
16 17

A családi elbeszélések szerint anyai 
nagyanyám és nagyapám akkor talál-
koztak, amikor a trianoni békediktá-
tum után hazalátogattak az otthon-
maradtakhoz. Sorban álltak beutazási 
engedélyért. Nagymamám az Arad 
melletti Borosjenőre, Nagyapám a 
Nagyenyed melletti Marosdécsére 
készülődött. Hosszú volt a sor, a hiva-
talnok rászólt az emberekre, hogy 
párosával álljanak. Erre nagyapám 
udvariasan nagymamám mellé lépett 
és megkérdezte, a kisasszony elfogad-
ná-e párjának? Igy szól a legenda.

Apai nagyapám a felvidéki Nyitra 
melletti falucskából a századfordulón 
indult el Budapestre szerencsét pró-
bálni. Divatos úriszabósága lett a Jó-
zsef Nádor téren, segédekkel, szép 
mű hellyel. Híres emberek jártak hozzá 
a húszas évektől az államosításig.

Az országvesztésből győztesen jöt-
tem ki, mert megszülettem. Ha hábo-
rú nincs, tán én sem vagyok. Szüleim 
gyors házasságot kötöttek 1944-ben. 
A Műegyetem diákjaiként Németor-
szágba menekítették őket, de a hábo-
rú alatt erre az útra csak mint férj-fele-
ség kaptak engedélyt. 

Fiatalok voltak, németországi egye-
temi tartózkodásukról többnyire vi-
dám dolgokat meséltek. Drezda kül-
városában laktak. A város bombázását 
követő napon apámnak be kellett 
mennie a még égő, üszkös, halottak-
kal teli városba. Évtizedek múlva is újra 
és újra felidézte ezeket a napokat.

Gyermekkorom meghatározó em-
léke volt az 1956-os forradalom. Kilenc 
éves voltam.

Csak a nővérem és az édesanyám 
volt otthon. Apám Lengyelországban 
rekedt, hivatalos úton volt kinn, és nem 
tudott hazajönni. A forradalom alatt 
hárman voltunk itthon. Ami kor belőt-
tek a szobámba, ahol a babá mat fé-
sültem, a golyó az arcom előtt repült 
el, és belefúródott a falba. Utá na so-
káig dadogtam, mesélte édesanyám.

A kilenc éves gyerekre is átragadt a 
szabadság mámorító érzése, ponto-
san emlékszem anyám, nagyszüleim 
felszabadult boldogságára, hogy ta-
lán minden megváltozik. Édesanyám 
nagyon aggódott, hogy nincs e valami 
baj a szüleivel – akik külön laktak Ró-
zsavölgyben. A tabáni lakásunktól 
Budafokig gyalog mentünk hozzájuk. 
Akkor láttam a szétágyúzott Móricz 
Zsigmond körteret, a téglaomlásokat, 
a szétlőtt, beszakadt lakások belsejét. 
November 4. után az éjjeli ágyúzások 
idején anyámhoz bújtam félelmem-
ben. Az egész ház lenn volt az óvóhe-
lyen, csak mi maradtunk a helyünkön, 
a nagy ablakos, hatodik emeleti lakás-
ban. Emlékszem a november 4. utáni 
napokra, ahogyan szertefoszlott a re-
mény, a mély, szomorú csalódásra és 
becsapottságra.

Ezeket az érzéseket átéltem, most is 
bennem vannak. Emlékszem a sutto-
gásokra a forradalom utáni években, 
amikor – kimondatlanul is – számon 
tartottuk azokat az embereket, akik-
nek a családjában valaki a forradalom 
után börtönben volt, vagy sérelem 
érte, vagy hozzátartozójuk disszidált. 
Ezeket az embereket valami félelem-
mel társult nimbusz, egyben megbé-

lyegzettség vette körül, és ez soha 
nem múlt el. Ha találkoztunk velük, 
ezzel a különös érzéssel együtt voltak 
azok, akik. 

A forradalom után jóindulattal gyűj-
tött adományok – csokoládé, kávé, 
kakaó – érkeztek a magyar családok-
hoz külföldről. A csomagokon svájci, 
holland bélyegek voltak, ezeket a 
csomagokat úgy tekintettük, mintha 
magából a mennyországból küldték 
volna, oly jó szagú, oly szép, választé-
kos, színes volt a mi kis szürke vilá-
gunkban.

A beváltható IKKA-utalványok, cso-
magok is a hétköznapokból a tündök-
lő mennybe emelték azt, aki ilyet ka-
pott, vagy sikerült hozzájutnia. Maga 
az üzlet, ahol twist-pulóverekből és 
orkánkabátokból lehetett válogatni, 
hét  köznapi boldogságot jelentett a 
kopott, szürke Budapesten, ahol nem-
csak az utcák, hanem az emberek is 
ilyenekké váltak.

Ezek már a gimnázium évei, a hat-
vanas évek.

A Beatles együttes, majd az Illés, Met-
ró, Omega színezték a serdülőkorun-
kat, ifjúságunkat. A Szabad Európa 
Rádió, aminek a sistergését már kora 
gyerekkorom óta megszoktam, mert 
anyai nagyapám kizárólag azt hallgat-
ta, bárhogy zavarták, most nekem 
szólt! Rohantam haza az iskolából a 
tinédzser partira hetente, hogy meg-
hallgassam kedvenceimet. A túlvilág-
ról jött a zene; mostani eszemmel akár 
hálás is lehetek az elv társaknak, hogy 
így megnehezítették a hozzáférést. Ha 
nem lettek volna tiltva, jóval kisebb 
hatást értek volna el, bár a nyugati if-
júság is visítozott, ahogy meghallotta, 
vagy meglátta a Beatlest. A nyolcva-
nas években láttuk őket először filmen, 
tévében, addig csak a hangjukat hal-
lottuk és fényképeiket láttuk.

Öreg fejjel a rendszerváltás idején 
láttam először hosszabb filmet róluk 
a magyar televízióban. Visítottam a 
meglepetéstől és az örömtől, odacső-
dítettem kis családomat a tv elé nézni 
a közel húszéves filmeket, ahol a bál-
ványaink mozogtak!

Makovecz-közelképek  
1972-től a közelmúltig

Kravár Ágnes

Budapesti Műszaki Egyetem, 1970: 
építész oklevelet szereztem. Csak 
Pogány tanár úr, Pelikán tanár úr, Haj-
nóczy tanár úr, Vargha Laci bácsi, 
Meggyesi Tamás előadásai fogtak 
meg, azokra emlékszem, mint nagy 
élményekre, és a tervezési gyakorla-
tokra.

A VÁTI-ban kezdtem el a pályámat, 
akkoriban volt ott egy műemlékes, és 
egyben magasépítéssel, városterve-
zéssel is foglalkozó iroda, melynek 
Dragonits Tamás volt a vezetője.

Az iroda kisebb műtermekre volt 
felosztva, mindegyiknek volt műte-
remvezetője. A miénk Láng Tivadar, 
nagy tudású, művelt, színes egyé ni -
ség volt. Tatabányán az épülő lakóte-
lep blokkos épületeinek tervezésével 
fog lalkoztunk, ahol az építészeti, ter-
vezési ambíciókat nagyjából az erkély-
mellvéd kitalálásánál lehetett bevetni, 
kiélni és abbahagyni.

Ám 1972-ben kaptam egy önálló 
ter vezési munkát a blokk-aptációk 
után. Akkoriban kezdődött a Tatabá-
nya-Dózsakert lakótelep 16 tantermes 
általános iskolájának tervezése.

Jó bonyolult házat terveztem, tégla-
burkolattal, ugratott lépcsős homlok-
zattal, fakazettás álmennyezetekkel. 
Akkoriban Jurcsik Károly, Farkasdy 
Zol tán, Jánosy György, Szendrői Jenő, 
az Ipartervnél Csaba László, Szrogh 
György, Gulyás Zoltán voltak a legne-
vesebb építészek a szakmában. A 
külföldiek közül nálunk Alvar Aalto és 
a finn építészet, a japánok és az olasz 
építészet kapott figyelmet. A VÁTI-ban 
a főnökeim, a beruházó, és mindenki 
hagyta, hogy olyan legyen a ház, ami-
lyennek elgondoltam. Minden hé ten 
meg kellett mutatnom a tervet az 
öre gebb építészeknek, kijelöltek két-
három építészt, velük kellett konzul-
tálnom, majd Tatabányán a Dózsakerti 
blokkos épületekből álló lakótelepen 
elkezdődött az iskola építése, tornate-
rem és tanmedence is épült hozzá 
szin tén az én terveim szerint. (Csinos 
feladat egy kezdő építésznek!)

Amikor elkezdték építeni – mint min-
den kezdő építész – meghatódtam, 

hogy ilyen komolyan veszik a terveket! 
Művezetésekkor (vonattal jártam), 
ahogy közeledtek a megállók Tatabá-
nya felé, egyre jobban izgultam. Az 
építésvezetőségen szakkifejezések 
röpködtek, fogalmam sem volt a je-
lentésükről. Sok problémát – gondo-
lom, utólag – megoldottak helyettem, 
de éreztem némi tiszteletet a szakmai 
partnerek felől, hogy fiatal és nő lé-
temre merem vállalni az építés nehéz-
ségeit.

1972-ben Tóth Tiborral, építész évfo-
lyamtársammal összeházasodtunk. Ő 
az Ipartervben kezdett, még a nagyhí-
rű építészek mellett, Szendrői, Gulyás 
Zoltán, Földesi Lajos, Rimanóczi, Böj-
the, Janáky. Az idős Medgyaszay is ott 
dolgozott, miután megszüntették a 
magán tervezőirodákat. Segédterve-
zői titulust kapott és kis összegű kegy-
díjért mint önálló építészt alkalmazták. 
Az akkori személyzetis szerint lelkiis-
meretesen, kreatívan és önállóan vé-
gezte munkáját. A személyzeti osztály 
róla szóló jellemzését férjem a rend-
szerváltás után az otthagyott iratok 
között találta meg.

Makovecz a VÁTI-ba érkezett

1972-ben Makovecz már Ybl-díjas épí-
tész volt. A szakma fenegyerekeként 
jelent meg a VÁTI-ban. A szocializmus 
szürkeségéből bántóan kirítt, félni 
kellett tőle, mert akart valamit, ami 
káros lehet a meglévő egzisztenciákra. 
Esetleg ki kell állni mellette, és – egy-
általán – nagyon veszélyes, ahogyan 
felborzolja az állóvizet, a szocialista 
langyos pocsolyát!

Éjt nappallá téve dolgozott és dol-
goztak. Úgy tetszett a kívülállónak, 
hogy állandóan pályáznak, vagy dip-
lomaterv-beadásra készülnek. A rajz-
táblák szélén poharak, jó hangulat, 
komoly munka. Ez kellett nekem, ez 
fogott meg.

Átkértem magamat Makovecz mű-
termébe, és beültem a Tartsay Vilmos 
utcai (volt Rózsavölgyi-) villa terasza 
alatt lévő egykori szuterénhelyiségbe 
(melyet a VÁTI asztalosműhelyként 
használt), ahol Makovecz, Várlaki Er-

zsébet, Sharang Paula, Zorkóczi Piros-
ka alkottak egy külön műtermet.

Közben átadták az első, általam 
tervezett iskolát, az átadásra az egész 
Makovecz-műterem lejött, nagyon 
jól esett. Az ünnepélyes átadás 1974 
szeptember 24-én volt, négy évvel a 
diploma megszerzése után önálló há-
zam épült fel tanmedencével, torna-
teremmel. Az ünnepségen nem azo-
nosították azt a kislányt a tervezővel - 
nagy ünneplő tömeg ment folyosóról 
folyosóra. Úgy emlékszem, szaladtam 
előlük, nehogy észrevegyenek.

Makovecz-műterem

Szentendre, Duna parti étterem, Szol-
gáltatóház, családi házak; ezeknek az 
épületeknek a rajzait készítettem, ki-
csit bizonytalanul, mert nagyon ne-
héznek tűnt számomra a kötetlen, de 
karakteres formák visszaadása, a rész-
letrajzokban az anyagok természetük-
nek megfelelő használata.

A korábbi, raszterekbe foglalható 
tervek után alapvetően más világ volt 
ez. Ráadásul a poharakból is hörpint-
gettünk rendesen. Ha üres volt, valaki 
körbejárt, és megtöltötte. Cigarettá-
zott mindenki, és látszólag könnyedén, 
szinte viccből készültek Makovecz 
ko rai házai, útkeresésének híres, alap-
vető épületei. Imre jókedvű volt, kirob-
banó erő volt benne, átadta ezt min-
denkinek. Általa mi ott a terasz alatt 
egy másik világ voltunk.

Felejthetetlen fejezete fiatal építész-
koromnak, amikor az Őrségbe jártunk 
felmérni. Őriszentpéteren, Szalafőn 
állapotfelmérést készítettünk évszá-
zados épületekről. Minden szerbe, 
min den házba bekopogtattunk, min-
denhol kitöltöttük ugyanazt a kérdő-
ívet a porta adatairól, a fő és mellék-
épületekről, a gazdaságról.

Az Őrség ekkor még nem volt felka-
pott, divatos hely, ellenkezőleg, itt le-
hetett szembesülni a Kádár-korszak 
faluromboló politikájának eredmé-
nyével, ami lesújtó, tragikus volt.

Szinte mindenütt csak idős embe-
reket találtunk, és csak nagy ritkán 
elszánt, dolgos fiatalokat.
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után. Akkoriban kezdődött a Tatabá-
nya-Dózsakert lakótelep 16 tantermes 
általános iskolájának tervezése.

Jó bonyolult házat terveztem, tégla-
burkolattal, ugratott lépcsős homlok-
zattal, fakazettás álmennyezetekkel. 
Akkoriban Jurcsik Károly, Farkasdy 
Zol tán, Jánosy György, Szendrői Jenő, 
az Ipartervnél Csaba László, Szrogh 
György, Gulyás Zoltán voltak a legne-
vesebb építészek a szakmában. A 
külföldiek közül nálunk Alvar Aalto és 
a finn építészet, a japánok és az olasz 
építészet kapott figyelmet. A VÁTI-ban 
a főnökeim, a beruházó, és mindenki 
hagyta, hogy olyan legyen a ház, ami-
lyennek elgondoltam. Minden hé ten 
meg kellett mutatnom a tervet az 
öre gebb építészeknek, kijelöltek két-
három építészt, velük kellett konzul-
tálnom, majd Tatabányán a Dózsakerti 
blokkos épületekből álló lakótelepen 
elkezdődött az iskola építése, tornate-
rem és tanmedence is épült hozzá 
szin tén az én terveim szerint. (Csinos 
feladat egy kezdő építésznek!)

Amikor elkezdték építeni – mint min-
den kezdő építész – meghatódtam, 

hogy ilyen komolyan veszik a terveket! 
Művezetésekkor (vonattal jártam), 
ahogy közeledtek a megállók Tatabá-
nya felé, egyre jobban izgultam. Az 
építésvezetőségen szakkifejezések 
röpködtek, fogalmam sem volt a je-
lentésükről. Sok problémát – gondo-
lom, utólag – megoldottak helyettem, 
de éreztem némi tiszteletet a szakmai 
partnerek felől, hogy fiatal és nő lé-
temre merem vállalni az építés nehéz-
ségeit.

1972-ben Tóth Tiborral, építész évfo-
lyamtársammal összeházasodtunk. Ő 
az Ipartervben kezdett, még a nagyhí-
rű építészek mellett, Szendrői, Gulyás 
Zoltán, Földesi Lajos, Rimanóczi, Böj-
the, Janáky. Az idős Medgyaszay is ott 
dolgozott, miután megszüntették a 
magán tervezőirodákat. Segédterve-
zői titulust kapott és kis összegű kegy-
díjért mint önálló építészt alkalmazták. 
Az akkori személyzetis szerint lelkiis-
meretesen, kreatívan és önállóan vé-
gezte munkáját. A személyzeti osztály 
róla szóló jellemzését férjem a rend-
szerváltás után az otthagyott iratok 
között találta meg.

Makovecz a VÁTI-ba érkezett

1972-ben Makovecz már Ybl-díjas épí-
tész volt. A szakma fenegyerekeként 
jelent meg a VÁTI-ban. A szocializmus 
szürkeségéből bántóan kirítt, félni 
kellett tőle, mert akart valamit, ami 
káros lehet a meglévő egzisztenciákra. 
Esetleg ki kell állni mellette, és – egy-
általán – nagyon veszélyes, ahogyan 
felborzolja az állóvizet, a szocialista 
langyos pocsolyát!

