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Katolikus templom-pályázat, Szenna, 1983

Műemléki kastélyok hasznosítása Somogyban, tervpályázat, Gyugy, 1985. I. hely.

1963-ban születtem Kaposváron.
Középiskolai tanulmányaimat Pécsen a PMESZ-ben végeztem. 1981ben érettségiztem. A pécsi évek után
Kaposváron kezdtem dolgozni, első
munkahelyem a helyi Agrober volt.
Fél év múlva a Somogyterv Lőrincz
Ferenc vezette I.sz. műtermébe nyertem felvételt. Kiváló építészektől és
remek emberektől volt módom tanulni. Dolgoztam dr. L. Szabó Tünde Műemlékvédelmi csoportjában,
mesterem volt Kampis Miklós, Lőrincz Ferenc, Egyed Tibor.
1988-ban diplomáztam az YMMF-en.
Az iskolai évek alatt nyaranta a visegrádi
építésztáborban dolgoztam, társaimmal
csoportot alkotva tervpályázatot készítettem (Somogy megyei kastélyok hasznosítására kiírt országos tervpályázat,
megosztott I.díj) Részt vettem László
Tamás tanár úr vezette csapat hegyaljai településeket vizsgáló munkájában
(Abaújszántó, Mád, Tálya). 1987-ben
külső munkatársként dolgoztam a Makona Kisszövetkezetben.
A diploma megszerzése után Makovecz Imre mester felvett a Makona
Kisszövetkezetbe. Azóta ennek a nevében, szervezetében többször átalakult építészeti műhelynek vagyok a
tagja. Az első időszakban Nagy Ervin
munkatársaként dolgoztam (galyatetői
síház kiviteli terve, sárospataki Patikaház belsőépítészeti tervei), majd a
szövetkezet átalakulása során szintén
az Ő nevével fémjelzett Kupola Kft.
alkalmazottja lettem (budapesti „Hattyúház” módosított engedélyezési terve és tendertervei).
1993 óta a Makona Egyesülés
Kvadrum Építész Kft-jének a tagja
és tulajdonostársa vagyok.
Budapest, 1996. május 10.
Heil Tibor

Tömb-rehabilitáció, Kaposvár, diplomamunka, 1988
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csengeri épületek és tervek – Egészségház, átalakítás és bővítés, 1992

Bata Tibor
Heil Tibor
az Építészember

T

ibor, ha megrendelőiről szeretettel beszélt, gyakran mondta,
hogy egy „tanárembernek”, vagy „íróembernek” tervez most házat. Ebben
nyilvánvalóan az is benne volt, hogy
olyan embernek tervez, aki nem azért
lett mondjuk tanár, mert oda vették fel,
vagy arrafelé vetette a sorsa, hanem
mert élete a hivatásáról szól, munkája
teljesíti ki életét.
Az Ybl Főiskolán kezdődött a barátságunk. Világéletében csöndes
beszédű, de nagyon okos ember volt.
Másodévesen már maga köré gyűjtötte az évfolyam egy részét, olyanokat, akiknek nem volt elég a sokszor
igen ostoba tervezési feladatok sablonos megoldása. Pontosabban nem
kellett neki gyűjteni a társakat, mi
mentünk kérés nélkül, mikor ötleteit, gondolatait meghallottuk. Egy kb.
10-12 fős társaság alakult ki, akik
sohasem felejtik el ezeket az éveket.
Országos pályázatokon indultunk –
még nyertünk is, a budapesti építész
elit megbotránkozására. Főiskolások,
még nem is egyetemisták! Tibor adta
a koncepciót, bevonta az akkor már
a baráti körbe tartozó idősebb tájépítészeket a későbbi Pagonyosokat,
aztán az ismerős, öregebb építészek
véleményét is kikérte, Zsigmondtól,
Turitól, Siklósitól a későbbi Makonásoktól. Ahogy egy jó csapathoz
illik, éjszakákba nyúlóan rajzoltunk,
beszélgettünk és később a fiatal Makonásoknak dolgoztunk is Tibor vezetésével.



CSENGERI ÉPÜLETEK ÉS TERVEK – Polgármesteri Hivatal, átalakítás, bővítés, 1993



CSENGERI ÉPÜLETEK ÉS TERVEK – Polgármesteri Hivatal, átalakítás, bővítés, 1993
Az egyik félévben a kaposvári belváros egyik tömb rehabilitációs beépítési tervét dolgoztuk fel, külön tankörként megszerveződve, szintén Tibor
vezetésével. A tanárok csak pislogtak,
ellenkezni sem mindig sikerült nekik,
mert mi csak csináltuk és kész. Néhány diák sokszoros pluszmunkával,
együtt dolgozik egy valós alapokon
álló tervezési munkán, ellentétben a
kiadott, megszokott, elég valószerűtlen feladatoktól, a félév végén kis kiállításon mutatják be a tervezett házakat
– soha ilyen addig ott nem volt.

