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Irigylésre méltó, átfogó életművet tudhat 
maga mögött, ráadásul Várlaki Erzsébet 
után ön töltötte a legtöbb időt 
Makovecz Imre mellett. Milyen 
indíttatásból választotta ezt a pályát, 
és hogyan került a Mester mellé?

Mindig is építésznek készültem, bár volt 
egy rövid idő, amikor keramikus szerettem 
volna lenni. Nagy hatással voltak rám Ko-
vács Margit kerámiái, amelyeket Szombat-
helyen, a szomszéd házban lévő iparmű-
vészeti boltban csodáltam meg rendsze-
resen. Az építészet azonban mindig is 
vonzott, noha építész nem volt a családban.  
A nyolcadik osztály elvégzése után apám 
javaslatára, aki jogászként maga is Pécsen 
végzett, a Pollack Mihály Építőipari Techni-
kumba iratkoztam be. Már az első pillanat-
ban mély benyomást tett rám a város, máig 
emlékszem, ahogy állok a dzsámi előtt, és 
azon tűnődöm, a helyiek vajon hogyan élik 
meg nap mint nap ezt a csodát. A techni-
kumban – amelyhez hasonló intézmény 
csak négy helyen volt az országban – rend-
kívül magas színvonalon folyt az oktatás, a 
szakmai tantárgyakat egyetemi tanköny-
vekből tanultuk. Kiváló, festőművész-mű-
vészettörténész végzettségű igazgatónk, 
Debitzky István irányította rá érdeklődésün-
ket a népi építészetre. Az iskola országjáró 
kirándulásokat szervezett, hogy a tanulók 
megismerjék a főbb nevezetességeket. Egy 
ilyen kirándulás alkalmával utaztunk Szek-
szárdra, amikor egy osztálytársam felhívta 
figyelmünket egy fantasztikus épü letre, 
Makovecz Sió csárdájára. Nagy ha tással volt 
rám, mert a kockaépítészet világából kitör-
ve számomra az igazi építészetet képvisel-
te. A technikum elvégzése után a Budapes-
ti Műszaki Egyetemre jelent keztem, ahon-
nan – mondván, akinek szak képzettsége 

van, ne vegye el a helyet a gimnazistáktól 
– helyhiány miatt kétszer is elutasítottak. A 
második sikertelen próbálkozást követően 
elfogadtam felvételemet a Felsőfokú Épí-
tőipari Technikumba, az ak kor induló vá-
rosgazdasági szakra. Tanáraim közül ki-
emelném Láng Tivadart, aki városépítésze-
tet tanított, és Pogány Frigyes tanítványa-
ként olyan szuggesztív előadásokat tartott, 
hogy ha Makovecz Imre épí tészete nem 
hat olyan erővel rám, akkor valószínűleg 
várostervező lettem volna. Bár nem tudott 
sok diaképet vetíteni, mégis úgy mesélt 
nekünk a történelmi városokról, hogy 
szinte magunk előtt láttuk, mi is bejártuk 
őket. Az intézményből közben meg alakult 
a későbbi Ybl Miklós Építőipari Mű szaki 
Főiskola, ahol a harmadik tanévet követően 
megkaptam a diplomámat. Még a techni-
kum elvégzése után egy évig a Vasitervnél 
dolgoztam Szombathelyen. Itt még klasz-
szikus felállásban folyt a munka: a tervező 
megtervezte az adott épületet, a szerkesz-
tő ceruzával felszerkesztette azt az utolsó 
csomópontig, a műszaki rajzoló pedig 
tus sal átrajzolta. Negyvenen ültünk az egy-
terű irodában, reggel fél nyolctól délután 
négyig ki sem lehetett lépni a házból. Ez a 
bezártság olyan rossz hatással volt rám, 
hogy a főiskola után nem akartam ismét 
tervezőirodában dolgozni. Kivitelező nek 
sem akartam menni, hiszen egy húszéves 
lányt megesznek a terepen. Így, jobb ötlet 
híján, a XV. kerületi tanácsnál helyezked-
tem el előadóként. Ekkor épült az újpalotai 
lakótelep, amelynek építési és használat-
bavételi engedélyeit kellett elkészíteni. A 
helyszíni szemlék során egyebet sem hal-
lottam, csak a tervek szapulását, miközben 
azokat Callmeyer Ferenc jegyezte, aki ről 
tudtam, hogy nagyon jó építész – így ez a 
bürokratikus munka sem nyerte el a tet-

