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Makovecz Imre 1959-ben szerzett építész-
mérnöki diplomát a Műegyetemen. 
Ön három évvel később, 1962-ben került 
a Mester mellé építésztechnikusként. 
Mit takar ez a beosztás tulajdonképpen? 

Építésztechnikusként végeztem az Ybl 
Miklós Építőipari Technikumban 1962-ben. 
Ez a képzés ma már nem létezik. Annak 
idején az építészetet mint szakmát, és az 
építészetoktatást meghatározta a tervező-
szerkesztő-rajzoló hármasának hierarchiája. 
Az első stáció a műszaki rajzoló volt, akinek 
egy rövid tanfolyamot kellett elvégeznie. A 
technikus a tervező és a rajzoló között he-
lyezkedett el. Mi rendelkeztünk vala mennyi 
szakmai képzettséggel, mindenre volt egy 
kis rálátásunk, tervezési és kivitelezési szin-
ten egyaránt. Mindennek csúcsán állt az 
építészmérnök, aki a házat tervezte. A tech-
nikus a kellő alapismeretek birtokában 
tudott hozzáfogni a tervek feldolgozásához, 
folyamatos kapcsolatban állt a tervezővel. 
A rajzoló – persze voltak kivételek – szem-
rebbenés nélkül rajzolta a pauszra, amit elé 
tettek, bár sokszor nem tudta, mi is az. Gyö-
nyörűen megcsinált mindent, olykor még 
az odatévedt hajszálat is kihúzta tussal.

Melyek egy jó kiviteli terv ismérvei?

Kiviteli tervként én nem a saját terveimet 
dolgoztam fel, ezért csak ebből a szem-

pontból van erre rálátásom. A szakmában 
eltöltött közel ötven év tapasztalata alapján 
úgy vélem: a legfontosabb, hogy felfedjük 
térben a ház minden zegét-zugát, ne 
maradjon előttünk sötét folt. Egy jó kivite-
li tervhez fel kell boncolni a házat. Bizonyos 
fokig visszafelé gondolkodunk a feldolgo-
zás közben, ezért a legfontosabb, hogy a 
geometriával tisztában legyünk. Amit tér-
ben ismerünk, azt tudjuk csak síkban meg-
ismertetni másokkal, ehhez pedig nagyon 
sok vázlatot, eltérő metszeteket és alapraj-
zokat kell készíteni. Csak ezt követően 
merülhetünk el a részletekben. Idetartozik 
még természetesen a meghatározott logi-
kai rend szerinti kottázás, vagy a szakipari 
munkák összegyűjtése. Makovecz Imre 
ter vei kapcsán én leginkább az íves faszer-
kezetekkel kerültem kapcsolatba, ezek 
konszignálása különleges feladat volt. A 
ragasztott fatartó még új szerkezetnek szá-
mított, akkoriban még sok minden kézzel 
készült az üzemekben. A ragasztott tartó-
kat a kezdet kezdetén szegezetten, majd 
csavarozással csinálták. Egy íves szer kezetet 
több vékony, íves lamellából szerkesztet-
tünk meg, mert azt gépesítés és a ragasztás 
technológiája híján kézzel is meg lehetett 
csinálni. Részletes kimutatást készítettünk 
az íves szerkezetekről, sugarakat és koordi-
nátákat kellett meghatározni ahhoz, hogy 
megfelelő gyártmány szülessen. Mindez 

nem volt egyszerű feladat, de általában a 
kiviteli tervre érdemes több energiát fordí-
tani, mert az megkönnyíti a tervező és a 
kivitelező dolgát is. Nem szabad sajnálni az 
időt a kiviteli terv maximális kidolgozására. 
A legfontosabb, hogy térben gondolkod-
junk, és igyekezzünk úgy összeállítani az 
anyagot, hogy azt egy rajzot olvasni tudó 
szakember átlássa, megértse, és el tudja 
képzelni a megvalósítandó épületet. An-
nak idején mi nem dolgoztunk számító-
géppel, de úgy tudom, annak a feldolgo-
zási módnak is ugyanezeket a szemponto-
kat kell követnie.

Hogyan zajlott egy terv feldolgozása? 
A technikum elvégzése után ön egy olyan 
ember mellé került, aki a hivatalos kánont 
építészetében és gondolkodásában 
egyaránt rögtön fölrúgta furcsa, zsaluzott 
betonfelületeivel és ragasztott tartóival. 
Milyen volt Makovecz Imre munkatársaként 
a pályakezdő szerkesztő élete?

