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Makovecz Imre
Sok-száz évek esszenciája.
Háborúk, győzelmek és vereségek, fák, 
folyók, Egek és Poklok sűrűsödtek 
benne, sikolyok és diadalkiáltások.

Pogányságát – és ezzel együtt mély-
séges Istenhitét – igaz magyarságát 
messzi keletről hozta; mesébe illő 
művei, építészete, rajzai és írásai, álmai 
és alig-hallható imái valószerűtlen 
hatású ősi-germán erővel egyesültek.

Egyénisége szinte sommázása a 
több mint ezer, szenvedésekkel teli 
magyar évnek.

Minden átment rajta.
Így akarta.
Eggyé vált hazájával, hazája építé-

szetével, építészete filozófiájával, filo-
zófiája szép retorikájával, írásaival, 
düheivel és ritka nevetéseivel, moso-
lyával.

Magányos volt.
Nem is lehetett másként.
Nem iskolát teremtett, hanem talán 

egy új vallást.
A düh, ha ostobasággal és tenni 

nem akarással találkozott, a Mindent-
vállalás, a Soha-nem-volt teremtésé-
nek lett a Főpapja.

Ha megjelent gyalog a Fő utcán, a 
Lánchíd felől, találkozásainkkor, hosz-
szú, zöldesszürke kabátjában, szé les 
karimájú kalapjával, magas, robosztus 
alakja elől félreálltak az emberek.

Szerettem.
Azt hiszem, nagyon.
Ő is engem!
Azt hiszem, kicsit.
Viták és meg nem értések, csalódá-

sok és újra rátalálások közepette 
múltak baráti évtizedeink, de sodróbb 
erő terelt bennünket, egymás felé, 
össze!

Kellett nekem!
Bölcsessége, vélt nyugalma és tán-

toríthatatlansága, beszélgetéseink 
tömörsége és tisztasága, melyet csak 
olykor-olykor színesített bolondozá-
som Néki szánt gesztusa, hiszen kellett, 
hogy újra hinni tudjunk a körülöttünk 
lévő Világban.

Kellettem Neki.
Eggyé váltak beszélgetéseink és 

végül megszületett Tőle a ritkán hall-
ható nevetés, és tőlem a ritkán hallha-
tó sóhaj.

Amikor felálltunk, megölelt, meg-
öleltem.

Ahogy jött, gyalog, úgy ment el, 
alakját kiegyenesítette!

Soha nem nézett vissza.
Tudom, mert hosszan néztem utána.
A Másság, az Igazi Másság vonzott 

bennünket, meg a Képességeink sze-
rinti Igazi Szolgálat, az Ő keserű ko-
molysága és az én bolond-komoly 
bolondságaim.

Rohadtul hiányzik.
Meg a borjúláb tartárral. Amit et-

tünk. Meg a vörösbor.  Amit ittunk.
Meg a sokszor hideg kékesség sze-

meiben, ahol csak nagyon ritkán ra-
gyogtak fel a csillagok.

Meg a művei.
Mert mind templom volt. Mindnek 

templommá kellett válnia!
Ezért adta Őt az Isten!
Próbálom azóta jobban (nem más-

ként!) tenni dolgomat, mióta elment.
Nehezen megy. Nagyon.
Több idő kell hozzá, és több medi-

táció. Nem csupán gondolkodás, nem 
csupán bölcsesség. Nem csupán tisz-
tesség. Inkább meditáció.

Lélektől-lélekig.
Sugallatok, a lélek szavai.
Az Istentől származó lélek belső, 

emberi hangjai.
A szívbéli, ismeretlen ismerős utak 

lélekbolyongásai.
Hogy utána születhessen valami 

nagyon egyszerű, nagyon egyszerű, 
talán hétköznapinak tűnő, de mégis  
Csoda, valami olyan, mint egy gyer-
mek születése.

Rohadtul hiányzik.
De kitaláltam.

„Élsz! Így döntöttem.”

Belső beszélgetés

Vadász György

Győr, a bencés Czuczor Gergely Gimnázium 
tetőtéri kápolnája, 1995. 
A szobor Péterfy László munkája
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