szésemet. Amikor a főiskolára beiratkoztam, 
rögtön elmentem nővéremmel a Műegye-
temre, hogy az átvétel lehetőségeiről ér-
deklődjek. Itt azt mondták, hogy felvételi 
nélkül átvesznek, ha az első tanév végén 
négyes átlagot érek el. Egy év múlva ott 
álltam a 4,3-as bizonyítványommal, de 
ekkor az átvételt csak a főiskola harmadik 
évét követően biztosították volna, ameny-
nyiben nem védem meg a diplomámat, 
így inkább maradtam a főiskolán. A diplo-
mát követően újra jelentkeztem, de akkor 
már estire. A különbözeti vizsgák abszolvá-
lásával végre bekerültem az egyetemre, 
harmadik évfolyamra. Ezzel párhuzamosan 
visszamentem egy tervezőirodába dolgoz-
ni. Természetesen Makovecz Imréhez sze-
rettem volna kerülni, de ő akkor készült 
átmenni a Buvátiba, így tanácsára Vadász 
Györgyhöz jelentkeztem, ahová fel is vettek. 
Jó munkáink voltak, többek között a Gellért 
fürdő rekonstrukciója, három hó nap eltel-
tével azonban követtem Mako vecz Imrét 
a Vátiba. Műtermében a napi munka köz-
ben is intenzív szellemi életben lehetett 
részem. Abban az időben a közelmúlt és a 
jelenkori építészet egyes irányzatainak 
megismerésére csak korlátozottan nyílt 
lehetőség, itt azonban Gerle János, aki eb-
ben az időben mesteriskolásként dolgo-
zott Imre mellett, angol, német és fran cia 
nyelven megszerzett tudását osztotta meg 
velünk nap mint nap. Makovecz Imre ma-
gán-mesteriskolát is szervezett, ahol ön-
képzőkör jelleggel tartottunk előadásokat 
Cordier táblázata szerint, amely a 19. század 
végétől szedte rendszerbe a különböző 
művészeti, építészeti irányokat, azok egy-
másra gyakorolt hatásait. Ennek mintájára 
tanulmányoztuk a 20. századi magyar 
építészetet, itt hallottam először a japán 
metabolizmusról is, ami nagymértékben 
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tágította világlátásomat. Három évig dol-
gozhattam Imre műtermében, amely 
1978-ban sajnos felbomlott, ő pedig a Pilisi 
Parkerdőhöz került. Ezt követően még fél 
évig a Vátiban maradtam a műemléki 
osztályon Dragonits Tamás mellett, akitől 
önálló munkát is kaptam. Egyik évfolyam-
társam hívására mentem a Közti színház-
tervezési osztályára, ahol Siklós Mária 
újonnan alakult műtermébe kerültem. Itt 
éjjel-nappal folyt a kiviteli tervek gyártása, 
nagyon sok színháztervezési munkánk volt. 
Tíz évet töltöttem el itt, két év szünettel. 
Ekkor született a nagyobbik fiam, közben 
pedig építkeztünk. Amikor ezt nagyjából 
befejeztük, ismét jelentkeztem Makovecz 
Imréhez, aki ekkor már a Rumbach Sebes-
tyén utcai Makona kisszövetkezetet vezet-
te. Ettől kezdve egészen 2011-ig dolgozhat-
tam vele. Időközben az óriásira nőtt kisszö-
vetkezet kisebb, önálló kft.-kre oszlott. Én 
Kravár Ágnessel, Szentesi Anikóval és Nagy 
Ervinnel készültem egy csoportba, de Imre 
úgy döntött, maradjak mellette. 2009-ben 
ismét úgy látta, túlnőtte magát az iroda, 
ezért külön cégekre osztódtunk, mellette 
pedig már csak Várlaki Erzsébet és a min-
denkori vándorok dolgoztak tovább. Ekkor 

fér jemmel dolgoztam tovább a Geva Bt.-
ben. Imre halálát követően 2012-ben fia, 
Makovecz Benjamin hívására mentem vissza 
a Makonába, ahol azóta is dolgozom. Na-
gyon örültem a lehetőségnek, hiszen más 
úgy dolgozni valahol, hogy hívják, és más 
úgy, hogy ottragad az ember. 

