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A Főiskolán a könyvtárban töltött időknek elvileg a tanu-
lásról kellett volna szólniuk – valahogy azért mégis belefért, 
hogy elejétől végéig kiolvassam a Makovecz könyvet is. Az 
ott leírtak és látottak azt mondták nekem, hogy ő egyszer 
a Mesterem kell legyen. Amikor már lehetett, jelentkeztem 
a Vándoriskolába, bízva benne, hogy leszek olyan szeren-
csés, hogy az ő irodájában is eltöltsek legalább fél évet. 
Von zott a gondolat is, hogy három év alatt elsajátíthatok 
minden tudást, ami ehhez a szakmához kell. 

Még a Főiskolán akartam diplomázni azzal a kápolna-
tervvel, ami végül összeismertetett Makoveczcel. Diplomáz-
ni nem sikerült ugyan, mert két év sem volt elég, hogy a 
Pilisen lévő szent hely mélységeit megértsem, de egy váz-
lattal bekopogtam a Mesterhez, hogy mit szól hozzá. Je-
lezte, hogy meg kell csinálni, de azt is mondta, hogy ez 
nincsen kész. Megrajzolta hát, hogyan nézne ki tornyok-
kal, akiknek az arcán van az a pálos kereszt, aminek a 
meg találása az egész folyamatot elindította Pilisszántón. 
Majd rám bízta, hogy csináljak vele, amit akarok. Ezt kö-
vette egy gipszmodell készítése, a terv rajzolása, majd négy 
hónap alatt vándoriskolásokkal, műegyetemistákkal és 

helyiekkel a kőépület felépítése. Közben egy másik kápol-
na tervei is megszülettek, vándorpályázatot nyertem egy 
szabolcsi tanyabokor temetőjének koporsós-szárnyas rava-
talozójával. Pénz itt sem nagyon volt, így a következő évben 
az előzőhöz hasonlóan ezt az épületet is magunknak kellett 
felépítenünk. A vándoriskolás segítségen túl nagyon fon-
tos volt a műegyetemisták részvétele, akik annak ellenére 
jelentek meg szép számban, hogy az építést nem fogadták 
el hivatalos nyári gyakorlatként az egyetemen. 

Az építkezéseken kívül, amelyeket irányítottam és 
végig is csináltam, dolgoztam a Vándoriskolában íróasztal 
mellett is, bár valószínűleg közel sem akkora hatásfokkal. 
Dolgozhattam és tanulhattam Kravár Ágnesnél és Szente-
si Anikónál a Paralelben, Kőszeghy Attilánál Debrecenben, 
Sáros Lászlónál többek között részt vettem a váci főtér 
kiviteli tervének készítésében, és Makovecz Imrénél talál-
koztam több tízezer négyzetméteres tároló épület vázlat-
tervétől kastélyátépítés kiviteli tervéig néhány munkával. 
A nála eltöltött egy év alatt nemcsak a munkák voltak ta-

nulságosak, többször volt lehetőség vele hosszabb beszél-
getésekre is az építészetről és a világról. Vándorlásomat 
vé gül Krizsán Andrásnál fejeztem be egy ipari épület meg-
tervezésével.

Hozzáállásom a szakmához a mai napig kettős, a 
Mester szavaival élve „Meg kell tanulnom megülni a seg-
gemen” és „Amíg nem tanulok meg rendesen rajzolni, 
addig nem lesz belőlem semmi”. Most, a vándordiplomá-
val a falon, a vándorkönyvvel a polcomon, visszagondolva 
az irodákban eltöltött időkre, azt kell mondjam, megpró-
bálom megfogadni és elfogadni a mesterektől kapott sok 
jószándékú intést, figyelmeztetést és jótanácsot. Most is 
éppen dolgozom, ki sem látszom a munkából és mind ezt 
ülve teszem napok óta – talán nincs még veszve minden.

Szemben balra: Kállósemjén-Újfalurét, ravatalozó; jobbra: Szekszárd, 
négylakásos társasház vázlata; ezen az oldalon: Komárom, Óvár,  
társasház vázlata; lent Pilisszántó, Boldogasszony-kápolna
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