
V Á N D O R I S K O L A  1989-1992
1992 szeptember 20-án a Kós Károly Egyesülés őszi konferen

ciáján került sor az első végzett építész vándoriskolás évfolyam 
diplomaátadására. A diplomatervekbólés vándorkönyvekból ren
dezett kiállítás november 4 és 24 között volt megtekinthető a 
Bercsényiben.

Az ünnepi alkalomról szólDr. Müller Ferenc úrnak, az Építész
kamara elnökének megtisztelő előszava. Közöljük Makovecz Imre 
ott elhangzott beszédének szövegét, a mesterek közül az ö, Sala- 
min Ferenc és Sáros László értékelését. (Lapzártánkig, sajnos, 
a többi mester írása nem érkezett meg, de ismertetésükre később 
szeretnénk visszatérni.) A vándorok saját értékelésükkel 
mutatják be vándoréveiket és 2-2 oldalas összeállításukkal 
szakmai munkájukat

Gondolatok a Vándoriskola első kurzusa befejeztéhez

Bárki, aki jelen volt a Vándoriskola oklevelét először 
elnyerő hallgatók kurzust lezáró, diplomamunkavédésén 
és oklevélátadó ünnepségén egy Kecskemét környéki kú
ria falai között, két benyomással biztosan gazdagabban 
tért haza. Legalább a sejtés szintjén megérezhette annak 
a titkát, hogy miképpen lehetnek szakmájukat szerető, 
azt hivatásként tisztelő, művelő és ápoló emberek a mi
nőség letéteményesei azáltal, hogy.e tulajdonságokat szí
vós, kitartó munkával méltó utódokra plántálják át.

Másrészt bárki számára igazolódott az a tétel, hogy 
vannak olyan területei a tudás- és ismeretbirtoklásnak, 
ahol ezek forrása több érből táplálkozik, s azok izre, aro
mára, csobogásra, fényükre, sebességükre nem azono
sak. Az eredményt mindig a- sokrétűség, és az abból 
összerendezett végső egység jelenti.

Családunk levéltárának féltett kincse nagyapám ván- 
dorlegény-könyve, benne sziléziai, cseh és osztrák mes

terek kézjegyével. Három, egymástól eltérő mentalitást 
tapasztalva és feldolgozva vált alkotó polgárává válasz
tott magyar hazájának. Ez jutott eszembe, belelapozva a 
hallgatók vándorkönyveibe, -  amelyek valójában mesés 
és izgalmas dokumentum- és alkotáskötetei a vándor
éveknek. Példaadás az iskola ezt biztosító szervező-tehet
sége, -  a „könyvek" mintái a célszerű tisztességnek, fe
gyelemnek és becsületgyakorlásnak.

Ha valaki a budai Vízivárosban az Iskola utcában jár, 
a vároldali felén egy imitált vándorlegény oszlopot talál, 
a bécsi Kártner-strassei „vasoszlop" kisöccsét. Utóbbi az 
elmúlt századok vándorlegényei szögeiből már valóban 
szinte csak vasból van. Egyelőre most csak az első szöget 
verték be Kecskeméten egy képzeletbeli oszlopba. Remé
lem még sok-sok szöget, de még újabb oszlopokat is hoz 
a jövő. Aki egy kicsit a történelem szemüvegén keresztül 
is nézi a világot, annak fel kell, hogy tűnjön a tény: azok 
a mesterek, akik ezt az iskolát alapították, az alapításkor 
ugyancsak tanúságot tettek a civil társadalom-építés 
akkor még „kurázsinak” számító értelmezéséből.

Ha szabad személyesnek lennem, -  ezt a tényt önma
gában szinte azonos jelentőségűnek tartom a létrehozott 
szakmai és etikai értékekkel. Ezt akkor mesternek és ta
nítványnak egyaránt bátorság volt elkezdeni, -  s magam 
remélem, hogy folytatás nem patikamérlegen kiegyensú
lyozott fontolgatást, hanem félelem nélküli, nyílt, vitatko
zó, énre érvvel válaszoló véleménynyilvánítást jelent.

Öröm volt jelen lenni, dupla öröm lenne a következő 
ünneplő asztalnál is egy szerény sarok.

Gratulációval és igaz barátsággal
Dr. Müller Ferenc

A Magyar Építészek Kamarája és Szövetsége elnöke

A diplomaátadás közönsége. A mesterek: balról az 5. Kampis Miklós, 7. Lórincz Ferenc, 8. Jankovics Tibor, 10. Sáros László, 
12. Makovecz Imre, jobbról az 1. Salamin Ferenc, 7. Dévényi Sándor, 11. Deák László. Az ünnepség vendége jobbról a 4. Müller 
Ferenc, az Építészkamara elnöke

Tusnádi
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Makovecz Imre beszéde

A mai nap nagy ünnep, most láthatjuk megva
lósulni Lechner szellemét.

A  mesteriskola gondolata az európai kultúrához 
kötődő gondolat, -  hogy mesterektől tanul a tanít
vány- ez Lechner Ödön óta aktuális Magyarorszá
gon. Az elmúlt negyvenöt évben sok kitűnő, nagy
szerű építész szerette volna a mesteriskolát feltá
masztani. Fel is támasztották, de a szocialista 
körülményeknek megfelelően, tehát tulajdonkép
pen vállalatok küldtek küldötteket a mesteriskolá
ba és vállalatok szabályozták, hogy kik lehetnek a 
mesterek, tehát a megengedés kategóriájában, 
vertikális rendszerben, hierarchia szerint működött 
egy látszat mesteriskola, amelyben természetesen 
nem jöhetett létre tisztán a mester és a növendék 
kapcsolata, annak összes hibájával és összes 
erényével együtt, mert mindezen rajta ült a szocia
lista struktúra a maga mindennapjaival, hatalmi 
viszonyaival, fizetésével stb.

Az, hogy bizonyos tervező irodák saját pénzből és 
akaratból létrehoztak egy Egyesülést -  a Kós 
Károly Egyesülést-, hívunk, hogy ezek a vállalatok 
építészekhez vagy építészekhez kapcsolódó más 
hivatásü személyekhez kötődnek eredetüket 
tekintve és nem állami struktúrákhoz, ez alapve
tően meghatározza ennek a posztgraduális képzés
nek- aminek egy ünnepélyes aktusához érkeztünk 
most az alaphangulatát és a tartalmát.