Az, hogy valójában ki mellé kerültem, az 
első pillanatban még nem derült ki. Erede-
tileg statikus-szerkesztő szerettem volna 
lenni, de ott a létszám már telített volt, így 
fogtak és belöktek egy szobába. Dermed-
ten álltam, hiszen éppen azt akartam elke-
rülni, hogy építész-szerkesztő legyek. Ez 
1962 őszén történt. Ekkor Makovecz Imre 
27 éves volt, azon a tavaszon ment át a Bu-
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vátiból a Szövtervbe. Abban az időben az 
volt a szokás, hogy minden tervező mellett 
dolgozott egy szerkesztő, és az egész cso-
portnak volt egy rajzolója. Úgy adódott, 
hogy Imre mellé kerültem, egymásra merő-
legesen állt az asztalunk. Először nagyon 
meg voltam rémülve, akkor még nem is-
mertem fel, hogy ez egy különleges dolog, 
hiszen a technikumban, a hatvanas évek 
elején, mit tudtunk mi az építészetről… 
Elég hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, 
hogy rádöbbenjek: itt bizony másról van 
szó. Sokat bukdácsoltam, gyakorlatom nem 
volt, de több szempontból is szerencsésnek 
tartom, hogy rögtön Imre mellett kezdtem. 
Így nem süllyedtem bele az általános épí-
tészeti útvesztőkbe, hiszen például a Szöv-
terv akkor nem az Építésügyi, hanem a 
Mezőgazdasági Minisztérium alá tartozott. 
Ez a minisztérium igen jó kapcsolatot ápolt 
az építészekkel, és a tervezés szempontjá-
ból is többet engedett, mint az a túlszabá-
lyozott építési rendben történt.

Hol volt helyileg ez az iroda?

Az Astoria Szállóval átellenben, ahol most 
a félemeleten fogászati rendelő üzemel. Ez 
a társaság viszonylag nagy szabadságot 
élvezett az Építésügyi Minisztérium alá 
tartozó tervezőirodákhoz képest. Barátja, 
Kovách István hívására valószínűleg Imre is 
ezért ment át az óriási vízfejként működő 
Buvátiból, ahol igen kevés terv valósult meg, 
és azok sem éppen úgy…

A Szövterv milyen megbízásokat kapott? 

Általában a téeszek, a mezőgazdaság terü-
letéről jöttek a megbízások: egy vendéglő 
vidékre, vagy például akkor kezdődött az 
úgynevezett áruházprogram, amelynek 
ke retében havonta készült el egy-egy 
újabb áruház kiviteli terve. Akkor ezeket 
nagyon gyorsan lezavarták, sokkal megen-
gedőbb volt a szövetkezetekhez tartozó 
intézmények engedélyezési procedúrája. 
Hatósági engedélyekre ugyan itt is szükség 
volt, de ezek korántsem vettek annyi időt 
igénybe, mint manapság, amikor már szin-
te elvész az ember a papírokban. Akkor 
főleg rajzokat készítettünk. Bizony olyan is 
előfordult, hogy a műleírást Imre a pausz-
nak az oldalára írta szabadkézzel, és ez ab-
szolút elfogadható volt, hiszen tartalmazta 
az anyagokat, a tájolást, és a funkció leírását. 

Az Erdei Művelődési Ház műleírása 
a szakági munkarészekkel együtt 
három írott oldal volt.

A Szövtervhez hasonlóan a Pilisi Parkerdő 
is egy kicsit ilyen külterülete volt az építész-
tervezésnek, de lássuk be, az volt inkább a 
normális menetrendje a dolgoknak. Imre 
szerette a kisebb csoportosulásokat, mert 
ott nem volt annyira felpumpálva az admi-
nisztráció. A szocialista építésügynek ugyan-
is az volt az egyik rákfenéje, hogy minden-
ki mindenben részt akart venni, egy enge-
délyhez is rengeteg felesleges, hozzá nem 
értő ember aláírása kellett. Ezek a kisebb 
csoportok, ahol nem kellett ennyiféle do-
logra koncentrálni, sokkal inkább működő-
képeseknek bizonyultak. Imre azért is 
szerette, mert egyrészt nagyobb tervezési 
szabadsága volt, másrészt pedig nem tar-
tottak olyan sokáig az engedélyezések, 
hiszen mindenkinek érdekében állt meg-
valósítani a terveket. A nagyobb szerveze-
tekben, amelyek az Építésügyi Minisztéri-
um alá tartoztak, inkább csak a fióknak 
dolgoztak, Imre azonban a megvalósulás-
ra koncentrált. 

Hogyan zajlott a tervezési folyamat? 
Imre adott útmutatást vagy részletrajzokat 
a kiviteli tervhez, vagy teljesen önállóan 
kellett dolgozni az ő vázlatai alapján?

