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A Kecske utcai épület különleges 
hangulatú. A ház legkülönbözőbb 
pontjain faragott kövek, régi épület-
maradványok láthatók, rendkívül 
harmonikusan illeszkedve az „össz-
képbe”. Hogyan kerültek oda? A kert is 
bensőséges, hogyan született ?

A Kecske utcai irodaházat mint terve-
ző Makovecz Imre jegyzi, de a munká-
ban minden bent lakó építésztársaság 
részt vett, magát az építést pedig egy 
általuk sokszor foglalkoztatott vállal-
kozás, a Bau-System végezte. Turi 
Attila, Csernyus Lőrinc, Siklósi Jó zsef 
voltak a legaktívabbak.

Sokáig hátráltatta az építkezést az 
udvar közepén talált kis ókori temető, 
amit végül is „megkutattak”, de szeren-
csére nem találtak olyan jelentősnek, 
hogy azt továbbfejlesszék. Így kerül-
tünk kapcsolatba a régészekkel, akik 
elmesélték, hogy mi minden van még 
a kerületben. Többek között a műem-
lék-kövek temetője (…) Aquincumban. 
Kiderült, hogy egy múzeumi alapít-
ványba kell csak befizetni egy kevés 
pénzt, és el lehet hozni ezeket a köve-
ket, amelyek (…) mint felhasználha-
tatlan maradékok kerültek oda. Élet-
koruk több száz év is lehet. Elmentek, 
kiválogatták, ideszállították őket és 
elkezdték beépíteni a házba. Van be-
lőlük a homlokzatban, a lépcsők mel-
lett, a kertben. Némelyik (…) mintha 
öröktől fogva ott lenne, sokan csodál-
koznak is, ha mondjuk, hogy a házat 
1996-ban avattuk fel. Ebben is a hagyo-
mánytisztelet, az építész tisztelgése 
van jelen, aki elődeinek és a kőfara-
góknak állít emléket ezzel a gesztussal.

A díszterem plafonja az igazi csoda. 
Makovecz ötlete volt és ő harcolt érte. 
Először a tojás alakú égbolt ….. Ki 
fogja megépíteni és hogyan ? Lakiék, 
a gipszmesterek voltak az áldozatok. 
A plafonból kilógó betonvasakra van 
felfüggesztve a tojás, úgy, hogy aztán 
a gipsz napokig tartó, kis rétegekben 
történő felhordással, minden zsaluzás 
nélkül került a helyére. Vízzel együtt 
hat tonna lehetett, amikor elkészült. 
Egy-két hétig pihent, de az állványt 
nem bontottuk ki alóla, mert jött a 
kifestés. Nagy harc volt, mert Eigel 
István ugyan megrajzolta papíron a 
csillagtérképet, de azt mondta, hogy 
nem lehet kifesteni, csak több hónap 
alatt. Micsoda? Egy hét van rá, mond-
ta Imre, ezért nem fogunk újra állvá-
nyozni. És akkor összeszedték magu-
kat a Kossuth-díjasok: Eigel István, 
Fóth Ernő, Gyulai Líviusz, Patay László 
és Makovecz Anna meg egy-két be-
ugró. István szénnel előrajzolta a fe-
héren hagyandó részeket, magát az 
ábrát a többiek pedig nekiálltak az 
inasmunkának, kékkel töltötték ki az 
eget. Végül a csillagokat Pista aranyoz-
ta be. (…) egyszer csak elkészült a mű. 
Ekkor megjelent Jankovics Marcell és 
felnézett az égre és kiderítette, hogy 
minden pont fordítva van, mint a va-
lóságban. Nem csoda, mert Pista nem 
emelte a feje fölé az ábrát, hanem az 
asztalról rajzolta fel. (…) Alatta a föl-
dön ellipszis alakú tölgyfaasztal áll, 
közepén kör alakú rézlemezzel, ami a 
napot szemlélteti. Ezt az asztalt Mezei 
Gábor csakis ide rajzolta. De sok szép 
délutánt, estét töltöttünk már körülöt-
te és a kék ég alatt!

A kert a lehető legtermészetesebb 
növényzetet, errefelé honos cserjéket, 
fákat, aljnövényzetet tartalmaz. A leg-
nagyobb fa a szomszédtól áthullott 
dióból fejlődhetett ki, nem ültette 
senki. (…) A tölgyfát Imre hatvanadik 
születésnapjára ültették a tanítványok, 
a többi Herczeg Ágnes és munkatársai 
elgondolása szerint került a földbe. 
Egy jó darabig volt egy érdekes, fűzfa-
vesszőkből font építmény is a kertben, 
egy pergola, amit befutott a vadszőlő, 
de végül ki kellett szednünk, mert el-
korhadt a földben lévő része és dőlni 
kezdett. Mostanság már egy kicsit túl 
is burjánzott ott az élővilág. Imre na-
gyon sokáig óvta ezt a zabolátlanságot, 
de aztán rábeszéltem, és az idén jól 
megritkítottam. Még lehet folytatni.