Hála Istennek, az itt ülő emberek nagy része 
olyan fiatal, hogy fogalma sincs arról, hogy én 
miről is beszélek. És addig jó  neki. Mert nem 
ismerik a saját korszakukat megelőző hanninc

évet, annak sötét, mordon homályát, összes odava
lósi sötét angyalával és szentjével.

Ti egy új, másfajta világban éltek, olyan sokat- 
próbált öregek vezetésével, akik a sötétségből 
hozták ki ezt a szakmát a maguk sajátosan értel
mezett világosságával. A  sajátos szót azért teszem 
hozzá, mert nem a Kós Károly Egyesülés és a 
magyar szerves építészet az egyetlen magyar 
építészet, mert, hála Istennek, Magyarországon 
sokféle építészet és sokféle építészeti iskola létezik, 
ezek közül vagyunk mi egy. De azt nyugodtan 
elmondhatjuk a Kós Károly Egyesülésről és az 
abban létező, mai napig is tevékenykedő építészek
ről, hogy Európa egyik legfontosabb építészeti 
alternatíváját teremtették meg egy Nyugat-Ázsiai 
provinciában, és ennek az alternatívának a jövő- 
j éért teszünk egyet s mást akkor is, amikor ennek 
a Vándoriskolának a diplomavédő napjához érkez
tünk.

A  ti helyetek tehát nem csak van Magyarorszá
gon, hanem Európában is meghatározott, ami azt 
jelenti, hogy ha eljön a diplomaosztás napja és a 
vándoréveknek vége van, az nemcsak bizonyos 
értelemben vett diákévek elmúlását jelenti, hanem, 
ha tetszik, ha nem, felelősséget.

Nem szeretek felelősségről beszélni, mert ennél 
jobban nem utálok szót, mint a felelősség, de ha 
szabadságban fogan meg egy dolog, mégpedig az, 
hogy mondjuk vagy két és fél évig így-ügy, jöl- 
rosszul, döcögve, pozitív és negatív tapasztalatokat 
szerezve, de mégiscsak szabadon eljut az ember 
valahova, tehát szabadságban fogant körülmények 
között, akkor mégis azt kell az embernek monda
nia -  mint vén a fiatalnak-, hogy ettől kezdve 
felelősség nyugszik rajtatok.

A végzett vándorok a diplomával. Balról jobbra; Engelmann Tamás, Rőmer Károly, Rácz Tamás, Mohayné Farkas Ibolya. Krizsán 
András, IVfohay Gábor, Balázs Péter, Sziklai Ákos
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Tebelöled lesz az, akinek Mesternek kell lennie, 
Neked kell a szerves építészetet továbbvinned. 
Neked kell gondoskodnod arról, hogy a jövőben ne 
essen szét semmi, hogy koordináltan továbbra is 
képesek legyünk együttműködni.

Azaz tehát, ha eljött ez a nap, akkor a szabad
ságban fogant felelősség gondolatával szeretném 
elindítani az útjukra a Vándoriskola diplomázóit.

Levél a Vándoriskoláról Gerlének szeretettel

Bevezetés

Hálás vagyok Schwott Lajosnak. Meg Szegő Gizi
nek. Ők nekem példák voltak, ha nem is példaké
pek. A  hatvanas, hetvenes években vicceseket 
rajzoltak a Ludas Matyiba. (Ami persze másért, de 
ugyancsak tanulságos, hogy t.i. milyen is egy nép 
engedélyezett humora.)
Vicceikre nem is emlékszem, csak arra, hogy 
hetente jelentkező szorgalmukkal erősítették meg 
számpmra -  milyen az, amikor valakinek megáll az 
idő. És persze hol? Rettenetes bizonyosság volt 
látni, hogy ők már túl voltak ezen.
Örökös kérdésem, hogy észreveszi-e az ember ezt? 
És ha igen, úgy stílusnak nevezi? Hogy elodáz
hassa a döbbenetet. Akár egy életre is. Vagy 
szembe mer ezzel (is) nézni? A  legjobb azonban ha 
nem kell, mert nincs rá szükség.

Tárgyalás

Ha valaki vállalja, hogy 24 éves korában nyakába 
veszi az országot és nekifog megtanulni azt, amiről 
már diplomája van, miközben ebből meg is kell 
élnie, vállalva albérletet, vándorlást -  sokszor már 
családdal -  mindezt öt félévre, öt helyen, tökélete
sen különböző körülmények között, azt csak 
segíteni szabad. Meg kell.
Ez is valamiféle kinyújtása az időnek, elébemenve 
annak, hogy korszakok ne észervétlen záruljanak 
le. Meg ne lehessen azt másnak hívni, mint ami. 
De azt is mondhatom, korai hitel ez arra is, hogy 
ne kelljen sohase szembe nézni a megállható idő 
döbbenetével.
Igazi mélyvíz ez, úszni még nem tudóknak. De 
legalábbis medence. (Mert napjainkban oly nagy 
kincs a víz.) Úszómesterekkel, kabinossal, 
masszőrrel. És mégsem tekinthető intézményesí
tettnek. Az úszóleckék oda-vissza érvényesek. Az 
úszás ezen fajtája nem verseny. De lehetnek 
nyertesei. És kell, hogy legyenek.

Befejezés

A  Szózat után kivonult a társaság a kertbe. A 
jancsósan elrendezett környezet elég teret adott a 
frissen diplomázottaknak, meg mindenkinek, akik 
még ezen késői időben is maradtak. A  fényképez- 
kedés után az úri közönség elköltötte vacsoráját. 
Kedves jó  Jánosom! Kellenek az ünnepek. Ölel

Sáros László

A VÁNDOROK

Balázs Péter
'89. okt. -'90. márc. KAPOSTERV (Gáts András, Egyed Tibor) 
'90. ápr. -  '90. szept. PÉI (Dévényi Sándor)
'91. jan. -  '91. jún. KÖR (Sáros László)
'91. szept. -  '92. márc. WEILERTERV (Weiler Árpád)

Kezdem az elején.
1987-ben félévismétlésre kötelezett a BME Középület

tervezési Tanszéke. Hazaköltöztem Kaposvárra, és a 
Somogytervben Gáts Andrással dolgoztam fél éven 
keresztül. Az ő közvetítésével ismerkedtem meg Kampis 
Miklóssal, Lőrincz Ferenccel, Borbás Gáborral. Vissza
térve az egyetemre, az időközben megalakult Kaposterv 
Kisszövetkezet ösztöndíjasa lettem.

