
MAKOVECZ IMRE EMLÉKEZETÉRE

Makovecz Imre testi valòjàban màr nincs többé itt velünk, de itt maradt hatalmas szellemi öröksége, ami  

nemcsak az épitészeké, hanem az egész magyarsàgé, sőt bátran mondhatjuk azt  is:  az emberiségé.  Mint  

épitész vàlt hiressé, hiszen Csete Györggyel közösen tették le a magyar organikus épitészet alapjait. De a  

megszerzett tapasztalatot és tudàst nem akarta megtartani magànak, hanem tanitvànyokkal vette körül magàt, 

egyre-màsra  nőttek  ki  az  organikus  épitészetet  és  gondolkodàst  céljukul  tűző  tervezőirodàk,  idővel 

megalakult  az  ezeket  az  irodàkat  szellemi  egységbe  tömöritő  “Kòs  Kàroly  Kör”,  majd  pedig  a  fiatal  

épitészek  szàmàra beindult  a “mester  iskola”,  valamint  az ORSZÁGÉPÍTŐ című folyòirat  is,  mely màr  

lassan több mint 2O éves mùltra tekinthet vissza. Még hosszan lehetne sorolni különféle tevékenységeit, 

amelyek  gyakran  nem is  annyira  csak  a  szűk  értelemben  vett  épitészeti  kérdèseket  akarták  megvitatni,  

ismertetni,  terjeszteni,  hanem  ezzel  egyidőben,  ugyanolyan  fontossàggal  a  szerves  gondolkodás  minél  

szélesebb körű terjesztését, népszerűsitését, valamint igyekezett az ezen elvekből következő életstìlust sajàt 

példàjàn keresztül mindenki számára hitelessé tenni. Ezért ő nemcsak nagy épitész volt, hanem nagy ember 

is.

Sokan gyűlöltèk,  de valòszìnűleg még többen szerették.  Élete  folyamán sok megpróbáltatáson kívül  sok 

elismerésben is része volt, az utòbbi időben éppen itt Olaszorszàgban részesült két igen szép elismerésben: a  

Római La Sapienza Egyetem 2010 februàrjàban neki Honoris Causa diplomàt adományozott, majd idén 6O 

más,  a világ minden tájáról származó művésszel egyetemben meghivták őt is  egy a XIV Benedek Pápa 

tiszteletére  rendezendő  kiállitáson  való  részvételre.  A kiàllitàs  megnyitójára  júliusban  maga  is  Ròmàba 

érkezett, még éppen át tudta adni a Szent Atyának az erre az alkalomra készitett könyvet, mely tervezett és  



megépült templomait  gyűjti  egy kötetbe.  Sajnos ez a különlegesen ünnepélyes alkalom lett  gazdag földi 

életének záró momentuma (lásd a csatolt fényképet). 

IN MEMORIA DI MAKOVECZ IMRE

Makovecz Imre non è più tra noi ma, possiamo ben dirlo, solo fisicamente. Il suo spirito continua ad essere  

presente,  oltre  che  per  i  suoi  edifici,  anche  per  la  vasta  eredità  spirituale  che  non appartiene  solo  agli  

architetti ma ai tutti ungheresi e forse a tutta l’umanità. 

All’inizio, la fama gli è venuta come architetto, quale fondatore, insieme a Csete György, dell’architettura 

organica ungherese. Ma la sua sapienza e le sue esperienze non ha voluto tenerle solo per sé stesso, ma ha 

raccolto  nel  tempo attorno a sé  dei  giovani  allievi,  con la creazione,  uno dopo l’altro,  di  vari  uffici  di  

progettazione con la finalità di diffondere l’architettura organica e di vivere secondo una propria congegnale  

mentalità. 

In  prosieguo di  tempo,  sono nate  così  l’associazione  “Kòs Kàroly Kör” che  ha unito  in  una vasta  rete  

culturale questi uffici di progettazione, una scuola di master per giovani laureati in architettura e una rivista 

chiamata ORSZÁGÉPITŐ (“Costruire il Paese”). 

L’attività  svolta  da Makovecz costituirebbe un  elenco molto lungo,  attività  indirizzata  non solamente  a 

delineare, chiarire e divulgare importanti questioni concernenti l’architettura ma anche, nello stesso tempo e  

con altrettanta importanza, a diffondere il pensiero organico, autenticandolo con il proprio stile di vita. 
Da questo proviene la grandezza dell’architetto e la statura morale dell’uomo.
Certamente non gli sono mancati i nemici ma sicuramente molti di più erano gli amici. 
Numerosi  sono i  premi  ed i  riconoscimenti  che ha ricevuto  nel  corso di  tutta  la  vita,  sia in patria,  che 
all’estero.  Fra  questi  anche  due  italiani.  Nel  febbraio  2010  ha  ricevuto  la  laurea  “Honoris  Causa” 
dall’Università la Sapienza di Roma. In luglio 2011 è stato tra i 60 artisti internazionali invitati a partecipare  
ad una mostra organizzata per il 60esimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Papa Benedetto XVI . 
All’apertura della mostra, a Roma, ha potuto donare personalmente al Santo Padre il libro preparato per  
l’occasione che illustra tutte le chiese da lui progettate, sia costruite, che in progetto, concludendo con la  
visita al Papa la sua esistenza terrena, una vita straordinaria straordinariamente vissuta (vedi foto allegata).
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