Éjt nappallá téve dolgozott és dol-
goztak. Úgy tetszett a kívülállónak, 
hogy állandóan pályáznak, vagy dip-
lomaterv-beadásra készülnek. A rajz-
táblák szélén poharak, jó hangulat, 
komoly munka. Ez kellett nekem, ez 
fogott meg.

Átkértem magamat Makovecz mű-
termébe, és beültem a Tartsay Vilmos 
utcai (volt Rózsavölgyi-) villa terasza 
alatt lévő egykori szuterénhelyiségbe 
(melyet a VÁTI asztalosműhelyként 
használt), ahol Makovecz, Várlaki Er-

zsébet, Sharang Paula, Zorkóczi Piros-
ka alkottak egy külön műtermet.

Közben átadták az első, általam 
tervezett iskolát, az átadásra az egész 
Makovecz-műterem lejött, nagyon 
jól esett. Az ünnepélyes átadás 1974 
szeptember 24-én volt, négy évvel a 
diploma megszerzése után önálló há-
zam épült fel tanmedencével, torna-
teremmel. Az ünnepségen nem azo-
nosították azt a kislányt a tervezővel - 
nagy ünneplő tömeg ment folyosóról 
folyosóra. Úgy emlékszem, szaladtam 
előlük, nehogy észrevegyenek.

Makovecz-műterem

Szentendre, Duna parti étterem, Szol-
gáltatóház, családi házak; ezeknek az 
épületeknek a rajzait készítettem, ki-
csit bizonytalanul, mert nagyon ne-
héznek tűnt számomra a kötetlen, de 
karakteres formák visszaadása, a rész-
letrajzokban az anyagok természetük-
nek megfelelő használata.

A korábbi, raszterekbe foglalható 
tervek után alapvetően más világ volt 
ez. Ráadásul a poharakból is hörpint-
gettünk rendesen. Ha üres volt, valaki 
körbejárt, és megtöltötte. Cigarettá-
zott mindenki, és látszólag könnyedén, 
szinte viccből készültek Makovecz 
ko rai házai, útkeresésének híres, alap-
vető épületei. Imre jókedvű volt, kirob-
banó erő volt benne, átadta ezt min-
denkinek. Általa mi ott a terasz alatt 
egy másik világ voltunk.

Felejthetetlen fejezete fiatal építész-
koromnak, amikor az Őrségbe jártunk 
felmérni. Őriszentpéteren, Szalafőn 
állapotfelmérést készítettünk évszá-
zados épületekről. Minden szerbe, 
min den házba bekopogtattunk, min-
denhol kitöltöttük ugyanazt a kérdő-
ívet a porta adatairól, a fő és mellék-
épületekről, a gazdaságról.

Az Őrség ekkor még nem volt felka-
pott, divatos hely, ellenkezőleg, itt le-
hetett szembesülni a Kádár-korszak 
faluromboló politikájának eredmé-
nyével, ami lesújtó, tragikus volt.

Szinte mindenütt csak idős embe-
reket találtunk, és csak nagy ritkán 
elszánt, dolgos fiatalokat.
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Öreg emberek feküdtek öreg ágyak-
ban, szinte látni sem lehetett, hogy 
van még ott valaki a szobákban.

Makovecznek nem volt újság a falu-
si életet ily közelről látni, mivel zalai 
nagyszüleinél sok időt töltött, de ne-
kem, budai úrilánynak döbbenetes 
volt találkozni a kilátástalansággal, 
szegénységgel, megnyomorítottság-
gal. Mindamellett a bölcs öregembe-
rek humorával, éleslátásával, napi 
bajaikkal szembesülni nagy iskola volt.

Az őrségi kiszállásokat Őriszentpé-
terig vonaton, aztán gyalog, szekéren 
vagy teherautó platóján tettük meg, 
nagy hómezőkön gyalogoltunk át 
egyik szerről a másikhoz, az erőt a 
lelkesedésen túl a szalonna és a pálin-
ka adta, ami minden háznál előbb 
vagy utóbb előkerült.

A téli havas tájak, a tönkretett, elsze-
gényített gazdaságok még így is gyö-
nyörűek voltak, nem is szólva arról, ha 
átsütött a téli nap a rossz, fonott kosá-
ron, szekéren, vagy kukoricagórén, az 
öreg kalabukos házak szalmatetején. 

Nem sokáig voltunk a füstös kis zug-
ban, az egykori asztalosműhelyben, 
mert az iroda beköltözött a VÁTI Krisz-
tina körúti székházába, ahol a Mako-
vecz-műterem terebélyes szobát ka-
pott. 

Akkoriban csatlakozott hozzánk 
Gerle János is, majd később Kölönte 
Zsolt, Gerencsér Judit és Nagy Ervin. 
Makovecz hozta magával a volt Szöv-
terves munkáit, és az ottani megren-
delőkkel kialakított kapcsolatai révén 
jutott megbízásokhoz. Valószínűleg 
innen eredhetett a pásztói vendéglő 

tervezési munkája is. Minden további 
nélkül nekem adta, lássuk, hogy mit 
hozol ki belőle – mondta.

Nem sikeres a történet; az épület 
megépült, Pásztón a Mátra lába előtt 
vezető út mellett. Próbáltam a Mester 
mellett egy hozzá illő épületet tervez-
ni, (ez volt az alapvető tévedésem), de 
Makovecz előlegezett bizalma ellené-
re sem sikerült jó épületet tervezni. 
Évekkel később, egy kiszállás alkalmá-
val elhaladtunk autóval a ház mellett, 
valaki megkérdezte, hogy ez meg 
milyen ház, és ki tervezte, mire Ekler – 
aki az autóban ült – azt válaszolta: 
nem tudom pontosan, de úgy emlék-
szem, hogy valami nő tervezte…

Benedek fiam születésével egy idő-
re elváltak útjaink Makoveczcel. Őt a 
VÁTI-ból elküldték, mert a világraszóló 
sárospataki házat megtervezte, én 
pedig anya lettem.

Makovecz a VÁTI után Várlaki Erzsi-
vel a Pilisi Parkerdőgazdaságnál lett 
főépítész, Madas László igazgatósága 
alatt. A régi műterem gyakorlatilag 
feloszlott.

Fiam születésénél nagyobb boldog-
ságot nem éltem át. Egy Attila utcai  
kis garzonlakásban laktunk. Hosszú 
előszobából, icipici konyhából, fürdő-
szobából állt a birodalmunk. Napköz-
ben, fiunk délutáni alvásánál sokszor 
beszorultam a fürdőszobába, és a 
mosógépen, kis rajztáblán terveztem 
családi házakat (Máriaremetére, több 
családi házat Tahiba és környékére).

Ebben az időben jártunk Makovecz 
nyilvános magán-mesteriskolájára. 
Hihetetlen tudásanyaghoz jutottunk. 
Elzárt világunk kinyílt, az egyetemen 
tiltott modern építészet felé is, ami az 
akkori elzártság idején hallatlan ered-
mény volt. Bújtuk a nehezen elérhető 
nyugati építészeti folyóiratokat, bejár-
tunk a MÉSZ könyvtárába, hogy anya-
got találjunk az egyes előadásokhoz.

Hamarosan visszamentem dolgozni. 
Mint állami alkalmazott építész a Szé-
chenyi palota rekonstrukciós tervein 
dolgoztam, majd megint elkapott a 
VÁTI egy jó nehéz feladattal. Pécsvá-
radra, a Szent István által alapított 

apátságba kellett szállodát tervezni, 
az Országos Műemléki Felügyelőség 
megbízásából. Életem legkomolyabb, 
legnehezebb feladata volt. 1981-1983 
ig tartott a tervezés, az átadás éve 1988 
március 15. volt.

Kozák Károly, az OMF hivatalos régé-
sze kezdetben tulajdonképpen utál ta, 
de leplezte, hogy ide Pécsváradra egy 
kis senki építész tervez. Ráadásul a 
meglévő barokk gazdasági épületek 
egy részét is le kellett bontani, ami 
nehezen emészthető egy vérbeli mű-
emlékes számára.

Ennél az épületnél éreztem meg 
először az alkotás gyönyörűséges ízét. 
Mint amikor egy szó, kifejezés nem jut 
az eszébe az embernek, olyan az alko-
tás is. Tudod, hogy benned van a meg-
oldás, el is fogsz jutni hozzá, azt is tu-
dod, hogy megérzed, mikor értél el 
oda. De amíg ezt eléred, az a bizonyos 
alkotás olyan, hogy tehetsz bár mit, 
hétköznapi dolgokat, de a probléma 
veled van, hurcolod. Hullámokban 
leülsz, dolgozol, abbahagyod, újra 
előveszed, megint elmerülsz benne, 
és így alakul a terv. A kitartó munkát 
nem lehet megúszni. Ha nem így dol-
gozol, sosem születik meg a megoldás. 

Évekig jártam Pécsváradra autóval, 
busszal, a hosszú építkezést végigkí-
sértem, izgultam, hogy a a valóságban 
is pont úgy helyezkedjen el minden 
funkció a várfal takarásában, ahogyan 
a rajzasztalon elfért.

Az építkezés belsőépítésze Mezei 
Gábor és Hegyi Mara voltak. Makovecz 
után átjöttek a VÁTI-ba a Szövtervből, 
hihetetlen profizmussal dolgoztak 
Imre minden épületén. Pécsváradon 
hasonlóan magas szinten oldották 
meg a belsőépítészeti feladatot.

A közelmúltban jártam a helyszínen, 
és mondhatom, hogy időtálló munkát 
végeztek a belsőépítészek és az OMF 
pécsi kivitelező cége is.

Miközben Pécsváradot terveztem, a 
Vár alatti, meglévő garzonlakásunk 
fölötti tetőteret beépítettük. Nagy 
részét magunk kiviteleztük, szigetelő 
és mázoló munkákban különösen je-
leskedtem. Tágas, világos, kétszintes 

pad  lástéri lakást alakítottunk ki nagy 
terasszal a tető bevágásában a budai 
Sashegyre nézően, rettenetesen él-
veztük. Nem sokkal a beköltözés után 
született második fiunk, Márton is.

Abban az időben mutatták be a 
Balczó Andrásról szóló filmet. Az a film 
akkoriban, 1980-ban, a nyers igazsá-
gok kimondásával, az egykori öttusá-
zó bálvány szavaival – az elhivatottság-
ról, a félretettségről, a vallásosságról, 
a család és a hazaszeretet fontosságá-
ról felrázó, megrendítő film volt. Mai 
napig is rejtély nekem, és gondolom 
sokunknak, mi késztethette Kó sa Fe-
rencet, hogy évtizedekig a kommu-
nista utódpárt színeiben üljön a Par-
lamentben ő, aki ilyen és még sok 
nagyszerű film rendezője volt. 

Marci a tisztaszívű gyermekség meg-
testesítője volt, és maradt is. Mintha 
hallotta volna, miről beszél Balczó a 
filmben! Hazahoztuk a kórházból, és 
betettük az új padlástér legnagyobb 
helyiségébe egy mózeskosárba, ahol 
megelégedetten nyekergett! Hálás 
vagyok a sorsnak, hogy a fiaink a saját 
tervezésű tereinkben nőttek fel.

Marci születése egybeesett a szocia-
lista uralom szétesésével, illetve annak 
a kezdetével. Ebben az időben történt 
az, hogy a főállás mellett megalakul-
tak a kisvállalkozások, a GMK-k, ami-
ket az elvtársak maguknak találták ki, 
hogy így minden jól fizető dolgot ki-
vonjanak az állami szférából, a szelle-
mi tőkét is beleértve. És ha már így 
kitalálták, kénytelenek voltak mások-
nak is megengedni.

1981 és 83 között érlelődött meg 
ben  nem, hogy otthagyom a VÁTI-t, a 
nagy állami tervező céget, hogy újra 
Imre közelében lehessek, Nagy Ervin-
nel és a régi csapattal. Többször meg-
látogattam Imrét és Erzsit a Pilisi Park-
erdőnél. Makovecz, aki a Pilisi Parker-
dőnél hét évig volt alkalmazásban 
Madas László igazgatósága alatt, ha-
talmas tevékenységet fejtett ki ott. 
Rengeteg épületet tervezett, ekkor 
épült a visegrádi kirándulóközpont, a 
mogyoróhegyi épületek, a Hoffmann-
kunyhó, a Farkasréti temető ravatalo-

zója, a dobogókői síház és még sok 
épület. Itt alapozta meg kemény 
mun kával későbbi építészetének 
alapjait, amikor a népművészeti ele-
meket tanulmányozta, vagy a külön-
böző „egy szerű” térszervezésekben 
mélyedt el. E tanulmányok eredmé-
nyeképpen vagy folyamán bontako-
zott ki a későbbi Makovecz-épületek 
hiteles karaktere, filozofikus mélysége, 
amely visszatükrözte az alkotó befek-
tetett energiáit.

Amikor Imre a Parkerdőben eltöltött 
hét év után önálló lett, már híres épí-
tész volt. Makoveczcel terveztetni a 
fennálló diktatúra elleni lázadást is je-
lentette, nemcsak jó építészetet. Imre 
pedig – ahogy én tudom – ebben az 
időben, irodája nem lévén, különböző 
nyilvános helyeken, majd rendszere-
sen az Angelika presszóban fogadta 
egyre népesebb megrendelőtáborát. 
Volt egy kis naptára, az a fajta kicsi, ami 
zsebben elfér, abba fegyelmezett, szép 
betűkkel beírta, hogy melyik munká-
val kapcsolatban ki és hányra jön a 
presszóba, ahol saját állandó helye 
volt. Emlékszem, ahogy bement a 
soron következő kliens, az előző ügy-
fél, vagy rajzoló elkezdett pakolni, és 
ez így ment egy jó darabig.

Nem kevés tépelődés, gondolkodás 
után jöttem el a VÁTI-ból. A végső dön-
tést hirtelen kellett meghoznom, mert 
Koppány Zoli egyik épületét kellett 
azonnal kiviteli tervnek feldolgozni. 
Koppány Zoli heves ellenkezésének 
ellenére bevettek a MAKONA GMK-
csapatba, és Várlaki mellett én lettem 
a cég második alkalmazottja.

A tulajdonosok és alapító tagok Ma-
kovecz Imre, Koppány Zoltán és Nagy 
Ervin voltak.

Ebben az időben, mivel még nem 
volt közös irodahelyiség, sokszor meg-
fordultunk Ervinéknél is, de hamar 
kiderült, hogy kell egy saját iroda, amit 
meg is találtak – egy tenyérnyi üzlet-
helyiséget a Lánchíd utcában, közvet-
len bejárattal az utcáról.

Mezei Gábor gyönyörűen megter-
vezte, viszonylag nagy hely volt Imré-
nek, és kisebb boxok nekünk. A kira-
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re elváltak útjaink Makoveczcel. Őt a 
VÁTI-ból elküldték, mert a világraszóló 
sárospataki házat megtervezte, én 
pedig anya lettem.

Makovecz a VÁTI után Várlaki Erzsi-
vel a Pilisi Parkerdőgazdaságnál lett 
főépítész, Madas László igazgatósága 
alatt. A régi műterem gyakorlatilag 
feloszlott.

Fiam születésénél nagyobb boldog-
ságot nem éltem át. Egy Attila utcai  
kis garzonlakásban laktunk. Hosszú 
előszobából, icipici konyhából, fürdő-
szobából állt a birodalmunk. Napköz-
ben, fiunk délutáni alvásánál sokszor 
beszorultam a fürdőszobába, és a 
mosógépen, kis rajztáblán terveztem 
családi házakat (Máriaremetére, több 
családi házat Tahiba és környékére).

Ebben az időben jártunk Makovecz 
nyilvános magán-mesteriskolájára. 
Hihetetlen tudásanyaghoz jutottunk. 
Elzárt világunk kinyílt, az egyetemen 
tiltott modern építészet felé is, ami az 
akkori elzártság idején hallatlan ered-
mény volt. Bújtuk a nehezen elérhető 
nyugati építészeti folyóiratokat, bejár-
tunk a MÉSZ könyvtárába, hogy anya-
got találjunk az egyes előadásokhoz.