A  munkával eltöltött fél esztendő után az egyetem 
furcsa, rideg, időnként nevetségesen a realitás elrugasz
kodó oktatási rendszere és számonkérési rendje arra 
késztetett, hogy a megismert építészekkel a kapcsolatot 
tovább fenntartsam (munkák révén), az egyetemi okta
tást a szakma gyakorlásához szükséges rossznak 
tartottam. Ezidötájt részt vettem Kálmán István szabad
iskolájában, és a karácsonyi játékokban.

Diplomázás után a Kaposterv Kisszövetkezetben 
dolgoztam, amikor megalakult a Kós Károly Egyesülés, 
és meghirdette az első évfolyamot a Vándoriskolában.

Első felvételim nem sikerült. Magamtól másodszorra 
nem futottam volna neki, ha Kampis Miklós, és a többi 
építész kollégám nem beszél rá. Utólagosan hálával 
gondolok vissza törődésükre, segítségükre.

Első vándorállomásom a Kaposterv Kisszövetkezet volt. 
Itt Borbás Gábor és Egyed Tibor irányítása alatt szer
kesztőként, illetve egy-két munkában társtervezőként 
dolgoztam. A szövetkezet működésébe, elszámolási 
rendjébe korrektül bevontak, minden munkáról pontos 
nyilvántartást és elszámolást vezettünk. Két mesterem 
eltérő életszemlélete jelentette a szövetkezet sokszínűsé
gét.

B.G. lazaságával sokszor oldotta föl a a bennem 
keletkezett görcsösséget egy-egy problémán elakadva. 
Épületei különösen nagy hatással voltak (vannak) rám. 
E.T.-ban csodálatra méltó volt a küzdeni akarása, 
amellyel betegsége ellenére örökös példát mutatott. A 
Kaposterv szabadiskolai rendezvényeit látogatva az 
antropozófiával szemben ambivalens kapcsolatom 
alakult ki. A  mai napig fontosnak érzem ezeket az 
előadásokat, bár olyan káoszt okoztak bennem, hogy 
nagyot lélegeztem, amikor a következő vándorhelyre 
indultam, ahol ilyen előadásokat nem szerveztek.

A Pécsi Építész Irodában első élményem az volt, hogy 
megijedtem. Dévényi Sándor gondolkodása, építészete 
annyira egyéni, hogy sokáig gondot okozott a kapcsolat 
kiépítése. Az irodában szerkesztőként dolgoztam, az 
iroda munkái mást nem tettek lehetővé. Őszintén szólva 
elégedett is voltam ennyivel. Dévényi nem beszél.Egy 
szót se lehetett kihúzni belőle. Gondolkodik, megrajzolja, 
és kész. Döbbenten álltam a skiccei előtt, melyeknek 
felszerkesztése is időnként gondot okozott. Az iroda 
gazdasági működését, a szerződéskötések körülményeit 
gyakorlatilag titkolták.

Az irodában ismerkedtem meg Borza Endrével, aki 
sokat segített a Mesterrel való kapcsolat kiépítésében. 
Vele aktívan részt vettünk a város életében.

Kővetkező félévre a Forma Kisszövetkezetbe akartam 
vándorolni, de ez nem sikerült, így a Kör Kft-ben kötöt
tem ki.
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Sáros Lászlóban olyan mesterre találtam, aki az első 
pillanattól partnerének tekintett, a cég működésébe 
korrekt bepillantást engedett. Gyakori beszélgetéseink -  
nem csak vele, hanem Ertsey Attilával és Vizér Péterrel 
is -  időben és tartalomban szinte egy szabadiskolai 
kurzussal értek fel. Sáros László úgy érzem nagyon sok 
mindenre tanított meg. Első önálló munkám -  meghívás 
egy pályázatra -  és az ezzel kapcsolatosan kialakult 
helyzet, melyben az inkorrektség, a gazemberség számos 
válfajával találkozhattam az első ilyen jellegű élményem 
volt. Mesterem viselkedése velem és a helyzettel, tárgya
lási ügyben -  melyekre mindig együtt mentünk -  sokban 
hozzásegítettek későbbi helyzeteim megoldásához. 
Sajnos a cégnek a náluk töltött fél év alatt kevés olyan 
munkája volt, melyben komolyabb építészi feladatot 
kaphattam.

Negyedik állomásom Weiler Árpád kft-je volt Pécsett. 
Nagyon barátságos és liberális légkört találtam. Tervező
ként dolgoztam. Itt éreztem meg először, hogy milyen 
érzés egy építészeti feladatot magabiztosan megoldani. 
Bár az irodában kevés munka volt, mégis sokat dolgoz
tam. Több magánpróbálkozásom volt munkaszerzésre, 
több-kevesebb sikerrel. Mesterem bevont az Építészka
mara szervezési munkáiba, annak fejleményeiről tájékoz
tatott. Az iroda elszámolási rendje az eddigiekétől 
különbözött (fiktív fizetés, bevétel utáni elszámolás), 
korrekt, már-már kínosan precíz volt.

Negyedik félévem alatt történt, hogy megkeresett Gáts 
András, aki a Kaposterv-től elválva irodát alapított, hogy 
vállalom-e, hogy vele dolgozom. Vállaltam, és a mai 
napig is Ővele dolgozom. Eddig együtt eltöltött néhány 
hónap alatti legfontosabb élményem, hogy megtanultam 
(tanulom?) sajátomnak tekinteni a céget.