Mivel egymás mellett volt az asztalunk, 
bármikor kérdezhettem. Gyakorlat nélkül, 
18 évesen természetes volt, hogy iszonyú 
sületlenségeket csináltam. Ő mindig ráné-
zett a rajzokra, de nem adott konkrét uta-
sításokat, csak kérte, hogy még gondolkoz-
zak rajtuk egy kicsit. Voltak praktikus taná-
csai, például: „Hogyha rajzol, akkor ne a 
kezét meg a ceruzát nézze, hanem hogy 
hova akar eljutni”. Ezek az útmutatások so ha 
nem voltak bántóak. Imre híres volt arról, 
hogy nagyon pontosan fogalmazott, na-
gyon pontosan átlátott mindent, és ezt 
mindig a megfelelő formában adta az em-
ber tudtára. Igaz, hogy később, amikor már 
elvesztette a türelmét, előfordult, hogy az 
ember kicsit összerezzent. A tervet Imre 
átadta feldolgozásra, általában vázlatokat. 
Még a kezdet kezdetén előfordult, hogy 
skiccpauszra szabadkézzel felrajzolta a 
százas léptékű alaprajzot, a metszetet, a 
homlokzatot. Aztán menet közben alakul-

tak a dolgok. Természetesen megbeszéltük, 
hogy mit akar ebből csinálni, többnyire rá 
is volt írva, és aszerint, hogy kiviteli vagy 
engedélyezési terv készült-e, nekiálltam. 
Ha pedig valamit nem értettem belőle, 
akkor megkérdeztem. 

Technikailag sem szólt bele, hogy például 
hány metszet készüljön egy adott épületről?

Nem. Nagyon fontosnak éreztem, hogy sok 
metszetet csináljak. Visegrádra tervezte 
Eisler Péter családi házát, amely egy egysze-
rű, fachwerkes szerkezetű, többszintes ház, 
de igen bonyolult az elhelyezkedése a te-
repen. Arról például tíz metszet készült. 
Rendszerint sok metszetet csináltam, ez 
részben saját magamnak is kontroll volt. 
Nem akartam olyan helyzetbe kerülni, 
hogy a háznak van egy része, amiről nekem 
nincs tudomásom. Imre nem mondta meg, 
mit kell hozzátenni, azt azonban tudtam, 
mi a határidő, amit azonban én rendszerint 
lekéstem. Tőle hallottam először azt, hogy 
a legjobb múzsa a határidő. 

Mindig vázlatterveket kellett feldolgozni?

Még a Szövtervben előfordult, hogy ötve-
nes, azaz nagyobb részletezettségű lép-
tékben felrajzolta az alaprajzot, a metszetet 
és a homlokzatot, de azt is szabadkézzel. 
Vonalzót nem nagyon használt, hiszen 
annyira jól rajzolt, hogy neki ez nem volt 
követelmény. Annak idején először a fejes-
vonalzó volt az alapeszközünk. Emlékszem, 
egyszer, ahogy mellettem jártak ki-be az 
ajtón, nekimentek a fejesvonalzómnak, ami 
kettéhasította a szinte kész rajzomat. Az 
nagyon fájdalmas volt. Aztán később jött 
a párhuzamvonalzó.

Előfordult, hogy azt mondta valamire: 
ezt nem tudom lerajzolni, nem értem, 
vagy nem tudom elképzelni? 

Nem, ilyen nem volt, de ha lett is volna, nem 
mertem volna megmondani. Imre mindig 
segített, ha valamit nem értettem. Előfor-
dult olyan is, hogy otthon titokban modellt 
csináltam valamihez, és másnap már bol-
dogan rajzoltam.

A kivitelezés folyamatában 
együtt vettek részt?

A kiviteli tervek elkészítésével nem zárult le 
a folyamat. Imre rendszeresen lejárt mű-
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normális menetrendje a dolgoknak. Imre 
szerette a kisebb csoportosulásokat, mert 
ott nem volt annyira felpumpálva az admi-
nisztráció. A szocialista építésügynek ugyan-
is az volt az egyik rákfenéje, hogy minden-
ki mindenben részt akart venni, egy enge-
délyhez is rengeteg felesleges, hozzá nem 
értő ember aláírása kellett. Ezek a kisebb 
csoportok, ahol nem kellett ennyiféle do-
logra koncentrálni, sokkal inkább működő-
képeseknek bizonyultak. Imre azért is 
szerette, mert egyrészt nagyobb tervezési 
szabadsága volt, másrészt pedig nem tar-
tottak olyan sokáig az engedélyezések, 
hiszen mindenkinek érdekében állt meg-
valósítani a terveket. A nagyobb szerveze-
tekben, amelyek az Építésügyi Minisztéri-
um alá tartoztak, inkább csak a fióknak 
dolgoztak, Imre azonban a megvalósulás-
ra koncentrált. 

Hogyan zajlott a tervezési folyamat? 
Imre adott útmutatást vagy részletrajzokat 
a kiviteli tervhez, vagy teljesen önállóan 
kellett dolgozni az ő vázlatai alapján?