Hihetetlen kitartás jellemezte Imre pályájá-
nak kezdeti időszakát. A szocialista 
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oktatáspolitikának köszönhetően számta-
lanszor végigtanulta  a szakmát, mégsem 
hagyta magát letéríteni az útról. Mennyivel 
egyszerűbb volt annak, aki a gimnázium 
után öt évvel csak kisétált az egyetemről!

Visszanézve jobb lett volna, ha a techni-
kumban nem a téglakötéseket gyakorlom, 
hanem gimnáziumba megyek alapművelt-
séget és nyelveket tanulni. Rendkívül zavart, 
hogy a csoporttársaim jobbnál jobb gim-
náziumokból jöttek, ezért inkább az ő tan-
könyveiket forgattam, amíg ők a szakma 
alapjaival ismerkedtek. Nehezen viseltem, 
hogy helyhiány miatt elutasítottak az egye-
temről, a főiskolai diplomát követően pe-
dig egy évig nagyon kemény válságban 
voltam, hogy hogyan, merre tovább. Meg 
kellett érlelődnie bennem a gondolatnak, 
hogy csak tervezéssel szeretnék foglalkoz-
ni. Így visszanézve lehet, hogy egyenesnek 
látszik az út, amit megtettem, de valójában 
sok kanyar volt benne. Ami az egyetemi 
éveimet illeti, két nevet feltétlenül megem-
lítenék: Cs. Tompos Erzsébetét, akinek épí-
tészettörténeti előadásai magával ragadták 

az embert, és Török Ferencét, aki nemcsak 
tehetséges építész, hanem kiváló tanár 
lévén, finom intelligenciával engedte ki-
bontakozni legmerészebb elképzelésein-
ket a tervezési feladatok során.

Milyen emlékeket őriz a nagy tervezőiro-
dákról? A jelentősebb egykori műtermek 
általánosan ismertek, de felépítésükről, 
a tervezési folyamatról, szervezeti működé-
sükről nagyon keveset tudunk.

A Közti egy kicsit túlszervezett állami terve-
zőiroda volt. Téma szerint − például színház- 
vagy kórházépítészet − alakultak műter-
mek. Külön iroda intézte a szerződéseket, 
a feladatokat pedig előre kiosztották a ki-
választott rangidős építésznek, akinek a 
keze alá a munka nagyságához mérten 
fölülről jelöltek ki megfelelő számú terve-
zőtársat. Lehetett tudni, hogy ha valakit 
megbíztak egy adott volumenű feladattal, 
akkor azért később nagy valószínűséggel 
Ybl-díjat fog kapni. Ez volt az első olyan 
iroda, ahol nem volt se szerkesztő, se mű-
szaki rajzoló, csak építészmérnökök, és 
abból is a legjavát válogatták ki az egye-

temről. Még a tervezés megkezdése előtt 
fel kellett mérni a munkára fordítandó na-
pok számát, onnan visszaszámolva pedig 
az egyharmadán belül az igazgatótanács 
elé kellett vinni a tervet. Itt építészetileg 
bírálták, majd a főmérnöki tanácson épület-
szerkezettani és épületfizikai szempontból 
vizsgálták a munkát. A határidőkkel fél 
napot se lehetett késni, az teljes prémium-
megvonással járt volna. A tervet már né-
hány nappal előtte le kellett adni a doku-
mentációs osztálynak, amely összeállította 
a dokumentációt. Egy példány a meóra 
került, ahol átvizsgálták a tervet, és utólag 
leosztályozták. A legkülönlegesebb, leg-
több embert mozgósító feladat annak 
idején a Budapesti Sportcsarnok tervezése 
volt. Orosz típustervekre alapult a tervezés, 
negyvenen dolgoztunk rajta. Az egész iro-
dát átszervezték, kötelező túlórát rendeltek 
el. Mindennap fél kilenctől este fél nyolcig 
dolgoztunk, és az irodavezető napjában 
kétszer ellenőrizte, ki mit rajzolt, és értékel-
te a teljesítményt. Emlékszem, kétségbe 
voltam esve, hogy ha egész idő alatt azon 
dolgoztam, hogy 50 centivel arrébb rak jam 
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az előző nap berajzolt oszlopokat, akkor 
vajon hányast ér az aznapi munkám…

A túlszabályozottság miatt nem volt 
nagyon merev ez a rendszer?

