képzett, művészeti fo
kozattal rendelkező résztvevőknek a száma, 
akiket rendszeresen tájékoztatunk mun
kánkról, és akiknek csoportonkénti képvise
lői éves közgyűléseinken is részt vehetnek. 
Így górcső alá kerül egy olyan kör, amelyre 

– mint  háttérbázisra – a mindenkori Akadé
mia az utánpótlás terén is támaszkodhat. 
Ebben az értelemben a kétszázötven fős 
taglétszám tovább bővül. 

A köztestületi lét

A Magyar Művészeti Akadémia köztestületi 
léte még kétéves sincs, türelemmel kell len
nünk tehát, amíg a kétszázötven fős tagság 
összerendeződik, feladata kikristályosodik. 
A világ jelenleg választástól választásig tartó 
négyéves ciklusokra épül. Mindenki gyors 
eredményekre törekszik. Úgy vélem, gyors 
eredmények helyett inkább kezdjünk el 
együtt dolgozni, járjuk körbe, mi a felada
tunk, amiből a mindenkori magyar hazának 
hasz na van, amitől a kultúra épülhet. Mako
vecz Imre szabad Akadémiájának a teste egy 
önmagát fenntartó, magas emberi érzések
kel, tudással, hovatartozással működő egy
ség volt. A szó valódi értelmében összművé
szeti. Ezt a tudást kellett átörökíteni egy ál
lami gépezetbe. Ez bizony rengeteg ener
giát és türelmet kíván. 

Az akadémista egész élete 
felelősséggel telített

A nyilvánosság előtti felelősségvállalás tré
ningjében vagyunk. Ez az egyik, minden 
tagunkra kiszabott nehéz feladat: közsze
replővé válni. Személyes munkája – amelyet 
a legmagasabb szinten művel – ad hitelt az 
akadémista szavának. Eddig az egyes tagok 
csak önmagukért voltak felelősek, alkotó
munkájukban teljesek. A karakteres kiállású 
emberek tevékenységét a közös ügyek ér
dekében azonban össze kell szőni. Tanul
nunk kell az Akadémia testében való létet.  
Ez kifelé irányuló viselkedést jelent, amely
nek normáit átitatja az, hogy magyar. Ehhez 
kell igazodni. Nagy felelősségünk azonban, 
hogy ezt a szót ki, hogyan olvassa el, mit lát, 
mit érez mögötte, benne. Ehhez van segít
ségünk, hiszen voltak nagy költőink, íróink, 
hadvezéreink, akiktől lehetet becsületet, 
kitartást és hazaszeretetet tanulni. 

Az Építőművészeti Tagozat

Adminisztratív szempontok miatt az összmű
vészeti testnek szakterületekre kellett szét
válnia , hogy a gépezet működjön. Az Épí
tőművészeti Tagozat harmincegy rendes és 
négy levelező tagból áll, tagjaink Kossuth 
Széchenyi, és Ybldíjas építészek, az ország 
minden tájáról. Jelen van a magyar építész
szakma teljes keresztmetszete, minden 
építészeti felfogás, minden habitus. A köztes
tületté válás a paragrafusok mellett létszám
bővítést is hozott. Ekkor bővült a tagságunk 
néhány fiatalabb akadémikussal, hiszen a 
gyakorlatban vannak olyan feladatok, ame
lyekhez fiatal friss erő szükséges. Évente öt 
tagozati ülést tartunk. Ezek közül egyet va
lamelyik elcsatolt országrészben rendezünk 
meg, szakmai kirándulással egybekötve, 
kapcsolatteremtés céljából. Különböző mun
kacsoportjaink (oktatás, szakmagyakorlás, 
főépítészi teendők, tájékoztatás, Budapest 
építészetéért, építészetért) alakultak, amelyek 
idővel önállóan működő sejtekként adják 
majd a tagozat szerkezetét. Minden évben 
előre meghirdetett program szerint dolgo
zunk, meghatározott anyagi kerettel, amely
nek nagy részét a 25 és 40 év közötti fiatalok 
számára kiírt építészeti pályázatok költsége 
teszi ki. A fiatalokban tudatosítani kívánjuk, 
hogy törődünk velük. Évente tartunk kon
ferenciát, tavaly Budapest, idén az építésze
ti oktatás a téma. Minden évben tagozati 
elismerést adományozunk egy nem aka dé
mista építésznek. Tagjaink számtalan bizott
ságban, egyetemi diplomavédéseken, építé
szeti pályázatok zsűrijében és más döntés
hozó szervezetek munkájában vesznek részt.