Összefoglalva
A  Vándoriskola, a dolgozva tanulás nagyon hasznos 

bárki számára. Egy adott helyzetet, építészt albumokból, 
épületeiből nem lehet megismerni. Az igazi megismerés
hez a megélés szükséges. Mesterek, akikkel együtt 
dolgozik látva kínlódásukat, problémáikat, tartásukat, 
reakcióikat, igazi segítséget tudnak nyújtani egy fiatal 
számára, aki pályakezdőként indul. Segít megtalálni 
(pozitív és negatív élményeken keresztül) az értékeket, a 
különböző szemléletekből le kéll csapódnia egy olyan 
értékrendnek, amelynek segítségével könnyebb tájéko
zódni a szakma és a világ útvesztőiben, egy olyan 
világban, melyben a hatalomvágy és a pénz uralma egyre 
erősödik, és megpróbálja az emberek szabad gondolko
dását, kreativitását korlátok, receptúrák hamis börtöné
be zárni.

Engelmann Tamás
'89. nov. -  '90. máj. PROFIL (Deák László)
’90. máj. -  '90. nov. FORMA (Jankovics Tibor)
’91. jan. -  '91. máj. NOÉ (Kószeghy Attila)
'91. júl. -  '91. okt. SEVILLA (Deák László)
'91. nov. -  '92. márc. MAKONA (Makovecz Imre)

Főbb munkáim:
Sorház -  Jászberény 
BM uszoda álmennyezet -  Hévíz 
Családiház -  Érd 
Fazekasház -  Debrecen 
Családi ház -  Solymár
Székely hadosztály emlékműve -  Mátészalka, Makovecz Imrével 
Családi Ház -  Martonvásár

A  vándoriskolába szinte véletlenül kerültem. Akkoriban 
szabadúszóként bejártem a Makonába Kelf Treunemek 
szerkeszteni. Az ottaniak biztatására az utolsó éjszaka 
döntöttem úgy, hogy megpróbálom. Nem bántam meg.

Vándorlásomat Szolnokon kezdtem, ami szerencsés 
választásnak bizonyult. Deák Lászlót higgadt, toleráns 
mesternek ismertem meg. Minthogy első állomásom volt 
ez, a görcs még bennem feszült. Két önálló tervezési 
feladatot kaptam, ami számomra nagy ajándék volt. Az 
elsőből kínlódásokkal teli, bátortalan megoldás született. 
Ö ezt hallatlan türelemmel viselte. Talán e megelőlege
zett bizalomnak köszönhető a második feladat felszaba
dult, örömteli megoldása is. Úgy hiszem, baráti érzések
kel váltunk el egymástól. Második találkozásunk Sevillá
ban történt. Itt mindketten csalódást okoztunk egymás
nak. Hiszem, hogy ez csak a lehetetlen szituációk 
közjátéka volt.

Második mesterem a Formánál Keszthelyen Jankovics 
Tibor volt. Vele kezdettől fogva harmonikus mester- 
tanítvány viszony alakult ki. Itt kóstolhattam bele 
először egy kicsit a belsőépítészetbe is. Önálló építész 
tervezési feladat, a körülmények folytán nem adódott, de 
a közösen megoldott részletekből sokat tanultam. 
Szakadatlan rohanásai közepette még sikerült elcsípni 
egy-egy fontos pillanatot.

Vándorlásom következő állomásaként Debrecenbe 
kerültem Kőszeghy Attilához. Itt az ő sajátos építészeti 
világába nyerhettem némi betekintést. Teoretikus 
munkásságából keveset ismertem meg, amit máig is 
sajnálok. Remélem, erre még egyszer sor fog kerülni. 
Kár, hogy vállalt feladatai megállásnyi időt sem hagytak 
számára. Itt készült két kisebb önálló tervezési munkám 
jövője kérdéses.

Utolsó mesterem .Makovecz Imre volt. Szándékaim 
szerint választottam Őt utoljára. Módszerének szokatlan- 
sága meglepett. Erős, szuggesztív egyéniség, aki szabad, 
önálló gondolkodású, felelősségteljes emberként kezelt. 
Közös munkánkban nemcsak teljes alkotói szabadságot 
biztosított, hanem ennek bátor teljesítését határozottan 
el is várta. Kapuról szóló kurzusa alapélmény volt.

A  vándoréveknek még egy nagyon fontos hozadéka 
számomra az emberi kapcsolatok, barátságok szővődése.

Mindenkinek melegen ajánlom, hogy ne riadjon vissza 
a nehézségektől, aki teheti, vágjon bele, mert megéri.

Mohayné Farkas Ibolya
'89. okt. -  '90. márc. MAKONA (Salamin Ferenc, Makovecz Imre) 
'90. ápr. -  '90. dec. KAPOSTERV (Lórincz Ferenc, Borbás Gábor) 
'91. jan. -  '91. jún. FORMA (Jankovics Tibor)

Főbb munkáim:
Az imádság háza, felvételi pályázat 
Családi ház átalakítás vázlatterv -  Bp. Tárogató u. 95. 
Pléhkrisztus Makovecz Imre rk. templomához -  Paks 
SMK büfé belsőépítészet kiviteli terv -  Kaposvár 
Családi ház, diplomamunka -  Balatonlelle 
Átépítés vázlatterv -  Kaposvár, Iránja D. u. 3-7.
Belvárosi Pavilonok vázlatterv -  Kaposvár 
Csárda utcai üzletsor tervpályázat -  Keszthely 
Családi Ház eng.terv -  Kóvágóörs

1989. október 1-én a Makonában kezdtem a vándorlást. 
Salamin Ferenctől, első mesteremtől sokmindent megta
nultam: a ház kívül-belül látását (falnézetek), a „rejtett 
homlokzatok'’ fontosságát, és hogy hogyan kell megcsi
nálni egy kiviteli tervet. Eszelős részletességgel és 
precizitással dolgozta (dolgoztatta) végig a terveit. A  
legfontosabb, amit tanultam tőle, hogy amit lerajzolunk, 
az nem egy gusztusos tus (ceruza) vonalakkal telerajzolt 
papír, hanem ebből lesz a ház, a térbeli csoda, és hogy 
tényleg csoda legyen, hát erre szolgál a papiros. Sala 
türelme és jó  pedagógiai érzéke kiváló mesterévé tette 
egy olyan zöldfülűnek, mint amilyen én voltam.
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lakóház átalakítás-bővítés Kaposvár 1991-92
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Jászberény, Kálmán utcai sorház terve (1990) Hévíz, Uszoda álmennyezet (1990) építész: Jankovics
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A  12. oldalon: Kaposvár, utcai pavilon terve 
Kaposvár, Irányi Dániel utcai sorházak terve 
A  13. oldalon: Balatonlelle, családi ház (bővítés)
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Makovecz Imrével egyetlen munkát csináltam, és az 
sem igazán építészmunka volt: a paksi templomhoz 
egy keresztet pléhkrisztussal. így aztán végképp nehéz 
véleményt írni róla, hiszen hogy csodálom az organikus 
és ugyanakkor végtelenül egyszerű építészetét -  hát ez 
természetes; így inkább csak néhány benyomásomat 
vetem papírra, amik lehet, hogy csak arra a félévre 
voltak igazak.