A rendnek mindig van előnye: az ember 
kiegyensúlyozottabb, ha szervezetten ha-
ladnak a dolgok. Tulajdonképpen itt meg-
voltak a tárgyi és a személyi feltételei annak, 
hogy jól mehessen a munka. Minden ter-
vezési feladatnak volt egy felelős tervezője, 
aki a tényleges tervezési részért felelt, és 
egy létesítményfelelőse, aki a tervező vál-
láról levéve a terhet, koordinálta a munkát, 
és egyeztetett a hatóságokkal és a társter-
vezőkkel. Ugyanakkor kemény hierarchia 
uralkodott: mindig csak a legidősebb kol-
léga tervezhetett. Harmincöt évesen kap-
tam az első önálló munkámat, a Déryné 
Színház Asbóth utcai stúdiószínházát. Az 
iroda főépítésze Jánossy György volt, aki 
igazi mesterként, nemegyszer az asztalunk-
hoz leülve beszélgetett velünk, kezdő épí-
tészekkel. Amikor úgy tűnt, hogy át tudok 
menni Makovecz műtermébe, nagyon 
saj nálkoztak a személyzetisek, mert már 
ép pen kaptam volna egy óvodatervezést. 
Ekkor harminchét éves voltam. Összessé-
gében egyébként szép munkákban vet-
tem részt, például az Operaház, a Nemzeti 
Múzeum, vagy a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház rekonstrukciójában, ez utób-
bi kettőnél Siklós Mária mellett mint társ-
tervező.

Eddigi pályája során belekóstolt a műem-
lékvédelembe, a várostervezésbe, dolgozha-
tott a Mester mellett, majd önállóan. 
A családi házakon túl a középületek 
tervezésének szinte valamennyi ágában 
közreműködött – színház, tornacsarnok, 
egészségház, közhivatalok háza, uszoda, 
gyógyfürdő stb. –, míg ma már egy építész 

örülhet, ha pályája során egy-két nagyobb 
feladattal vagy részfeladattal megbízzák. 
Igaz, a Vándoriskolában kivételezett 
helyzetben vannak a fiatalok e tekintetben is.

Érdekes, hogy ezt mi annak idején más-
hogy éltük meg. A háború után a mi mes-
tereink korosztályának rengeteg tervezési 
feladat jutott. Amikor mi is színre léptünk, 
akkor ők még javában aktívak voltak, és szó 
sem volt arról, hogy igyekeznének átadni 
a helyüket. A Köztiben azt tapasztaltam, 
hogy az ember bizony még harminc év 
fö lött is szerkesztőként dolgozhat. Amikor 
átkerültem a Makonába, láttam, hogy a 
nálam jóval fiatalabbak már önálló mun-
kákat csinálhatnak. Ezek a fiatalok – kétség 
nem fér hozzá – rendkívül tehetségesek és 
rátermettek voltak, de a tervezőintézetek-
ben elsajátítható tervfeldolgozási rutin 
hiányzott belőlük. A feldolgozások szigorú 
ütemezése, a zsűrizések, számonkérések 

ezeken a helyeken általánosak voltak, míg 
Imrénél a bizalom alapján készültek, és men-
tek ki a tervek. Makovecz Imre hihetetlen 
eleganciával irányított bennünket, szelle-
mi alapot biztosítva a tervezéshez. A mai 
napig csodálom, hogy olyan bizalommal 
viseltetett a fiatalok iránt: mindenkinek 
megadta a lehetőséget az önálló tervezésre.

Annak az építésznek, aki nem vesz részt egy 
nagyobb kiviteli terv feldolgozásában, 
pótolhatatlan hiányosságokkal kell később 
szembenéznie. Manapság a pályázatok 
többsége a fióknak készül, felelősség nélkül 

– a kidolgozás minőségénél csak a jellemre 
lehet hagyatkozni. A számítógép önkényes 
dolgairól nem is beszélve.

A kiviteli terv feldolgozása része a szakma 
elsajátításának, az építészeti megoldások 
kibontását, a szerkezeti csomópontok meg-
oldását és a társtervezőkkel való közös 
munkát tanulni kell, melyhez kevés az egye-
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oktatáspolitikának köszönhetően számta-
lanszor végigtanulta  a szakmát, mégsem 
hagyta magát letéríteni az útról. Mennyivel 
egyszerűbb volt annak, aki a gimnázium 
után öt évvel csak kisétált az egyetemről!

