
Életének 76. évében tegnap 
elhunyt Makovecz Imre nem-
zetközi hírű építész, a magyar 
organikus építészet Kossuth-
díjas, Corvin-lánccal kitüntetett 
stílusteremtő alakja – tudatta a 
család az MTI-vel.

MTI

Makovecz Imre 1935. 
november 20-án Bu-
dapesten született, de 

élete első tíz évében sok időt töl-
tött apja szülőfalujában, a zalai 
Nagykapornakon, itt ismerte meg 
a paraszti életforma ritmusát, íze-
it, mértékeit, rítusait. Huszonegy 
éves volt az 1956-os forradalom 
idején, amely életének meghatá-
rozó élményévé vált.

A Budapesti Műszaki Egyete-
men 1959-ben építészmérnöki, 
majd 1962-ben az Iparművészeti 
Főiskolán építőművészi diplomát 
szerzett, 1959-től állami tervező-
vállalatoknál dolgozott. Néhány 
kollégájával az elsorvadásra ítélt 
falvakban kulturális egyesületeket 
szervezett, a sorozatos „betartá-
sok”, adminisztratív gátak ellenére 
fiatal építészek lelkes csoportjával 
sikerült olcsó helyi anyagokból 
szinte pénz nélkül újjáépíteniük 
számos közösségi épületet. Sáros-

patakon emberléptékű, a panelnél 
jóval olcsóbb lakóházakat is kezd-
tek építeni, az általa tervezett mű-
velődési házat az év tíz legérdeke-
sebb alkotása közé rangsorolta az 
építészek nemzetközi szövetsége. 
Állását mégis el kellett hagynia, 
a tervezési díjat sem kapta meg, 
ezután önkéntes száműzetésbe 
vonult. 1977 és 1981 között a Pi-
lisi Parkerdő Gazdaság főépítésze 
volt, majd 1981-ben a Makona 
Tervező Kisszövetkezet (1991-től 
Makona Kft.) vezetője lett, a céget 
2010 elején kényszerült bezárni.

Első figyelemreméltó mun-
kája a paksi templom: a karcsú, 
tűhegyes csúcsban végződő te-
tőzetű, ívelt kapubejáratú épület 
országos hírnevet hozott számára. 
Hasonlóan turistalátványosság és 
stílusának karakteres hordozója a 
siófoki evangélikus templom, míg 
a Farkasréti temető ravatalozójá-
nak belső tere egy emberi mellkast 
modellez. Több mint tíz évig dol-
gozott a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem középkori hangulatot 
keltő piliscsabai épületegyüttesén, 
jellegzetes stílusjegyeit hordoz-
za újabb munkái közül a makói 
Hagymaház és az egri uszoda.

Talán legismertebb műve az 
1992-es sevillai világkiállítás-

ra tervezett magyar pavilon. A 
templomhoz is hasonlítható hét-
tornyos épület bárkaszerűen bor-
dázott fa tetőzetrendszere külön-
leges látványt nyújtott, akárcsak a 
földszint üvegpadlója alá nyúló, 
így gyökérzetét is megmutató 
csupasz tölgyfa. A csónakforma 
az Újvilágot 500 éve felfedező 
Kolumbusz emlékét, a tornyokba 
zárt harangok a nándorfehérvári 
diadalt idézték meg. E művéért 
megkapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Középkereszt a Csil-
laggal kitüntetést.

Makovecz Imre száznál több 
különböző funkciójú, jellegzetes 
épületet alkotott. A fát nem díszí-
tőelemként, hanem szerkezetként 
használta, művei környezetükbe 
illenek, emberbarát, természetes 
anyagok felhasználásával készül-
tek. Szerinte az épületnek úgy kell 
kinéznie, mintha az alja a földből 
nőtt volna ki és a teteje az égből 
esett volna le rá. Szándéka az volt, 
hogy egylényegűvé váljon az épü-
let a környezettel, szervesen illesz-
kedjen a tájba. Emberközpontú, 
„látó” házainak szemük van (két 
ablak vagy ajtó), amivel a „belső 
lényeget” kívánja kifejezni, azt, 
hogy az épület lény.

 1987-től tanára volt a Nem-
zetközi Építészeti Akadémiának, 
1992-ben az akkor megalakult 
Magyar Művészeti Akadémia el-
nökévé választották, tanított a 
Budapesti Műszaki Egyetemen és 
az Iparművészeti Főiskolán.

Munkássága elismeréseként 
1969-ben a legrangosabb építő-
művészeti szakmai díjjal, az Ybl-
díjjal, 1990-ben Kossuth-díjjal, 
1996-ban Magyar Örökség Díjjal 
tüntették ki. 2001-ben megkap-
ta a Corvin-láncot, 2003-ban a 
Prima Primissima díjat. 2008-ban 
Teleki Pál-érdemérmet kapott, 
2009-ben Főépítészi Életműdíjjal 
tüntették ki. 2010-ben Zala me-
gye, 2011 júniusában Budapest 
díszpolgárává választották. 2011. 
szeptember 10-én még átvette a 
Szent István-díjat az esztergomi 
Vármúzeum Korona-termében.