Mivel egymás mellett volt az asztalunk, 
bármikor kérdezhettem. Gyakorlat nélkül, 
18 évesen természetes volt, hogy iszonyú 
sületlenségeket csináltam. Ő mindig ráné-
zett a rajzokra, de nem adott konkrét uta-
sításokat, csak kérte, hogy még gondolkoz-
zak rajtuk egy kicsit. Voltak praktikus taná-
csai, például: „Hogyha rajzol, akkor ne a 
kezét meg a ceruzát nézze, hanem hogy 
hova akar eljutni”. Ezek az útmutatások so ha 
nem voltak bántóak. Imre híres volt arról, 
hogy nagyon pontosan fogalmazott, na-
gyon pontosan átlátott mindent, és ezt 
mindig a megfelelő formában adta az em-
ber tudtára. Igaz, hogy később, amikor már 
elvesztette a türelmét, előfordult, hogy az 
ember kicsit összerezzent. A tervet Imre 
átadta feldolgozásra, általában vázlatokat. 
Még a kezdet kezdetén előfordult, hogy 
skiccpauszra szabadkézzel felrajzolta a 
százas léptékű alaprajzot, a metszetet, a 
homlokzatot. Aztán menet közben alakul-

tak a dolgok. Természetesen megbeszéltük, 
hogy mit akar ebből csinálni, többnyire rá 
is volt írva, és aszerint, hogy kiviteli vagy 
engedélyezési terv készült-e, nekiálltam. 
Ha pedig valamit nem értettem belőle, 
akkor megkérdeztem. 

Technikailag sem szólt bele, hogy például 
hány metszet készüljön egy adott épületről?

Nem. Nagyon fontosnak éreztem, hogy sok 
metszetet csináljak. Visegrádra tervezte 
Eisler Péter családi házát, amely egy egysze-
rű, fachwerkes szerkezetű, többszintes ház, 
de igen bonyolult az elhelyezkedése a te-
repen. Arról például tíz metszet készült. 
Rendszerint sok metszetet csináltam, ez 
részben saját magamnak is kontroll volt. 
Nem akartam olyan helyzetbe kerülni, 
hogy a háznak van egy része, amiről nekem 
nincs tudomásom. Imre nem mondta meg, 
mit kell hozzátenni, azt azonban tudtam, 
mi a határidő, amit azonban én rendszerint 
lekéstem. Tőle hallottam először azt, hogy 
a legjobb múzsa a határidő. 

Mindig vázlatterveket kellett feldolgozni?

Még a Szövtervben előfordult, hogy ötve-
nes, azaz nagyobb részletezettségű lép-
tékben felrajzolta az alaprajzot, a metszetet 
és a homlokzatot, de azt is szabadkézzel. 
Vonalzót nem nagyon használt, hiszen 
annyira jól rajzolt, hogy neki ez nem volt 
követelmény. Annak idején először a fejes-
vonalzó volt az alapeszközünk. Emlékszem, 
egyszer, ahogy mellettem jártak ki-be az 
ajtón, nekimentek a fejesvonalzómnak, ami 
kettéhasította a szinte kész rajzomat. Az 
nagyon fájdalmas volt. Aztán később jött 
a párhuzamvonalzó.

Előfordult, hogy azt mondta valamire: 
ezt nem tudom lerajzolni, nem értem, 
vagy nem tudom elképzelni? 

Nem, ilyen nem volt, de ha lett is volna, nem 
mertem volna megmondani. Imre mindig 
segített, ha valamit nem értettem. Előfor-
dult olyan is, hogy otthon titokban modellt 
csináltam valamihez, és másnap már bol-
dogan rajzoltam.

A kivitelezés folyamatában 
együtt vettek részt?

A kiviteli tervek elkészítésével nem zárult le 
a folyamat. Imre rendszeresen lejárt mű-
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vezetni, nagyon sok időt töltött el az épít-
kezéseken. A kivitelezőnek gyakran prob-
lémát okozott egy-egy íves zsaluzás, főleg, 
ha korábban nem látott ilyet. Imre sok időt 
töltött a helyszínen, ezért jó kapcsolata volt 
a kivitelezőkkel, így ők mindent meg is 
tettek, mert felismerték, hogy itt most vala-
mi új dolog készül. A paksi templom építé-
sénél én is többször jelen voltam, mert ott 
a ragasztott tartók elhelyezésébe eléggé 
beavatott. A Pilisi Parkerdőnél pedig, mivel 
a központ Visegrádon volt, a Trabantommal 
mentünk a helyszínre, ha szükség volt rá. 

Hogyan kerültek át a Pilisi Parkerdőhöz?

