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Köszönöm a lehetőséget, hogy írha-
tok. Az emlékeim igen közeliek és tu-
lajdonképpen az elmúlt két évre sűrű-
södnek, onnantól kezdve, hogy Imre 
bácsi mellé jöhettem vándornak. A 
felvételem óta már nem tartott állan-
dó kurzusokat a ván doroknak, ám az 
első félévemben a kezdeményezésünk-
re újra belekezdett velünk az építés 
szavainak eredetéről, különböző for-
mai megjelenéseiről való beszélgetés-
be, amire mindannyiunktól rajzokat 
várt időről időre. Az első ilyen alkalom-
mal én is készítettem rajzot, és derűs 
beszélgetés alakult ki. Ám a következő 
beszélgetésre, amikor is az előző téma 
kifejtésére várt rajzot tőlünk Imre bácsi, 
vittem ugyan egy újat, ám az előzőt 
otthon hagytam, és megpróbáltam a 
mestert emlékeztetni, hogy az mit is 
ábrázolt és ez a mostani hogyan is 
kifejtése annak az előzőnek. Amit ak-
kor kaptam Tőle, azt nem tettem ki az 
ablakba. Aztán egyre kevesebben és 
egyre ritkábban mentünk, így véget 
értek ezek a beszélgetések. Ez volt az 
első erős élményem Imre bácsival a 
Vándoriskolában.

1. Amikor szellemi-szak mai hatásáról 
gondolkodom vagy beszélek, oly sok 
szálon lehet elindulni, hogy azt csak 
tematizáltan lehet kezelni. Szerencsé-
re mindenki, akivel a beszélgetések 
során eljutok Imre bácsi szellemiségé-
ig, specifikusan kez di a beszélgetést, 
így könnyebben helyt lehet állni. Attól 
a pillanattól fogva, hogy Imre bácsi 
mellé kerültem, még az Ő házait is 
egészen más fényben kezdtem látni. 
Elementáris erővel hatott rám a sze-
mélyiségének és a házainak együttes 
és fokozatos megismerése. Legfőképp 

talán a szimmetriája foglalkoztat, ami 
fölött korábban átsiklottam, de a keze 
alatt feldolgozott, tervezett házak 
mindegyikénél úgy éreztem, hogy ez 
az eszköz titkok hordozója. Hát még, 
ha hozzá veszem azokat a tiszta geo-
metrikus formákat, amelyek köntösé-
ben ez a szimmetria megjelenik. Azt 
hiszem, ezeknek a megismerése és 
szem előtt tartása az építészetben 
sohasem avulhat el, mindig választ 
rejthet a kor kérdéseire, mert hiszen 
olyan formákra és rendre épít, amely 
a kezdettől fogva megtalálható őské-
pekből merít, és mindannyiunk közös 
tudatalattijával rokon. És életművén 
belül a magyarságnak úgy emelt any-
nyi szent helyet – melyek attól lettek 
szentté, hogy az embereknek épített, 
hogy közösséget teremtett, mert épü-
leteiben mindenütt ott van a tengely, 
amely mentén az ember felemeli a 
fejét, majd meghajtja –, hogy ezek be 
az örök formákat idéző alkotásokba 
beleöltötte a magyarság hagyomá-
nyait tükröző motívumokat olyan 
gaz dagsággal, hogy a magyarok szá-
mára zarándokhellyé váltak, és min-
den embert megszólítanak. A szim-
metriában külön izgalmas számomra, 
hogy a mélyén mindig ott lehet az a 
finom aszimmetria, ami az emberben 
és az égitestek mozgásában is ott van. 
Ettől állhatnak az első látszatra szim-
metrikus formák oly közel az ember-
hez, és lehetnek örök távolban.