Mi az a szeretetvendégség?

Ezt a szót az evangélikus közösségek 
használják, méghozzá arra, hogy bib-
liaóra, egy egyházi ünnep, esetleg 
temetés után a közösségi térben az 
otthonról hozott élelmet, italt közösen 
fogyasztják el. Nagyon megörültem, 
amikor először hallottam, de főleg, 
amikor láttam, hogy már a táblára való 
kiírás is milyen természetes izgalmat, 
készülődést vált ki a siófoki közösség-
ben. Minálunk is megpróbáltam be-
vezetni, mert bizony voltak idők, mikor 
pogácsára sem tellett. Ilyenkor zsíros 
kenyeret kínáltunk. Elterjedt, hogy 
bort, kávét, teát, száraz süteményt 
mindig lehet hozni, de amikor egy-
szer-egyszer az évadzáróra nem jutott 
aprópénz sem, akkor meghirdettük a 
szeretetvendégséget. Nem mondom, 
hogy mindig sikerrel, hogy mindig 
elég élelem gyűlt össze, de volt egy 
pénzgyűjtő doboz is, és amikor láttuk, 
hogy mennyien vagyunk, és mennyi 
van az asztalon, akkor kiszaladtunk a 
boltba és kipótoltuk a mennyiséget. 
Csináltunk körözöttet, salátákat, vet-
tünk szalonnát, kenyeret, uborkát és 
már készen is állt a szeretetvendégség. 
Ma már az évadzárókra az italon kívül 
gyümölcsöt, süteményeket, salátát, 
kolbászt, savanyút is szoktak hozni a 
tagok és vendégek.

Mértékadó közösség

Interjú Kováts Flóriánnal



114 115

A Kecske utcai épület különleges 
hangulatú. A ház legkülönbözőbb 
pontjain faragott kövek, régi épület-
maradványok láthatók, rendkívül 
harmonikusan illeszkedve az „össz-
képbe”. Hogyan kerültek oda? A kert is 
bensőséges, hogyan született ?

A Kecske utcai irodaházat mint terve-
ző Makovecz Imre jegyzi, de a munká-
ban minden bent lakó építésztársaság 
részt vett, magát az építést pedig egy 
általuk sokszor foglalkoztatott vállal-
kozás, a Bau-System végezte. Turi 
Attila, Csernyus Lőrinc, Siklósi Jó zsef 
voltak a legaktívabbak.

Sokáig hátráltatta az építkezést az 
udvar közepén talált kis ókori temető, 
amit végül is „megkutattak”, de szeren-
csére nem találtak olyan jelentősnek, 
hogy azt továbbfejlesszék. Így kerül-
tünk kapcsolatba a régészekkel, akik 
elmesélték, hogy mi minden van még 
a kerületben. Többek között a műem-
lék-kövek temetője (…) Aquincumban. 
Kiderült, hogy egy múzeumi alapít-
ványba kell csak befizetni egy kevés 
pénzt, és el lehet hozni ezeket a köve-
ket, amelyek (…) mint felhasználha-
tatlan maradékok kerültek oda. Élet-
koruk több száz év is lehet. Elmentek, 
kiválogatták, ideszállították őket és 
elkezdték beépíteni a házba. Van be-
lőlük a homlokzatban, a lépcsők mel-
lett, a kertben. Némelyik (…) mintha 
öröktől fogva ott lenne, sokan csodál-
koznak is, ha mondjuk, hogy a házat 
1996-ban avattuk fel. Ebben is a hagyo-
mánytisztelet, az építész tisztelgése 
van jelen, aki elődeinek és a kőfara-
góknak állít emléket ezzel a gesztussal.