Visszanézve jobb lett volna, ha a techni-
kumban nem a téglakötéseket gyakorlom, 
hanem gimnáziumba megyek alapművelt-
séget és nyelveket tanulni. Rendkívül zavart, 
hogy a csoporttársaim jobbnál jobb gim-
náziumokból jöttek, ezért inkább az ő tan-
könyveiket forgattam, amíg ők a szakma 
alapjaival ismerkedtek. Nehezen viseltem, 
hogy helyhiány miatt elutasítottak az egye-
temről, a főiskolai diplomát követően pe-
dig egy évig nagyon kemény válságban 
voltam, hogy hogyan, merre tovább. Meg 
kellett érlelődnie bennem a gondolatnak, 
hogy csak tervezéssel szeretnék foglalkoz-
ni. Így visszanézve lehet, hogy egyenesnek 
látszik az út, amit megtettem, de valójában 
sok kanyar volt benne. Ami az egyetemi 
éveimet illeti, két nevet feltétlenül megem-
lítenék: Cs. Tompos Erzsébetét, akinek épí-
tészettörténeti előadásai magával ragadták 

az embert, és Török Ferencét, aki nemcsak 
tehetséges építész, hanem kiváló tanár 
lévén, finom intelligenciával engedte ki-
bontakozni legmerészebb elképzelésein-
ket a tervezési feladatok során.
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választott rangidős építésznek, akinek a 
keze alá a munka nagyságához mérten 
fölülről jelöltek ki megfelelő számú terve-
zőtársat. Lehetett tudni, hogy ha valakit 
megbíztak egy adott volumenű feladattal, 
akkor azért később nagy valószínűséggel 
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volt. Orosz típustervekre alapult a tervezés, 
negyvenen dolgoztunk rajta. Az egész iro-
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Ha a Közti munkarendjéből veszem a ha-
sonlatot, akkor Imre volt a tervező, én meg 
igyekeztem mellette valamennyire létesít-
ményfelelősként közreműködni. Várlaki 
Erzsébettel mint nagy tudású, alapos szer-
kesztővel kiválóan lehetett együtt dolgoz-
ni, a metszeteket szinte művészi szinten 
készítette el. Azon munkálkodtunk, hogy 
az alaprajzon minden a helyére kerüljön, 
ne lássa kárát a forma a funkciónak, hanem 
a megfelelő szinten szimbiózisban legye-
nek. A Vándoriskolával kapcsolatban már 
a kezdetekkor úgy láttam, hogy az a féléves 
intervallum, amit egy mesternél eltölt va-
laki, nagyon kevés, főleg nagy munkák 
esetén. Az első egy-két hónap a kölcsönös 
megismerés ideje, látnunk kell, kinek mi az 
erőssége, gyöngéje, mi az, amiben fejlőd-
nie kell. Ezért már akkor is úgy gondoltam, 
hogy vándorépítészként legalább egy évet 
kell eltölteni egy irodában. A Vándoriskola 
rendszerében is tettenérhető Makovecz 
zsenialitása. Nemcsak a vándorok tanulnak 
ugyanis, de mi is, szinte fölfrissítik az ember 
tudását, rálátását a dolgokra, ezért én min-
dig is örültem a közös munkáknak.

Makovecz Imre elvárásként tűzte tanítvá-
nyai elé, hogy ne csináljanak Makovecz-há-
zat. Mellette dolgozni  a formakészséget, 
fantáziát fejlesztő, rendkívüli adomány volt. 
Ön, aki megtalálta saját útját, hogy látja: 
ebben a helyzetben könnyebb vagy 
nehezebb volt rálelnie egyéni stílusára?

Amikor az ember a saját útját keresi, hihe-
tetlen nagy bizonytalanságot élhet át. El-
indultam a tervezéssel, eljutottam egy da-
rabig, aztán félredobtam az egészet, és 
újrakezdtem, egy másik irányba haladva. 
Látom, hogy mit csinálsz: elkezdesz rajzol-
ni, és akkor ráütsz a kezedre, majd újat kez-
desz. Ne csináld ezt – jegyezte meg egyszer 
Imre. Ha nincs rám hatással, akkor miért 
vagyok itt, ha meg nagy hatással van rám, 
akkor meg nyilván nem azon az úton fogok 
menni, amelyet egyedül járnék.