A Szövtervben is volt tervbírálat. Hetente 
be kellett mutatni a tervet a főmérnöknek 
és a megbízóknak – többnyire téeszelnö-
köknek –, akik általában tudomásul vették, 
hogy itt valami kivételes dolog készül, és 
támogatták Imrét. Jött azonban egy új 
főmérnök, akivel sok konfliktusa volt, ezért 
kénytelen volt innen eljönni. Éppen nyaral-
tam, amikor Imre egy helyszínbejárás során 
beugrott hozzánk Fűzfőre, hogy elújságol-
ja a hírt. Ekkor már kilenc és fél éve dolgoz-
tunk együtt, egyértelmű volt számomra, 
hogy felkérésére vele megyek a Vátihoz.  

Természetes volt, 
hogy az építész viszi a szerkesztőjét?

Bevett szokás volt, hogy egy építész mellett 

dolgozott egy szerkesztő. Ha sok évig 
dolgoztak együtt, akkor ismerték egymás 
rigolyáit, tehetségét, és ha bevált a mun-
kakapcsolat, akkor azt hosszú távon igye-
keztek fenntartani. Imre szólt a főmérnök-
nek, hogy együtt érkeznénk. A Váti ekkor 
főleg műemlékekkel foglalkozott, ahová 
Imrét, aki ekkor már ismert építész volt, 
nem lehetett betagozni, így kapott egy 
külön csoportot. Itt dolgozott például Nagy 
Ervin, Gerle János, Kravár Ágnes, Gerencsér 
Judit, Komjáthy Attila, és egy rövid ideig 
Zsitva Tibor is. Sajnos a Sárospataki Művelő-
dési Ház kapcsán súlyos konfliktusok adód-
tak, amelyek hátterében az állt, hogy az 
irodavezető elhitte a rosszindulatú, min den 
alapot nélkülöző pletykát, miszerint Imre a 
pozíciójára tör.  Hét év után ezért át kerül-
tünk a Pilisi Parkerdőhöz, ahol egy rendkívü-
li ember volt az igazgató, dr. Ma das Lász ló, 
aki – felismerve Imre zsenialitását – nagy 
erővel támogatta őt. A Budapesti Erdészet-
nél kaptunk egy kis helyiséget, és amikor 
elindult egy építkezés, együtt jártunk ki 
Visegrádra. Ez nagyon szép időszak volt. 
Hét év után Madas László nyug díjba ment, 
az új igazgató pedig emberileg és szakmai-
lag is más vonalat képviselt. Az Apátkúti-
völgybe tervezett vadászházat például, 
amely hez még nem volt kész kivi teli terv, 
Imre tudtán kívül elkezdték építeni. Ennél 
a pontnál már nem volt kérdés, hogy innen 

a Lánchíd utcai, Nagy Ervin által szer vezett 
maszek gmk-hoz csatlakozunk. 

Milyen változásokat hozott ez az új felállás?

Amit eddig elmeséltem, az a kemény szo-
cializmusban zajlott, és az életem nagyobb 
részét ez határozta meg, nem a „maszek” 
világ. Ezért meglehetősen nagy megköny-
nyebbülést jelentett, amikor úgy ötvenéve-
sen egy szabadabban lélegző helyzetbe 
kerültünk. Akkor kezdődött a kis szövetke-
zeti, majd gmk-s időszak. A Lánchíd utcai 
helyiség körülbelül 5-6 asztalból állt, elég 
szűkös volt. A végében Imrének volt egy 
vasúti fülkét idéző, magas padokkal körül-
vett tárgyalóasztala, amit Mezei Gábor ter-
vezett. Ez egy földszinti helyiség volt, utcá-
ra néző portállal. Nagyon érdekes idő szak 
volt, kevés állami, de rengeteg magánmeg-
bízással. Előfordult, hogy este még benn 
kellett maradni. Pont én ültem a kirakatban, 
és amikor este égett még a villany, bebá-
multak, sőt volt, aki a mellékhelyi séget 
kereste nálunk, meg aki turistairodának 
nézett minket. Előfordult, hogy az utcán 
leültek a lépcsőre, és elkezdtek velem be-
szélgetni. Egyik kedvenc em lékem arról a 
környékről Tandori Dezső, aki ősszel min dig 
nagy zacskókkal jelent meg, és kirakta a 
fára a különböző madárelesége ket. Hozzá 
lehetett mérni az időt, ha ő meg jelent, tud-
tuk, hogy 9 óra van. Egyszer estefelé kivá-

gódott az ajtó, és belépett Bessenyei Ferenc. 
Olyan hangerővel mutatkozott be, hogy 
beleremegtek a falak. Elmond ta, hogy ő 
úgy tudja, hogy itt „Makovecz-ablakokat” 
lehet venni, vagy rendelni, vagy kapni, és 
ő azt szeretne. Ez is egy aranyos történet. 

A politikai változással, 
a magánmegrendelők megjelenésével 
változtak a munkakörülmények? 
Kellett például számolni a határidők 
szűkülésével?