Makovecz Imre konzervatív 
közéleti személyiségként is is-
mert volt.

Öten – köztük három rendőr – 
sérültek meg a hétfő este több 
városban is megszervezett ki-
sebbségellenes tüntetések során 
Bulgáriában. 

Hírösszefoglaló

A tüntetők a roma és török 
kisebbség ellen léptek fel 12 
városban, köztük Szófiában, 

Várnán, Plovdivban és Burgasban. 
A fővárosban a parlament előtt de-
monstráltak, itt egy fiatal lány és egy 
rendőr sérült meg, és 27 személyt 

vettek őrizetbe. Plovdivban, 47 sze-
mélyt vettek őrizetbe vandalizmus 
miatt; a helyi romák botokkal és 
fejszékkel felfegyverkezve készül-
tek védekezésre. A demonstrációk 
egy múlt pénteki incidens ürügyén 
szerveződtek. Egy Katunica nevű fa-
luból származó két fiatal meghalt és 
öten megsérültek a roma vezető csa-
ládtagjai által okozott plovdivi köz-
úti balesetben. A helyiek a Raskov 
család üzelmei ellen kezdtek tüntet-
ni, szombaton a család tulajdonában 
lévő épületeket is megtámadták. 

társadalom

HIrdeTés

hírfolyam

> Megrongálták az újvidéki magyar 
művelődési központot. Ismeretlen tettesek 
az elmúlt hét végén betörtek az újvidéki Pe-
tőfi Sándor Magyar Művelődési Központba, 
és súlyosan megrongálták az épület nagyter-
mét – írja a VajdaságMa délvidéki hírpor-
tál. A behatolók összetörték a zongorát és 
a rádiót, a csillárokat székekkel zúzták szét, 
a balkonról ledobálták a virágcserepeket, 
az ajtókon betörték az üveget, az emlékfo-
lyosón felállított Petőfi-mellszobrot pedig 

virágcserepekkel dobálták meg. Az újvidéki 
rendőrség és az ügyeletes vizsgálóbíró hétfő 
reggel elvégezte a Petőfiben a helyszínelést. 
Stevan Krstic helyettes rendőrfőnök, aki 
Újvidék polgármesterével, Igor Pavliciccsel 
járt a helyszínen, azt mondta az újságírók-
nak: a rendőrség mindent meg fog tenni, 
hogy mielőbb kézre kerítse a tetteseket. A 
vandál cselekedetet elítélték a köztársasági 
és a tartományi ombudsmanok helyettesei 
is, akik hétfőn ugyancsak felkeresték a mű-
velődési központot. A Vajdasági Magyar 
Demokrata Párt (VMDP) is elítélte az új-

vidéki kulturális központ ellen elkövetett 
garázdaságot. A párt elítélte továbbá egy 
szabadkai óvodában elkövetett rongálást 
is. Ezek a szemmel láthatóan magyar in-
tézmények elleni támadások arra utalnak, 
hogy a vajdasági magyarság elleni kilengé-
seknek új hulláma indult el – áll a VMDP 
közleményében.

> Tombol az aszály, 10 ezren haltak 
éhen Afrika szarván. Még több pénzt ad 
a Világbank az Afrika szarván tomboló 
aszály miatt éhező milliók megsegítésére. 

A térséget az utóbbi fél évszázad legsú-
lyosabb aszálya érte, az ENSZ becslései 
szerint eddig mintegy 10 ezer ember halt 
éhen, és a helyzet a következő hetekben 
csak rosszabb és rosszabb lesz – írja a BBC. 
A júliusban a térségnek ígért összeg közel 
négyszeresét, 1,8 milliárd dollárt szánnak 
az elkövetkező években az éhezők megse-
gítésére. Még így is körülbelül egymilliárd 
hiányzik ahhoz, hogy a szükségben lévő 
13 milliós embertömegnek elég legyen 
az alapellátásokra Kenyában, Etiópiában, 
Eritreában és Szomáliában.

Ország – világ
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„az épüleTneK úgy Kell KInéznIe, MInTha az alja a fÖldBől nőTT volna KI  
és a TeTeje az égBől eseTT volna le rá”

Elhunyt Makovecz Imre építész
a roMáK és TÖrÖKÖK ellen lépTeK fel

Interetnikus konfliktusok 
törtek ki Bulgáriában

Makovecz Imre száznál több különböző funkciójú, jellegzetes épületet alkotott fotó: mti


