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A Nyugat folyóiratban jelentek meg 
Bálint Aladár búcsúztató mondatai. 

Az idézett szövegben a nevet ki-
pontoztam; a pontok helyére  akár az 
eredeti Lechner, akár a Makovecz ne-
vet odagondolhatja az olvasó. A szö-
veg nyugtalanító párhuzamokat raj-
zol ki: már Lechner életében benne 
csírázott Makovecz Imre diadalokban 
és kudarcokban egyformán gazdag 
sorsa. Idézzük a Nyugat folyóiratban 
megjelent nekrológ részleteit: 

Az utolsó száz esztendő egyik legna-
gyobb építőművésze száll sírba.

Írással, eleven szóval, jelekkel, min-
denképpen, ahogy lehet, belé kellene 
égetni a köztudat láthatatlan testébe, 
hogy … nagy ember volt, nagy művész, 
zseni, és elpihenése nemcsak Magyar-
ország, hanem az egyetemes kultúrá-
ba kapcsolódott egész világ gyásza. 
Azok az értékek, melyeket teremtett 
(ame lyek teremtésétől el nem ütötték), 
mindnyájunké, és nemcsak a megfog-
hatóságukban azok, hanem továbbha-
tó, impulzív erejükben, lehetőségeket 
megnyitó potenciájukban is. Sőt ezek-
ben elsősorban, mert az elpihent nagy-
mester legtöbb tervét, leggrandiózu-
sabb elképzeléseit, sajnos, nem engedte 
tettre váltani ellenfeleinek rövidlátó, fe-
nekestül romlott tábora.

Egy építőművész helyzete, ha tehet-
ségét történetesen forradalmi akarás 

tengelyébe állítja, sokszorta nehezebb, 
mint bármilyen más ágazatban dolgo-
zó művészé. A festő képét legfeljebb re-
füzálják, az író könyvét ledorongolják 
vagy elhallgatják, de festő megfesthet-
te képét, az író megírhatta a könyvét, 
de az építész még odáig sem juthat el. 
Energiáit ellankasztja a megértés, a be-
teljesülés hiánya, és ha ellenfelei erőseb-
bek, mint ő, akkor vagy koplaló fan-
taszta, vagy pedig renegát válik belőle.

Csak kiválasztott kivételes emberbe 
koncentrál a természet annyi erőt, el-
szántságot, hogy forradalmisága ellen 
szegeződő hivatalos hatalommal, letö-
résére szövetkezett versenytársakkal 
való szakadatlan harcát végigvereked-
hesse.

… kivételes ember volt, és tetteiben, 
törekvéseiben benne érződött a hiva-
tottságát felismerő művész gesztusa, 
az a nobilitás, mely felülkerekedik min-
denen, ami nem függ össze a végső cél-
lal. Megértő, szomorú mosolygása, tisz-
ta tekintete, az apostolok szelídségét 
sugározta. Jól tudta, hogy az a mocsok, 
amelyet ellenfelei életépületének pillé-
reire fecskendenek, nem őt piszkítja, szi-
lárdan, tisztán áll ő előttünk: a magyar 
glóbusz egyik legszebb, legpompázóbb, 
mélyből jövő hajtása.

… élettörténete a magyar kulturá-
latlanság lázító vádlólevele. Odysseus 
vergődéséhez lehetne hasonlítani az ő 

viaskodását. Egyre újabb és váratla-
nabb akadállyal kellett megküzdenie. 
Attól a pillanattól kezdve, hogy szakí-
tott a Schinkel akadémiával, és új anya-
gokkal kísérletezve új formanyelvet ke-
res, ellenségeinek száma egyre nö  vek szik,  
valóságos rébusz, hogy egyáltalában 
építhetett. A pompás iparművésze ti 
mú zeum, postatakarékpénztár, föld-
ta ni intézet, kőbányai templom fel épí-
tése felér egy lovagregény izgalmai val.