A magánmegbízók – bizonyos ésszerű ha-
tárok között – kivárták, amíg elkészül egy 
terv, hiszen szabad választásuk volt abban, 
hogy ki tervezze a házukat. Állami megbízás 
pedig ebben az időben nem volt jellemző. 
Az állami tervezőirodákban még komoly 
szankciók voltak, ha nem készült el valami 
időre. A magánszektorban ez nem volt 
ennyire éles, pályázatok pedig nem voltak.

Az utolsó időkben, amikor párhuzamosan 
két feldolgozási kultúra volt jelen: 
a számítógép, meg a kézi, azaz hagyomá-
nyos, manufakturális jelleg, Imre beszélt 
önnek a számítógépes feldolgozásról, volt 
róla véleménye, vagy közös véleményük?

Nem beszélt róla. De tudom, hogy szíve-
sebben alkalmazott hagyományos mód-
szereket, akár az építésben, akár a feldolgo-
zásban. Nem nagyon kedvelte, hogy nem 

összességében látta a terveket, egy kivite-
li tervnél mondjuk csak egy alaprajzi dara-
bot. Az áttekintési lehetőség kevesebb 
ugyanis a számítógépes rajzoknál, mint 
amikor az ember kiterített egy másfél négy-
zetméteres pauszpapírt. Abból rögtön le-
hetett látni, hogy mi hol van, és én magam 
is jobban észrevettem, hogy hol van az a 
részlet, amin még dolgozni kell. A kiviteli 
terv lényegéhez tartozik, hogy egyben lás-
sa az ember, folytonos oda-vissza csatolás-
ra van szükség. Egyben kell látni, át kell látni. 

Volt-e olyan, hogy ön elégedetlen volt 
a végeredménnyel, vagy az nagyon eltért 
az eredeti elképzeléstől? 

Olyan, hogy nagyon más lett a végered-
mény, nem fordulhatott elő, mert akkor 
Imre közbelépett volna. De az megtörtént, 
hogy az ember nem fejezett be egy tervet, 
legalábbis volt, hogy úgy éreztem, még 
mindig tudnék rajzolni részleteket. De a 
kiviteli tervnél nem a részletek megrajzolá-
sát szeretném hangsúlyozni, hanem a dol-
gok átlátását, hiszen akkor tudja az ember, 
hogy mi az, amit részletként meg kell raj-
zolni. Nagyon sok energiát kell belefektet-
ni abba, hogy egy terv korrekt legyen, és 
jó kivitel szülessen belőle. Néha Imre rám 
is szólt, hogy abba kell már hagyni, de én 
még mindig úgy éreztem, hogy valamit 
még tudatni kell a kivitelezővel. 

Van kedvenc, ön által szerkesztett épülete? 

A kedvenc épületem a siófoki evangélikus 
templom. Ez egy viszonylag kis léptékű, jól 
áttekinthető épület, amelynél az építtetők-
kel nagyon jó barátságba kerültünk. Szíve-
sen szerkesztettem a népligeti ökumenikus 
templom tervét is, amely végül nem való-
sult meg. Azt hiszem, alig volt olyan épület, 
amelyet nem szívesen dolgoztam fel. Sze-
rettem a kiviteli tervet, jobban, mint az 
engedélyezési tervet. Úgy éreztem, hogy 
az engedélyezési tervhez több művészi 
érzék kell, mert azt el kell tudni adni, de a 
kiviteli terv konkrét, megfogható dolgokról 
szól. Szerettem belemélyedni a tervekbe. 

Hány Makovecz-házat szerkesztett 
ez alatt a közel 50 év alatt?

Eszembe se jutott megszámolni. Sokat. 
Előfordult ugyan, hogy más is szerkesztett 
neki, de ritkán. Imrétől nagyon sokat tanul-
tam. A butaságaimat mindig úgy javította 
ki, hogy azzal nekem ne okozzon sokkot. 
Mindenkivel szemben rendkívül jóindula-
tú volt. Szakmailag, bár sosem rajzolt elő 
semmit, tőle tanultam meg, hogyan kell 
kiviteli tervet készíteni. 

A Vándoriskolán 2014 tavaszán 
tartott előadás szerkesztett változata.

Moderátor: Csernyus Lőrinc 

A paksi templom metszetei, építész: Makovecz Imre, szerkesztő: Várlaki Erzsébet, 1987-1991.
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vezetni, nagyon sok időt töltött el az épít-
kezéseken. A kivitelezőnek gyakran prob-
lémát okozott egy-egy íves zsaluzás, főleg, 
ha korábban nem látott ilyet. Imre sok időt 
töltött a helyszínen, ezért jó kapcsolata volt 
a kivitelezőkkel, így ők mindent meg is 
tettek, mert felismerték, hogy itt most vala-
mi új dolog készül. A paksi templom építé-
sénél én is többször jelen voltam, mert ott 
a ragasztott tartók elhelyezésébe eléggé 
beavatott. A Pilisi Parkerdőnél pedig, mivel 
a központ Visegrádon volt, a Trabantommal 
mentünk a helyszínre, ha szükség volt rá. 