Nagyon kevesen vannak itt a Kecske 
utcában és szélesebb körben is, akik így 
tudnak rajzolni. Honnan ered a rajz szerete-
te? Hol, hogyan csiszolta rajztudását?

Hatodik osztályosként rajongtam Kovács 
Margit keramikus munkáiért. Testvéremmel 
a messzi bányából cipeltük haza az agya-

got, amiből igyekeztem mindenfélét csi-
nálni, köztük kis Kovács Margit-szobrokat. 
Szombathelyen nem volt lehetőség kera-
mikus mellett tanulni, így apám elvitt Jaksa 
István festőművész rajziskolájába. Jaksa, 
akivel apám baráti viszonyt ápolt, elismert 
nagybányai festő volt, és mellesleg kiváló-
an hegedült. Nagyon szívesen emlékszem 
vissza az ott eltöltött időre. Hozzám az ak-
varellel szemben az olajfestés állt közelebb, 
egyszerű, tiszta vonalaival. Amikor a tech-
nikumba kerültem, ez a képzés megsza-
kadt, az ott oktatott szabadkézi rajz pedig 
sajnos nem lépte túl egy általános iskolai 
önképzőkör színvonalát. De nemcsak a 
rajzot, hanem a belsőépítészetet is hiányol-
tam a tanulmányaim során, sőt, utóbbit 
még az egyetemen is teljesen külön kezel-
ték az építészettől, mondván, hogy az az 
iparművészek feladata.

Tervezett belsőépítészetet? 

Sajnos nem. De régebben lehetett a csalá-
di házakhoz kertet tervezni, azokat meg-
csináltam, nagyon szeretem a növényeket.

Mi a véleménye a mai építészetről?

Sokszor azt látom, hogy az alapgondolat a 
megvalósultnál sokkal jobb épületet rejtett. 
Egyértelmű, hogy nem lehet ma ugyanazt 
felépíteni, mint száz éve, de a kortárs nem 
lehet egyenlő a provokatívval. Hiányolom 
a mai építészetből, hogy a város szövetébe 
gyakran egyáltalán nem akar beleépülni, 
hanem tudatosan konfrontálódik, holott a 
harmóniára kellene törekednünk. Ráadásul 
erős színvonalbeli különbség is érződik a 
régi és a kortárs alkotások között. 

Manapság egy építész nem elég bátor, 
ha nem csinál valami polgárpukkasztót. 
A szerény illeszkedés nem korszerű. 
Ma egyszerűen nem divat viselkedni. Az 
építész egyetemi oktatásban gyakran esik 
szó a hely szelleméről, a diplomán, 
vagy a való életben született tervek viszont 
legtöbbször éppen hogy gyógyít hatatlan 
sebeket ejtenek a szövetben.  

A tervezés során először összegyűjt az em-
ber minden információt, benyomást, lehe-
tőséget, görgeti, akár egy nagy hógolyót, 
majd abból lassan, nagyon lassan kibonta-
kozik, hogy mit is lehet ezzel kezdeni. Meg 
kell idézni a hely szellemét, és tudni kell, 

Családi ház, Eger, 2005 (fotó: Gerencsér Judit)
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temen elsajátított tudás. A számítógépes 
rajzolás ma már nem nélkülözhető, de nem 
helyettesíti a tervezést, amely szabadkézzel, 
skicceken kell hogy történjék. Nem véletle-
nül mondta Imre, hogy a számítógéphez 
addig nem szabadna leülni, amíg nincs kész 
a vázlatterv. A teljes koncepció átlátása 
nélkül nem szabad a csomópontokkal fog-
lalkozni. A tervezés elején bizony a ceruzát 
kell használni. A számítógépes feldolgozás 
a tervezési munka folyamatát zavarja meg, 
nem lehet addig részletrajzokkal bíbelődni, 
amíg a terv nem áll össze építészetileg.

Ön a kezdetektől végigkísérte 
a Vándoriskola alakulását. Hogyan tudott 
együtt dolgozni a vándorokkal, lát-e 
fejlődést, okozott-e valamilyen visszaesést 
a számítógépes feldolgozás megjelenése? 