A díszterem plafonja az igazi csoda. 
Makovecz ötlete volt és ő harcolt érte. 
Először a tojás alakú égbolt ….. Ki 
fogja megépíteni és hogyan ? Lakiék, 
a gipszmesterek voltak az áldozatok. 
A plafonból kilógó betonvasakra van 
felfüggesztve a tojás, úgy, hogy aztán 
a gipsz napokig tartó, kis rétegekben 
történő felhordással, minden zsaluzás 
nélkül került a helyére. Vízzel együtt 
hat tonna lehetett, amikor elkészült. 
Egy-két hétig pihent, de az állványt 
nem bontottuk ki alóla, mert jött a 
kifestés. Nagy harc volt, mert Eigel 
István ugyan megrajzolta papíron a 
csillagtérképet, de azt mondta, hogy 
nem lehet kifesteni, csak több hónap 
alatt. Micsoda? Egy hét van rá, mond-
ta Imre, ezért nem fogunk újra állvá-
nyozni. És akkor összeszedték magu-
kat a Kossuth-díjasok: Eigel István, 
Fóth Ernő, Gyulai Líviusz, Patay László 
és Makovecz Anna meg egy-két be-
ugró. István szénnel előrajzolta a fe-
héren hagyandó részeket, magát az 
ábrát a többiek pedig nekiálltak az 
inasmunkának, kékkel töltötték ki az 
eget. Végül a csillagokat Pista aranyoz-
ta be. (…) egyszer csak elkészült a mű. 
Ekkor megjelent Jankovics Marcell és 
felnézett az égre és kiderítette, hogy 
minden pont fordítva van, mint a va-
lóságban. Nem csoda, mert Pista nem 
emelte a feje fölé az ábrát, hanem az 
asztalról rajzolta fel. (…) Alatta a föl-
dön ellipszis alakú tölgyfaasztal áll, 
közepén kör alakú rézlemezzel, ami a 
napot szemlélteti. Ezt az asztalt Mezei 
Gábor csakis ide rajzolta. De sok szép 
délutánt, estét töltöttünk már körülöt-
te és a kék ég alatt!

A kert a lehető legtermészetesebb 
növényzetet, errefelé honos cserjéket, 
fákat, aljnövényzetet tartalmaz. A leg-
nagyobb fa a szomszédtól áthullott 
dióból fejlődhetett ki, nem ültette 
senki. (…) A tölgyfát Imre hatvanadik 
születésnapjára ültették a tanítványok, 
a többi Herczeg Ágnes és munkatársai 
elgondolása szerint került a földbe. 
Egy jó darabig volt egy érdekes, fűzfa-
vesszőkből font építmény is a kertben, 
egy pergola, amit befutott a vadszőlő, 
de végül ki kellett szednünk, mert el-
korhadt a földben lévő része és dőlni 
kezdett. Mostanság már egy kicsit túl 
is burjánzott ott az élővilág. Imre na-
gyon sokáig óvta ezt a zabolátlanságot, 
de aztán rábeszéltem, és az idén jól 
megritkítottam. Még lehet folytatni.

Mi az a szeretetvendégség?

Ezt a szót az evangélikus közösségek 
használják, méghozzá arra, hogy bib-
liaóra, egy egyházi ünnep, esetleg 
temetés után a közösségi térben az 
otthonról hozott élelmet, italt közösen 
fogyasztják el. Nagyon megörültem, 
amikor először hallottam, de főleg, 
amikor láttam, hogy már a táblára való 
kiírás is milyen természetes izgalmat, 
készülődést vált ki a siófoki közösség-
ben. Minálunk is megpróbáltam be-
vezetni, mert bizony voltak idők, mikor 
pogácsára sem tellett. Ilyenkor zsíros 
kenyeret kínáltunk. Elterjedt, hogy 
bort, kávét, teát, száraz süteményt 
mindig lehet hozni, de amikor egy-
szer-egyszer az évadzáróra nem jutott 
aprópénz sem, akkor meghirdettük a 
szeretetvendégséget. Nem mondom, 
hogy mindig sikerrel, hogy mindig 
elég élelem gyűlt össze, de volt egy 
pénzgyűjtő doboz is, és amikor láttuk, 
hogy mennyien vagyunk, és mennyi 
van az asztalon, akkor kiszaladtunk a 
boltba és kipótoltuk a mennyiséget. 
Csináltunk körözöttet, salátákat, vet-
tünk szalonnát, kenyeret, uborkát és 
már készen is állt a szeretetvendégség. 
Ma már az évadzárókra az italon kívül 
gyümölcsöt, süteményeket, salátát, 
kolbászt, savanyút is szoktak hozni a 
tagok és vendégek.

Mértékadó közösség

Interjú Kováts Flóriánnal



116 117

4 • külföldi kapcsolatok

M
ol

ná
r J

en
ő 

és
 P

et
er

 R
ix

, L
üb

ec
k,

 19
89



116 117

4 • külföldi kapcsolatok

M
ol

ná
r J

en
ő 

és
 P

et
er

 R
ix

, L
üb

ec
k,

 19
89