Hogyan kerültek át a Pilisi Parkerdőhöz?

A Szövtervben is volt tervbírálat. Hetente 
be kellett mutatni a tervet a főmérnöknek 
és a megbízóknak – többnyire téeszelnö-
köknek –, akik általában tudomásul vették, 
hogy itt valami kivételes dolog készül, és 
támogatták Imrét. Jött azonban egy új 
főmérnök, akivel sok konfliktusa volt, ezért 
kénytelen volt innen eljönni. Éppen nyaral-
tam, amikor Imre egy helyszínbejárás során 
beugrott hozzánk Fűzfőre, hogy elújságol-
ja a hírt. Ekkor már kilenc és fél éve dolgoz-
tunk együtt, egyértelmű volt számomra, 
hogy felkérésére vele megyek a Vátihoz.  

Természetes volt, 
hogy az építész viszi a szerkesztőjét?

Bevett szokás volt, hogy egy építész mellett 

dolgozott egy szerkesztő. Ha sok évig 
dolgoztak együtt, akkor ismerték egymás 
rigolyáit, tehetségét, és ha bevált a mun-
kakapcsolat, akkor azt hosszú távon igye-
keztek fenntartani. Imre szólt a főmérnök-
nek, hogy együtt érkeznénk. A Váti ekkor 
főleg műemlékekkel foglalkozott, ahová 
Imrét, aki ekkor már ismert építész volt, 
nem lehetett betagozni, így kapott egy 
külön csoportot. Itt dolgozott például Nagy 
Ervin, Gerle János, Kravár Ágnes, Gerencsér 
Judit, Komjáthy Attila, és egy rövid ideig 
Zsitva Tibor is. Sajnos a Sárospataki Művelő-
dési Ház kapcsán súlyos konfliktusok adód-
tak, amelyek hátterében az állt, hogy az 
irodavezető elhitte a rosszindulatú, min den 
alapot nélkülöző pletykát, miszerint Imre a 
pozíciójára tör.  Hét év után ezért át kerül-
tünk a Pilisi Parkerdőhöz, ahol egy rendkívü-
li ember volt az igazgató, dr. Ma das Lász ló, 
aki – felismerve Imre zsenialitását – nagy 
erővel támogatta őt. A Budapesti Erdészet-
nél kaptunk egy kis helyiséget, és amikor 
elindult egy építkezés, együtt jártunk ki 
Visegrádra. Ez nagyon szép időszak volt. 
Hét év után Madas László nyug díjba ment, 
az új igazgató pedig emberileg és szakmai-
lag is más vonalat képviselt. Az Apátkúti-
völgybe tervezett vadászházat például, 
amely hez még nem volt kész kivi teli terv, 
Imre tudtán kívül elkezdték építeni. Ennél 
a pontnál már nem volt kérdés, hogy innen 

a Lánchíd utcai, Nagy Ervin által szer vezett 
maszek gmk-hoz csatlakozunk. 

Milyen változásokat hozott ez az új felállás?

Amit eddig elmeséltem, az a kemény szo-
cializmusban zajlott, és az életem nagyobb 
részét ez határozta meg, nem a „maszek” 
világ. Ezért meglehetősen nagy megköny-
nyebbülést jelentett, amikor úgy ötvenéve-
sen egy szabadabban lélegző helyzetbe 
kerültünk. Akkor kezdődött a kis szövetke-
zeti, majd gmk-s időszak. A Lánchíd utcai 
helyiség körülbelül 5-6 asztalból állt, elég 
szűkös volt. A végében Imrének volt egy 
vasúti fülkét idéző, magas padokkal körül-
vett tárgyalóasztala, amit Mezei Gábor ter-
vezett. Ez egy földszinti helyiség volt, utcá-
ra néző portállal. Nagyon érdekes idő szak 
volt, kevés állami, de rengeteg magánmeg-
bízással. Előfordult, hogy este még benn 
kellett maradni. Pont én ültem a kirakatban, 
és amikor este égett még a villany, bebá-
multak, sőt volt, aki a mellékhelyi séget 
kereste nálunk, meg aki turistairodának 
nézett minket. Előfordult, hogy az utcán 
leültek a lépcsőre, és elkezdtek velem be-
szélgetni. Egyik kedvenc em lékem arról a 
környékről Tandori Dezső, aki ősszel min dig 
nagy zacskókkal jelent meg, és kirakta a 
fára a különböző madárelesége ket. Hozzá 
lehetett mérni az időt, ha ő meg jelent, tud-
tuk, hogy 9 óra van. Egyszer estefelé kivá-

gódott az ajtó, és belépett Bessenyei Ferenc. 
Olyan hangerővel mutatkozott be, hogy 
beleremegtek a falak. Elmond ta, hogy ő 
úgy tudja, hogy itt „Makovecz-ablakokat” 
lehet venni, vagy rendelni, vagy kapni, és 
ő azt szeretne. Ez is egy aranyos történet. 