Fent: családi ház, Devecser, a vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítés, 2011
lent: borház, Bodrogszentes, 2011–13

hogy a megbízónak valójában mire van 
szüksége, mert az sokszor ellenté tes azzal, 
amit szeretne. Mindez lassan kezd formát 
ölteni. Sok munkát kell beleölni, mert ha 
ez nincs, vagy nem kellő mértékű, meglát-
szik a végeredményen. A ráfordított mun-
ka elégtelenségét látom a sebeket ejtő 
házakon. Az organikus építészetnek az a 
lényege, hogy a múltat összeköti a jövővel. 
Benne van a szüleim, nagy- és dédszüleim 
iránti tisztelet, és itt látszik a mai kor prob-
lémája: nem ismerjük a gyökereinket. A mai 
társadalom azt sugallja, hogy nem fontos 
a család, a nagycsalád különösen nem. Így 
viszont nagyon nehéz a világban elhelyez-
nie magát az embernek. Az építészet pedig 
a társadalom pontos tükre.

Melyek azok az épületek, amelyek a 
meg rendelő, vagy a történet miatt a 
legkedvesebbek közé tartoznak? 

Megadatott, hogy néhány házam kivitele-
zésében a férjem is részt vett mint műsza-
ki ellenőr. Igazi mérnökemberként a kivite-
lező mellett a tervezőtől is számon kérte a 
legmagasabb színvonalat, az utolsó rész-
letrajznál is. Az így megvalósult épületek 
számomra a legkedvesebbek. Ilyen a János 
Zsigmond utcai családi ház, Egerben a 
Faggyas utcai családi ház, vagy a Mezey-ház 
Solymáron. Amikor egy családi házba ha-
zatérő megbízómtól azt hallom, hogy 
olyan, mintha pihenni vagy üdülni menne, 
az a legnagyobb dicséret, és egyben visz-
szaigazolás a jól végzett munkáról.

Azt szokták mondani, hogy minden épület 
kivitelezésénél kell legalább egy ember, aki 
él-hal érte.

Ezért különleges hely Makó, ahol a polgár-
mester bizony keményen megküzdött 
azért, hogy Makovecz Imrével terveztethes-
sen, mert tudta, hogy építészetileg a leg-
magasabb színvonalon kell megvalósulni-
uk a város új épületeinek. Elszántságának 
és tisztánlátásának köszönhetően Makó-
nak kiugrási lehetőséget ad Makovecz 
épí tészete, amely ugyanazt nyújthatja 
majd, mint Gaudí Barcelonának.

Most milyen munkán dolgozik?

Jelenleg egy németországi lótakarmány-
gyár és malom tervein dolgozom. Ez juta-
lommunka számomra: Pongor Lászlóval – a 
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ne lássa kárát a forma a funkciónak, hanem 
a megfelelő szinten szimbiózisban legye-
nek. A Vándoriskolával kapcsolatban már 
a kezdetekkor úgy láttam, hogy az a féléves 
intervallum, amit egy mesternél eltölt va-
laki, nagyon kevés, főleg nagy munkák 
esetén. Az első egy-két hónap a kölcsönös 
megismerés ideje, látnunk kell, kinek mi az 
erőssége, gyöngéje, mi az, amiben fejlőd-
nie kell. Ezért már akkor is úgy gondoltam, 
hogy vándorépítészként legalább egy évet 
kell eltölteni egy irodában. A Vándoriskola 
rendszerében is tettenérhető Makovecz 
zsenialitása. Nemcsak a vándorok tanulnak 
ugyanis, de mi is, szinte fölfrissítik az ember 
tudását, rálátását a dolgokra, ezért én min-
dig is örültem a közös munkáknak.

Makovecz Imre elvárásként tűzte tanítvá-
nyai elé, hogy ne csináljanak Makovecz-há-
zat. Mellette dolgozni  a formakészséget, 
fantáziát fejlesztő, rendkívüli adomány volt. 
Ön, aki megtalálta saját útját, hogy látja: 
ebben a helyzetben könnyebb vagy 
nehezebb volt rálelnie egyéni stílusára?

Amikor az ember a saját útját keresi, hihe-
tetlen nagy bizonytalanságot élhet át. El-
indultam a tervezéssel, eljutottam egy da-
rabig, aztán félredobtam az egészet, és 
újrakezdtem, egy másik irányba haladva. 
Látom, hogy mit csinálsz: elkezdesz rajzol-
ni, és akkor ráütsz a kezedre, majd újat kez-
desz. Ne csináld ezt – jegyezte meg egyszer 
Imre. Ha nincs rám hatással, akkor miért 
vagyok itt, ha meg nagy hatással van rám, 
akkor meg nyilván nem azon az úton fogok 
menni, amelyet egyedül járnék.