Hamarosan visszamentem dolgozni. 
Mint állami alkalmazott építész a Szé-
chenyi palota rekonstrukciós tervein 
dolgoztam, majd megint elkapott a 
VÁTI egy jó nehéz feladattal. Pécsvá-
radra, a Szent István által alapított 

apátságba kellett szállodát tervezni, 
az Országos Műemléki Felügyelőség 
megbízásából. Életem legkomolyabb, 
legnehezebb feladata volt. 1981-1983 
ig tartott a tervezés, az átadás éve 1988 
március 15. volt.

Kozák Károly, az OMF hivatalos régé-
sze kezdetben tulajdonképpen utál ta, 
de leplezte, hogy ide Pécsváradra egy 
kis senki építész tervez. Ráadásul a 
meglévő barokk gazdasági épületek 
egy részét is le kellett bontani, ami 
nehezen emészthető egy vérbeli mű-
emlékes számára.

Ennél az épületnél éreztem meg 
először az alkotás gyönyörűséges ízét. 
Mint amikor egy szó, kifejezés nem jut 
az eszébe az embernek, olyan az alko-
tás is. Tudod, hogy benned van a meg-
oldás, el is fogsz jutni hozzá, azt is tu-
dod, hogy megérzed, mikor értél el 
oda. De amíg ezt eléred, az a bizonyos 
alkotás olyan, hogy tehetsz bár mit, 
hétköznapi dolgokat, de a probléma 
veled van, hurcolod. Hullámokban 
leülsz, dolgozol, abbahagyod, újra 
előveszed, megint elmerülsz benne, 
és így alakul a terv. A kitartó munkát 
nem lehet megúszni. Ha nem így dol-
gozol, sosem születik meg a megoldás. 

Évekig jártam Pécsváradra autóval, 
busszal, a hosszú építkezést végigkí-
sértem, izgultam, hogy a a valóságban 
is pont úgy helyezkedjen el minden 
funkció a várfal takarásában, ahogyan 
a rajzasztalon elfért.

Az építkezés belsőépítésze Mezei 
Gábor és Hegyi Mara voltak. Makovecz 
után átjöttek a VÁTI-ba a Szövtervből, 
hihetetlen profizmussal dolgoztak 
Imre minden épületén. Pécsváradon 
hasonlóan magas szinten oldották 
meg a belsőépítészeti feladatot.

A közelmúltban jártam a helyszínen, 
és mondhatom, hogy időtálló munkát 
végeztek a belsőépítészek és az OMF 
pécsi kivitelező cége is.

Miközben Pécsváradot terveztem, a 
Vár alatti, meglévő garzonlakásunk 
fölötti tetőteret beépítettük. Nagy 
részét magunk kiviteleztük, szigetelő 
és mázoló munkákban különösen je-
leskedtem. Tágas, világos, kétszintes 

pad  lástéri lakást alakítottunk ki nagy 
terasszal a tető bevágásában a budai 
Sashegyre nézően, rettenetesen él-
veztük. Nem sokkal a beköltözés után 
született második fiunk, Márton is.

Abban az időben mutatták be a 
Balczó Andrásról szóló filmet. Az a film 
akkoriban, 1980-ban, a nyers igazsá-
gok kimondásával, az egykori öttusá-
zó bálvány szavaival – az elhivatottság-
ról, a félretettségről, a vallásosságról, 
a család és a hazaszeretet fontosságá-
ról felrázó, megrendítő film volt. Mai 
napig is rejtély nekem, és gondolom 
sokunknak, mi késztethette Kó sa Fe-
rencet, hogy évtizedekig a kommu-
nista utódpárt színeiben üljön a Par-
lamentben ő, aki ilyen és még sok 
nagyszerű film rendezője volt. 

Marci a tisztaszívű gyermekség meg-
testesítője volt, és maradt is. Mintha 
hallotta volna, miről beszél Balczó a 
filmben! Hazahoztuk a kórházból, és 
betettük az új padlástér legnagyobb 
helyiségébe egy mózeskosárba, ahol 
megelégedetten nyekergett! Hálás 
vagyok a sorsnak, hogy a fiaink a saját 
tervezésű tereinkben nőttek fel.

Marci születése egybeesett a szocia-
lista uralom szétesésével, illetve annak 
a kezdetével. Ebben az időben történt 
az, hogy a főállás mellett megalakul-
tak a kisvállalkozások, a GMK-k, ami-
ket az elvtársak maguknak találták ki, 
hogy így minden jól fizető dolgot ki-
vonjanak az állami szférából, a szelle-
mi tőkét is beleértve. És ha már így 
kitalálták, kénytelenek voltak mások-
nak is megengedni.

1981 és 83 között érlelődött meg 
ben  nem, hogy otthagyom a VÁTI-t, a 
nagy állami tervező céget, hogy újra 
Imre közelében lehessek, Nagy Ervin-
nel és a régi csapattal. Többször meg-
látogattam Imrét és Erzsit a Pilisi Park-
erdőnél. Makovecz, aki a Pilisi Parker-
dőnél hét évig volt alkalmazásban 
Madas László igazgatósága alatt, ha-
talmas tevékenységet fejtett ki ott. 
Rengeteg épületet tervezett, ekkor 
épült a visegrádi kirándulóközpont, a 
mogyoróhegyi épületek, a Hoffmann-
kunyhó, a Farkasréti temető ravatalo-

zója, a dobogókői síház és még sok 
épület. Itt alapozta meg kemény 
mun kával későbbi építészetének 
alapjait, amikor a népművészeti ele-
meket tanulmányozta, vagy a külön-
böző „egy szerű” térszervezésekben 
mélyedt el. E tanulmányok eredmé-
nyeképpen vagy folyamán bontako-
zott ki a későbbi Makovecz-épületek 
hiteles karaktere, filozofikus mélysége, 
amely visszatükrözte az alkotó befek-
tetett energiáit.

Amikor Imre a Parkerdőben eltöltött 
hét év után önálló lett, már híres épí-
tész volt. Makoveczcel terveztetni a 
fennálló diktatúra elleni lázadást is je-
lentette, nemcsak jó építészetet. Imre 
pedig – ahogy én tudom – ebben az 
időben, irodája nem lévén, különböző 
nyilvános helyeken, majd rendszere-
sen az Angelika presszóban fogadta 
egyre népesebb megrendelőtáborát. 
Volt egy kis naptára, az a fajta kicsi, ami 
zsebben elfér, abba fegyelmezett, szép 
betűkkel beírta, hogy melyik munká-
val kapcsolatban ki és hányra jön a 
presszóba, ahol saját állandó helye 
volt. Emlékszem, ahogy bement a 
soron következő kliens, az előző ügy-
fél, vagy rajzoló elkezdett pakolni, és 
ez így ment egy jó darabig.

Nem kevés tépelődés, gondolkodás 
után jöttem el a VÁTI-ból. A végső dön-
tést hirtelen kellett meghoznom, mert 
Koppány Zoli egyik épületét kellett 
azonnal kiviteli tervnek feldolgozni. 
Koppány Zoli heves ellenkezésének 
ellenére bevettek a MAKONA GMK-
csapatba, és Várlaki mellett én lettem 
a cég második alkalmazottja.

A tulajdonosok és alapító tagok Ma-
kovecz Imre, Koppány Zoltán és Nagy 
Ervin voltak.

Ebben az időben, mivel még nem 
volt közös irodahelyiség, sokszor meg-
fordultunk Ervinéknél is, de hamar 
kiderült, hogy kell egy saját iroda, amit 
meg is találtak – egy tenyérnyi üzlet-
helyiséget a Lánchíd utcában, közvet-
len bejárattal az utcáról.

Mezei Gábor gyönyörűen megter-
vezte, viszonylag nagy hely volt Imré-
nek, és kisebb boxok nekünk. A kira-
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katban Várlaki Erzsi ült, a többi helyen 
Nagy Ervin, Koppány Zoli, változó 
összetételben a fiatal építészek és én, 
végre újra együtt.

Imre munkái mellett önálló munká-
imon is dolgoztam. Hittünk abban, 
hogy a befektetett energia meghozza 
gyümölcsét, hétköznap és hétvégén 
egyaránt rajzoltunk.

Az irodában a fiatal építészek egy-
másnak adták a kilincset és az asztalt, 
a későbbi csapat szinte minden tagja 
már ekkor bejáratos volt Imréhez, 
munkák kapcsán, egyetemi kiadvá-
nyok szerkesztése miatt, vagy csak úgy, 
hogy a közelében lehessenek.

Nyaranta ezek az építészek, építész-
hallgatók a visegrádi táborban töltöt-
tek együtt heteket, és saját terveik, 
ötleteik alapján építettek maguknak, 
maguk tervezte építményeket, Imre 
irányításával.

A Budai Színkör helyére üzletsor, 
Richter ékszerész családi háza, Jász-
apáti művelődési háza, ezek voltak az 
én munkáim Imrével, miközben egy-
mást biztattuk, hogy ennek össze kell 
jönnie, ha ennyi energiát ölünk bele. 
Férjemmel a nagy padlástérben húz-
tuk a vonalakat, sokat dolgoztunk, 
közben zenét hallgattunk és élveztük 
az értelmes munkát. A gyerekek az 
ágyból kiszóltak, hogy zörgessük a 
pauszt, mert csak arra jó elaludni!

Makovecz a sárospataki művelődési 
ház megépültével, a visegrádi, mo-
gyoróhegyi épületek megépülte után 
megkerülhetetlen fontosságú és hír-
nevű építésze lett a szakmának, aki 
felett szakmai viták sora született. Hí-
res lett, még híresebb, mint annak 
idején, amikor a VÁTI-ba jött. Hősként, 
harcosként kezelték, mi – közvetlen 
munkatársai – szívtuk belőle az áradó 
erőt, és egyre több építész dolgozott 
neki. Különös, hogy az terjedt el róla, 
hogy a stílusát ráerőlteti a kollégáira, 
pedig ez egyáltalán nem volt így. El-
lenkezőleg, rászólt a tervezőkre, hogy 
ne Makovecz-házat csinálj! Nagyon is 
értékelte, ha saját útját járta vagy pró-
bálta járni az építész.

Nehéz helyzetbe kerültem újra, ami-
kor megkaptam egy, látszólag nem 
különösebben érdekes munkát tőle. 
Sopronból megkereste Imrét egy tár-
saság, a Belvárosi Lakásépítő és Fenn-
tartó Szövetkezet, elvittek minket egy 
óriási területre, amit lakásokkal kellett 
beépíteni. Imre ismerte soproni kötő-
désemet, egyrészt ott születtem, más-
részt a tervezési terület közvetlen 
szomszédja volt az a Széchenyi palota, 
amelynek rekonstrukcióját még mint 
a VÁTI műemlékirodájának építésze 
terveztem és művezettem.

Ez az új épület, ez a beruházás volt 
pályám legnagyobb feladata, mellyel 
hosszú évekig, 1990-ig foglalkoztam.

Mai napig érthetetlen előttem, hogy 
Imre hogyan merte rám bízni ezt a 
rettentő nagy feladatot. Semmit sem 
szólt bele, néha csak elment mellette, 
és valami megjegyzést tett.

Az eredménytől magam is megle-
pődtem, nem tudtam, hogy erre a 
munkára alkalmas, képes leszek. Túl-
nőttem saját képességeimet, olyan 
megoldásokat hozott ki belőlem ez a 
hatalmas feladat, amiknek megoldá-
sára nem gondoltam magam alkal-
masnak. Hálás vagyok érte Imrének!

Miközben a soproni munka ment, 
más feladataim is voltak, elkezdtük 
Jászapáti központjában több épület 
tervezését. Makovecz Imre Jászapáti-
ba tervezett művelődési házát rajzol-
tam, Kádas Ágival együtt. Később a 
Művelődési házzal szemben lévő két 
lakóépület terveit már önállóan ter-
veztem, művezettem. Életem egyik 
emlékezetesen sikertelen beruházása, 
és egyben legszebb terve a jászapáti 
paplak, hivatalos néven Római Katoli-
kus Plébánia terve volt.

Sikerült rendesen elrontani építés 
közben!

Ott találkozott egymással a ravasz, 
pénzéhes kivitelező, a gyáva, megfé-
lemlített építtető, a primitív, buta mű-
szaki ellenőr és a kellő tapasztalat 
nélküli tervező(nő).

Ha közülünk akár egy is megfelelő-
en ellátja a feladatát, nem lett volna az 
épület a terv karikatúrája. Itt értettem 

meg, hogy legalább egyvalakinek kell 
lenni az épületnél, aki halálosan ko-
molyan veszi a feladatot, és ez már elég 
lehet ahhoz, hogy sikerüljön a ház.

Az építkezések során megtanultam 
tisztelni mások tudását, tanulni a bá-
dogostól vagy más mesterembertől, 
megtanultam azt az őszinte, de tuda-
tos magatartást felmutatni, amivel 
egymás megbecsülését kifejezzük.

A soproni munka olyan nagyszabá-
sú volt, hogy egy kis darabot az éle-
temből, egészségemből elvett, de az 
öröm, hogy épül, hogy a kitalált rész-
letek megvalósulnak, kárpótolt. Ott-
hon gyurmából kiraktam az épület 
egyes részleteit, állandó lázban égtem. 
Vártam, hogy végre felépüljön, úgy, 
ahogy elképzeltem.

Lassan hozzászoktam az ilyen nagy-
arányú építkezésekhez, élveztem, 
ahogy összeáll az épület, nem jelen-
tett problémát a mérete, sőt ösztön-
zött. Csak a családom sínylette meg 
időnként az építész mamát. Ők is 
em lékeznek, hogy amikor a Sopront, 
vagy a Pécsváradot terveztem az mi-
lyen is volt! A gyermeknevelésben 
kü lönösebben nem hiszek, ellenben 
annál inkább az előttük zajló életvitel 
példájában, a család életszemléleté-
ben, szokásaiban igen, amelyek ala-
kítják a gyermeket.

Volt a családunk életének egy érde-
kes hangulata, az örökké dolgozó, 
lelkes építész szülők, a kiszállások sora, 
amikre elvittem a gyerekeket, a rántott 
húsok a különböző vidéki vendéglők-
ben, a dolgos dunakanyari nyarak a 
tahi házban, amikor a mama a rajz-
tábla széléről kiabál a gyerekeknek 
(négynek; nővérem két gyerekének 
is), hogy Niki, hagyd a Marcit, sárosan 
nem lehet bejönni, igen, megyünk bi-
ciklizni.

Volt egy időszak, amikor a társaság-
ban Várlaki Erzsinek, Ervinnek és ne-
kem volt még csak autónk, Trabantok, 
Ladák. Ebben az időben rendszeresen 
jártunk vidékre Imrével, a munkáknak 
megfelelően felváltva, nagy beszélge-
tésekkel egybekötve. Később átvette 
ezt a feladatot a soron következő ge-

neráció, Turi Attiláék (Tésztáék), majd 
a Viator építészei. Látva őket, vissza-
gondolok a régi kiszállásokra, amikor 
még nem voltak autópályák, a szocia-
lista tanácsi emberekre, párttitkárokra. 
Nem voltak rosszabbak a mai pénzvi-
lági partnereknél. 

Akkoriban bőven belefért az életem-
be, hogy reggel elindultam Pécsvárad-
ra művezetni, majd onnan Berzencére, 
és visszafelé még benéztem a Balaton-
szabadiban épülő, a Makovecz-cso-
port által tervezett épületegyüttesre, 
majd a saját házamat művezetni. 

A rendszerváltás idején beindult a 
faluház-mozgalom Makovecznek kö-
szönhetően, aki a Népművelési Inté-
zetben lévő barátaival, Varga Tamással 
és Beke Pállal együtt járta az országot. 
A kiüresedett, sivár, szocialista műve-
lődési házak után elindult a faluház-
épí tési mozgalom. Az emberek kezd-
ték fölemelni a fejüket, saját akaratuk-
ból, a helyi közösségek kezdeménye-
zésére indult el a közösségi tevékeny-
ség, nem felülről, nem parancsszóra. 
Ma kovecz egyik leggyönyörűbb háza, 
a zalaszentlászlói faluház ekkor épült 

fel. Egy gyönyörűséges falusi tisztaszo-
ba- nappali szoba szerepét töltötte be 
kályhával, meleggel, otthonossággal. 
A hatalom félt, hogy ellenőrizhetetlen 
folyamatok indulnak el, de már késő 
volt, recsegett-ropogott, engedni kel-
lett. Faluházak sora épült Jászkiséren, 
Jászapátin, Bakon, Csurgón, Ber zencén, 
Bagódon, Letenyén, Szerencsen; ké-
sőbb Lendván, Makón – a felsorolás 
közel sem teljes. Vidékre jár tunk, pes-
ti munkáink nem voltak; többször 
vol tunk Erdélyben is, ahová csak turis-
taként lehetett menni és csak ha roko-
noknál száll  tál meg. Hogy milyen ro-
konsági fok volt elfogadható, azt a 
milicia határozta meg.