A politikai változással, 
a magánmegrendelők megjelenésével 
változtak a munkakörülmények? 
Kellett például számolni a határidők 
szűkülésével?

A magánmegbízók – bizonyos ésszerű ha-
tárok között – kivárták, amíg elkészül egy 
terv, hiszen szabad választásuk volt abban, 
hogy ki tervezze a házukat. Állami megbízás 
pedig ebben az időben nem volt jellemző. 
Az állami tervezőirodákban még komoly 
szankciók voltak, ha nem készült el valami 
időre. A magánszektorban ez nem volt 
ennyire éles, pályázatok pedig nem voltak.

Az utolsó időkben, amikor párhuzamosan 
két feldolgozási kultúra volt jelen: 
a számítógép, meg a kézi, azaz hagyomá-
nyos, manufakturális jelleg, Imre beszélt 
önnek a számítógépes feldolgozásról, volt 
róla véleménye, vagy közös véleményük?

Nem beszélt róla. De tudom, hogy szíve-
sebben alkalmazott hagyományos mód-
szereket, akár az építésben, akár a feldolgo-
zásban. Nem nagyon kedvelte, hogy nem 

összességében látta a terveket, egy kivite-
li tervnél mondjuk csak egy alaprajzi dara-
bot. Az áttekintési lehetőség kevesebb 
ugyanis a számítógépes rajzoknál, mint 
amikor az ember kiterített egy másfél négy-
zetméteres pauszpapírt. Abból rögtön le-
hetett látni, hogy mi hol van, és én magam 
is jobban észrevettem, hogy hol van az a 
részlet, amin még dolgozni kell. A kiviteli 
terv lényegéhez tartozik, hogy egyben lás-
sa az ember, folytonos oda-vissza csatolás-
ra van szükség. Egyben kell látni, át kell látni. 

Volt-e olyan, hogy ön elégedetlen volt 
a végeredménnyel, vagy az nagyon eltért 
az eredeti elképzeléstől? 

Olyan, hogy nagyon más lett a végered-
mény, nem fordulhatott elő, mert akkor 
Imre közbelépett volna. De az megtörtént, 
hogy az ember nem fejezett be egy tervet, 
legalábbis volt, hogy úgy éreztem, még 
mindig tudnék rajzolni részleteket. De a 
kiviteli tervnél nem a részletek megrajzolá-
sát szeretném hangsúlyozni, hanem a dol-
gok átlátását, hiszen akkor tudja az ember, 
hogy mi az, amit részletként meg kell raj-
zolni. Nagyon sok energiát kell belefektet-
ni abba, hogy egy terv korrekt legyen, és 
jó kivitel szülessen belőle. Néha Imre rám 
is szólt, hogy abba kell már hagyni, de én 
még mindig úgy éreztem, hogy valamit 
még tudatni kell a kivitelezővel. 

Van kedvenc, ön által szerkesztett épülete? 

A kedvenc épületem a siófoki evangélikus 
templom. Ez egy viszonylag kis léptékű, jól 
áttekinthető épület, amelynél az építtetők-
kel nagyon jó barátságba kerültünk. Szíve-
sen szerkesztettem a népligeti ökumenikus 
templom tervét is, amely végül nem való-
sult meg. Azt hiszem, alig volt olyan épület, 
amelyet nem szívesen dolgoztam fel. Sze-
rettem a kiviteli tervet, jobban, mint az 
engedélyezési tervet. Úgy éreztem, hogy 
az engedélyezési tervhez több művészi 
érzék kell, mert azt el kell tudni adni, de a 
kiviteli terv konkrét, megfogható dolgokról 
szól. Szerettem belemélyedni a tervekbe. 

Hány Makovecz-házat szerkesztett 
ez alatt a közel 50 év alatt?

Eszembe se jutott megszámolni. Sokat. 
Előfordult ugyan, hogy más is szerkesztett 
neki, de ritkán. Imrétől nagyon sokat tanul-
tam. A butaságaimat mindig úgy javította 
ki, hogy azzal nekem ne okozzon sokkot. 
Mindenkivel szemben rendkívül jóindula-
tú volt. Szakmailag, bár sosem rajzolt elő 
semmit, tőle tanultam meg, hogyan kell 
kiviteli tervet készíteni. 

A Vándoriskolán 2014 tavaszán 
tartott előadás szerkesztett változata.

Moderátor: Csernyus Lőrinc 

A paksi templom metszetei, építész: Makovecz Imre, szerkesztő: Várlaki Erzsébet, 1987-1991.