Nagyon kevesen vannak itt a Kecske 
utcában és szélesebb körben is, akik így 
tudnak rajzolni. Honnan ered a rajz szerete-
te? Hol, hogyan csiszolta rajztudását?

Hatodik osztályosként rajongtam Kovács 
Margit keramikus munkáiért. Testvéremmel 
a messzi bányából cipeltük haza az agya-

got, amiből igyekeztem mindenfélét csi-
nálni, köztük kis Kovács Margit-szobrokat. 
Szombathelyen nem volt lehetőség kera-
mikus mellett tanulni, így apám elvitt Jaksa 
István festőművész rajziskolájába. Jaksa, 
akivel apám baráti viszonyt ápolt, elismert 
nagybányai festő volt, és mellesleg kiváló-
an hegedült. Nagyon szívesen emlékszem 
vissza az ott eltöltött időre. Hozzám az ak-
varellel szemben az olajfestés állt közelebb, 
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szó a hely szelleméről, a diplomán, 
vagy a való életben született tervek viszont 
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maga intelligenciájával, finom humorával, 
jó nyelvtudásával – együtt dolgozni min-
dig élmény. Ennél a munkánál szabadnak 
érzem magam, ráadásul benne vannak az 
őseim is, mert az ember ugye mindig vissza-
tér a családjához. Anyai ágon a dédapám-
nak ugyanis malma volt a Mu rán Graz fölött. 
Úgy érzem, hogy egy kicsit neki is tervezem, 
úgy is néz ki, mint egy régi malom. 

Ma különösen divat megkülönböztetni 
építésznőket, könyv is jelent meg ilyen 
címmel. Való igaz, hogy – bár mára 
felborult a nemek aránya az építészképzés-
ben – a férfiak uralta gyakorló építészek 
körében kevés hölgy van, aki az alkotótevé-
kenységet az ezzel járó konfrontációval 
és az örö kös küzdelemmel dacolva 
a legmagasabb fokon végzi, miközben 
család és hivatás között is ideális egyensúlyt 
alakít ki. Mit tanácsol a pályakezdőknek?

Nincs világosan kijelölt út, nagyon görön-
gyös, és nem könnyű. Amikor a technikum-
ba tizennégy évesen bekerültem, azzal 
szembesültem, hogy ez a férfiak terepe, és 
bizony nem lesz könnyű talpon maradni. 
Tény, hogy sokan férfias szakmának tekintik 
az építészetet, de én úgy gondolom, hogy 
női és férfi látásmód egyenrangú, és meg-
van a helye és szerepe. Az is igaz, hogy ez 
a hivatás egész embert kíván, és nagyon 
nehéz egyensúlyozni, hogy helytálljunk a 
szakmánk területén, és a családunk se szen-
vedje meg. Nyilvánvaló, hogy nekik is áldo-
zatokat kell hozniuk, mert másképp nem 
megy. Mindig vannak nehézségek, ma 
sem könnyebb, vagy éppen más okból 
ne héz, de azért meg lehet küzdeni. De 
nemcsak küzdelemről van szó, sok szépsé-
get rejt magában ez a szakma, amelyben 
mindig közösségben alkothatunk. A lé-
nyeg nem az, hogy milyen kitüntetést kap 
az ember – bár természetesen jólesik az 
elismerés –, hanem az, hogy rendben el-
végezze a rábízott feladatot, összhangban 
önmagával, saját, belső indíttatásával.

Az interjút készítették: Kravár Ágnes, 
Mike Diána, Füzes András, Dénes Eszter

(Buváti: Budapesti Városépítési Tervező In-
tézet • Vasiterv: Vas Megyei Tervező Vállalat 

• Közti: Középülettervező Vállalat • Váti: Vá-
rosépítési Tervező Iroda)

Családi ház, Kistarcsa, 2013

Hetvenszobás szállodaegyüttes, Várpalota, koncepcióterv, 2008 Dielheim, Ebert-malom, vázlatrajzok; a végleges változatot a legalsó kép mutatja.
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