A táncházmozgalom elterjedése – 
hála Sebő Ferencnek és Halmos Bélá-
nak – erre az időre esett. Sebő és Hal-
mos évfolyamtársaink voltak, a nyári 
építőtáborokban nekünk gitároztak 
először.

A Lánchíd utcai irodába egyre töb-
ben jöttek, fiatal építészek, főiskolások, 
egyetemi hallgatók. Kinőttük, így át-
költöztünk a kis Lánchíd utcai iroda- 
üzletből a VII. kerületi Rumbach Se-

bestyén utcába, ahol véleményem 
szerint az aranykort értük meg együtt. 
Az iroda közvetlenül az Ottó Wagner 
által tervezett gyönyörű zsinagóga 
mellett egy igazi Bauhaus-épület föld-
szintjén és galériáján volt. Eredetileg 
üzlethelyiségnek épült, alul-felül nagy, 
kétemeletnyi vasszerkezetű üvegpor-
tál határolta az utca felé. A kis belma-
gasságú teljes felső szinten lévő irodá-
ban fantasztikus élet folyt. Legalább 
25 építész, 25 rajztábla, 25 fiatal tehet-
ség dolgozott a nagy, tágas termek-
ben, és egy kicsi, kb. 2,5 × 2,5 méteres 
szobácskában ült Makovecz. (Ott volt 
Várlaki, Szentesi, Dobó Vili, Göndör, 
Ervin, Sala, Tészta, Menyus, Siki, Vincze 
Lackó, Jani, Szalai, Robogány, Ekler, 
Heil Tibi, Csábi, Tusi, Kravár, Gerencsér, 
Zsigmond Ági, Zsiga, Nagy Tamás, 
Kovács Attila gépész, vándorépítészek, 
külföldi vendégépítészek, Kelf Treuner 
az NDK-ból, és külsős, rendszeresen 
bedolgozó építészek.) Bohém világ 
volt, fiatalokkal, lendülettel, világmeg-
váltással, rendszerváltozással, és Ma-
koveczcel. A fiúk a csajokat figyelték 
az utcán, és hangosan fejezték ki elis-

Sárospatak, művelődési ház



20 21

katban Várlaki Erzsi ült, a többi helyen 
Nagy Ervin, Koppány Zoli, változó 
összetételben a fiatal építészek és én, 
végre újra együtt.

Imre munkái mellett önálló munká-
imon is dolgoztam. Hittünk abban, 
hogy a befektetett energia meghozza 
gyümölcsét, hétköznap és hétvégén 
egyaránt rajzoltunk.

Az irodában a fiatal építészek egy-
másnak adták a kilincset és az asztalt, 
a későbbi csapat szinte minden tagja 
már ekkor bejáratos volt Imréhez, 
munkák kapcsán, egyetemi kiadvá-
nyok szerkesztése miatt, vagy csak úgy, 
hogy a közelében lehessenek.

Nyaranta ezek az építészek, építész-
hallgatók a visegrádi táborban töltöt-
tek együtt heteket, és saját terveik, 
ötleteik alapján építettek maguknak, 
maguk tervezte építményeket, Imre 
irányításával.

A Budai Színkör helyére üzletsor, 
Richter ékszerész családi háza, Jász-
apáti művelődési háza, ezek voltak az 
én munkáim Imrével, miközben egy-
mást biztattuk, hogy ennek össze kell 
jönnie, ha ennyi energiát ölünk bele. 
Férjemmel a nagy padlástérben húz-
tuk a vonalakat, sokat dolgoztunk, 
közben zenét hallgattunk és élveztük 
az értelmes munkát. A gyerekek az 
ágyból kiszóltak, hogy zörgessük a 
pauszt, mert csak arra jó elaludni!

Makovecz a sárospataki művelődési 
ház megépültével, a visegrádi, mo-
gyoróhegyi épületek megépülte után 
megkerülhetetlen fontosságú és hír-
nevű építésze lett a szakmának, aki 
felett szakmai viták sora született. Hí-
res lett, még híresebb, mint annak 
idején, amikor a VÁTI-ba jött. Hősként, 
harcosként kezelték, mi – közvetlen 
munkatársai – szívtuk belőle az áradó 
erőt, és egyre több építész dolgozott 
neki. Különös, hogy az terjedt el róla, 
hogy a stílusát ráerőlteti a kollégáira, 
pedig ez egyáltalán nem volt így. El-
lenkezőleg, rászólt a tervezőkre, hogy 
ne Makovecz-házat csinálj! Nagyon is 
értékelte, ha saját útját járta vagy pró-
bálta járni az építész.

Nehéz helyzetbe kerültem újra, ami-
kor megkaptam egy, látszólag nem 
különösebben érdekes munkát tőle. 
Sopronból megkereste Imrét egy tár-
saság, a Belvárosi Lakásépítő és Fenn-
tartó Szövetkezet, elvittek minket egy 
óriási területre, amit lakásokkal kellett 
beépíteni. Imre ismerte soproni kötő-
désemet, egyrészt ott születtem, más-
részt a tervezési terület közvetlen 
szomszédja volt az a Széchenyi palota, 
amelynek rekonstrukcióját még mint 
a VÁTI műemlékirodájának építésze 
terveztem és művezettem.

Ez az új épület, ez a beruházás volt 
pályám legnagyobb feladata, mellyel 
hosszú évekig, 1990-ig foglalkoztam.

Mai napig érthetetlen előttem, hogy 
Imre hogyan merte rám bízni ezt a 
rettentő nagy feladatot. Semmit sem 
szólt bele, néha csak elment mellette, 
és valami megjegyzést tett.

Az eredménytől magam is megle-
pődtem, nem tudtam, hogy erre a 
munkára alkalmas, képes leszek. Túl-
nőttem saját képességeimet, olyan 
megoldásokat hozott ki belőlem ez a 
hatalmas feladat, amiknek megoldá-
sára nem gondoltam magam alkal-
masnak. Hálás vagyok érte Imrének!

Miközben a soproni munka ment, 
más feladataim is voltak, elkezdtük 
Jászapáti központjában több épület 
tervezését. Makovecz Imre Jászapáti-
ba tervezett művelődési házát rajzol-
tam, Kádas Ágival együtt. Később a 
Művelődési házzal szemben lévő két 
lakóépület terveit már önállóan ter-
veztem, művezettem. Életem egyik 
emlékezetesen sikertelen beruházása, 
és egyben legszebb terve a jászapáti 
paplak, hivatalos néven Római Katoli-
kus Plébánia terve volt.

Sikerült rendesen elrontani építés 
közben!

Ott találkozott egymással a ravasz, 
pénzéhes kivitelező, a gyáva, megfé-
lemlített építtető, a primitív, buta mű-
szaki ellenőr és a kellő tapasztalat 
nélküli tervező(nő).

Ha közülünk akár egy is megfelelő-
en ellátja a feladatát, nem lett volna az 
épület a terv karikatúrája. Itt értettem 

meg, hogy legalább egyvalakinek kell 
lenni az épületnél, aki halálosan ko-
molyan veszi a feladatot, és ez már elég 
lehet ahhoz, hogy sikerüljön a ház.

Az építkezések során megtanultam 
tisztelni mások tudását, tanulni a bá-
dogostól vagy más mesterembertől, 
megtanultam azt az őszinte, de tuda-
tos magatartást felmutatni, amivel 
egymás megbecsülését kifejezzük.

A soproni munka olyan nagyszabá-
sú volt, hogy egy kis darabot az éle-
temből, egészségemből elvett, de az 
öröm, hogy épül, hogy a kitalált rész-
letek megvalósulnak, kárpótolt. Ott-
hon gyurmából kiraktam az épület 
egyes részleteit, állandó lázban égtem. 
Vártam, hogy végre felépüljön, úgy, 
ahogy elképzeltem.

Lassan hozzászoktam az ilyen nagy-
arányú építkezésekhez, élveztem, 
ahogy összeáll az épület, nem jelen-
tett problémát a mérete, sőt ösztön-
zött. Csak a családom sínylette meg 
időnként az építész mamát. Ők is 
em lékeznek, hogy amikor a Sopront, 
vagy a Pécsváradot terveztem az mi-
lyen is volt! A gyermeknevelésben 
kü lönösebben nem hiszek, ellenben 
annál inkább az előttük zajló életvitel 
példájában, a család életszemléleté-
ben, szokásaiban igen, amelyek ala-
kítják a gyermeket.

Volt a családunk életének egy érde-
kes hangulata, az örökké dolgozó, 
lelkes építész szülők, a kiszállások sora, 
amikre elvittem a gyerekeket, a rántott 
húsok a különböző vidéki vendéglők-
ben, a dolgos dunakanyari nyarak a 
tahi házban, amikor a mama a rajz-
tábla széléről kiabál a gyerekeknek 
(négynek; nővérem két gyerekének 
is), hogy Niki, hagyd a Marcit, sárosan 
nem lehet bejönni, igen, megyünk bi-
ciklizni.

Volt egy időszak, amikor a társaság-
ban Várlaki Erzsinek, Ervinnek és ne-
kem volt még csak autónk, Trabantok, 
Ladák. Ebben az időben rendszeresen 
jártunk vidékre Imrével, a munkáknak 
megfelelően felváltva, nagy beszélge-
tésekkel egybekötve. Később átvette 
ezt a feladatot a soron következő ge-

neráció, Turi Attiláék (Tésztáék), majd 
a Viator építészei. Látva őket, vissza-
gondolok a régi kiszállásokra, amikor 
még nem voltak autópályák, a szocia-
lista tanácsi emberekre, párttitkárokra. 
Nem voltak rosszabbak a mai pénzvi-
lági partnereknél. 

Akkoriban bőven belefért az életem-
be, hogy reggel elindultam Pécsvárad-
ra művezetni, majd onnan Berzencére, 
és visszafelé még benéztem a Balaton-
szabadiban épülő, a Makovecz-cso-
port által tervezett épületegyüttesre, 
majd a saját házamat művezetni. 

A rendszerváltás idején beindult a 
faluház-mozgalom Makovecznek kö-
szönhetően, aki a Népművelési Inté-
zetben lévő barátaival, Varga Tamással 
és Beke Pállal együtt járta az országot. 
A kiüresedett, sivár, szocialista műve-
lődési házak után elindult a faluház-
épí tési mozgalom. Az emberek kezd-
ték fölemelni a fejüket, saját akaratuk-
ból, a helyi közösségek kezdeménye-
zésére indult el a közösségi tevékeny-
ség, nem felülről, nem parancsszóra. 
Ma kovecz egyik leggyönyörűbb háza, 
a zalaszentlászlói faluház ekkor épült 

fel. Egy gyönyörűséges falusi tisztaszo-
ba- nappali szoba szerepét töltötte be 
kályhával, meleggel, otthonossággal. 
A hatalom félt, hogy ellenőrizhetetlen 
folyamatok indulnak el, de már késő 
volt, recsegett-ropogott, engedni kel-
lett. Faluházak sora épült Jászkiséren, 
Jászapátin, Bakon, Csurgón, Ber zencén, 
Bagódon, Letenyén, Szerencsen; ké-
sőbb Lendván, Makón – a felsorolás 
közel sem teljes. Vidékre jár tunk, pes-
ti munkáink nem voltak; többször 
vol tunk Erdélyben is, ahová csak turis-
taként lehetett menni és csak ha roko-
noknál száll  tál meg. Hogy milyen ro-
konsági fok volt elfogadható, azt a 
milicia határozta meg.

A táncházmozgalom elterjedése – 
hála Sebő Ferencnek és Halmos Bélá-
nak – erre az időre esett. Sebő és Hal-
mos évfolyamtársaink voltak, a nyári 
építőtáborokban nekünk gitároztak 
először.

A Lánchíd utcai irodába egyre töb-
ben jöttek, fiatal építészek, főiskolások, 
egyetemi hallgatók. Kinőttük, így át-
költöztünk a kis Lánchíd utcai iroda- 
üzletből a VII. kerületi Rumbach Se-

bestyén utcába, ahol véleményem 
szerint az aranykort értük meg együtt. 
Az iroda közvetlenül az Ottó Wagner 
által tervezett gyönyörű zsinagóga 
mellett egy igazi Bauhaus-épület föld-
szintjén és galériáján volt. Eredetileg 
üzlethelyiségnek épült, alul-felül nagy, 
kétemeletnyi vasszerkezetű üvegpor-
tál határolta az utca felé. A kis belma-
gasságú teljes felső szinten lévő irodá-
ban fantasztikus élet folyt. Legalább 
25 építész, 25 rajztábla, 25 fiatal tehet-
ség dolgozott a nagy, tágas termek-
ben, és egy kicsi, kb. 2,5 × 2,5 méteres 
szobácskában ült Makovecz. (Ott volt 
Várlaki, Szentesi, Dobó Vili, Göndör, 
Ervin, Sala, Tészta, Menyus, Siki, Vincze 
Lackó, Jani, Szalai, Robogány, Ekler, 
Heil Tibi, Csábi, Tusi, Kravár, Gerencsér, 
Zsigmond Ági, Zsiga, Nagy Tamás, 
Kovács Attila gépész, vándorépítészek, 
külföldi vendégépítészek, Kelf Treuner 
az NDK-ból, és külsős, rendszeresen 
bedolgozó építészek.) Bohém világ 
volt, fiatalokkal, lendülettel, világmeg-
váltással, rendszerváltozással, és Ma-
koveczcel. A fiúk a csajokat figyelték 
az utcán, és hangosan fejezték ki elis-
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merésüket. Nem voltak még csopor-
tok, külön irodák – mind egyformán 
építészek voltunk. Egy dolog kötött 
minket össze, hogy tudtuk: csak itt van 
a helyünk és sehol máshol!

A visegrádi tábor, az egyetem, a fő-
iskola mély kapocs volt a fiatalabb 
generáció tagjai között. Ők még pá-
lyakezdők voltak. Mi, Várlaki, Geren-
csér, Ervin, velem együtt már szakmai 
múlttal rendelkeztünk, öregebbnek 
számítottunk.

A szervezet, amiben működtünk, a 
Makona Kisszövetkezet névre módo-
sult, kb. 25 építész tagja volt, 1987- ben 
alakult, elnöke Makovecz Imre lett. 
Egyértelműen belőle éltünk. A munká-
kat Makovecz kapta, őt kér ték fel ter-
vezésre, a faluházmozgalomnak is ő 
volt a motorja, a népművelési intézeti 
barátaival együtt.

Ekkor kereste meg az evangélikus 
egyház templomok tervezésével, me-
lyek közül az első a siófoki templom 
volt. A templom tervezése, építése 
cso dálatos fejezete volt Makovecz Im-
re és az építtető Marci bácsi életének. 
Nem felejtem el azokat az időket, ami-
kor Imre ezt a templomot tervezte 
abban a kis szobácskában. Sűrűn ta-
lálkozott Marci bácsival. Amikor kita-
lálta és megrajzolta a templomot és a 
templombelsőt, kijött, és lelkesen 
mutatta nekünk, hogy mit tervezett. 
Erre határozottan emlékszem, meny-
nyire boldog, ihletett és átlelkesült volt 
a tervtől. Ahogy emlékszem, minden-
ki köré sereglett, és Imre lelkesen ma-
gyarázta a tervet, és így volt ez a 
paksi templom tervezésénél is.

Döbbenetes volt később, amikor 
már megépült a templom – összevet-
ni a belső térről készült rajzát a való-
sággal. Szinte fényképszerűen tökéle-
tes rajz volt, abszolút visszaadta a teret, 
annak arányait, a szerkezetet.

Imre ebben az időben mintegy 20-
25 embert foglalkoztatott. Tevékeny-
sége az egész országot behálózta. 
Csete, Kampis, Bodonyi, Plesz Antal, 
Pécs, Kaposvár, Északterv, Miskolc- Sá-
rospatak, Pák, mind munkák, helyszí-
nek, baráti és munkakapcsolatok.