2. Pár olyan emlékről, élményről 
szeretnék írni, amik rádöbbentettek, 
hogy már a gyermekeimben is milyen 
erős Imre bácsi képe. Mikor Dobogó-
kőre terveztünk, számtalanszor dolgoz-
 tam otthon a terveken. Egy alkalom-

mal kisfiam mel lém ült. Egy darabig 
csak figyelte, hogy mit rajzolok, majd 
ő is elkezdett házat tervezni. Másnap 
megmutattam a rajzait Imre bácsinak. 
Ő csak annyit mondott: Látod fiacskám, 
neked is ilyeneket kellene tervezned… 
Utána kétszer is volt, hogy kisfiam is-
kolaszünetben bejött velem az irodá-
ba. Ott megint csak fejlesztget te a 
terveit, és mikor Imre bácsi kijött és 
mögé is odaállt, odaadta neki a szí-
nesceruza-készletét, hogy színezze is 
ki a rajzot. Próbált kicsit alkudozni a 
kisfiam, de végül az egészet kiszínezte. 

2010 nyarán Siófokon nyaraltunk, és 
megnéztük a gyerekekkel az evangé-
likus templomot. Abban az évben 
ősszel kisfiam (akkor 6 éves) azzal várt 
otthon, hogy emlékezetből lefestette 
a templomot. Azt hiszem, magáért 
beszél a kép. Tükrözi, hogy Imre bácsi 
építészete mennyire élő, gyermeki 
szemmel milyen tisztán átélhető, talán 
a színről színre látásnak egy eszköze, 
sőt kisfiam a templomot mint történe-
tet élte át és gondolta tovább a képen. 
Ezt is megmutattam Imre bácsinak. Ő 
azt mondta: érti, hogy az égben Jézus 
kezei zöldek, de azt nem, hogy a hasa 
miért zöld.

Imre bácsi halála után egy nap, mi-
kor kislányomért mentem az óvodába 
(ő volt az utolsó), az óvónéni megállí-
tott az öltözőben és kért: Apuka, várjon 
egy kicsit, Bori éppen Imre bácsinak 
rajzol, hadd fejezze be! Egy asztalt raj-
zolt egy gyertyával.

3-4. Imre bácsi írásaiból gyakran ki-
tűnik a szomorúság afölött, hogy nincs 
olyan tanítványa, akinek mindent át 
tudott volna adni. Minden tanítványa 
elvitt egy-egy szeletkét a Tőle tanul-
takból, ki többet, ki kevesebbet, de 
csak együtt vagyunk képesek tovább-
vinni a szellemiségét. Együtt pedig 
úgy tudjuk továbbadni, ha nemcsak 
az egyénileg kapott javakat ápoljuk, 
de az alapításait is, amelyek közösséget 
kívánnak. Főképp a Vándoris kolának 
kell a folytonosság, mert abban van 
lehetőség széles körben átadni a gon-
dolatokat és járni az utat, amit rendít-
hetetlenül taposott előttünk.

Közeleg az óra

Füzes András

Makovecz Imre 1975-ben vált meg a 
SZÖVTERV-től, ekkor kezdett a VÁTI-
ban dolgozni. Diplomaterv-korrekto-
rom javaslatára felkerestem Kovách 
Istvánt a SZÖVTERV-ben 1975-ben. A 
Makovecz–Kovách–Szauer baráti épí-
tészhármas tagjai közül ekkorra már 
csak Pista volt SZÖVTERV-es.

Kovách István felvett a SZÖVTERV 
Ke reskedelmi és Középületeket terve-
ző irodába, osztályára. 

A Karácsony közös ünneplésére 
vissza járt  hozzánk   Várlaki Erzsi, Mako-
vecz Imre és Mezei Gábor. Egymás 
megajándékozása húzással történt, 
kihúztam Kovách Istvánt.

A karácsonyfa gyertyáinak meggyúj-
tása Pista munkatársnőjének, Moska 
Erzsinek örömmel vállalt angyalka-sze-
repe volt, ő helyezte a fa alá az aján-
dékokat is.