Tibor a szakközépiskola után és az
Ybl Főiskola előtti években szülővárosában, Kaposváron dolgozott a Kapostervben, a Kampis Miklós vezette
műteremben. Kampist egész további
életében egyik fő mesterének vallotta,
az alaposság, a közösségi lét és az organikus építészeti gondolkodás mellett
az antropozófia alapjait is tőle tanulta.
A főiskolai évek alatt kezdtük hallgatni Kálmán István és Kampis Miklós
előadásait, melyeket kezdetben szintén Tibor szervezett.
Aztán az egész csapat „vezetőjeként”
másodév végén bejelentette, hogy halaszt egy évet. Mindnyájan fel voltunk
dúlva – ennyien, közösen néhány nap
alatt „megesszük” azt a féléves tervet,
vagy már nem is tudom micsodát,
ami hiányzott neki az év teljesítéséhez. Tibor azonban hajthatatlan volt,
halasztott egy évet. Abban az évben
Makovecz Imre Makonájában dolgozott a mesternek és a mester köré akkor gyülekező fiataloknak. Mindenki



CSENGERI ÉPÜLETEK ÉS TERVEK

Családiház, 1993

Polgármesteri Hivatal és Egészségház környékének beépítési terve, 1993-94



megépült házak – Balatonakarattya, családi ház bővítés, 1989
nagyon megszerette az irodában. Persze ezután mi, a többiek is dolgozhattunk nekik. A Makonában valami
egész mást tapasztaltunk, mint a szocialista iskolában. Amikor végeztünk
a főiskolán Makovecz összehívott
minket, hogy dolgozhatunk az akkor
kibővülő „nagy” Makonában. Frissen
végzett építészeknek elgondolni nehéz
ennél nagyobb örömöt, és javarészben
ezt is Tibornak köszönhettük.

Tibor sok szép munkát kapott a Mestertől. Mint mindenkinél, nála is felfedezhető Makovecz közvetlen hatása, bár
kétségtelen, hogy már az egyéni hang is
fellelhető munkáiban. Amikor a nagy
Makona Makovecz biztatására több kisebb cégre oszlott, Tibor a Nagy Ervin
féle Kupolában folytatta. Ekkor készült
önálló munkáiban Ervin hatása is felismerhető, például a törtíves boltozatok
és az eltúlzott zárókő elemek használatában. Később az újjáalakuló Kvadrumban dolgoztunk együtt haláláig.
Tibor akkor volt igazán elemében,
amikor közös munkát szervezhetett.
Saját habitusából eredt ez, de még a
Kampis Miklóstól tanultak is benne voltak, továbbá Makovecztől is ezt látta. A
VIII. kerületi tömbrehabilitációt is úgy
tervezte, hogy minél több építészt – voltunk kb. tizenöten - bevont az irodából,
akik önállóan rajzolhatták a házakat egy



megépült házak – Csíkszereda, családi ház, 1995



megépült házak – Biatorbágy, családi ház, 1996

közösen kialakított koncepció alapján –
mint 1986-ban a főiskolán. Halála előtti
évben Székelyudvarhely belvárosának
terveiről ugyanígy beszélgettünk, melyből sajnos már nem lett semmi.
Az évek alatt a csöndes építész egyre csöndesebb lett, életében nagyobb
törés is volt. De azért a társasági élet,
a hosszú, elmélyült beszélgetések
mindig is fontosak voltak a számára,
sokan jártak hozzájuk, és az irodába
is, csak úgy, beszélgetni. Azonban az
évek alatt egyre magába fordulóbb
lett, egyre mogorvább. Persze mondhatjuk, hogy ez a világ nem a mélyen
gondolkodó, megfontolt, okos emberek terepe. Sokszor láttuk, hogy
szinte csak a munkában találja meg
az élet értelmét, a feltöltődést. Az építészember - mint ahogy az építészt az
emberek elképzelik - ült az asztalnál
és csak rajzolt, rajzolt napestig, majd
éjszakába nyúlva.



megépült házak – Budajenő, családi ház, 1999
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megépült házak – Budajenő, családi ház, 1999

Kálmán István

É

n szívessebben gondolok az élő
Heil Tiborra, aki a halál kapuján
áthaladva a másik oldalról látta meg a
halált, ami nem az ittlét vége, hanem
a fizikai-anyagi feletti győzelem legnagyszerűbb élménye.
Nekünk, ittmaradottaknak az a dolgunk, hogy segítői legyünk a léleknek,
akinek a Géniusz most elmondja, milyen is volt itt az élete.
Ambrus Lajos
Az égbolt olvasása –
Heil Tibor emlékére

H

a felpillantok dolgozószobám
asztala mellől, föl a plafonra,
örökké és óhatatlanul a csillagos
égbolt mozgalmas tágassága ugrik
elém. Nem, mintha „amúgy”, ha fölfelé pislantanánk, nem efféle reflexiók szolgálnának saját asszociációink
terepéül – de mégis, itt, egy tökéletesen zárt térben: égbolt? Méghozzá lélegzetelállító titokzatossággal
és kiismerhetetlenséggel? A válasz
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Budapest, VIII. ker., tömbrehabilitáció, 1999-2000

Budapest, Újpest, társasház, 2000
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megépült házak – Budapest, Hajógyári-sziget, „Tündérkert” közösségi ház, 2001
egyszerű: egy szépen tervezett, hibátlanul összerakott dongaboltozat
fedi az amúgy egyszerű falusi szobát. Azt a könyvtárszobát, amelyet
toldalékul ragasztottunk a kétszáz
éves dunántúli törpeoszlopos porta
végére. Fogó-párokon nyugvó fenyődonga – hajlított, ragasztott tető
formájában; mást nem is nagyon
kell róla tudni. De aki belép ebbe a
nagyjából huszonhat négyzetméternyi szinte idilli térbe, rögtön a monumentalitás, az anyagszerűség és az
egyszerű szépség diadalát észleli.