A sárospataki művelődési ház meg-
épülte után Makovecz még sokáig 
tevékenykedett Patakon. Legkorábbi 
munkája a Bodrog áruház volt, majd 
követte a Borostyán vendéglő, amely 
a volt kolostor refektóriumának átala-
kításával jött létre, igen elismert, nagy-
sikerű terv volt. (Imre minden munká-
ja óriási szakmai vitákat kavart építész 
berkekben…) Gyönyörű textileket 
tervezett ide és a művelődési házba is 
Imre felesége: Szabó Marianne textil-
művész. A Rákóczi úti lakóegyüt tes, 
melynek földszintjén üzletek épül tek, 
jó hangulatú új városközponttá, bevá-
sárlónegyeddé fejlődött Patakon. 
Ebben a munkában dolgozott együtt 
Imre Bodonyi Csabával, Ferenc Pistá-
val. A legutolsó ütem tervezését Nagy 
Ervinre és rám bízta.

Ervin patikaház terve fantasztikus 
volt, nagyon merész, szuggesztív, kü-
lönleges belsőkkel, tiszta térszervezé-
sekkel. Az épület kivitelezését nem 
sikerült olyan színvonalon megvalósí-
tani, amilyet megérdemelt volna a 
koncepciózus, gyönyörű terv. Ez volt 
az utolsó épület a városközponti mag-
ban, amikorra már a kivitelező lelke-
sedése kifújt, a pénz is kevés volt, ál-
landó kompromisszumok közt épült 
meg az épület, ami nagyon kiábrán-
dította Ervint és engem is, aki a kivite-
li tervekben részt vettem. Emlékszem 
a hosszú kiszállásokra Ervinnel, akkor 
még Patak rettentő messze volt Buda-
pesttől, Trabanttal, fárasztó volt, de a 
lelkesültség ott volt velünk (visszafelé 
sokszor a csalódottság). Nagy dolog 
volt a szocialista szürkeség után ilyen 
épületeket tervezni és építeni!

Azt hiszem, ekkor határozta el Ervin, 
hogy saját tervezésű házának az épí-
tését, kivitelezését is meg kell szervez-
nie a jövőben, ha nem akar kiszolgál-
tatva lenni a kivitelezőknek. A későbbi 
Hattyúház-történetek magva ez! Ervin 
erre tudatosan készült, és szervezte 
azt a csapatot, amely nagyobb lépté-
kű beruházásokat finanszírozhat meg  
a jövőben.

Közben épültek a faluházak, az idő 
eltelt, már a fiatal építészeknek is saját 

házaik épültek meg, köztük a szeren-
csi kultúrház is, amelyet Salamin Feri 
ter vezett. Szerencsen volt országgyű-
lési képviselő Németh Miklós, az ak-
kori miniszterelnök, ő adta át a Salamin 
által tervezett épületet személyesen 

– természetesen mint Makovecz-házat. 
Az átadásra leutaztunk mindnyájan, és 
Imre kérdezte is tőle, mint miniszterel-
nöktől viccesen, hogy Miklóskám, mi 
a lófasz lesz itt, mire ő hasonló modor-
ban: fingom sincs… Pe dig szerintem 
tudta, hogy mi lesz. Sőt erősen mun-
kálkodott a szelíd átmeneten, hogy a 
bolsevisták diktatúrájából a kapitalis-
ta pénzvilág diktatúrájába való átme-
net észrevétlenül történjen meg. 

A szocialista lózungok még megvol-
tak, még egypártrendszer volt, még 
senki sem gondolta, hogy mily közel 
a valódi rendszerváltás, a többpárt-
rendszer, az oroszok kivonulása.

Mi pedig csak azért is mentünk a 
nyolcvanas években március tizen-
ötödikén el az Alföldre a kunhalmok-
hoz, nagy fákat emeltünk, egy napig 
tartó megfeszített munkával bebeto-
noztuk a rönkfát a kiásott gödörbe és 
feldíszítettük a nemzetiszínű szalagok-
kal. Elénekeltük a Himnuszt, majd késő 
este hazamentünk. A következő év-
ben, években március tizenötödikén 
visszamentünk, és új szalagokat kötöt-
tünk a fára. Valamit tenni kellett, mivel 
március tizenötödike nem volt nem-
zeti ünnep. Valami pihent agyú párt-
ember kitalálta évekkel korábban, 
hogy ünnepcsomagot kreál, március 
15., március 21., és április 4. összevonva 
a forradalmi ifjúsági napok elnevezést 
kapta. Jó szocialista szokás szerint 
összemostak mindent, csak hogy va-
lahogy túléljék a március 15-éket.

Bence fiam is ott ügyködött a beto-
nozásnál az Ekler-gyerekkel együtt, 
Szalai Tibivel, Varga Csabival, Göndör-
rel fociztak két betonozás között.

A soproni lakóegyüttes kiviteli ter-
vezésének végén, 1988- ban Imre „ju-
talomból” engem küldött ki Svédor-
szágba csereépítésznek.

Az akkor még keletnémet határon 
és keletnémet katonák tüzetes ellen-

őrzése után jutottam ki és át a komp-
pal Svédországba Erik Asmussen Iro-
dájába Jámába, a Rudolf Steiner Sze-
minárium svédországi központjába.

Itthon már tavaszodott, amikor na-
gyon nehezen, de elváltam a csalá-
domtól, Bence 12, Marci 8 éves volt, és 
szerencsére akkoriban anyósommal 
együtt laktunk, így férjemmel együtt 
birkóztak meg a nehéz feladattal.

Amikor megérkeztem áprilisban 
Svédországba, ott még hideg tél volt, 
a természet halott, színek sehol, csak 
szürkeség és Asmussen házai a szemi-
nárium területén.

Kezdetben nekem nagyon nem tet-
szettek az épületek, barakkoknak tar-
tottam őket, szinte felháborítóan, 
bántóan rondának, primitíveknek ta-
láltam az egész telepet.

A színeket, amelyeket az épületeken 
használtak, meghökkentően élénknek 
találtam, a belső falakat foltosnak, a 
faburkolatokat szőrösnek. Több idő-
nek kellett eltelni ahhoz, hogy elkezd-
jem felfedezni az épületeket, azok 
rejtett tulajdonságait, szellemes rész-
leteit, karaktereiket. Egy-egy épület 
megítélése elválaszthatatlanná vált a 
benne végzett tevékenységtől, azzal 
együtt alkotott teljes egységet, és így 
tekintve rájuk, kivételesen nagyszerű-
ekké váltak.

Az ottani építészekkel való megis-
merkedés, főleg Erik Asmussen, a ve-
zető építész megismerése még job-
ban elmélyítette az épületek megér-
tését, elfogadását. Tán csodálatot is 
keltett bennem a felfedezés, hogy íme, 
ezek az épületek – túl a for ma, funkció 
és műszaki részletek tökéletes megol-
dásán – azonosak Asmus sennel, min-
den ízükben őt hor dozták. Aki ismerte 
csodás, finom, ked ves, egyszerű, hu-
moros és szerény, de nagy tudású és 
tehetségű egyéniségét, az érti, hogy 
az épületek minden tekintetben az ő 
lényének hordozói.

Nagyon megszerettem Jámát, a 
svéd barátainkat, és meg kell monda-
nom, hogy onnan nézve a Makovecz 
köré csoportosult építészek tevékeny-
ségét némileg átértékeltem ott, mesz-

szi távlatos rálátással – valóban igazat 
kellett adnom Asmussennek, aki frap-
páns észrevétellel jellemezte a magyar 
korabeli organikus építészetet. A tör-
ténet a következő:

Amikor megérkeztem, természete-
sen előkerültek az ajándékok, többek 
között egy nagy gonddal összeállított 
füzet a magyar organikus építészek 
munkásságáról. Asmussen, Abbi (így 
becézték) nézte, nézegette, lapozott 
előre-hátra, majd félénken megszólalt 
és rámutatott a gazdagon megformált 
épületekre: Isn’t it a bit too much?

És valóban, igazat adtam neki, sok-
szor valóban túlburjánzott a forma 
néha öncélúan is a hazai organikus 
tö rekvésekben.

Ám, ami eredeti, mint Makovecz, ott 
eltűnik az öncél, az önmagáért való 
díszítés, cafrang. Asmussen nem is 
Imre házait illette ezzel a kritikával. 
Makovecz ugyanúgy magát mutatja 
fel, önnön lényegét egy-egy épület-
ben, mint Abbi, ahogy az igazi, erede-
ti tehetségek teszik!

És itt jön a kérdés és válasz is, hát 
nem lehet mindenki zseni, annak is 
lehet hely a nap alatt, aki csak lelkes, 
nagyon szereti a szakmát, és valamiért 
kötődik ehhez az irányzathoz az épí-
tészetben. Ilyen a legtöbb építész 
Imre mellett, vagy Abbi körül, és ilyen-
nek tartom magamat is!

A szívós, állandó szakmagyakorlás 
persze csodákra képes, majdnem el-
fedi a különbséget az igazi tehetség 
és a másik között, de nem; a tereket 
bejárva, a házat körbejárva bizony, az 
épület választ ad a tervező tehetsége 
felől, de még a jelleméről is.

A svédországi tanulmányút köze-
pén meglátogatott Várlaki Erzsi, akit 
nagyon vártam. Érkezése után nem 
sokkal indultunk Norvégiába négyen, 
Niels, Janarve, Erzsi és én. Az utazás 
álomszerű élményfolyammá vált ben-
nem. A norvég tájak, az ősrégi őrségi 
kástukhoz hasonló faépületek, a fa-
templomok az óriási erdők mélyén, 
fjor dok, barátok, kedves, egyszerű 
ott honok, építészek, akik igazi öröm-
mel, szeretettel fogadtak minket, ez 

volt az a hét, amelyik Erzsivel minket 
életre szólóan összekö tött, barátokká 
tett. A norvég felföldön a jégkoptatta 
óriás lapos szik lákon ülni, nem akarni 
szólni egymáshoz, csak nézni a végte-
len fehér, szik lás felföldet, aztán a víz-
esés, amely magába a megnyílt fekete 
hasadékba zuhan bele, mint a pokol-
ba – ezek életreszóló élmények, s aki-
vel ezeket együtt éljük át, azzal a közös 
katartikus élmény megosztása titok, 
melyet csak mi ismerünk.

Az Asmussen-irodába következő 
csereépítésznek Salamin Feri ment ki. 
Svédországból pedig egy igazi viking 
építész jött, Tommy Norrlander, akit 
Imre egy végtelen egyszerű (!) feladat-
tal bízott meg, a paksi római katolikus 
templom 5-6 emeletmagasságú tor-
nyának ácsszerkezeti terveivel. A „hat-
bés” szerkezeti rajzból, amelyet Imre 
átadott neki, kínlódva, szentségelve, 
de végül is megszülettek a precíz ter-
vek és a munkamodell is.

A Rumbach Sebestyén utcai irodára 
továbbra is a bohémság volt a jellem-
ző, de már elkezdődött a bájos szer-
vezetlenség után a rend, a rendszeres-
ség iránti igény.

Minden kedden reggel kötelező ér-
tekezlet volt, ahol Imre rendszeresen 
letolta a népet.

Ebben az időben zajlottak a nagy 
tüntetések az erdélyi falurombolás 
ellen, majd a következő év végére az 
egész Ceauşescu-rendszer összeom-
lott. Mi ezeket az eseményeket hallat-
lan optimizmussal, örömmámorban 
fogadtuk. Erre az időre esik Tőkés 
László harca, ami elvezetett az egész 
romániai rendszer bukásához.

Mi, naivak, hittük, hogy ezentúl más-
képp lesz; a magyarok számára is él-
hető otthonná válik Erdély, de hamar 
csalatkoztunk, amikor 1990-ben Ma-
rosvásárhelyen szervezetten rátámad-
tak a magyarokra és Sütő Andrásra.

Az irodában a 90-es évek végén is 
sok a munka, de jórészt Mako vecz 
nevére érkeznek a megrendelések. 
Már nincs annyi, hogy mindenkinek 
rendszeresen jusson. Im rére súlyos 
teherként kezd nehezed ni a sok fiatal 
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merésüket. Nem voltak még csopor-
tok, külön irodák – mind egyformán 
építészek voltunk. Egy dolog kötött 
minket össze, hogy tudtuk: csak itt van 
a helyünk és sehol máshol!

A visegrádi tábor, az egyetem, a fő-
iskola mély kapocs volt a fiatalabb 
generáció tagjai között. Ők még pá-
lyakezdők voltak. Mi, Várlaki, Geren-
csér, Ervin, velem együtt már szakmai 
múlttal rendelkeztünk, öregebbnek 
számítottunk.

A szervezet, amiben működtünk, a 
Makona Kisszövetkezet névre módo-
sult, kb. 25 építész tagja volt, 1987- ben 
alakult, elnöke Makovecz Imre lett. 
Egyértelműen belőle éltünk. A munká-
kat Makovecz kapta, őt kér ték fel ter-
vezésre, a faluházmozgalomnak is ő 
volt a motorja, a népművelési intézeti 
barátaival együtt.

Ekkor kereste meg az evangélikus 
egyház templomok tervezésével, me-
lyek közül az első a siófoki templom 
volt. A templom tervezése, építése 
cso dálatos fejezete volt Makovecz Im-
re és az építtető Marci bácsi életének. 
Nem felejtem el azokat az időket, ami-
kor Imre ezt a templomot tervezte 
abban a kis szobácskában. Sűrűn ta-
lálkozott Marci bácsival. Amikor kita-
lálta és megrajzolta a templomot és a 
templombelsőt, kijött, és lelkesen 
mutatta nekünk, hogy mit tervezett. 
Erre határozottan emlékszem, meny-
nyire boldog, ihletett és átlelkesült volt 
a tervtől. Ahogy emlékszem, minden-
ki köré sereglett, és Imre lelkesen ma-
gyarázta a tervet, és így volt ez a 
paksi templom tervezésénél is.

Döbbenetes volt később, amikor 
már megépült a templom – összevet-
ni a belső térről készült rajzát a való-
sággal. Szinte fényképszerűen tökéle-
tes rajz volt, abszolút visszaadta a teret, 
annak arányait, a szerkezetet.

Imre ebben az időben mintegy 20-
25 embert foglalkoztatott. Tevékeny-
sége az egész országot behálózta. 
Csete, Kampis, Bodonyi, Plesz Antal, 
Pécs, Kaposvár, Északterv, Miskolc- Sá-
rospatak, Pák, mind munkák, helyszí-
nek, baráti és munkakapcsolatok.

A sárospataki művelődési ház meg-
épülte után Makovecz még sokáig 
tevékenykedett Patakon. Legkorábbi 
munkája a Bodrog áruház volt, majd 
követte a Borostyán vendéglő, amely 
a volt kolostor refektóriumának átala-
kításával jött létre, igen elismert, nagy-
sikerű terv volt. (Imre minden munká-
ja óriási szakmai vitákat kavart építész 
berkekben…) Gyönyörű textileket 
tervezett ide és a művelődési házba is 
Imre felesége: Szabó Marianne textil-
művész. A Rákóczi úti lakóegyüt tes, 
melynek földszintjén üzletek épül tek, 
jó hangulatú új városközponttá, bevá-
sárlónegyeddé fejlődött Patakon. 
Ebben a munkában dolgozott együtt 
Imre Bodonyi Csabával, Ferenc Pistá-
val. A legutolsó ütem tervezését Nagy 
Ervinre és rám bízta.

Ervin patikaház terve fantasztikus 
volt, nagyon merész, szuggesztív, kü-
lönleges belsőkkel, tiszta térszervezé-
sekkel. Az épület kivitelezését nem 
sikerült olyan színvonalon megvalósí-
tani, amilyet megérdemelt volna a 
koncepciózus, gyönyörű terv. Ez volt 
az utolsó épület a városközponti mag-
ban, amikorra már a kivitelező lelke-
sedése kifújt, a pénz is kevés volt, ál-
landó kompromisszumok közt épült 
meg az épület, ami nagyon kiábrán-
dította Ervint és engem is, aki a kivite-
li tervekben részt vettem. Emlékszem 
a hosszú kiszállásokra Ervinnel, akkor 
még Patak rettentő messze volt Buda-
pesttől, Trabanttal, fárasztó volt, de a 
lelkesültség ott volt velünk (visszafelé 
sokszor a csalódottság). Nagy dolog 
volt a szocialista szürkeség után ilyen 
épületeket tervezni és építeni!