Imre bácsi nagyon kemény, de ugyanakkor nagyon 
tiszta és becsületes ember. Vitalitása, szívóssága egy 
ilyen nagyranőtt cég összetartásában is megnyilvánult 
(és még mennyi mindenben). Türelme, tán a rengeteg 
munka miatt, abban az időben igencsak véges volt. 
Mintha mindig megbántott lett volna -  ez csendült ki a 
beszélgetéseiből. Úgy tűnt, alig figyel ránk, de aztán 
kiderült: számontart és ismer bennünket.

Második állomásom a Kaposterv, ahol meleg közösség 
fogadott, igazi emberi arcokkal, történetekkel, barátsá
gokkal és ellentétekkel. Borbás Gábor bízott meg egy 
belsőépítészeti munkával. Gábor igazi nagy gyerek: 
hatalmas szíve mindenkit jókedvvel fogad és mindenki 
iránt a legmesszebbmenőkig toleráns, akár a mindenna
pokról, akár építészetről van szó. A  munkát, amit 
odaadott nekem, teljesen egyedül, a legnagyobb önálló
sággal kellett megcsinálnom.

Ezután Lórin ez Ferenchez kerültem, három házának 
a kiviteli tervein dolgoztam. Franci határtalan optimiz
musa és hite ezekben a nehéz napokban is megnyilvá
nult (4 hónap alatt 3 kiviteli terve ment ki.) Fáradhatat
lanul kereste az utolsó pillanatokban is a jó, igazi 
megoldást. Rá mert bízni tapasztalatlan vándorépíté
szekre technológiai egyeztetést, és ez alapján az alaprajz 
pontos kitalálását. Teljesen egyenrangúként bánt 
velünk: bizalma és demokratizmusa sokmindenre 
képessé tette az embert.

A Kaposterv felszabadult légköre után a Forma állami 
vállalatnak tűnt kötött munkarendjével és az emberek 
közti viszony merevségével. Egy rövid besegítő munka 
után Lukács Beával dolgoztam az „ARC" Bevásárlóköz
pont tervein (vázlatterv, eng. terv, kiviteli terv). Janko
vics Tibor irányításával két kisebb munkát csináltam. 
Tibornál a legelső amit megtanultam hogy magát a 
tervlapot is meg kell tervezni: a léptékhez tartozó jelölési 
részletezettség, vonalvastagság, staffázs. színek. Hallat
lan apróságokig menő igényessége a terv' szépsége, 
egyszerűsége iránt valószínűleg belsőépítészeti képzésé
ből fakad. Féljem, Gábor példáján látom, hogy milyen 
fontos lenne, ha minden vándor dolgozna Tiborral 
belsőépítészeti munkán, hogy legalább ilyen szinten 
értene hozzá. A másik munka egy falusi ház tervezése 
volt, ennek során kiderült, hogy Tibor milyen pontosan 
ismeri a felmerülő igényeket (állattartás, konyhakert, 
tiszta és piszkos zóna...). A megrendelők sokszor nem is 
fogalmazzák meg ezeket az igényeket, pedig ettől lesz 
működőképes egy mai parasztház.

A  keszthelyi félév után abbahagytam a vándorlást, 
mivel kiderült, hogy babát várunk, mégpedig nem is 
egyet, hanem egyszerre kettőt. A Kaposterv Kisszövetke
zetnél dolgoztam még egy hónapot, és ezúton is nagyon 
köszönöm, hogy abban a számukra nagyon nehéz 
helyzetben alkalmaztak. Végezetül a vándoriskolával 
kapcsolatban néhány dolog: nagyszerű, és nagyon jó  volt 
így, ahogy mi. az első évfolyam végigcsináltuk: minden
féle szigorú szabályok, merev kötelezettség nélkül. Az 
élet sokrétű és változatos, az ember azzal is „tanul" ha 
éppen nem kap munkát. A mester és vándor viszonya is 
őszintébb és kötetlenebb, ha nem merevítik le előírások.

Mindegyik cégnél más és más a vándor helyzete, 
rangja, bére. és így végre kikerül abból a kiszámítható 
sterilitásból, amit az iskola, egyetem jelentett. A  sokszí
nű és valóságos életben zajlik, ahol mindenki annyit

küzd ki magának, amennyit tud (figyelmet, munkát, 
megtanulható dolgokat, kapcsolatokat) és úgy érzi 
magát, ahogyan magamagának megteremti. Kampis 
Miidós megfogalmazásával keretet ad, bőfüvű legelőt, 
ahol minden vándor-bárány annyit eszik, amennyit akar. 
de akár éhen is pusztulhat. Köszönöm a lehetőséget, 
hogy ebben részt vehettem.