Tíz éves a szoba, a falak fehérre meszelve, s a donga alatt századeleji bordó,
bécsi szecessziós cserépkályha fafűtése
adja a meleget - s mondhatom, mindenki felejthetetlenül érezte magát ebben az
egyszerű térben… Ráadásul sokan szálltak meg itt, család, rokonok, barátok,
’gyüttmentek’. De szinte boldog volt
mindahány, aki csak pár órát is töltött
az egyszerre meghökkentő és elegáns,
gigantikus és harmonikus dongák alatti
világban. Mert benne a fának, mint élő
anyagnak az építő ereje és misztikus
tisztasága? Az égbolt bonyolult titokzatossága? Az anyag diadala? Vagy a tervező észrevétlen zsenialitása?
Jó tíz éve kezdtük ezt az „égboltot”,
s most, hogy előkerültek napi feljegyzéseim, újra látom a régi szcénákat.
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megépült házak – Nyíregyháza, családi ház, 2000
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megépült házak – Nyíregyháza, családi ház, 2000
Azt írom akkor, hogy „1999, júl. 1.
óta itt vannak a gyergyóiak. Bács Ferenc Csíkszenttamásról, Portik János,
Fazekas Gyula és László Gyula Gyergyóremetéről. Az egész ittlétük: álom.
Ahogy dolgoznak, álom. Ahogy viselkednek, beszélnek, viszonyulnak
a munkához: álom. Amit csinálnak:
álom. A kész ház: álom. Napi 12-13
órát dolgoznak – hibátlanul”. Ezek
az ácsok egyébként nem voltak tanult
emberek, szakmájuk se volt, s ha rájuk
gondolok, azt szoktam mondani, ők
egyszerűen úgy születtek, meztelen derekukra rá volt csatolva a bőr derékszíj
és benne a szekerce. (Egyikőjük kint
dolgozott a sevillai Makovecz-házon
– hát legendákat mesélt, mint életének
legnagyobb élményét. Az egyik nap,
mondta Jani bátyám, hirtelen leálltak
a nagy nemzetek építő-hadseregei,
a high- és csúcstechnológiák világbajnokai, különösen a japánok, mert
észlelték, miféle elképesztő váratlan
csoda növekedik az ég felé a magyar
pavilonban a székely ácsok keze alól
– vadul filmezték, dokumentálták,

ahogy Jani bátyámék minden komolyabb szerszám nélkül, csak úgy,
kézzel faragják és rakják a zsindelyeket Makovecz lenyűgöző palástformáira.) S még arra az emlékezetes mozzanatra is emlékszem, hogy
mennyire feltűnő módon használták ki
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Borgáta, gyógyfürdő, 2002
Tatabánya, gyógyfürdő, 2002
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megépült házak – Jászberény, családi ház, 2002
az ebédszünetet:minden nap pár perc
alatt befalták az ebédet, mint akik alig
várják, hogy végezzenek a legszükségesebbekkel, s akár a szálfák, dőltek le
a fűbe, a meggyfák árnyékba és szinte
azonnal elaludtak. Mint akik nem csak
tudják, de gyakorolják is a természeti
lények archaikus tudását és igazságát:
a mezei ember olyan, mint a macska;
mindig tud aludni és akkor alszik el,
amikor akar. Esténként viszont az a szokás alakult ki (spontán módon), hogy a
vacsora után beszélgettünk, családról,
sorsról, falujukról és közös nyelvünk
szépségeiről, s amint az ő saját történetükről kezdtem nekik ’mesélni’, hirtelen elcsendesedtek, és meglepetésemre
gyermekké válva szájtátva hallgatták.
S aztán napról-napra szinte követelték
históriájuk újabb, még színesebb és
gazdagabb történetét, mint valami időt-

len utazást saját köldökükbe. Egyetlen gikszer azért esett: lerészegedés
az egyetlen esős napon, de az is jórészt Szabó Pisti szomszéd komám
„aknamunkája” volt. (Nála laktak és
a zivatar miatt ’erőst kínálgatta’ őket
jóféle kerti boraival…) Segédmunkásként, kontraszt gyanánt, G. Kami
dolgozott velük Hetyéről – de ő is
volt a leggyengébb láncszem. Lassú,
ideges, semmilyen ember, írtam akkor, nem értette a gyergyóiak nyelvét és viselkedését. (Ma pl., így áll a
naplóban, nem is jött, igaz, megígérte, de biztosan berúgott a búcsúban.
Meg az a sejtésem, nincs megelégedve a fizetséggel: júl. 1-től idáig,
júl. 26-ig 43 ezer forintokat fizettem
neki. Ez napi átlagban vagy 1800 Ft.
körül. Aztán eltörte a keverőgép
indítógombját – ki kell cserélni,
legalább 3600 forint.) Viselkedése,
viszonyulása, csőcselék-mentalitása óriási kontrasztja az erdélyieknek.
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megépült házak – Balassagyarmat, társasház, 2002
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megépült házak – Balassagyarmat, társasház, 2002
És még nem is szólhatok: ő egyáltalán, egyetlen szem ember a falumból
legalább hajlandó volt lapátot ragadni, és úgy-ahogy, de kitartott.
És végül egy hónap alatt elkészült a
mű, melynek meghittségében e mostani, kései sorokat írom.