Azt hiszem, ekkor határozta el Ervin, 
hogy saját tervezésű házának az épí-
tését, kivitelezését is meg kell szervez-
nie a jövőben, ha nem akar kiszolgál-
tatva lenni a kivitelezőknek. A későbbi 
Hattyúház-történetek magva ez! Ervin 
erre tudatosan készült, és szervezte 
azt a csapatot, amely nagyobb lépté-
kű beruházásokat finanszírozhat meg  
a jövőben.

Közben épültek a faluházak, az idő 
eltelt, már a fiatal építészeknek is saját 

házaik épültek meg, köztük a szeren-
csi kultúrház is, amelyet Salamin Feri 
ter vezett. Szerencsen volt országgyű-
lési képviselő Németh Miklós, az ak-
kori miniszterelnök, ő adta át a Salamin 
által tervezett épületet személyesen 

– természetesen mint Makovecz-házat. 
Az átadásra leutaztunk mindnyájan, és 
Imre kérdezte is tőle, mint miniszterel-
nöktől viccesen, hogy Miklóskám, mi 
a lófasz lesz itt, mire ő hasonló modor-
ban: fingom sincs… Pe dig szerintem 
tudta, hogy mi lesz. Sőt erősen mun-
kálkodott a szelíd átmeneten, hogy a 
bolsevisták diktatúrájából a kapitalis-
ta pénzvilág diktatúrájába való átme-
net észrevétlenül történjen meg. 

A szocialista lózungok még megvol-
tak, még egypártrendszer volt, még 
senki sem gondolta, hogy mily közel 
a valódi rendszerváltás, a többpárt-
rendszer, az oroszok kivonulása.

Mi pedig csak azért is mentünk a 
nyolcvanas években március tizen-
ötödikén el az Alföldre a kunhalmok-
hoz, nagy fákat emeltünk, egy napig 
tartó megfeszített munkával bebeto-
noztuk a rönkfát a kiásott gödörbe és 
feldíszítettük a nemzetiszínű szalagok-
kal. Elénekeltük a Himnuszt, majd késő 
este hazamentünk. A következő év-
ben, években március tizenötödikén 
visszamentünk, és új szalagokat kötöt-
tünk a fára. Valamit tenni kellett, mivel 
március tizenötödike nem volt nem-
zeti ünnep. Valami pihent agyú párt-
ember kitalálta évekkel korábban, 
hogy ünnepcsomagot kreál, március 
15., március 21., és április 4. összevonva 
a forradalmi ifjúsági napok elnevezést 
kapta. Jó szocialista szokás szerint 
összemostak mindent, csak hogy va-
lahogy túléljék a március 15-éket.

Bence fiam is ott ügyködött a beto-
nozásnál az Ekler-gyerekkel együtt, 
Szalai Tibivel, Varga Csabival, Göndör-
rel fociztak két betonozás között.

A soproni lakóegyüttes kiviteli ter-
vezésének végén, 1988- ban Imre „ju-
talomból” engem küldött ki Svédor-
szágba csereépítésznek.

Az akkor még keletnémet határon 
és keletnémet katonák tüzetes ellen-

őrzése után jutottam ki és át a komp-
pal Svédországba Erik Asmussen Iro-
dájába Jámába, a Rudolf Steiner Sze-
minárium svédországi központjába.

Itthon már tavaszodott, amikor na-
gyon nehezen, de elváltam a csalá-
domtól, Bence 12, Marci 8 éves volt, és 
szerencsére akkoriban anyósommal 
együtt laktunk, így férjemmel együtt 
birkóztak meg a nehéz feladattal.

Amikor megérkeztem áprilisban 
Svédországba, ott még hideg tél volt, 
a természet halott, színek sehol, csak 
szürkeség és Asmussen házai a szemi-
nárium területén.

Kezdetben nekem nagyon nem tet-
szettek az épületek, barakkoknak tar-
tottam őket, szinte felháborítóan, 
bántóan rondának, primitíveknek ta-
láltam az egész telepet.

A színeket, amelyeket az épületeken 
használtak, meghökkentően élénknek 
találtam, a belső falakat foltosnak, a 
faburkolatokat szőrösnek. Több idő-
nek kellett eltelni ahhoz, hogy elkezd-
jem felfedezni az épületeket, azok 
rejtett tulajdonságait, szellemes rész-
leteit, karaktereiket. Egy-egy épület 
megítélése elválaszthatatlanná vált a 
benne végzett tevékenységtől, azzal 
együtt alkotott teljes egységet, és így 
tekintve rájuk, kivételesen nagyszerű-
ekké váltak.

Az ottani építészekkel való megis-
merkedés, főleg Erik Asmussen, a ve-
zető építész megismerése még job-
ban elmélyítette az épületek megér-
tését, elfogadását. Tán csodálatot is 
keltett bennem a felfedezés, hogy íme, 
ezek az épületek – túl a for ma, funkció 
és műszaki részletek tökéletes megol-
dásán – azonosak Asmus sennel, min-
den ízükben őt hor dozták. Aki ismerte 
csodás, finom, ked ves, egyszerű, hu-
moros és szerény, de nagy tudású és 
tehetségű egyéniségét, az érti, hogy 
az épületek minden tekintetben az ő 
lényének hordozói.

Nagyon megszerettem Jámát, a 
svéd barátainkat, és meg kell monda-
nom, hogy onnan nézve a Makovecz 
köré csoportosult építészek tevékeny-
ségét némileg átértékeltem ott, mesz-

szi távlatos rálátással – valóban igazat 
kellett adnom Asmussennek, aki frap-
páns észrevétellel jellemezte a magyar 
korabeli organikus építészetet. A tör-
ténet a következő:

Amikor megérkeztem, természete-
sen előkerültek az ajándékok, többek 
között egy nagy gonddal összeállított 
füzet a magyar organikus építészek 
munkásságáról. Asmussen, Abbi (így 
becézték) nézte, nézegette, lapozott 
előre-hátra, majd félénken megszólalt 
és rámutatott a gazdagon megformált 
épületekre: Isn’t it a bit too much?

És valóban, igazat adtam neki, sok-
szor valóban túlburjánzott a forma 
néha öncélúan is a hazai organikus 
tö rekvésekben.

Ám, ami eredeti, mint Makovecz, ott 
eltűnik az öncél, az önmagáért való 
díszítés, cafrang. Asmussen nem is 
Imre házait illette ezzel a kritikával. 
Makovecz ugyanúgy magát mutatja 
fel, önnön lényegét egy-egy épület-
ben, mint Abbi, ahogy az igazi, erede-
ti tehetségek teszik!

És itt jön a kérdés és válasz is, hát 
nem lehet mindenki zseni, annak is 
lehet hely a nap alatt, aki csak lelkes, 
nagyon szereti a szakmát, és valamiért 
kötődik ehhez az irányzathoz az épí-
tészetben. Ilyen a legtöbb építész 
Imre mellett, vagy Abbi körül, és ilyen-
nek tartom magamat is!

A szívós, állandó szakmagyakorlás 
persze csodákra képes, majdnem el-
fedi a különbséget az igazi tehetség 
és a másik között, de nem; a tereket 
bejárva, a házat körbejárva bizony, az 
épület választ ad a tervező tehetsége 
felől, de még a jelleméről is.

A svédországi tanulmányút köze-
pén meglátogatott Várlaki Erzsi, akit 
nagyon vártam. Érkezése után nem 
sokkal indultunk Norvégiába négyen, 
Niels, Janarve, Erzsi és én. Az utazás 
álomszerű élményfolyammá vált ben-
nem. A norvég tájak, az ősrégi őrségi 
kástukhoz hasonló faépületek, a fa-
templomok az óriási erdők mélyén, 
fjor dok, barátok, kedves, egyszerű 
ott honok, építészek, akik igazi öröm-
mel, szeretettel fogadtak minket, ez 

volt az a hét, amelyik Erzsivel minket 
életre szólóan összekö tött, barátokká 
tett. A norvég felföldön a jégkoptatta 
óriás lapos szik lákon ülni, nem akarni 
szólni egymáshoz, csak nézni a végte-
len fehér, szik lás felföldet, aztán a víz-
esés, amely magába a megnyílt fekete 
hasadékba zuhan bele, mint a pokol-
ba – ezek életreszóló élmények, s aki-
vel ezeket együtt éljük át, azzal a közös 
katartikus élmény megosztása titok, 
melyet csak mi ismerünk.

Az Asmussen-irodába következő 
csereépítésznek Salamin Feri ment ki. 
Svédországból pedig egy igazi viking 
építész jött, Tommy Norrlander, akit 
Imre egy végtelen egyszerű (!) feladat-
tal bízott meg, a paksi római katolikus 
templom 5-6 emeletmagasságú tor-
nyának ácsszerkezeti terveivel. A „hat-
bés” szerkezeti rajzból, amelyet Imre 
átadott neki, kínlódva, szentségelve, 
de végül is megszülettek a precíz ter-
vek és a munkamodell is.

A Rumbach Sebestyén utcai irodára 
továbbra is a bohémság volt a jellem-
ző, de már elkezdődött a bájos szer-
vezetlenség után a rend, a rendszeres-
ség iránti igény.

Minden kedden reggel kötelező ér-
tekezlet volt, ahol Imre rendszeresen 
letolta a népet.

Ebben az időben zajlottak a nagy 
tüntetések az erdélyi falurombolás 
ellen, majd a következő év végére az 
egész Ceauşescu-rendszer összeom-
lott. Mi ezeket az eseményeket hallat-
lan optimizmussal, örömmámorban 
fogadtuk. Erre az időre esik Tőkés 
László harca, ami elvezetett az egész 
romániai rendszer bukásához.

Mi, naivak, hittük, hogy ezentúl más-
képp lesz; a magyarok számára is él-
hető otthonná válik Erdély, de hamar 
csalatkoztunk, amikor 1990-ben Ma-
rosvásárhelyen szervezetten rátámad-
tak a magyarokra és Sütő Andrásra.

Az irodában a 90-es évek végén is 
sok a munka, de jórészt Mako vecz 
nevére érkeznek a megrendelések. 
Már nincs annyi, hogy mindenkinek 
rendszeresen jusson. Im rére súlyos 
teherként kezd nehezed ni a sok fiatal 
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megélhetése, munkával való ellátása. 
De várható volt, hogy ez a helyzet nem 
tartható fenn sokáig. Amikor Imre ki-
jött a szobájából, lobogtatva egy kis 
helyszínrajzot, hogy itt egy családi ház, 
kinek kell, mindenki behúzta fülét-
farkát. Imre azt mondta:  meglátjátok, 
lesz még idő, amikor visszasírjátok ezt. 
Hát lett is…

Ezzel kapcsolatos emlékem egy na-
gyon kedves, már kicsit idősebb 
francia építészhez kötődik, Claude 
Decsessionare velünk dolgozott pár 
hónapig. Kérdeztük őt, hogy na Claude, 
most ki végzi a munkákat otthon? – 
mert el sem tudtuk képzelni, hogy 
előfordulhat olyan, hogy nincs munka. 
Ő a világ legtermészetesebb hangján 
mondta, hogy most pár hónapja nem 
dolgozik, mert nincs mit. Erre mi na-
gyon elcsodálkoztunk.

Változtatni kellett, önálló kis irodák-
ra szakadni, hogy Imre újra csak a saját 
munkájára tudjon koncentrálni, ne 
kelljen foglalkoznia a sok fiatal építész 
egzisztenciális gondjaival.

Nehezen értettük meg, hogy ennek 
így kell lennie.

A változtatásra a helyzet évek alatt 
ért meg, az egyre szövevényesebb, 
izgalmasabb politikai helyzetben, ami 
közben ment a munka, meg a tanulás, 
jöttek a külföldi vándorépítészek, 
megalakult a Vándoriskola intézmé-
nye a régi céhek mintájára. Este titkos 
narancshámozások zajlottak, vagy 
Pap Gábor lebilincselő előadássoroza-
tot tartott a Szent Koronáról. De volt 
előadás filozófiai kérdésekről, építé-
szetelméleti, esztétikai kérdésekről, 
Hamvas Béláról, Fülep Lajosról, Rudolf 
Steinerről. Meg arról is, hogy hogyan 
kell viselkedni, köszönni. Karácsonyi 
játékok előzményeképpen itt kezd-
tünk el karácsonyi énekeket tanulni, 
egymást megajándékozni.

Minden évben készült egy füzet az 
előző év munkáiról, amelyikbe min-
den építész azt a munkáját, megépült 
épületét tette bele, amelyiket akarta. 
Csendes verseny alakult ki, gondolom 
senkinek sem volt közömbös, hogy az 
épületei hogyan viszonyulnak a többi 

épülethez. Nagyon vastag füzetek vol-
tak, ami mutatja, hogy mennyi munka 
volt akkoriban.

A magyar organikus építészet akkor-
tájt divat volt, tömegesen fordultak 
Imréhez és a csapathoz a megrende-
lők, a szocialista szürkeség után valódi 
felszabadulás történt a közepes lépté-
kű épületek építésében.

A Velencei Biennálén 1991-ben Ma-
gyarországot az organikus építészcso-
port képviselte, megkerülhetetlen volt 
a csoport tevékenysége, és egyben 
óriási dolog, hogy Magyarországot ez 
a csapat képviselte a világban. Erre az 
alkalomra készült el az első igazi profi 
katalógus, első összegzés a csoportról.

A kis irodákra való felosztás magunk-
nak fájdalmas, de szükséges lépés volt, 
hogy fennmaradjunk. Az idő igazolta, 
hogy ezt meg kellett lépni. Miközben 
1990-ben megalakult a háború utáni 
első független magyar kormány An-
tall József miniszterelnökkel az élén, 
mi már kis kft.-ként működtünk to-
vább. A varázslatos kis helyünket a 
Rumbach Sebestyén utcában is el 
kellett hagyni, mivel az egy nagy kö-
zös tér volt, és így alkalmatlan arra, 
hogy kis cégek külön-külön megszer-
vezzék magukat. Így hát Óbuda szélé-
re, a Zay utcába költöztünk, egy sok-
emeletes, lepukkant konzervdobozba, 
egy szocialista irodaépületszörnybe, 
amelynek függönyfalas termei mö-
gött rendezkedtek be az új irodák. A 
Zay utcában eltöltött időre nem szíve-
sen emlékszem vissza, bár Ervinnel, 
Anikóval alkottunk csapatot, de az 
épület embertelensége, a sivár környe-
zet nem tett jót a közérzetünknek.

Makovecz is nehezen viselte az új 
helyet, de őt a sevillai magyar pavilon 
tervezése és építésének lebonyolítása 
tette próbára elsősorban – valamint a 
politikai helyzet.

A sevillai magyar pavilon megépül-
tével Makovecz még nagyobb világ-
hírre tett szert, a világ első tíz építésze 
közé választották. A pavilon építését, 
megnyitását és működését óriási ér-
deklődés vette körül, nagy elismerést 
hozott a tervezőnek és az országnak.

Itthonról kellett megszervezni a tel-
jes építkezést, az eltervezett progra-
mokat, valóban emberfeletti energiá-
jába került a teljes épület és a benne 
zajló magyar bemutatkozás felépíté-
sének és működésének megszervezé-
se és lebonyolítása.

Erre az időre esett Antall József mi-
niszterelnöksége, példátlan politikai 
és anyagi ellehetetlenítése, a taxisblo-
kád stb., ami mindenkit, de különösen 
Imrét borzasztóan megviselte.

A Zay utcában már kisebb kft.-kre 
oszlottunk, mindegyik külön szobá-
ban volt, statikusműterem is lett; ekkor 
jöttek Pongor Laciék is hozzánk.

Nagy Ervinnel, Anikóval hárman 
alakítottuk meg a Kupola Kft.-t, amely 
rövid ideig működött ebben az össze-
tételben. A Zay utcában nem sokáig 
bírta a társaság, nem voltunk ott két 
évet sem, és átköltöztünk a Szilágyi 
Dezső térre, egy sokkal otthonosabb, 
gyönyörű eklektikus épületbe, ahol 
szintén külön helyiségek voltak egy- 
egy önálló kft. részére.