Mi ezalatt a folyosón – a csengetést 
várva – énekeltük Makovecz Imrével 
az élen a Pásztorok, pásztorok-at, a 
Mennyből az angyal-t és a többi  kará-
csonyi egyházi éneket – a párttitkár 
irodája előtt. Ő kötelességszerűen 
kis  sé nyitott ajtón át ellenőrizte a jelen-
léti ívet, megtartotta a „névsorolvasást”. 
Valaki meg is jegyezte (Imre vagy Pis-
ta lehetett): Neked olyan jó hangod van, 
november 7-én hallottuk, gyere közénk 
te is, énekelj velünk! – Ne marháskodja-

tok, ti is tudjátok, hogy én ezt nem tehe-
tem! – volt a válasz.

Kovách István akkor tőlem egy há-
romkirályok-triptichont kapott kará-
csonyra. A kétszárnyú ajtóként kinyit-
ható rézdomborítás Gáspár és Boldi-
zsár között állt Pista (mint Menyhért) 
teniszzokniból és labdából készült, 
ferde orrú, lógó bajuszú jellegzetes 
fejével, a mindig hordott simléderes 
sapkájával, kockás gatyájában.

Hát a Kováchot meg ki csinálta? – kér-
dezte Imre. Jelentkeztem. – Édes fiam 
ezt jól megcsináltad!

És ezután mindvégig, mikor csak 
tehettük, követtük Pistával együtt Im-
re kiállításait, faluházavatásait. Kádas 
Ági, Gerle János, Sáros László közvetíté-
sével iskoláiról, baráti társaságai ról is 
kaptunk híreket, Erdei Andrással való 
közös kiállításairól, munkáikról is érte-
sültünk.

A Vele való minden találkozás erőt 
adott a további munkához, néha bi-
zony küzdelemhez. Távoli közelsége 
egész SZÖVTERV-es munkámat végig 
segítette.

Emlékezetes számomra Kovách Ist-
ván gyöngyösi áruházamra mondott 
dicsérete: Erre a házra még az Imre is 
azt mondaná, hogy 'jól megcsináltad', 
HÁZ épült Gyöngyösön az üres panel-
bütü tövében.

Amióta fentről néz ránk figyelemmel 
kísérve küzdelmeinket, sokkal nehe-
zebb a helyzetünk. Ebben az új hely-
zetben is helyt kell állnunk, megtalálva 
a vele való kapcsolatot továbbra is.

Nagyszüleimmel végigcsináltam – 
kísérőként, figyelemelterelőként – a 
kitelepítést. Csorvás volt az első állo-
más, a második Gyöngyössolymos, a 
harmadik pedig Mária besnyő. Egyre 
közelebb Budapesthez. Dőry Ervinnel 
és Ilona nagymamámmal – ezzel a két 
csodálatos emberrel – a velük töltött 
négy év alatt igen szoros kapcsolatom 
alakult ki. Nagyapám még élete vége 
felé is – 95 évesen ment el – minden, 
Makovecz Imrével kapcsolatos újság-
cikket kikészített nekem, mint legfon-
tosabb olvasnivalót.

Imre temetése óta temetőlátogatá-
saink során 90 éves édesanyámmal 
mindig meglátogatjuk Makovecz Im re 
sírját is. Édesanyámmal együtt imád-
kozunk nagyszüleimért és  Imréért, 
megköszönve mindig a velük való 
kapcsolatot, együtt töltött időt, tőlük 
kapott szeretetet.

Ha komoly gondom van, azt velük 
– nagyszüleimmel, Dőry Ervinnel, Ilona 
nagyanyámmal és Makovecz Imrével 

– beszélem meg, Tőlük kérek tanácsot.
 

Magyarország pusztulását, a világ szét-
hullását csak ellenszolgáltatás nélküli 
önzetlen szeretettel lehet meg állítani, 
megakadályozni! Ez a szeretet harma-
dik legfejlettebb fokozata. Ma kovecz 
Imrétől – Isten nyugosztalja – nagyon 
sokan részesültünk  a szeretetnek 
ebben a legfejlettebb, harmadik foko-
zata szerinti, feltétel nélküli szeretet-
ben! Sokunknak segített, segít ma is 
adományaival, odavetett dicsérő, vagy 
néha – ha kell – dorgáló szavaival.

Távoli közelség

Hayde Tibor Ervin