Egy teremtett világ, amely ma is
egyszerű és világos és nyugodt. Időközben az is meggyőződésemmé vált,
hogy olyan szerencsés pillanatban
született, amikor a démonikus erőknek szinte semmilyen rombolást nem
sikerült rajta végrehajtaniuk. Egyszerűen szerencsésen koncentrálódott itt
anyag és ösztön, jószándék és tisztes
ipar. Mi mással magyaráznám, hogy
az emlegetett szakférfiak úgy, olyan
jókedvűen építették, s azzal a kivételes szeretettel, amivel az ember a legintimebb sajátját szokta. (Persze nem
vagyok én naiv: dolgoztam többször is
„erdélyiekkel”, a szőlőhegyen például, és nem mindig tudok efféle elokvenciával gondolkodni róluk, mint
Portik Janiékról.) Mert hát mi mással
magyarázhatnám, hogy a kőből, fából,
üvegből összerakott mű, egy egyszerű
falusi szobácska, ennyire képes legyen
túlmutatni önmagán?
Talán, és ez volna legdöntőbb momentum, mert ott lebegett mindenek
fölött tehetség és szellem, amely létrehozta. A jó egy éve elhunyt építész-barát tehetsége és szelleme, aki mindezt
a nagyszerű belső teret a dongaboltozattal s a könyvespolcokkal együtt
megtervezte. (Hosszasan és sok nógatás és sok „egyeztetés” után, de ragyogóan.) Jól tudom én, hogy a drámaian
fiatalon meghalt Heil Tibi munkái közt
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megépült házak – Balatonkenese, Yacht Klub, 2003–2004
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megépült házak – Balatonkenese, Yacht Klub, 2003–2004
ez a hetyei ’hozzátoldás’ csupán egyszerű ujjgyakorlat volt (és maradt).
De csepp a tengerben! Még ezt is
meghatóan és megkapóan komolyan
vette, ugyanúgy, mint a sajnálatosan
korán, negyvenöt évesen lezárult
életműve egészét. És akként mutatja
őt, ahogy Tibor barátom egész életműve „szól”: bármihez nyúlt, bármit
tervezett, számára a mű-egész soha
nem mutatvány volt. Hanem emberi
történet. Egy önálló élet a maga nagyszerűségében: egyszerűség és bonyolultság együtt – de olyan tisztasággal
előadva, hogy még a mi gyergyói
ácsaink is megértettek. Én meg, ha
felpillantok dolgozószobám asztala
mellől, mindig Tiborra gondolok, és
ez minden időben így fog maradni.
Mert egy valóságos égbolt tágasságát érzem, amelynek maradandósága
örök és abszolút.

Blaskó János
Heil Tibor

E

rőteljes csontozatú, szögletes koponya, lágyan épülő arcformák, résnyire húzott, szelíden mosolygó szempár, konokul kemény homlokeresz alatt.
A kép, mintha évtizedekkel ezelőtt
rögzült volna bennem.
A kíméletlen valóság azonban az,
hogy nagyon pontosan behatárolható,
és kegyetlenül rövid idő adatott ismerni – megismerni - egymást, felismerni a gondolkodásmód azonos irányait,
barátokká, részben alkotótársakká lennünk.
Tibit 2002 augusztusában ismeretem meg, Egyházashetyén, közös
barátunk, Ambrus Lajos író portáján,
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megépült házak – Budapest, XII. kerület, családi ház, 2003

22

megépült házak – Budapest, XII. kerület, családi ház, 2003
és a szeretett kis székely faluban Tibódon, Szőke Lajos fogadójában 2008
januárjában láttuk egymást – akkor
még nem tudtuk –utoljára. Öt és fél év
volt mindössze!
Azután óriási csönd, feszültség félelem, a telefon néma, az enyémet sem
veszi fel senki. És közben hónapok
teltek el. Zsennyén voltam, november volt már. amikor Liza belesírta a
telefonba: „János, most hal meg a barátod!”
Nyomorultul tehetetlennek éreztem
magam. Nehéz volt megérteni, hogy
visszavonhatatlanul elment egy kitűnő
barát, egy nagyszerű ember, aki képes volt az életét, a hivatását valóban
szolgálatként felfogni. Sokszor hosszú
hónapokon át akár minden ellenszolgáltatás nélkül konok kitartással tudott
dolgozni, ha meg volt győződve arról,
hogy igaz ügy az, amit szolgál, aminek megvalósulásáért meg kell hozni
az áldozatot. A Kós Károly Egyesülés
tagjaként, így tervezett jó néhány új, és
egyedi családi otthont az árvíz által elmosott beregi falvak újjáépítésekor. És
ugyanez a szellemi attitűd jött segítségemre 2004-ben, az Emlékezés Parkja
nevet viselő székelyudvarhelyi Hősök
Tere megvalósításánál. Tibor áldozatkészségének, empátiájának, és persze
tehetségének köszönhetően foglaltatott izgalmas architekturális egységbe,
illeszkedett szervesen környezetébe a
13 szoborportréból álló műegyüttes.
Az azóta zarándokhelyé lett Emlékezés Parkja, a megvalósulás egész
folyamata, eddigi munkásságom talán
legörömtelibb fejezete volt. Köszönöm, hogy akkor segítségemre siettél
Tiborkám! És köszönöm az együtt
töltött felejthetetlen napokat, és átvirrasztott, átbeszélgetett éjszakákat
a Hargitában, László Árpi tanyáján,
Szász Istvánéknál Csíkszeredában, az
Adrián hajózva Simonyi Ákossal, és
persze Rómát.
Tibor a negyvennyolcas honvédkard,
amit a 60. születésnapomra kaptam tőletek Zsennyén, a kezemben lesz, míg
szolgálni tudok, megígérem.
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megépült munkák – Székelyudvarhely, Emlékezés Parkja (szobrász: Blaskó János), 2004