Az Építőművészeti Tagozat morális iránytűje 
– a Tagozat belső szabályzata

A Magyar Művészeti Akadémia építésztagjai  
alkotóerejükkel, jó hírükkel járulnak hozzá, 
hogy a testület betölthesse feladatát. Nem 
tévesztik szem elől az MMA nemzetépítő 
szerepét. Ebből következik a magas szintű 
szerepvállalás az építőművészet közéleté
ben.

A tagozati lét alapja a személyre szabott, 
önként vállalt feladatkör magától értetődő 
teljesítése. Az életszerűség mind a tenniva
lók felismerésében, mind a megoldások 
megtalálásában a legalapvetőbb célunk.

Figyelmünk a magyarság azon kulturális 
értékei felé fordul, melyek megőrizték érvé
nyüket az idők során, s amelyeken keresztül 
a nagyvilág is gazdagabbá lett, és – minden
kori kitartó munkával – eztán is azzá tehető.

Ugyanilyen figyelem illeti meg az ifjúsá
got: a tagozat feladatának tekinti, hogy se
gítse az értékfelismerést, a tehetségek szak
mai előmenetelét.

Az Építőművészeti Tagozat tagjai életta
pasztalatuknál fogva elsősorban szakértői, 
tanácsadói, koncepcióalkotói minőségük
ben vehetnek részt a Magyar Művészeti 
Akadémia nagy felelősséget kívánó munká
jában.

Tagok: Bán Ferenc, Bodonyi Csaba, Bogos 
Ernő, Csete György, Dévényi Sándor, Dobó 
János, Ferencz István, Ferencz Marcel, Finta 
József, Golda János, Istvánfi Gyula, Jankovics 
Tibor, Kampis Miklós, Kerényi József Péter, 
Krcho János, Marosi Miklós, Nagy Ervin, 
Pásztor Péter, Plesz Antal†, Rudolf Mihály, 
Salamin Ferenc, Sáros László György, Skar
delli György, Somogyi Pál, Szabó Tamás Já
nos, Szűcs Endre, Tima Zoltán, Török Ferenc, 
Turányi Gábor, Turi Attila, Zakariás Attila, 
Zalaváry Lajos, Zoboki Gábor.

MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
BESZÉLGETÉS FERENCZ ISTVÁN TAGOZATVEZETŐVEL

Lugosi Lugo László felvétele
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” We turn our attention to those Hungarian 
cultural values that have preserved their valid
ity through time and by which the world has 
also become richer. Our aim is to keep enrich
ing Hungarian and world culture. Also, our 
task is to assist the discovery of new values and 
support the progress of young talents.” 

(István Ferencz)

A Magyar Művészeti Akadémián idén tar
tották székfoglalójukat Sáros László György 
DLA, dr. Szűcs Endre, valamint Turi Attila épí
tészek, a Kós Károly Egyesülés tagjai, akiknek 
előadását – elsőként az idén hetvenéves 
Szűcs Endre székfoglalóját – most induló 
rovatunkban adjuk közre. Ebből az alkalom
ból beszélgetett Dénes Eszter az alapszabály 
és a tagozat morális iránytűjének útmutatá
sai mentén az Akadémiáról Ferencz István 
Ybl és Kossuthdíjas építésszel, tervezőmű
vésszel, a Magyar Művészeti Akadémia 
Építőművészeti Tagozatának vezetőjével.