A budai Duna-parton a Dunára nyi-
tott Szilágyi Dezső tér Budapest egyik 
legszebb tere. Közepén áll Petz Samu, 
a Műegyetem építészprofesszorának 
szépséges téglatemploma. Kevesen 
tudják, hogy a tér és templom szép-
sége párosul egy mögöttes szellemi 
tartalommal is; azzal, hogy a Szilágyi 
Dezső tér különös nevezetessége, 
hogy a magyar szellemi élet kiemel-
kedő letéteményeseinek volt átmene-
tileg lakó- vagy munkahelye életük-
nek valamely szakaszában.

Szilágyi Dezső politikus (1840–1901), 
89-től 95-ig igazságügyi miniszter, 
református egyházkerületi főjegyző, 
egyházmegyei főgondnok. 

A Petz Samu által tervezett reformá-
tus templomban tartotta 1917-ben 
es küvőjét Ady Endre Csinszkával. Bar-
tók Béla is itt lakott több éven keresz-
tül, mielőtt felköltözött a Csévi utcai 
villába, a mai Bartók-házba. Amrita 
Sher-Gil, a fiatalon elhunyt tehetséges 
magyar-indiai festőnő is itt lakott Bar-
tókkal egy házban. Makovecz Imre itt 
élte élete egyik legszebb alkotói kor-
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megélhetése, munkával való ellátása. 
De várható volt, hogy ez a helyzet nem 
tartható fenn sokáig. Amikor Imre ki-
jött a szobájából, lobogtatva egy kis 
helyszínrajzot, hogy itt egy családi ház, 
kinek kell, mindenki behúzta fülét-
farkát. Imre azt mondta:  meglátjátok, 
lesz még idő, amikor visszasírjátok ezt. 
Hát lett is…
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gyon kedves, már kicsit idősebb 
francia építészhez kötődik, Claude 
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Változtatni kellett, önálló kis irodák-
ra szakadni, hogy Imre újra csak a saját 
munkájára tudjon koncentrálni, ne 
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így kell lennie.

A változtatásra a helyzet évek alatt 
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jöttek a külföldi vándorépítészek, 
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előadás filozófiai kérdésekről, építé-
szetelméleti, esztétikai kérdésekről, 
Hamvas Béláról, Fülep Lajosról, Rudolf 
Steinerről. Meg arról is, hogy hogyan 
kell viselkedni, köszönni. Karácsonyi 
játékok előzményeképpen itt kezd-
tünk el karácsonyi énekeket tanulni, 
egymást megajándékozni.

Minden évben készült egy füzet az 
előző év munkáiról, amelyikbe min-
den építész azt a munkáját, megépült 
épületét tette bele, amelyiket akarta. 
Csendes verseny alakult ki, gondolom 
senkinek sem volt közömbös, hogy az 
épületei hogyan viszonyulnak a többi 

épülethez. Nagyon vastag füzetek vol-
tak, ami mutatja, hogy mennyi munka 
volt akkoriban.

A magyar organikus építészet akkor-
tájt divat volt, tömegesen fordultak 
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lők, a szocialista szürkeség után valódi 
felszabadulás történt a közepes lépté-
kű épületek építésében.

A Velencei Biennálén 1991-ben Ma-
gyarországot az organikus építészcso-
port képviselte, megkerülhetetlen volt 
a csoport tevékenysége, és egyben 
óriási dolog, hogy Magyarországot ez 
a csapat képviselte a világban. Erre az 
alkalomra készült el az első igazi profi 
katalógus, első összegzés a csoportról.

A kis irodákra való felosztás magunk-
nak fájdalmas, de szükséges lépés volt, 
hogy fennmaradjunk. Az idő igazolta, 
hogy ezt meg kellett lépni. Miközben 
1990-ben megalakult a háború utáni 
első független magyar kormány An-
tall József miniszterelnökkel az élén, 
mi már kis kft.-ként működtünk to-
vább. A varázslatos kis helyünket a 
Rumbach Sebestyén utcában is el 
kellett hagyni, mivel az egy nagy kö-
zös tér volt, és így alkalmatlan arra, 
hogy kis cégek külön-külön megszer-
vezzék magukat. Így hát Óbuda szélé-
re, a Zay utcába költöztünk, egy sok-
emeletes, lepukkant konzervdobozba, 
egy szocialista irodaépületszörnybe, 
amelynek függönyfalas termei mö-
gött rendezkedtek be az új irodák. A 
Zay utcában eltöltött időre nem szíve-
sen emlékszem vissza, bár Ervinnel, 
Anikóval alkottunk csapatot, de az 
épület embertelensége, a sivár környe-
zet nem tett jót a közérzetünknek.

Makovecz is nehezen viselte az új 
helyet, de őt a sevillai magyar pavilon 
tervezése és építésének lebonyolítása 
tette próbára elsősorban – valamint a 
politikai helyzet.

A sevillai magyar pavilon megépül-
tével Makovecz még nagyobb világ-
hírre tett szert, a világ első tíz építésze 
közé választották. A pavilon építését, 
megnyitását és működését óriási ér-
deklődés vette körül, nagy elismerést 
hozott a tervezőnek és az országnak.

Itthonról kellett megszervezni a tel-
jes építkezést, az eltervezett progra-
mokat, valóban emberfeletti energiá-
jába került a teljes épület és a benne 
zajló magyar bemutatkozás felépíté-
sének és működésének megszervezé-
se és lebonyolítása.

Erre az időre esett Antall József mi-
niszterelnöksége, példátlan politikai 
és anyagi ellehetetlenítése, a taxisblo-
kád stb., ami mindenkit, de különösen 
Imrét borzasztóan megviselte.

A Zay utcában már kisebb kft.-kre 
oszlottunk, mindegyik külön szobá-
ban volt, statikusműterem is lett; ekkor 
jöttek Pongor Laciék is hozzánk.

Nagy Ervinnel, Anikóval hárman 
alakítottuk meg a Kupola Kft.-t, amely 
rövid ideig működött ebben az össze-
tételben. A Zay utcában nem sokáig 
bírta a társaság, nem voltunk ott két 
évet sem, és átköltöztünk a Szilágyi 
Dezső térre, egy sokkal otthonosabb, 
gyönyörű eklektikus épületbe, ahol 
szintén külön helyiségek voltak egy- 
egy önálló kft. részére.

A budai Duna-parton a Dunára nyi-
tott Szilágyi Dezső tér Budapest egyik 
legszebb tere. Közepén áll Petz Samu, 
a Műegyetem építészprofesszorának 
szépséges téglatemploma. Kevesen 
tudják, hogy a tér és templom szép-
sége párosul egy mögöttes szellemi 
tartalommal is; azzal, hogy a Szilágyi 
Dezső tér különös nevezetessége, 
hogy a magyar szellemi élet kiemel-
kedő letéteményeseinek volt átmene-
tileg lakó- vagy munkahelye életük-
nek valamely szakaszában.

Szilágyi Dezső politikus (1840–1901), 
89-től 95-ig igazságügyi miniszter, 
református egyházkerületi főjegyző, 
egyházmegyei főgondnok. 

A Petz Samu által tervezett reformá-
tus templomban tartotta 1917-ben 
es küvőjét Ady Endre Csinszkával. Bar-
tók Béla is itt lakott több éven keresz-
tül, mielőtt felköltözött a Csévi utcai 
villába, a mai Bartók-házba. Amrita 
Sher-Gil, a fiatalon elhunyt tehetséges 
magyar-indiai festőnő is itt lakott Bar-
tókkal egy házban. Makovecz Imre itt 
élte élete egyik legszebb alkotói kor-
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ottani építészek több évre saccolták 
ezt az időt. Nem telt bele két-három 
nap, ott is összedőlt a rendszer, kitört 
a  bársonyos forradalom, majd Romá-
niában is megbukott Ceau şescu. Mi 
örömmámorban ünnepeltük a sza-
badság győzelmét. Ej, pedig még 
mennyi harc következett ezek után.

1989-ben megalakul a Kós Károly 
Egyesülés, 1990-ben megjelent az Or-
szágépítő folyóirat és létrejött a Ván-
doriskola is, amely hazai és kárpát-me-
dencei építészeknek ad munkát.

A külföldi vándorépítészek zöme az 
1991-es Velencei Biennálé – organikus 
magyar építészeti anyag – majd a se-
villai magyar pavilon megépülte után 
(1992) jött. Imre munkásságát szerte a 
világon ismerték, nagyon sok kiállítá-
sa volt, folyóiratok közölték az épüle-
teit. Olyannyira, hogy Angliából is ér-
kezett felkérés, amikor a windsori 
kastély kápolnája leégett. Charles, 
walesi herceg, aki nagy tisztelője volt 
Imrének, felkérte a kápolna fa meny-
nyezetének megtervezésére, sőt, ami-
kor Magyarországra látogatott, meg-
látogatta Imrét Villányi úti lakásán. Egy 
tea erejéig jól elbeszélgettek.

De vissza a Paralelhez és a szakmá-
hoz. A sok munka meghozta gyümöl-
csét számomra is, mert ettől az időtől 
több mint egy évtizeden át volt mun-
kám, ráadásul szép munkák, saját 
meg rendelőktől kapott munkák.

Kecske utca 25. 
 

2002- ben átköltöztünk a mostani 
Kecske utcai épületbe, melyet Imre 
tervezett. A Makona Kft. és a Makona 

Egyesülés irodái vannak benne, az 
alag sorban a Magyar Művészeti Aka-
démia, amit szintén Makovecz alapí-
tott. Ebben az épületben nőtte ki 
ma gát a Paralel Kft. Öt-hat éven át 
nagy irodaként működött, nagy mun-
káink voltak és kiépült a számítógépes 
feldolgozáshoz szükséges háttér, gé-
pek, nyomtatók stb. Kel lő időben 
meg érkeztek a munkatársak is: Bán 
Zoltán, Molnár Mihály, Benyó Géza.

Az iroda legnagyobb munkái a hé-
vízi és a kőszegi szállodaberuházások 
nem épültek meg, de virtuálisan elké-
szültek, kiviteli tervekig.

Makoveczet 2002-ben Olasz ország-
ban felkérték egy nemzetközi pályá-
zaton való részvételre. Benevento vá-
ros (Jószellő) Dél-Olaszországban van, 
Nápollyal egy magasságban, attól 
keletre fekszik a csizma belsejében. A 
II. világháborúban a németek lebom-
bázták a város közepét, a templom 
szentélye megmaradt. A neves olasz 
építész, Paolo Porto ghesi, aki nagy 
tisztelője Makovecznek, sugallhatta a 
helyi önkormányzatnak Makovecz 
nevét, így került Imre a meghívott épí-
tészek közé. A meghívásos tervpályá-
zaton Portoghesin és Makoveczen 
kívül még további sztárépítészek vet-
tek részt, így az olasz Isola – Gabetti 
építészpáros, a svájci Ungers, az ame-
rikai Michael Graves. Makovecz tervét 
Bán Zolival és Molnár Mihállyal hár-
man dolgoztuk fel. A tervezés kapcsán 
kétszer voltunk Beneventóban, ahova 
Imrét tolmácsként elkísérte a nagyob-
bik fiam, Benedek, aki olasz nyelv sza-
kon végzett az egyetemen.

Imre terve minden tekintetben a 
legnagyobb érdeklődéssel kísért mun-
ka volt. Kár, hogy a város vezetése a 
tervpályázattal a közelgő helyhatósá-
gi választásokra próbált szavazatokat 
gyűjteni. Meg is lehetett volna építeni. 
Nemrég megnéztem a GoogleEarth-t, 
ugyanolyan parkolóterület van most 
is a tervezési területen, mint 2002- ben 
volt. Ez az ő 4-es metrójuk, amit min-
dig elő lehet húzni ígérgetés céljából 
a választásokon.

Anikónak is nagy munkái voltak, Ta-
másiba tervezett Patyi Gyurival közö-
sen szakközépiskolát és annak torna-
termeként városi sportcsarnokot. A 
beruházást lebonyolító cég vezetője 
évekig tartó pereskedésbe hajszolta 
bele a várost az irodánk ellen, melyet 
végül elvesztettek. Ez a per életveszé-
lyes volt; ezt végigélni, ezekre a tárgya-
lásokra felkészülni, lelkileg viselni en-
nek terheit, ahogyan Anikó végigcsi-
nálta – több férfi megirigyelhetné! 
Anikónak öt unokája van a három lá-
nyától, de bármelyik pillanatban elő-
kapja a skiccpauszt, körzőt és az OTÉK 

-ot, ha szükséges!
Én is így vagyok a munkákkal, leg-

utolsó épületem Piliscsabán, közel az 
egyetemi épületekhez épült meg 
2007-ben.

Férjem, Tóth Tibor a szakma igazi 
mér nöki módon való művelője. Ő az 
igazi mérnökség megtestesítője szá-
momra. A jövő pedig fiainké, Marcié 
és Gézáé. 

Mi mást kívánhatnék nekik, mint sok 
sikert, erőt, szorgalmat, bátorságot?

szakát, irodájának ablaka a templom-
ra, és Petz Samu szobrára nézett. 

Itt, ezen a kivételes helyen, a Szilágyi 
Dezső téren alakítottuk meg Szentesi 
Anikóval a Paralel Építésziroda Kft.-t 
1991- ben. Rajtunk kívül még sok más 
iroda működött, a Makona, Triskell, 
Kvadrum, Kupola, Axis, Paralel, Pond, 
ezekre az irodákra „operáltuk” szét 
magunkat annak idején, melyek azóta 
még tovább módosultak, szaporod-
tak, változtak.

Szentesi Anikóval a Makovecz féle 
mesteriskolákon ismertük meg egy-
mást 1975-ben. Anikó egy évfolyam-
mal járt fölöttem a Műegyetemen. 
Férjét, Erdei Andrást is ott ismertem 
meg, tudtam, hogy három kislányuk 
van és a Szövtervben dolgoznak. Ma-
kovecz és Erdei András nagyon közeli 
barátok voltak. Többször voltak együtt 
Finnországban, ott került sor Imre első 
külföldi bemutatkozására.

András, Anikó férje nagyon szorgal-
mas, elhivatott, tehetséges építész, aki 
a sok épület mellett a Velemi Egyesü-
let vezetője, nagyszerű épületek ter-
vezője volt.

1986 májusában jött a döbbenetes 
hír, hogy András váratlan rosszullét 
után a munkahelyén meghalt. Negy-
ven éves volt. Mindenkit megbénított 
a rettenetes hír.

Felesége, Anikó egyedül maradt a 
három gyermekkel. Ma is emlékszem, 
ahogy Anikó talpig feketében benyit 
a Lánchíd utcai irodába, Imre pedig 
hívja közénk, hogy hagyja ott a Szöv-
tervet és jöjjön ide, mert ide tartozik.

Nem sokkal később Anikó már köz-
tünk volt a Rumbach Sebestyén utcá-
ban; már akkor, ott, egymással szem-
ben vol  tak a rajztábláink.

A Paralel szónak több jelentése van, 
egyrészt paralel dolgozunk egymás 
mellett mint független építészek, más-
részt a családanyai teendőket és a 
szak mát párhuzamosan (paralel) gya -
koroljuk. Ha lenne humoros logónk, 
abban a körző és a fakanál sze repelne 
ahogyan kell, egymással keresztezve.

Eleinte döcögött az irodánk, Imre 
ígéretéhez híven átadott munkákat, 

főleg Anikónak, így kerültek hozzánk 
egészségügyi beruházások, fejleszté-
sek, mint a Visegrádi Gyógyintézet, 
később a Szent István kórház épületei-
nek átalakítása, bővítése. Ezeket a 
munkákat Anikó vitte sok éven át.

Engem a szokásos Sopron környéki 
munka újra megtalált, Imre révén fog-
lalkoztam éveken keresztül a népfőis-
kolák mintájára felélesztett Németh 
László Népi Akadémia épületeinek 
tervezésével, Ágfalván a volt határsáv-
ban megszűnt orosz katonai épületek 
átalakításával.

Ez a terv is évekig húzódott, most is 
ott állnak a félig elkészült épületek, 
amelyek zavaros érdekkülönbözősé-
gek miatt pusztulnak, velük a renge-
teg tépelődés, rajzok fölötti gürcölés 
mind nevetségessé vált.

Közben el-ellátogattunk az európai 
organikus konferenciákra, köztük Krak-
kóba, ahol Asmussen- és Makovecz-
kiállítás nyílt, ott láttam utoljára Abbit 
és gyönyörű feleségét, Mu hát.