24

tervek – Zetelaka, panzió, 2007
Hús Zoltán
FellegEket nyitogató…

L

etette a poharat, felállt és keményen
szemébe nézett. Megrágalmaztad
a mesteremet, most vagy visszavond,
vagy gyere ki a ház elé megverekedni!
Hosszú volt Székelyföldig az út.
Fájt a dereka. Bevette a gyógyszereket és elaudt. Még nem kelt fel a Nap,
még homály borította a domboldalt,
de az ablakon át már látszott a tájba
simuló ház tömege. Diófát ültető ember boldogsága sugárzott a szeméből.
Mindene fájt. Kinyitotta a megköny
nyebbülés könnyeitől fényes szemét.
Észrevett és halkan mondta: Csíksomlyó!

Bata Tibor
Heil Tibor építészete

M

egkeresett egy férfi az irodában
2008-ban, hogy egy házat szeretne terveztetni. Kicsit beszélgettem
vele, majd mutatott fotókat hat elkészült házról, melyeket a főváros környékén fényképezett. A házakat természetesen azért mutatta, hogy a tervezéshez kiindulási alapot adjon, azokat
nagyon szépnek találta, hasonlókban
ő is el tudta volna képzelni az életét.
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leányfalu, főépítészség – Lapostetős épület tetőráépítés, 2000
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leányfalu, főépítészség – Lapostetős épület tetőráépítés, 2000

Régi leányfalusi képeslapok

A megdöbbentő azonban az volt, hogy
a hat ház közül öt teljesen azonos gondolatvilágból született, hiszen mind
az öt házat Heil Tibor tervezte. Ez a
férfi addig járta napokon keresztül a
különböző községeket, amíg meg nem
találta ezt az öt házat, melyet a számára teljesen ismeretlen építész rajzolt le,
és akkor még azt sem tudta biztosan,
hogy ezek egy kéz munkája. Ha valaki
a szó szoros értelmében így talál rá a
tervezőjére, akkor az egy ideális kezdet lehet egy jó építtető-építész kapcsolathoz, de akkor Tibor már beteg
volt, így nem lehetett belőle munka.
Vajon mik azok a jellegzetességek,
melyek még a „laikusoknak” is szinte összetéveszthetetlenné és egyedivé
teszik Heil Tibor építész házait? Vajon
vannak-e ilyen jellegzetességek, és
lehet-e ezekből kiindulva valamilyen
képet felvázolni építészetéről?
Tibor alapvetően kétféle házat tervezett, pontosabban kétféle tömegalakítással tervezte épületeit. Az egyik féle ház
a két- vagy több épülettömeg egymás
mellé-fölé helyezésével keletkezett.
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leányfalu, főépítészség – Családi ház, Csaba utca, 2002
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leányfalu, főépítészség
Régi leányfalusi képeslap

Családi ház, Csaba utca, 2002

Sokszor mondta, hogy olyan házat
szeretne tervezni, melynek lényege,
hogy van két része, két eltérő vagy
hasonló épülettömeg, és azokat össze
kell kötni. Ez az összekötés foglalkoztatta – illetve ez is foglalkoztatta. Kós
Károly építészetét nagyon jól ismerte,
Makovecz, Kampis és Kálmán István
mellett mesterének is tekintette. Kós
kapcsán természetesen sokat tanulmányozta a századforduló más kiválóságait is, Zrumeczkyt, Torockait, Lechnert továbbá az angol, finn szecessziót.
A századfordulós példaképek hatását is
mutatja ez az additív tömegformálás.
Munkáiban a másik fellelhető tömegalakítási megoldás az előbbitől
teljesen eltérően az egyetlen, erős
építészeti alapgondolat alapján készült, összefogott, kompakt épület.