A Magyar Művészeti Akadémia a művészettel 
– különösen az irodalommal, a zenével, a kép
zőművészettel, az iparművészettel, a tervező
művészettel, valamint az építészettel, a fotó és 
film, az előadó, a népművészettel –, továbbá 
a művészet elemzésével, támogatásával, ok
tatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, 
közkinccsé tételével és a magyar művészek 
képviseletével összefüggő országos közfelada
tokat lát el. Az MMA a magyar kultu rális közélet 
mértékadó közössége. Tagjai a magyar művé
szeti életben kimagasló szellemi vagy alkotói 
teljesítményt felmutató művészek (…)

Az MMAnak köztestületként különösen 
feladata, hogy elősegítse a magyar és az 
egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, 
megóvását, a magyar művészeti élet hagyo
mányainak tiszteletét, új, értékes alkotások 

születését a magyar művészeti életben. Az 
MMA (…) összefogja a magyar művészeti élet 
kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőit, 
elősegíti a magyar és az egyetemes kultúra 
értékeinek érvényesülését. Ösztöndíjak, pálya
díjak kiírásával és más módszerek segítségével 
támogatói szerepet vállal a magyar művésze
ti életben (…), lehetővé teszi, hogy a művésze
ti élet hazai és külföldön élő elismert képviselői 
részt vehessenek a művészeti kérdések megvi
tatásában, valamint az ezt meghatározó 
döntések előkészítésében és kialakításában 
(…) az Országgyűlés vagy a Kormány tagjai
nak felkérésére, valamint tagsága kezdemé
nyezésére a művészet, valamint a közfeladatai 
ellátásához kapcsolódóan a társadalom és a 
gazdaság kérdéseiben kinyilvánítja szakmai 
véleményét.

(Részletek az MMA Alapszabályából)

A hőskor – szerda esték a Kecske utcában

Minden héten szerdán (régebben csütörtö
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ramra és egymás társaságára vágynak. Itt 
találkozik a festő, az író, az építész s a többi 
művészeti ág mestere. (Az MMA két évtize
de teremtett otthont magának a Kós Károly 
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aka démisták eleinte feszengve, néhány év 
elteltével azonban egyre biztosabban mo
zogtak ezeken az estéken. Tagfelvételem 
után eleinte én is kerestem a helyem az es
téken. Néhány év elteltével, Feleségem tár
saságában (Székely Orsolya iparművész – 
szerk.). Valamilyen különös szimpátia alapján 
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szoktam mondani, hogy itt van száz mester, 
de mester mestert már nem tanít. Összejö
veteleink alkalmával csupán lelki hatással 
lehetünk egymásra. A másik szelleméből 
va lamit elcsenhetünk ugyan, de egymást 
már nem tanítjuk. A mesterek autonóm 
óriások, akik pontosan tudják, mi a dolguk 
a világban. Sokkoló pillanat volt számunkra 
a 2004es sikertelen népszavazás. Imre ekkor 
úgy döntött, nyissuk meg az Akadémia ka
puit a határon túliak előtt is. Tagságunk ekkor 
emelkedett százról száznegyven főre. 

Összművészet

Egyszer a Kecske utcai díszterem hatalmas 
asztalát négyen ülték körül: Gerzson Pál, 
Benkő Samu, Plesz Antal és Ágh István. A ga
lériáról letekintve úgy éreztük, hogy a Föld 
magnetikus súlypontja jelent itt meg. Meg 
nem fogható, szavakkal nehe zen írható le 
az a kép, amelyet azóta is em legetünk: ma
ga az Akadémia ült ott. Egy festő, egy mű
velődéstörténész, egy építész és egy író. A 
magyar művészeti élet négy szakterülete, 
négy súlyos egyéniség. Ebben a pillanatban 
sűrűsödött össze az Akadémia lényege. 

