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már vagy tíz éve, hogy elvállaltam a 
Hegyvidék főépítészségét. Fiatalokat 
vettem magam mellé, felkutattunk 
sokezer régi rajzot a kerület házairól, 
a művészeti akadémia tagjaiból 
beindítottuk az első budai zsűrit, 
rendezési tervet, ortofo tókat készí-
tettünk, szóval tettük a dolgunkat, 
ahogy a makonás főépítészek szok-
ták. Volt azonban egy lényeges kü-
lönbség: itt, az elit kerületben elkép-
zelhetetlen volt, hogy saját magam 
rajzoljak házakat, így a megoldatlan 
városképi helyekre építészeti pályá-
zatokat írtunk ki. templomot kaptak 
az evan géliku sok, a reformátusok, 
elkészült turi attila turulja…

mivel a kerületet javarészt keresz-
tény középosztály lakja, kézenfekvő 
volt, hogy az „eretnekek” után a „pá-
pisták” is kapjanak méltó templomot. 
az apor Vilmos téren a negy venes 
években vitéz Irsi olivér ter vei alapján 
megkezdték egy „római iskolás” ka-
tedrális építését, de ez a háború 
miatt abbamaradt. sráckoromban 
csak a pince torzója állt, majd az 

„elvtársak” fodrász-kozmetikává alakí-
tották. ez „fejlődött” to vább az szdsz-
es időkben fecsken dős diszkóvá. 
Végül is az egyház visszavásárolta a 
romot. ma az örömtanya üres, kör-
ben graffitti és hajléktalantanya. 
mindez a kerület legfontosabb terén, 
a Jagelló sugárút tengelyében, olyan 
helyen, amit Isten is nagytemplom-
nak teremtett. Itt találkozik a német-

völgy a Heggyel, a vízfolyások és a 
főutak, körülölelve a tágas téren álló 
templomromot.

nem volt kérdés, hogy ez lesz a 
legfontosabb teendőm. építészeti 
pályázatot írtam ki a templom méltó 
befejezésére. a zsűriben melocco 
miklóstól Vizi e. szilveszterig a szellemi 
élet kiválóságai ültek. olyan ragyogó 
templomépítők pályáztak, mint Bo-
donyi Csaba, Ferencz István, salamin 
Ferenc. öröm volt kibontani a terve-
ket, és mikor a makovecz-tablókat 
megláttuk, azonnal tudtuk: ezt vártuk. 
a terv mindenkit meggyőzött, sorra 
hozta az építészmédia, mindenki lel-
kesedett, már csak meg kellett építe-
ni. Úgy alakítottam a rendezési tervet, 
hogy a cikkelyes altemplomban épü-
lő hatalmas kolumbárium folyamato-
san megteremtse az építkezés biztos 
anyagi hátterét, kiállítást készítettünk 
elő a tervekből a Barabás villában és 
Imre a kerület díszpolgára lett.

Itt azonban megtorpant a történet. 
a választások után a kerület új veze-
tése nem tartotta szívügyének egy 
katolikus katedrális befejezését. a 
kiállítás is elmaradt. ezzel egy időben 
legmagasabb egyházi körökben is 
bizonytalanság mutatkozott. Imre 
akkor már nagybeteg volt. a rossz 
hírek nap mint nap jöttek, de történt 
vele valami rejtélyes dolog, félretette 
nyertes tervét és elkezdte elölről. 
Hónapokon át rajzolta összeragaszt-
gatott skiccpauszokra ezt a hatalmas, 

rendkívül finom tervet, mely messze 
kiemelkedik egész életművéből. de 
ez senkit sem érdekelt, lassan már ő 
sem hitte, hogy megépül.

évek teltek el, mikor osskó Judit 
lelkesen felhívott, hogy filmet készí-
tett a mesterrel, látta az angyalos 
tervet, ami fantasztikus, ezt feltétlenül 
meg kell építeni, a komcsik már úgy-
is csomagolnak, ilyen száz éve nem 
épült a kárpát-medencében… per-
sze, tudom, de… – mondtam volna, 
de nem hagyta, úgyhogy fogtam 
magam és a Hegyről visszaköltöztem 
a kecske utcába. Hol Imrével beszél-
tem, hol a szobámba zárkózva, rajzol-
va próbáltam megismerni – megér-
teni – kifejezni akaratát. az összetett 
geometria próbára tett. elindítottuk 
az elvi tervet és az engedélyezési ter-
ven dolgoztam. alapítványt szervez-
tünk, fontos támogatókat találtunk. 
az egész ház várt a jelre, hogy csatla-
kozzék. Hónapokat töltöttem így 
egyre elmélyültebben, mikor a mes-
ter szavának engedve idén nyáron 
elvállaltam az országos főépítészsé-
get, így azóta nem tudtam az angya-
lokkal foglalkozni.

a későbbiek, árvaságunk, az alapítvá-
nyok és gyűjtések, a kitűnő támoga-
tók széles köre közismert. a kérdés 
az: történik-e velünk is valamilyen 
rejtélyes dolog, mint Imrével, mikor 
újrakezdte. ad-e erőt végigmenni az 
úton, amit elkezdett…
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Makovecz Imre: felső-krisztinavárosi templom, alaprajz
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Makovecz Imre rajzainak részletei
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