Családi ház, Fő utca, 2002
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leányfalu, főépítészség – Családi ház továbbépítés, átalakítás, 2003
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leányfalu, főépítészség – Régi villa felújítása, 1997

Ezekre jó példa a csengeri Polgármesteri Hivatal tetőtéri bővítése, vagy
jóval később a Hajógyári-szigeten a
Tündérkert „rendezvényterem”. Ezek
a terek általában íves tetőszerkezettel
készültek, melyeknél Makovecz, mint
a legfőbb mester hatása elvitathatatlan.
Ezekben a munkákban inkább a szakralitást tartotta fontosnak, melyhez a
tiszta, szabályos, egyértelmű formálást igazította. Ezeknél az épületeknél
még sokszor „apszis” is van a „főhajó”
végén. Családi házakat is próbált hasonló elvek szerint tervezni, hiszen mi
a „legszentebb” hely a templom után,
ha nem a család háza, középen az étkező-vendégváró térrel, ünnepkor a karácsonyfával. Sajnos életében sokáig
voltak olyan időszakok, amikor nem
volt már (még) meg a család védő-tápláló ereje.
Ami építészetileg érdekes, hogy az
additív, festői összevisszaságban komponált házakban is többször megjelenik a szakrális, templomszerű épülettömeg, vagy akár a központi kupola,
mint épületrész. Ezek természetesen
inkább a nagyobb épületegyüttesek,
pl. a meg nem épült fürdők tervei.
Másik szembeötlő sajátosság, melyet sokszor alkalmazott, a 45 fokosnál meredekebb tetőhajlásszög.
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tervek – Székelyudvarhely, családi ház, 2006
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tervek – Egyházashetye, borászat, 2003
Ez az összetett tömegű és a szabályos
szerkesztésű épületeinél is megjelenik,
kedvelt formálási jellegzetesség. A kb.
55 fokos tetőfelületek – egyébként
szinte nincs olyan község, melyek szabályozási tervében ez ne lenne megtiltva - az ereszeknél sokkal laposabb tetőfelületekkel és elegáns, magas, sokszor míves, átgondolt faltagozatokkal
készített oromfalakkal készültek. Ez
szintén Kós Károly tiszteletéből és az
erdélyi építészeti hagyomány szeretetéből is következik. Tibor ezzel a tetőszerkesztéssel úgy alkotott egy, a mai
korban kétségtelenül egyedinek látszó
építészetet, mely másrészről nagyon is
hagyományos. A századfordulós villaépítészet újjáélesztéseként tervezte
a hasonló házakat és a Leányfalura
készült épületek mutatják a legjobban,
hogyan simulnak bele ezek az építészeti elemek a meglévő régi, értékes
nyaralók, családi villák közé.
Egy további, szinte utánozhatatlan sajátosságként emelhetjük ki a faszerkezetek használatát homlokzati elemként.
Könnyen elintézhetnénk, hogy ezek a
faszerkezetek és egyáltalán a fa szeretete természetes az Erdélyt szívesen járó
és onnan megrendeléseket kapó építésznél. Azonban ha megfigyeljük, hogy
ezek a jobbára vízszintes fakonstrukciók, melyek a legritkább esetben csak
valamiféle pergolák, inkább az ereszek
alatti, a fal és a tető összekapcsolására
született szerkezetek F. L. Wright házait is idézik, sőt rokonságot találhatunk
az ősi japán építészet bonyolult kapcsolatos faszerkezeteivel is. Nagyon
fontosak voltak ezek a számára. Egyik
épületén az összetett, egymásra rakott
különböző fagerenda-elemekkel a kivitelező nagyon megszenvedett, végül az
egészet el akarta hagyni, míg végül Tibornak a helyszínen sikerült meggyőznie a társaságot sőt, még egy „réteget”
rá is építettek az eredetileg tervezettre.
Nem jutottunk a végére az építészeti
jellegzetességeknek, de az alábbiakat
már úgy ítéljük meg, hogy más organikusnak tartott építésznél is ugyanannyira fel-felmerülnek, mint nála.
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tervek – Jászberény, Katolikus Általános Iskola, bővítés, 2004–2006
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Tanulmányok:
Általános Iskola, Kaposvár
Poollack Mihály Építőipari Szakközépiskola,
Pécs, 1978-1982
Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola,
Budapest. Diploma: 1988
Antropozófiai tanulmányok, 1985-1992
Mester: Kálmán István
Tevékenység:
Kaposvár, Agrober, 1982
Kaposvár, Somogyterv I. sz. Műterem, 1982-84
Mesterek: Kampis Miklós, Lőrincz Ferenc,
Dr. L. Szabó Tünde
Budapest, MAKONA Kisszövetkezet, 1987-91
Mester: Makovecz Imre
Budapest, KUPOLA Építésziroda, 1991-93
Mester: Nagy Ervin
Budapest, Kvadrum Építésziroda, 1993-2008
Leányfalu főépítésze 1999-2003
Fontosabb középületek:
Szenna, Katolikus templom-meghívásos pályázat
1983
Eger, „Káptalan sor” foghíj tanulmányterv
Kovács Péterrel, 1984
„Somogy megyei kastélyok és térségük hasznosítása”
országos tervpályázat – I.díj, 1985
Csenger, Egészségház, 1992 – megépült
Iváncsa, Óvoda átalakítás-bővítés, 1992 – megépült
Csenger, Polgármesteri Hivatal, 1993 – megépült
Fehérgyarmat, Ifjusági ház, 1993 – terv
Csenger, Polgármesteri Hivatal és Egészségház
környékének rendezése, 1993-94 – terv