Tagság, szerepek és feladatok

A köztestület életkori átlaga jelenleg hetven
öt év. Az összművészeti jellegből adódóan 
a tagoknál az alkotóerő vagy még erősen 
megvan, vagy gyengül, és áttevődik egy 
másik szellemi síkra, de jelen van. Koruknál 
fogva az akadémisták arra ítéltettek, hogy 
bölcsek legyenek, ítélőképességük éber 
legyen. Bölcsek, akik meghallgatják a mási
kat, van erre idejük és türelmük. Rengeteg 
olyan kiváló alkotó van minden szakterüle
ten, aki nem tud bekerülni a tagság soraiba. 
Ez az adott pillanatban sérelmeket, fájdal

makat okoz. Ezzel nincs mit tenni, más aka
démiákhoz hasonlóan itt is van egy megha
tározott létszám, és bizony „kihalásos alapon” 
megy a föltöltődés. A jövőben egy törvény
módosítás okán azonban társadalmi szerep
lői is lesznek az Akadémiának. Megnő majd 
azoknak a magasan képzett, művészeti fo
kozattal rendelkező résztvevőknek a száma, 
akiket rendszeresen tájékoztatunk mun
kánkról, és akiknek csoportonkénti képvise
lői éves közgyűléseinken is részt vehetnek. 
Így górcső alá kerül egy olyan kör, amelyre 

– mint  háttérbázisra – a mindenkori Akadé
mia az utánpótlás terén is támaszkodhat. 
Ebben az értelemben a kétszázötven fős 
taglétszám tovább bővül. 

A köztestületi lét

A Magyar Művészeti Akadémia köztestületi 
léte még kétéves sincs, türelemmel kell len
nünk tehát, amíg a kétszázötven fős tagság 
összerendeződik, feladata kikristályosodik. 
A világ jelenleg választástól választásig tartó 
négyéves ciklusokra épül. Mindenki gyors 
eredményekre törekszik. Úgy vélem, gyors 
eredmények helyett inkább kezdjünk el 
együtt dolgozni, járjuk körbe, mi a felada
tunk, amiből a mindenkori magyar hazának 
hasz na van, amitől a kultúra épülhet. Mako
vecz Imre szabad Akadémiájának a teste egy 
önmagát fenntartó, magas emberi érzések
kel, tudással, hovatartozással működő egy
ség volt. A szó valódi értelmében összművé
szeti. Ezt a tudást kellett átörökíteni egy ál
lami gépezetbe. Ez bizony rengeteg ener
giát és türelmet kíván. 

Az akadémista egész élete 
felelősséggel telített

A nyilvánosság előtti felelősségvállalás tré
ningjében vagyunk. Ez az egyik, minden 
tagunkra kiszabott nehéz feladat: közsze
replővé válni. Személyes munkája – amelyet 
a legmagasabb szinten művel – ad hitelt az 
akadémista szavának. Eddig az egyes tagok 
csak önmagukért voltak felelősek, alkotó
munkájukban teljesek. A karakteres kiállású 
emberek tevékenységét a közös ügyek ér
dekében azonban össze kell szőni. Tanul
nunk kell az Akadémia testében való létet.  
Ez kifelé irányuló viselkedést jelent, amely
nek normáit átitatja az, hogy magyar. Ehhez 
kell igazodni. Nagy felelősségünk azonban, 
hogy ezt a szót ki, hogyan olvassa el, mit lát, 
mit érez mögötte, benne. Ehhez van segít
ségünk, hiszen voltak nagy költőink, íróink, 
hadvezéreink, akiktől lehetet becsületet, 
kitartást és hazaszeretetet tanulni. 

