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( ez egy elmaradt levél Béninek, amit most szeretnék bepótolni, s 

felolvasnám!) 

 

Kedves Béni! 

Azon tűnődtem, vajon mi volt az első vicc, amit az Úrnak elmeséltél, 
amikor odaértél? 
Legutóbb, Rantal Janinak azzal dicsekedtél, hogy Te vagy az utolsó 
„keretlegény”  itt Óbudán, mert, hogy járókerettel jársz még a 
lakásod legkisebb helyiségébe is…..! 
 
A 70-es években egy generációval fiatalabb korosztály szállingózott a 
Déltervhez. Csépe  Duda, Koczor Gyuri, Palánkai Tibor, Stifi,  Rantal 
Janó, Kovács Sári, Adolf, Vesi, felesége: Zákányi  Ildikó, és még 
sorolhatnám. 
Szárnyaid alá fogadtál bennünket úgy, mint akkoriban Miskolcon 
Plesz Tóni: iskolát teremtettél Szegeden! 
 
Irodád - ahol gyakran megfordultunk- műterem volt, ahol minden 
ákom-bákom kezdeményünk, vázlataink, vagy majdnem kész 
terveinket kiteregethettük. 
Kendőzetlen, de segítő kritikád mellett, a szakmán kívül sok minden 
másról is szó esett:  angliai élményeidről, amely későbbi pályafutásod 
alapvetően meghatározta  - bátor, olykor ”Robin- Hood”- i  
cselekedeteidről  az akkori hatalommal szemben, a zenéről, mindezt 
sok humorral fűszerezve, s persze nyomdokaidba lépő lányaidról: 
Eszterről – Zsuzsáról, akikről mindig nagyon büszkén meséltél.  
 
Tőled tanultuk a szakma titkos fogásait: az illeszkedést, a 
mértéktartást, sikereink megélését, kudarcaink elviselését, a 
nyitottságot, az érdeklődést, és a ma megélését - a jövőt tervezve. 
Csodáljuk - házaidat nézegetve - azt a bizonyos „utolsó-ecsetvonást”! 
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Egyenként szállingóztunk el – az elkövetkező rendszerváltozást 
megérezve – a Dél-Terv-Gyárból. 
A Te útravalóddal mertünk új - addig sohasem próbált- vállalkozásba 
kezdeni. 
Kapcsolatunk és barátságunk mindig töretlen maradt! 
 
Manapság az öreg hídon átgyalogolva, ahogy a Várba megyek 
dolgozni, mindennap találkozom Veled: kitörölhetetlen sziluettje a 
Belvárosnak: a Sellő-ház, az Olajos-ház, az Oskola utca házsora, a 
lábas-ház, előtte az örökül maradt hajóorral. A HÁZ, amire minden 
alkalommal rácsodálkozom, nekem ez a „Kábakő”: szellemiséged, 
építészi mivoltod foglalata, kimeríthetetlen forrása. 
Ravatalozódat - ahol kollégáinkat utolsó útjukra elkísérvén, sajnos - 
egyre gyakrabban látogatjuk! 
 
Irodánkban, ahol több mit két évtizedig dolgoztunk – Szegedre 
visszajárva – mindig meglátogattál bennünket. Hoztad – vitted a 
híreket, ámulva hallgattunk, borozgattunk, új munkáinkra, 
elfogulatlan véleményedre kíváncsian. 
 
 Nem vesztettünk el! 
 
Írásaiddal, épületeiddel, itt élünk és folytatjuk az Általad - a nehéz 
időszakban - megkezdett Szeged-építést. Hála Istennek, erre is 
fölkészítettél bennünket.  
 
Weöres Sándorral élve: immáron létránk vagy ég és föld között, 
remélve, hogy a teljesség felé talán majd mi is eljuthatunk. 
 
Szeged, 2014.február 28-án 
 
Minden szegedi kollégáddal együtt ölelünk! 
Sok szeretettel: Sipa 
 