Adony, Üzletház, II. ütem, 1995 – terv
Tusnádfürdő, Üdülő épület, 1996 – megépült
Bp., VIII. ker., Horváth Mihály tér mögötti terület
rendezése és vázlattervei, 1999-2000 – terv
Bp., VIII. ker., Corvin mozi mögötti terület
vázlattervei, 2000 – terv
Bp., Újpest, társasház, 2000 – terv
Bp., Újpest, BUBIV gyártelep átépítése, 2000 – terv
Bp., Hajógyári-sziget „Tündérkerti” pavilon,
2001 – megépült
Borgáta, Gyógyfürdő, 2002 – terv
Tatabánya, Gyógyfürdő, 2002 – terv
Balassagyarmat, 31 lakásos társasház, étterem,
söröző, üzletek, irodák, 2002 – megépült
Egyházashetye, borászat, 2003 – terv
Balassagyarmat, családiházas beépítés, 2003 – terv
Balatonkenese, Yacht Club, közösségi épület,
2003 – épül
Leányfalu, CBA áruház, 2003 – terv
Balatonkenese, Yacht Club, szállás épület,
2004 – épül
Székelyudvarhely, Emlékezés park (Blaskó János
szobrászművésszel), 2004 – megépült
Leányfalu, Parti sétány és környékének rendezése,
2005 – terv
Jászberény, Katolikus Ált. Iskola bővítés, felújítás
2004-2006 – részben megépült
Zetelaka, Erdély panzió és üdülőépületek,
2007 – terv
Fontosabb családi házak:
Balatonakarattya, üdülő átalakítás,
1989 – megépült
Budapest, XVI.ker., családi ház, 1990 – megépült

Az Országépítő folyóirat 2010/1. számának mellékletét Heil Tibor emlékére összeállították a Kvadrum Építész Kft. munkatársai: Balassa Endre, Bata Tibor, Jánosi János, Robogány Andrea, Zsigmond Ágnes, Zsigmond László. A fényképeket
és a rajzokat a Kvadrum Kft. archívumából válogattuk. A fényképeket készítették: Heil Tibor, Bata Tibor, Csernyus Lőrinc,
Zsigmond László. Köszönetet mondunk a Szép házak folyóirat tulajdonosának, aki több ház fotóját bocsátotta rendelkezésünkre.
A kiadványt szerkesztette: a Kvadrum Építész Kft. Grafikai tervezés: Németh János. A melléklet anyagának összeállításához
nyújtott segítségéért köszönetet mondunk Csernyus Lőrincnek, Ambrus Lajosnak, Hús Zoltánnak, Blaskó Jánosnak, Makovecz
Imrének és Kálmán Istvánnak.A kiadvány a KVADRUM Építész Kft. és a Kós Károly Alapítvány támogatásával készült.

Balatonakarattya, nyaraló, 1992 – megépült
Pécs, zártkerti épület, 1993 – terv
Csenger, családi ház, 1993 – terv
Balatonakarattya, faház átalakítás, 1993 – megépült
Csíkszereda, családi ház, 1995 – megépült
Balatonalmádi, üdülő, 1996
Biatorbágy, családi ház, 1996 – megépült
Leányfalu, villa rekonstrukció, 1997 – megépült
Budajenő, családi ház, 1999 – megépült
Szentendre, Pismány, családi ház, 2000 – terv
Egyházashetye, családi ház bővítés,
2000 – megépült
Nyíregyháza, családi ház, 2000 – megépült
Leányfalu, tetőráépítés, 2001 – megépült
Leányfalu, családi ház, 2002 – megépült
Jászberény, családi ház, 2002 – megépült
Budapest, I. ker., ikerház, 2002 – megépült
Leányfalu, családi ház, 2002 – megépült
Üröm, présház átalakítás, 2002 – terv
Budapest, XII. ker., villaépület, 2003 – megépült
Érd, családi ház, 2003 – terv
Leányfalu, lakóház, 2003 – megépült
Leányfalu, családi lakóház, 2003 – megépült
Leányfalu, ház átalakítás, 2003-2004 – terv
Gödöllő, családi ház, 2004 – megépült
Székelyudvarhely, családi ház, 2006 – terv
Győrzámoly, családi ház, 2006 – terv
Gálosfa, családi ház külterületen, 2006 – terv
Zamárdi, nyaraló, 2006 – megépült
Verőcemaros, sorház, 2007 – megépült
Budapest, XII. ker., családi ház átalakítás,
2007 – épül
Budapest, XII. ker., kétlakásos ház,
2008 – épül