Krizsán András
'89. okt. -  '90. márc. KAPOSTERV (Borbás Gábor)
90. márc. - '9 1 . júl. MAKONA (Makovecz Imre, Vincze László, 
Kelf Treuner)
'91. aug. -  '91. okt. SEVILLA (Deák László)
'91. nov. -  '92. márc. MAKONA (Makovesz Imre)

Főbb munkáim:
Rk. templom pályázat -  Marcali 1989.
Balatonszárszói óvodabővítése -  1990. (megépült)
SMK bclsőátalakítás -  Kaposvár 1989-90.
Világháborús emlékmű tervpályázat -  Kaposfó 1990.
Kápolna Átalakítása -  Fonyód, Szent István u. 1990-91. 
(megépült)
Demeter L. családi háza -  Szerencs 1991- (épül)
Dr. Berényi K. családi háza és magánorvosi rendelője -  Hódme
zővásárhely 1991- (épül)
Dr. László E. hétvégi házának bővítése -  Pula 1991. 
Rákospalotai ev. templom orgonakarzata -  1991. (megépült) 
Nádor I. házának átalakítása és bővítése -  Pula 1991.
Somos Zs. családi háza -  Budakeszi 1992- (épül)
Ruházati bolt -  Vecsés 1992. (megépült)
Tisza áldozatainak emlékkápolnája -  Tiszaderzs 1992.
Pulai ravatalozó -  1992.
Kegyeleti szolgáltató épület -  Vecsés 1992.
Rajnai G. családi háza -  Nagykovácsi 1991-92 (épül)

Egy halódó, átalakuló nagyvállalat építésze voltam, 
amikor a kezembe került Salamin Ferenc levele a Kós 
Károly Egyesülés vándoriskolájának felvételi pályázatá
ról. Mi a fene lehet ez? -  kérdeztem akkori főnökömet (az 
első „fontos” embert). Sáros Lacit, aki rögtön biztatni 
kezdett. Lehet, hogy akkoriban (1989 szept.) minden 
változóban volt, vagy csak én szerettem volna valami 
mást, többet csinálni, nem tudom. De a dololg úgy 
történt, hogy belevágtam és leutaztam első vándor
állomásomra, Kaposvárra.

Kaposvár emberi léptékű város. Az irodában (Kapos
terv) már az első nap régi ismerősként, barátként 
fogadtak. Kampis Miklós, Lőrincz Ferenc. Borbás Gábor, 
Gáts Andris és a többiek közvetlensége, baráti segítő
készsége mellett a közös munkák élménye volt a legfon
tosabb számomra. A  munkák élesben mentek, mindent 
újból kellett megtanulni: munkát szerezni, a megbízóval 
egyeztetni, tárgyalni, a társművészeket irányítani, 
határidő, pénz. stb. Azóta már mondhatom, mindenna
pos fogalmakká váltak. És mindezt olyan átlátható 
feladatokon keresztül, mint a marcali templompályázat, 
a balatonszárszói óvoda bővítése, az SMK átalakítása 
vagy a fonyódi Szent István utcai kápolna bővítése. 
Bekerültem egy körbe, amelynek rendje, szabálya és 
lehetősége volt számomra.

A következő félévemet a Makonában töltöttem, de 
igazából ma már úgy mondanám, hogy a régi Makoná
ban. A Rumbach Sebestyén utcai iroda nyomasztó 
szűkössége, családias hangulata ma már a régi Makonát 
jelenti.

Vincze László mellé kerültem, akivel első munkám a 
csengeri tornacsarnok padlócsatornájának kiviteli terve 
volt, majd a csengeri konyha-étterem komplett kiviteli 
terve. Azt hiszem, mind a mai napig ezekből élek. Olyan 
munkával eltöltött közös félév volt ez, amely, remélem, 
hogy még később is vissza fog csengeni. Velem Laci
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szerettette meg a Makonát, tanította meg látni a háza
kat.

További vándorlásaim a Makona vándorlásai is 
egyben. Belecsöppentem egy olyan munkába, ami már 
évek óta folyt: a witteni Waldorf intézet tervezésébe. Egy 
Makovecz-ház, amit Kelf Treunerrel csináltunk közösen. 
A  gyors és lendületes kezdet ellenére sajnos a munka (a 
megbízó hibájából) megtorpant, amit azzal próbáltunk 
ellensúlyozni, hogy megcsináltuk az elkészült engedélye
zési terv alapján az épület makettjét is. így sikerült a 
magam számára „végigolvasni" a mester egy komoly 
müvét. Hónapokig vágtunk, ragasztottunk fönt a Zay 
utcában Giovannival és Michával közösen. Közben 
kaptam egy-két önálló családi ház feladatot, melyek 
közül a diplomamunkaként is bemutatott hódmező
vásárhelyi épületet emelném ki.

Váratlan lehetőség adódott számomra 1991 nyarán: az 
épülő magyar pavilon kivitelezésében vehettem részt 
Spanyolországban. Három olyan hónap, amely legfőképp 
arra figyelmeztetett, hogy mindaz, amit lerajzolok, 
megtervezek egy papíron, azt emberek tucatjai izzadva, 
fáradtan építik föl, állítják össze a valóságban.

Hazaérve még egy félévet dolgoztam Makovecz Imre 
közvetlen irányítása alatt, részben a már korábban 
megkezdett witteni munkán, részben pedig új tervezési 
feladatokon (tiszaderzsi emlékkápolna, tápiöszelei 
iskola). Sikerült megszerveznünk egy mesterkurzust is, 
amelynek témája a „kapu” volt.

Munkák, élmények, tapasztalatok és főleg sok új 
ember, akiktől rengeteg átélt .tapasztalatot, példát 
kaptam, akikkel nap mint nap együtt dolgozhattam, 
tanulhattam, élhettem.

Mohay Gábor
'89. okt. -  ‘90. márc. MAKONA (Makovecz Imre, Nagy Ervin, 
Salamin Ferenc)
'90. ápr. -  '90. dec. KAPOSTERV (Lörincz Ferenc)
'91. jan. -  '91. jún. Forrna (Jankovics Tibor)
'91. júl. -  '91. nov. DÉVÉNYI ÉS TSA {Dévényi Sándor)

Főbb munkáim;
A teremtés háza, felvételi pályázat 
Nyaraló átalakítása, vázlatterv -  Velencefördö 
Családi ház eng.terv, kiviteli terv -  Üröm 
Könyvesbolt eng.terv, kiviteli terv -  Kaposvár 
Családi ház tetőtérbeépítése eng.terv -  Kaposvár 
Kaposvár Dózsa Gy. u. 5. hasznosítása, vázlatterv 
Törpevízmü eng.terv -  Almás keresztúr 
Camping Fogadóépületek, tervpályázat -  Keszthely 
Családi ház eng.terv -  Kövágóörs 
Búszúztató eng. terv., kiviteli terv - Máriagyüd 
Családiház eng.terv -  Kapósfüred 
Ügyvédi iroda belsőépítészet -  Kaposvár
Generációs lakóház eng.terv, kiviteli terv diplomamunka -  
Kaposvár

Lörincz Ferenc

Fél év közős munka alatt Franci átadta nekem az emberi 
értékek egyik legfontosabbikát: a bizalmat. Franci képes 
mindig megújuló bizalommal fordulni a legelvetemültebb 
megbízó, a véresszájú kivitelező, s a vadidegen zöldfülű 
vándorlegény felé. Ez az odafordulás aztán olyan ener
giákat szabadít föl bentröl, hogy soha-nem-gondolt-hitt 
dolgokra képes az ember.