Hogy mekkora erő lakozott e szédü-
letes tehetségű emberben, mi sem mu-
tatja jobban, mint az, hogy fantáziáját, 
melynél színesebbet, gazdagabbat el-
képzelni is alig lehet, nem rontotta le, 
nem koptatta el ez a viaskodás, egzisz-
tenciát szétroncsoló verekedés. Csak fa-
natizmusával lehet megmagyarázni 
ezt a jelenséget, mert fanatizmusa egy-
re táplálta, még öreg korára sem en-
gedte kiapadni ezt a hihetetlenül gaz-
dag sugarakat ömlesztő forrást. És a 
fiatalokhoz való vonzódása lehetett a 
másik táplálója e forrásnak…

[…] Katedrára lett volna szüksége, 
ahonnan messzire hangzott volna az 
Ige. Sokkal kisebb, apró szürke emberek 
kaptak katedrát […] 

Az utolsó reménysége és sírba dön-
tő csalódása a […]  templom volt. […]  
alaprajzához hasonlót keveset produ-
káltak nem a magyar, hanem az egye-
temes építőművészet történetének leg-
kiválóbb alakjai is. Zsenijének végső 
fellángolása volt ez. Erőit erre koncent-
rálta, és azt hittük, hogy a Mester életé-
nek tartalma, tapasztalata, bölcsessé-
ge diadalmas büszkeséggel ölt testet a 
feltörő kupolákban, a tömör pillérek er-
dejében… 

[…]  építsék fel a […]  templomot az 
ő tervei alapján. Ha nem lehet temp-
lomnak, csinálják meg másnak, dísz-
épületnek, mecsetnek, hangversenyte-
remnek, akár minek. Ez legyen az ő 
emléke. 
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Bálint Aladár búcsúztatóját
Kőszeghy Attila idézi

Szürke port fújt a szél az amúgy is be-
szürkült Makó utcáin, amint megérkez-
tünk Jankovics barátommal, hogy 
megnézzük a Hagymaházat és 
Makovecz Imre sok-sok hagymakupo-
lával gazdag, épülő új fürdőépületét. 
Félve léptem az építési területre, félve, 
hogy ismét eleshetek, mint múlt héten 
otthon, amikor megszédülve öt métert 
csúsztam hanyatt az öt méter hosszú 
keményfa lépcsőnkön (bár inkább pu-
hafából készült volna!). Élve bejártam a 
rendben tartott építési területet ámulva, 
élvezve a gazdag tereket. Hallgattam a 
támogató 34 éves kollégám lelkesült 
mondatait, hogy boldog, amiért itt 
dolgozhat (használnia kell az eszét, 
Makovecz erre ösztönzi, fiatalsága is 
erre sarkallja), Imre mellett nem lazsál-
hat senki! El kell készülnie a sok görbe 
ragasztott fatartó és a fedés munkáival. 
Ha arra emlékszem, hogy 1975 körül a 
Vállalati Műszaki Tanács megtiltotta 
nekünk, hogy görbe vonalat húzzunk, 
Pécsett akkor zajlott a szalonkommu-
nisták Acél–Major–Preisich koholta 

„tulipánvitája”, ami az állásunkba került 
– kitört ott a középkor. […] Gyetvai légi 
fotóit (amiket a toronydaruból fényké-
pezett) látva szomorú vagyok: ki látja 
majd a kupolafürtöt rajta kívül?

(Országépítő 2011/1)

Makói levél

Csete György

Amikor mi Tiborral kimentünk Kolozs-
várra az öreg Kóshoz, egy ilyen kiad-
ványt (Makovecz Imre első fényképes 
kiadványát – a szerk.) el is vittünk és 
meg is mutattunk neki, hogy van itt egy 
barátunk, aki hasonlóan gondolkozik 
mint mi, és hogy legközelebb szívesen 

elhozzuk, hogyha nem terhes. És a kö-
vetkező alkalommal (…) tényleg szól-
tunk Imrének: megint megyünk ki Ko-
lozsvárra, nincs-e kedved jönni, és volt.

(Gerle János: Beszélgetés Csete György-
gyel; Országépítő, 2008/3, melléklet)  
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