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Makovecz Imréről a megszokott köz-
helyeket elkerülve szeretném néhány 
személyes benyomásomat elmonda-
ni, mi vel a rám gyakorolt hatása igen 
fontos a számomra. 

Valamikor 89-ben, nyár elején az 
utcáról léptem be a Makonába. Csak 
Vincze Laci és Szalai Tibi voltak, akiket 
még az egyetemről ismertem. Éppen 
otthagytam a legutolsó munkahelye-

Szabadság, önállóság, 
éleslátás

Engelmann Tamás

met, elegem lett a korlátokból. Itt pár 
hónapig alkalmi szerkesztői feladato-
kat kaptam, aztán jött az első vándor-
iskola, ahova bekerültem. Még is ez a 
néhány hónap a szabadság addig 
nem tapasztalt katartikus élményével 
hatott rám. Megtapasztaltam,- milyen 
egy karizmatikus mester és tanítvá-
nyai viszonya. Ekkor tudatosult csak 
bennem, hogy mennyire gúzsbakötött 
volt már akkorra a gondolkodásom.

Következő találkozásom Imrével 
akkor volt, amikor vándoriskolásként 
Sevillában, majd azt követően a Ma-
konában dolgoztam. A külső szemlé-
lő számára sokaknak Makovecz olyan 
súlyos személyiségnek tűnt, aki rá-
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nyomja bélyegét a körülötte dolgo-
zókra. Ezzel szemben a valóság az, 
hogy mindig mindenkitől az önálló, 
szabad, alkotó gondolkodást várta el, 
még akkor is, ha más volt mint az övé. 
A szolgai hozzáállást nem szerette.

Az utolsó, amit fontosnak tartok, 
az az éleslátása. A tervekben azonnal 
meg látta a jó gondolatot. Mivel poli-
tikus alkat volt, nem mindig adta ki 
magát, de ha figyelt az ember, lehe-
tett tudni, mit nem mondott ki. Szá-
momra később is rendkívül fontosak 
voltak  nyilvános megnyilatkozásai. A 
politikusokat is jól ismerte, ezért ha 
néha bizonytalan voltam valamiben, 
nyilatkozatai iránytűként szolgáltak.
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