Asmussen megépítette a jámai fő-
épületet, a Kulturhusetet, az utolsó 
nagy, befejező épületet, amiben szín-
házterem, kistermek vannak; eurith-
mia- és szakköri termek is. Legelraga-
dóbb épülete mégiscsak a Vidarklinik, 
ami valami hallatlan érzékenységgel 
terveződött és épült meg a súlyos be-
tegek ápolására, reményt, örömet 
sugározni a betegségek, fájdalmak 
ellenére is.

A jámai irodában utánam még Sa-
lamin Feri dolgozott, ő volt ott, amikor 
a kultúrház épült. Asmussen 80. szü-
letésnapjára kiállítást terveztek Stock-
holmban, amire nagyon készült, a tőle 
megszokott alapossággal, gondos-
sággal. Nem érte meg a megnyitóját, 
pár nappal előtte elvitte a szíve.

Az egyik legnagyszerűbb építész 
volt, de annyira szerény, hogy szerény-
sége folytán még halála után sem ille-
ti meg az az elismerés, ami kijárna neki, 
akiben szorgalom, tehetség, igazi tűz 
lángolt. Svédországban is csak kisebb 
kör ismeri el, az ő épületeit emészteni 
kell, de ha megtörtént, akkor belevé-
sődnek az emberbe örökre.

A Szilágyi Dezső téren a Paralel iro-
dában hárman ültünk, Anikó, Farkas 
Erzsi és én. Fogadtunk vándorokat is, 
nálunk dolgozott Salamin Miklós, Vé-
kony Péter, és mások is.

A vándorépítészek intézménye már 
korán kialakult, mert ahogy Imre kül-
földön is ismert lett, elkezdtek áramla-
ni a kérések, megkeresések, hogy 
sze retnének Makovecz mellett dol-
gozni, így jutott el hozzánk a legtöbb 
építész. A kassai Pásztor Péter, Kelf 
Treuner az NDK-ból, Drezdából, Dolf 
Brat Hollandiából, Melanie Agace Ang-
liából, Tommy Norrlander Svédország-
ból, Claude Decressionare Franciaor-
szágból, Belgiumból Grekofski Natha-
lie, Anthony Gall Ausztráliából. Gio-
vanni Shacci Milánóból.

A külföldi vándorépítészekről szinte 
mindegyikről van egy-egy alaptörté-
net, amit le lehetne írni. Csak néhány 
a sok közül: Anthony Gall jobban is-
meri Kós Károly munkásságát, mint 
bárki a magyar építészek közül. Olyan 
igazi bohém tehetséget, mint Melanie 
Agace, ritkán hord a hátán a Föld, a 
Gyűrűk ura című film díszleteinek épí-
tésében is részt vett, Budapesten este 
ősszel, tűsarkú cipőben barikádot épí-
tett az épülő Hattyúház kiásott pince-
tömbje szélén, nehogy beleessenek 
az emberek. Tommy félelmetes volt, 
ahogy küzdött a paksi toronnyal. Ő, a 
hatalmas viking és a paksi torony – he-
roikus küzdelem volt.

Nathalie-t egy álló napon át kerestük 
az erdőben, már majdnem lemond-
tunk róla, amikor közömbös arccal 
előkerült, akkorra már az egész társa-
ság berekedt a kiabálástól.

Pásztor Péter kassai építész nagy 
kirándulást szervezett Felvidékre – ak-
kor Csehszlovákia volt még – és lát-
szólag nyugalom volt, rendes szocia-
lista tespedtség. Nálunk már javában 
forrt a hangulat, az ellenzéki kerekasz-
tal és a pártállam közti vita, egyeztetés 
folyt. Ott semmi.

A társaság a szepeskáptalani termek-
ben elkeseredett hangulatban arról 
vitatkozott, hogy a cseheknél még 
hány évet kell várni a fordulatra. Az 
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ottani építészek több évre saccolták 
ezt az időt. Nem telt bele két-három 
nap, ott is összedőlt a rendszer, kitört 
a  bársonyos forradalom, majd Romá-
niában is megbukott Ceau şescu. Mi 
örömmámorban ünnepeltük a sza-
badság győzelmét. Ej, pedig még 
mennyi harc következett ezek után.

1989-ben megalakul a Kós Károly 
Egyesülés, 1990-ben megjelent az Or-
szágépítő folyóirat és létrejött a Ván-
doriskola is, amely hazai és kárpát-me-
dencei építészeknek ad munkát.

A külföldi vándorépítészek zöme az 
1991-es Velencei Biennálé – organikus 
magyar építészeti anyag – majd a se-
villai magyar pavilon megépülte után 
(1992) jött. Imre munkásságát szerte a 
világon ismerték, nagyon sok kiállítá-
sa volt, folyóiratok közölték az épüle-
teit. Olyannyira, hogy Angliából is ér-
kezett felkérés, amikor a windsori 
kastély kápolnája leégett. Charles, 
walesi herceg, aki nagy tisztelője volt 
Imrének, felkérte a kápolna fa meny-
nyezetének megtervezésére, sőt, ami-
kor Magyarországra látogatott, meg-
látogatta Imrét Villányi úti lakásán. Egy 
tea erejéig jól elbeszélgettek.

De vissza a Paralelhez és a szakmá-
hoz. A sok munka meghozta gyümöl-
csét számomra is, mert ettől az időtől 
több mint egy évtizeden át volt mun-
kám, ráadásul szép munkák, saját 
meg rendelőktől kapott munkák.

Kecske utca 25. 
 

2002- ben átköltöztünk a mostani 
Kecske utcai épületbe, melyet Imre 
tervezett. A Makona Kft. és a Makona 

Egyesülés irodái vannak benne, az 
alag sorban a Magyar Művészeti Aka-
démia, amit szintén Makovecz alapí-
tott. Ebben az épületben nőtte ki 
ma gát a Paralel Kft. Öt-hat éven át 
nagy irodaként működött, nagy mun-
káink voltak és kiépült a számítógépes 
feldolgozáshoz szükséges háttér, gé-
pek, nyomtatók stb. Kel lő időben 
meg érkeztek a munkatársak is: Bán 
Zoltán, Molnár Mihály, Benyó Géza.

Az iroda legnagyobb munkái a hé-
vízi és a kőszegi szállodaberuházások 
nem épültek meg, de virtuálisan elké-
szültek, kiviteli tervekig.

Makoveczet 2002-ben Olasz ország-
ban felkérték egy nemzetközi pályá-
zaton való részvételre. Benevento vá-
ros (Jószellő) Dél-Olaszországban van, 
Nápollyal egy magasságban, attól 
keletre fekszik a csizma belsejében. A 
II. világháborúban a németek lebom-
bázták a város közepét, a templom 
szentélye megmaradt. A neves olasz 
építész, Paolo Porto ghesi, aki nagy 
tisztelője Makovecznek, sugallhatta a 
helyi önkormányzatnak Makovecz 
nevét, így került Imre a meghívott épí-
tészek közé. A meghívásos tervpályá-
zaton Portoghesin és Makoveczen 
kívül még további sztárépítészek vet-
tek részt, így az olasz Isola – Gabetti 
építészpáros, a svájci Ungers, az ame-
rikai Michael Graves. Makovecz tervét 
Bán Zolival és Molnár Mihállyal hár-
man dolgoztuk fel. A tervezés kapcsán 
kétszer voltunk Beneventóban, ahova 
Imrét tolmácsként elkísérte a nagyob-
bik fiam, Benedek, aki olasz nyelv sza-
kon végzett az egyetemen.

Imre terve minden tekintetben a 
legnagyobb érdeklődéssel kísért mun-
ka volt. Kár, hogy a város vezetése a 
tervpályázattal a közelgő helyhatósá-
gi választásokra próbált szavazatokat 
gyűjteni. Meg is lehetett volna építeni. 
Nemrég megnéztem a GoogleEarth-t, 
ugyanolyan parkolóterület van most 
is a tervezési területen, mint 2002- ben 
volt. Ez az ő 4-es metrójuk, amit min-
dig elő lehet húzni ígérgetés céljából 
a választásokon.

Anikónak is nagy munkái voltak, Ta-
másiba tervezett Patyi Gyurival közö-
sen szakközépiskolát és annak torna-
termeként városi sportcsarnokot. A 
beruházást lebonyolító cég vezetője 
évekig tartó pereskedésbe hajszolta 
bele a várost az irodánk ellen, melyet 
végül elvesztettek. Ez a per életveszé-
lyes volt; ezt végigélni, ezekre a tárgya-
lásokra felkészülni, lelkileg viselni en-
nek terheit, ahogyan Anikó végigcsi-
nálta – több férfi megirigyelhetné! 
Anikónak öt unokája van a három lá-
nyától, de bármelyik pillanatban elő-
kapja a skiccpauszt, körzőt és az OTÉK 

-ot, ha szükséges!
Én is így vagyok a munkákkal, leg-

utolsó épületem Piliscsabán, közel az 
egyetemi épületekhez épült meg 
2007-ben.

Férjem, Tóth Tibor a szakma igazi 
mér nöki módon való művelője. Ő az 
igazi mérnökség megtestesítője szá-
momra. A jövő pedig fiainké, Marcié 
és Gézáé. 

Mi mást kívánhatnék nekik, mint sok 
sikert, erőt, szorgalmat, bátorságot?

szakát, irodájának ablaka a templom-
ra, és Petz Samu szobrára nézett. 

Itt, ezen a kivételes helyen, a Szilágyi 
Dezső téren alakítottuk meg Szentesi 
Anikóval a Paralel Építésziroda Kft.-t 
1991- ben. Rajtunk kívül még sok más 
iroda működött, a Makona, Triskell, 
Kvadrum, Kupola, Axis, Paralel, Pond, 
ezekre az irodákra „operáltuk” szét 
magunkat annak idején, melyek azóta 
még tovább módosultak, szaporod-
tak, változtak.

Szentesi Anikóval a Makovecz féle 
mesteriskolákon ismertük meg egy-
mást 1975-ben. Anikó egy évfolyam-
mal járt fölöttem a Műegyetemen. 
Férjét, Erdei Andrást is ott ismertem 
meg, tudtam, hogy három kislányuk 
van és a Szövtervben dolgoznak. Ma-
kovecz és Erdei András nagyon közeli 
barátok voltak. Többször voltak együtt 
Finnországban, ott került sor Imre első 
külföldi bemutatkozására.

András, Anikó férje nagyon szorgal-
mas, elhivatott, tehetséges építész, aki 
a sok épület mellett a Velemi Egyesü-
let vezetője, nagyszerű épületek ter-
vezője volt.

1986 májusában jött a döbbenetes 
hír, hogy András váratlan rosszullét 
után a munkahelyén meghalt. Negy-
ven éves volt. Mindenkit megbénított 
a rettenetes hír.

Felesége, Anikó egyedül maradt a 
három gyermekkel. Ma is emlékszem, 
ahogy Anikó talpig feketében benyit 
a Lánchíd utcai irodába, Imre pedig 
hívja közénk, hogy hagyja ott a Szöv-
tervet és jöjjön ide, mert ide tartozik.

Nem sokkal később Anikó már köz-
tünk volt a Rumbach Sebestyén utcá-
ban; már akkor, ott, egymással szem-
ben vol  tak a rajztábláink.

A Paralel szónak több jelentése van, 
egyrészt paralel dolgozunk egymás 
mellett mint független építészek, más-
részt a családanyai teendőket és a 
szak mát párhuzamosan (paralel) gya -
koroljuk. Ha lenne humoros logónk, 
abban a körző és a fakanál sze repelne 
ahogyan kell, egymással keresztezve.

Eleinte döcögött az irodánk, Imre 
ígéretéhez híven átadott munkákat, 

főleg Anikónak, így kerültek hozzánk 
egészségügyi beruházások, fejleszté-
sek, mint a Visegrádi Gyógyintézet, 
később a Szent István kórház épületei-
nek átalakítása, bővítése. Ezeket a 
munkákat Anikó vitte sok éven át.

Engem a szokásos Sopron környéki 
munka újra megtalált, Imre révén fog-
lalkoztam éveken keresztül a népfőis-
kolák mintájára felélesztett Németh 
László Népi Akadémia épületeinek 
tervezésével, Ágfalván a volt határsáv-
ban megszűnt orosz katonai épületek 
átalakításával.

Ez a terv is évekig húzódott, most is 
ott állnak a félig elkészült épületek, 
amelyek zavaros érdekkülönbözősé-
gek miatt pusztulnak, velük a renge-
teg tépelődés, rajzok fölötti gürcölés 
mind nevetségessé vált.

Közben el-ellátogattunk az európai 
organikus konferenciákra, köztük Krak-
kóba, ahol Asmussen- és Makovecz-
kiállítás nyílt, ott láttam utoljára Abbit 
és gyönyörű feleségét, Mu hát.

Asmussen megépítette a jámai fő-
épületet, a Kulturhusetet, az utolsó 
nagy, befejező épületet, amiben szín-
házterem, kistermek vannak; eurith-
mia- és szakköri termek is. Legelraga-
dóbb épülete mégiscsak a Vidarklinik, 
ami valami hallatlan érzékenységgel 
terveződött és épült meg a súlyos be-
tegek ápolására, reményt, örömet 
sugározni a betegségek, fájdalmak 
ellenére is.

A jámai irodában utánam még Sa-
lamin Feri dolgozott, ő volt ott, amikor 
a kultúrház épült. Asmussen 80. szü-
letésnapjára kiállítást terveztek Stock-
holmban, amire nagyon készült, a tőle 
megszokott alapossággal, gondos-
sággal. Nem érte meg a megnyitóját, 
pár nappal előtte elvitte a szíve.

Az egyik legnagyszerűbb építész 
volt, de annyira szerény, hogy szerény-
sége folytán még halála után sem ille-
ti meg az az elismerés, ami kijárna neki, 
akiben szorgalom, tehetség, igazi tűz 
lángolt. Svédországban is csak kisebb 
kör ismeri el, az ő épületeit emészteni 
kell, de ha megtörtént, akkor belevé-
sődnek az emberbe örökre.

A Szilágyi Dezső téren a Paralel iro-
dában hárman ültünk, Anikó, Farkas 
Erzsi és én. Fogadtunk vándorokat is, 
nálunk dolgozott Salamin Miklós, Vé-
kony Péter, és mások is.

A vándorépítészek intézménye már 
korán kialakult, mert ahogy Imre kül-
földön is ismert lett, elkezdtek áramla-
ni a kérések, megkeresések, hogy 
sze retnének Makovecz mellett dol-
gozni, így jutott el hozzánk a legtöbb 
építész. A kassai Pásztor Péter, Kelf 
Treuner az NDK-ból, Drezdából, Dolf 
Brat Hollandiából, Melanie Agace Ang-
liából, Tommy Norrlander Svédország-
ból, Claude Decressionare Franciaor-
szágból, Belgiumból Grekofski Natha-
lie, Anthony Gall Ausztráliából. Gio-
vanni Shacci Milánóból.

A külföldi vándorépítészekről szinte 
mindegyikről van egy-egy alaptörté-
net, amit le lehetne írni. Csak néhány 
a sok közül: Anthony Gall jobban is-
meri Kós Károly munkásságát, mint 
bárki a magyar építészek közül. Olyan 
igazi bohém tehetséget, mint Melanie 
Agace, ritkán hord a hátán a Föld, a 
Gyűrűk ura című film díszleteinek épí-
tésében is részt vett, Budapesten este 
ősszel, tűsarkú cipőben barikádot épí-
tett az épülő Hattyúház kiásott pince-
tömbje szélén, nehogy beleessenek 
az emberek. Tommy félelmetes volt, 
ahogy küzdött a paksi toronnyal. Ő, a 
hatalmas viking és a paksi torony – he-
roikus küzdelem volt.

Nathalie-t egy álló napon át kerestük 
az erdőben, már majdnem lemond-
tunk róla, amikor közömbös arccal 
előkerült, akkorra már az egész társa-
ság berekedt a kiabálástól.

Pásztor Péter kassai építész nagy 
kirándulást szervezett Felvidékre – ak-
kor Csehszlovákia volt még – és lát-
szólag nyugalom volt, rendes szocia-
lista tespedtség. Nálunk már javában 
forrt a hangulat, az ellenzéki kerekasz-
tal és a pártállam közti vita, egyeztetés 
folyt. Ott semmi.

A társaság a szepeskáptalani termek-
ben elkeseredett hangulatban arról 
vitatkozott, hogy a cseheknél még 
hány évet kell várni a fordulatra. Az 