Az Építőművészeti Tagozat

Adminisztratív szempontok miatt az összmű
vészeti testnek szakterületekre kellett szét
válnia , hogy a gépezet működjön. Az Épí
tőművészeti Tagozat harmincegy rendes és 
négy levelező tagból áll, tagjaink Kossuth 
Széchenyi, és Ybldíjas építészek, az ország 
minden tájáról. Jelen van a magyar építész
szakma teljes keresztmetszete, minden 
építészeti felfogás, minden habitus. A köztes
tületté válás a paragrafusok mellett létszám
bővítést is hozott. Ekkor bővült a tagságunk 
néhány fiatalabb akadémikussal, hiszen a 
gyakorlatban vannak olyan feladatok, ame
lyekhez fiatal friss erő szükséges. Évente öt 
tagozati ülést tartunk. Ezek közül egyet va
lamelyik elcsatolt országrészben rendezünk 
meg, szakmai kirándulással egybekötve, 
kapcsolatteremtés céljából. Különböző mun
kacsoportjaink (oktatás, szakmagyakorlás, 
főépítészi teendők, tájékoztatás, Budapest 
építészetéért, építészetért) alakultak, amelyek 
idővel önállóan működő sejtekként adják 
majd a tagozat szerkezetét. Minden évben 
előre meghirdetett program szerint dolgo
zunk, meghatározott anyagi kerettel, amely
nek nagy részét a 25 és 40 év közötti fiatalok 
számára kiírt építészeti pályázatok költsége 
teszi ki. A fiatalokban tudatosítani kívánjuk, 
hogy törődünk velük. Évente tartunk kon
ferenciát, tavaly Budapest, idén az építésze
ti oktatás a téma. Minden évben tagozati 
elismerést adományozunk egy nem aka dé
mista építésznek. Tagjaink számtalan bizott
ságban, egyetemi diplomavédéseken, építé
szeti pályázatok zsűrijében és más döntés
hozó szervezetek munkájában vesznek részt.

Az Építőművészeti Tagozat morális iránytűje 
– a Tagozat belső szabályzata

A Magyar Művészeti Akadémia építésztagjai  
alkotóerejükkel, jó hírükkel járulnak hozzá, 
hogy a testület betölthesse feladatát. Nem 
tévesztik szem elől az MMA nemzetépítő 
szerepét. Ebből következik a magas szintű 
szerepvállalás az építőművészet közéleté
ben.

A tagozati lét alapja a személyre szabott, 
önként vállalt feladatkör magától értetődő 
teljesítése. Az életszerűség mind a tenniva
lók felismerésében, mind a megoldások 
megtalálásában a legalapvetőbb célunk.

Figyelmünk a magyarság azon kulturális 
értékei felé fordul, melyek megőrizték érvé
nyüket az idők során, s amelyeken keresztül 
a nagyvilág is gazdagabbá lett, és – minden
kori kitartó munkával – eztán is azzá tehető.

Ugyanilyen figyelem illeti meg az ifjúsá
got: a tagozat feladatának tekinti, hogy se
gítse az értékfelismerést, a tehetségek szak
mai előmenetelét.

Az Építőművészeti Tagozat tagjai életta
pasztalatuknál fogva elsősorban szakértői, 
tanácsadói, koncepcióalkotói minőségük
ben vehetnek részt a Magyar Művészeti 
Akadémia nagy felelősséget kívánó munká
jában.

Tagok: Bán Ferenc, Bodonyi Csaba, Bogos 
Ernő, Csete György, Dévényi Sándor, Dobó 
János, Ferencz István, Ferencz Marcel, Finta 
József, Golda János, Istvánfi Gyula, Jankovics 
Tibor, Kampis Miklós, Kerényi József Péter, 
Krcho János, Marosi Miklós, Nagy Ervin, 
Pásztor Péter, Plesz Antal†, Rudolf Mihály, 
Salamin Ferenc, Sáros László György, Skar
delli György, Somogyi Pál, Szabó Tamás Já
nos, Szűcs Endre, Tima Zoltán, Török Ferenc, 
Turányi Gábor, Turi Attila, Zakariás Attila, 
Zalaváry Lajos, Zoboki Gábor.

MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
BESZÉLGETÉS FERENCZ ISTVÁN TAGOZATVEZETŐVEL

Lugosi Lugo László felvétele