tervek – Pismány, családi ház, 2002
Ha tehette követte a „makoveczi elvet”: tömör, vastag lábazatot csinált,
mely szinte a földből nő ki, a tető elemelkedik a falaktól, olyan hatása van,
mintha éppen most ereszkedne alá.
Mindezeket erősítette a fentebb már
említett homlokzati faszerkezetekkel,
szerkezetként megjelenő díszítőelemekkel. Sok nagyobb munkájában jelenik meg a kör, mint alaprajzi fő szerkesztési elem, még nagyméretű családi házaknál is. Biztos vagyok benne
ezekben a körre szerkesztett épületekben a teljességre való törekvés mellett
valamiféle nagy „rend” utáni vágy is
kifejeződik, melyről sokszor beszélt
és oly sokszor maradt ki az életéből,
mind a munkájából, mind pedig a magánéletéből.
Az építész az épületek mellett az alkotási folyamatot nem hagyja az utókorra, talán nem is fontos csak nekünk,
a barátainak. Munkamódszerét sokszor
csodálattal vegyes rémülettel néztük.
Elképesztő mennyiségű skiccpauszt
tudott kitartóan, heteken keresztül „összefirkálni”. Kis, bélyeg nagyságú vázlatok születtek gondosan egymás mellé, melyek kétségtelenül azt mutatták,
hogy újra és újra átgondolja a tervezési
problémát, még egyszer és még egyszer
nekirugaszkodik, hogy valami tökéletes
szülessen, olyan amilyen még nem volt
– mely persze minden építész vágya. Ez
a tökéletességre való törekvés sokszor
okozott kínos határidőcsúszásokat. Sokszor láttuk, hogy a már eleve kissé sértődötten érkező megrendelők az egyetlen
valamirevaló alaprajzi vázlatkezdemény
láttán még dühösek is lesznek, azonban
a nem ritkán négy-öt órás megbeszélés
után kisimulva és teljesen elégetetten távoznak, hogy pont ilyen házat szerettek
volna. Tibor olyan szépen és szemléletesen mesélte el nekik az épület minden
zugát, hogy azonnal beleszerettek. Talán
ebből is látszik az a közhely, hogy a jó
épület először nem a papíron születik
meg, hanem az építész fejében.
Sajnos Tibor fejében még nagyon
sok ház volt, de ezek már sohasem
fognak megszületni.
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HEIL TIBOR HALÁLÁRA
Heil Tibor meghalt. Tibor azonos volt a világgal. Világosság és sötétség viharos együttléte volt. Része volt a megdicsőülés és kárhozat egyaránt. Ahol járt, az egyhangú középszerűségből vihar csapott fel, kovász volt, mások kenyere.
A hatvanas évek elejének, a levert forradalom utáni letargia idejének szülötte, s a nyolcvanas évek ifjúságának
erős, fiatal fája volt.
Ahogy a pusztító és rejtekező hatalom ellen önpusztításba kezd a nép, így rohant vesztébe Tibor is, így végzett
vele ez a világ, s mi nem tudtuk megvédeni.
Búcsúzunk attól az Embertől, aki nélkülözhetetlen. Isten veled, Tibor!
2008. november 25.

Makovecz Imre
Tibor !

A tervet leszállítottuk, rendben van minden. A megbízó elmondta, hogy mennyit kutatott utánad, látta egy XII.
kerületi házad és nyomozott, mert neki mindenképpen ettől a tervezőtől kellett egy épület. Várt Rád, bízott Benned
és Te a betegséggel küzdve is megcsináltad. Mindig ilyen voltál, kisugárzásod, egyéniséged hatott mindenkire.
Már a főiskolán is, ahol megismertünk, a félév végére csapat volt körülötted, barátok, akiket részben általad kezdett el
érdekelni az építészet. Motorja voltál a közösségnek, szerveztél bennünket. Azóta együtt voltunk a Makonában (ahová
sokunkat te szerveztél be), a közös cégünkben, a Kvadrumban (ahová te kis kitérővel csatlakoztál) és az életben.
Mindig szerveztél, küzdöttél, bíztál még az utolsó időkben is, de ezt a csatát nem lehetett megnyerni. Egy magyar népdallal búcsúzunk Tőled:
Ősz az idő hideg a tél, / Lehullik minden falevél, / De sok Anya azt felszedné, / Ha a fiát megmenthetné.
Hideg idők vannak télen, / Maradásom nincsen Nékem, / El kell menni (égi) katonának, / Itt kell hagyni a rózsámat.
Isten áldjon Tibor !
2008. november 28.
Balassa Endre, Bata Tibor, Jánosi János,
Robogány Andrea, Zsigmond Ágnes, Zsigmond László
Kvadrum Építész Kft
Búcsúztató
Sötét tónus, kavargó egymásba fulladó árnyékok, frissen felszántott földből kifordult eleven mélység, és mindezeken
áthatoló éles fény, szerelmes vonzalmakkal áthatott akarat.
Ezek voltak társaink a közelmúltig, amikor is ebbe a ragyogó televénybe beköltözött a rontás, a rákfene, és kiszolgáltatva a tudomány kezdetleges és kínzó kísérleteinek, elpusztult, és most itt állunk a nyitott sír előtt és el kell
temetnünk ezt az eleven életet.
Legyen átkozott ez a kor, mely a pénzen és a fegyveren kívül mást nem ismer, legyen átkozott ez a világ, mely egy
ilyen szellemi és testi televényt nem tud megtartani, védeni, éltetni, mint Heil Tibor.
Hogy és kinek számolunk el azzal, hogy nem tudtuk megtartani? Emberi kapcsolatai forrásként szolgáltak, és tűzként forrósították föl a manipuláltan tétova és langyos kapcsolatokat. Az ismerősökből így lettek testvérek körülötte.
Kérlek Tibor, valahogy intézd el, hogy itt maradj, hogy ne hagyj el bennünket, szükségünkben nélkülözhetetlen
vagy. Nem ígérek, nem ígérhetek, „szívünkben örökké élsz” hazugságokat. Azt azonban igen, hogy a helyedet nem
foglalhatja el senki és amit elkezdtél, de befejezni már nem volt időd, azt befejezzük.
Isten áldja meg utadat. Hiszek üdvözülésedben.
2008. december havának 11. napján

Makovecz Imre
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