Emberi közelségbe kerül a Mester, mert nem takargat
ja, hogy az építészeti tervezés, a mü létrehozása neki is 
küzdelem, s nekirugaszkodások sorozata, mert ötleteit 
kontrollálni szereti -  mégha magamfajta vándorlegény 
szemével is -, mert az eredményre azt tudja mondani 
teljes meggyőződéssel: közös munka volt.

Franci hihetetlenül szétforgácsolódik, kiteij esztett 
szárnyai alatt rengeteg fogaskerék forog, a legszélsősége
sebb léptékek között. Úgy tűnik, nem mindig búja 
energiával az egymásba kuszálódott szálak kibogozását, 
vagy a magányos szálak jó  irányba terelését.

Talán óriási bizalma önmaga felé is irányul, így a 
legnagyobb természetességgel vállal -  fogad el mindent, 
mindenkit, ahogy egy (túl?)-racionális, aggódó kívülálló 
nem tenné.

Amikor befejeztük a MALÉV-üdülö kiviteli terveit. 
Franci odajött hozzám, kezet nyújtott, s azt mondta: 
„Köszönöm Gábor, nélküled ezt nem tudtuk volna 
megcsinálni.” Hadd válaszoljak most: „Köszönöm, 
Franci, nélküled nem jutottam volna idáig, sem bizalom
ban, sem önbizalomban!"

Jankovics Tibor

Tibor talány...
Hihetetlan munkabírása talán erdélyi vérére, de 

mindenképpen óriási akaraterejére vezethető vissza. A 
munkába való beletemetkezés feledtet vele minden mást, 
légyen az országos politikai bomba, emberi hisztéria, 
vagy akár az emberi lét ritmusának rendje (nappalok és 
éj szakák váltakozása, étkezések). Ez irracionális életvitel 
mögött azonban a legracionálisabban gondolkodó -  
alkotó Mesterem áll, aki talányos módon egyesíti a 
fővállalkozó -  kivitelező -  tervező ellenérdekekkel teli 
hármasságát, s ezzel bizonyítja is ennek lehetőségét.

Tibor legkevésbé sem a szavak embere. Az -  „amúgy 
tőle távol eső" -  világról alkotott képe időnként egy-egy 
jól eltalált fanyar megjegyzésén keresztül főlviláglík, 
ahogy a kinos emberi-szakmai szituációban is hasonlóan 
fanyar humorával felül tud emelkedni.

Tibor -  a közös belsőépítészeti munkánkon keresztül -  
megmutatta az építészeti tér egy -  szokásostól eltérő, de 
létfontosságú -  látásmódját, az elhelyezett tárgyak, 
anyagok, formák saját életét.
Tibor igazi Mesterem, aki a felsőbbrendűség érzése nél
kül, ideológiai alap nélkül képes kitűnően kezelni a -  
számára eddig sem idegen -  Mester-vándor emberi-szak- 
mai viszonyt, mely talán közös épülésünkre is szolgál.

Dévényi Sándor

Kacifántos eddig meg nem értett házai mögött (alatt, 
fölött, benn(?)) egy egyszerű, nyitott, egyenes ember áll. 
Azelőtt házal vonzottakis, taszítottak is, ahogy gyermek
koromban féltem-vágytam vadállatokkal játszani: azóta 
a kemény munka éjszakái, a Mester-vándorlegény furcsa 
kettős együttese, beszélgetések, kritikák (rajzról, munka
társról, családról, megrendelőről, építészetről, Egyesülés
ről, Makoveczröl, világról, hitemről) jutnak eszembe egy- 
egy madártollarchitektúra vagy színorgia láttán.

Sándor -  Mestereim közül talán egyedül -  példaként 
áll előttem, hogy nem feltétlenül kell beleőrülni (testi- 
lelki-szellemi értelemben) ebbe a szakmába, mire 40-50 
éves lesz az ember. Félelmetes mennyiségű művezetés
sel, a mesterségek ismeretével, jó  humorú erőszakossá
gával képes elfogadtatni őrültségeit megrendelővel, 
mesteremberrel, a végén oly sikerrel, hogy mindenki 
boldog, ha Vele dolgozhat.

Rácz Tamás
'89. okt. -  '90. ápr. FORMA (Jankovics Tibor)
'90. máj. -  '90. szept. PROFIL (Deák László)
'90. nov. -  '91. máj. MAKONA (Makovec2 Imre)
'91. jún. -'91 . nov. saját ház építése
'91. dec. -  '92. jún. KAPOSTERV (Lörincz Ferenc, Kampis 
Miklós)
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Budakeszi, Somos Zs. csa
ládi házának terve (1992) (
A  17, oldalon: Vecsés, ke- 
gyeleti szolgáltató épület 
terve (1992)

Krizsán András
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Üröm, családi ház
19. oldalon: Kaposvár, generációs lakóház

Máriagyűd, búcsúztató terve

Mohay Gábor
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Lustaságom folytán abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy már a diplomaosztás felejthetetlen élmé
nyével a tarsolyomban írom e ránk kirótt kötelező 
néhány sort, amely a vándoriskola 3 évét lenne hívatott 
elmesélni.

Látom magam előtt a hosszú asztalt, túloldalán a 
mesterek ismerős arcának sora, akikkel fél-fél évig 
egymást gyötörtük (vagy esetleg csak hajkurásztam őket. 
hogy gyötörjenek) vagy akikhez nem jutottam el, de majd 
minden mozdulatát ismerem a vándortársak elmesélésé
ből, bolondozásaiból. S most mosolyogva rázzák a 
kezemet, gondolom, annyi örömmel, mint amennyi 
megilletődöttség s sutaság költözött belém e néhány 
másodperc jelentőségétől.

2 évvel ezelőtt, a Vándoriskola kezdeti szakszában egy 
lejegyzett beszélgetésben azt mondtam, hogy az egész 
vándorlás nekem egy spirálhoz hasonlít, hisz majd 
minden félévnek voltak-vannak hasonló szakaszai, s ezt 
az ember önkéntelenül szinte az előzőkkel együtt éli meg 
ismét. Hát ez a néhány másodperc valahogy az egészet 
láttatta velem egyben és egyszerre.

Talán ezért nincs kedvem s nem is tudnám időrendben 
leírni úgy e 3 év történetét, mint ahogy lehetne s szeret
ném. S úgy gondolom, az itt most nem is olyan fontos, 
kitől mit tanultam vagy tanulhattam volna építészetileg, 
milyen rendezvényekre jártam önként vagy kevésbé 
önként, hanem az, hogy ez a néhány félév tele volt 
kérdőjelekkel. Mire valaki egy helyen megszokott volna, 
és valamire rájött, megismerve a szembenülö mozdula
tait, amint fészkelödik a széken, vagy tologatja a szem
üvegét, s hogy ez azt jelenti, hogy valami nem tetszik, 
amit csináltam (persze ez mindig fekete-fehéren ki is 
derült), addigra már tovább is kellett menni. Hurcolko- 
dás hurcolkodás hátán, új albérletek sora tarkította 
természetesen ezt a menetet. így' szinte soha nem volt 
idő a dolgokra kész válaszokat elsajátítani vagy elsajátí
tani vélni.

S számomra ez a kérdőjelekkel teliség. a húsdarálós 
tempó, s ezen a darálón keresztül mindig más szeletkét 
látni, ez volt a legszebb. S ha sikerült ezzel a begyöpösö- 
désem kezdetét akár csak 3 évvel is kitolni, sikerült 
megtanulni dolgozni s közben tanulni is egyben, úgy 
gondolom, megérte.

Römer Károly
’89. okt. -  '90. jún. PÉ1. (Dévényi Sándor)
'90. jún. -  '91. jan. FORMA (Jankovics Tibor)
'91. febr. -  '91. júl. KVADRUM (Eklcr Dezső)
91. szept. -  '92 márc. MAKONA (Makovecz Imre)
'92. ápr. -  '92. szept. WEILERTERV (Weiler Árpád)

Főbb munkáim:
BM Gyógyintézet, rekonstrukciós tanulmány -  Hévíz 
Janzsó Tibor családi háza eng.terv kiv.terv -  Kövágóörs 
Római katolikus templom bővítése tanulmányterv -  Cserszeg- 
tomaj
Szilágyi Szabolcs műterme -  Bp. Szomolnok u. 1.
Családi ház eng.terv -  Kóvágóörs
Veres István családi háza eng.terv, kiv.terv -  Kövágóörs 
Tetőtérbeépítés -  Bp. Karolina u. 8.
Takács Kálmán családi háza eng.terv, kiv.terv -  Bp. Pöltenberg 
u. 22.
Vörös árpád családi házának átalakítása eng.terv, kiv.terv - 
Budaörs. Mozdony u. 5.
Balla Gábor családi háza tanulmányterv -  Tárnok 
Juhász András családi háza tanulmányterv -  Balatonalmádi

A vándoriskolára való jelentkezést hirdető plakát 
olvasásakor éreztem, hogy ehhez több közöm van, mint 
egy túlélési problémákkal kúzdö tervező vállalathoz. Egy 
izgalmas és nagyon hasznos kalandnak ígérkezett, ami 
már csak a mesterek szamélye és építészeti felfogása

miatt is nagyon vonzott. Mivel mi voltunk az első évfo
lyam, így nem volt senki, aki tapasztalatát átadhatta 
volna, s amúgy is kevés információ jutott el hozzám 
erről. így egy „fejesugrás" volt az egész, a feltételekkel 
menetközben kellett szembenézni. A  Pécsi Építész 
Irodában kezdtem, ahol szinte családias légkör vett körül 
és nagy toleranciával viselték tapasztalatlanságomat. Itt 
Dévényi Sándor. Weiler Árpád, Borza Endre, Masszi Pál 
és Kiss Mária építészek alkották akkor az irodát. Innen 
a Formába kerültem Keszthelyre, ahol Jankovics Tibor
ral és Füzes Antallal, Lukács Beával dolgoztam. Nagyon 
jóhangulatú csapattal ismerkedtem meg, akiktől sokat 
tanultam. A fiatal építészekkel (Kruppa Nándor, Bárándi 
Tibor, Sánta Gábor, Fehér István) jóbarátságba kerül
tem. Nándi családiházának építésénél megismerkedtem 
a vályogépítési móddal. Nehéz volt ebben a 8 hónapban, 
hogy feleségem és gyermekeim Pécsett laktak, mert 
Keszthelyen nem sikerült lakást bérelni elérhető áron. 
így hétvégenként hazajártam. Ez rányomta bélyegét a 
hangulatomra, és megakadályozott abban, (az időhiány 
miatt) hogy teljesértékúen vegyek részt a város életében, 
mind a barátok, mind a környék nevezetességeinek 
megismerése szempontjából. És sajnos a munkám 
hatékonysága is megsínylette ezt. Ezért jó lenne, ha a 
későbbiekben nem kellene senkinek ebben a cipőben 
járnia; talán megoldható egy kis odafigyeléssel, hogy még 
a nyári időszakban is a családos vándorépítész lehetősé
get kapjon a családjával való együttélésre.

Persze mondhatjuk, hogy mért jelentkezik családos 
építész vándoriskolára?... A tapasztalat azt mutatta, 
hogy már az induláskor nyolcunk közül öten családosak 
voltak, és az időszak alatt még ketten házasodtak meg. 
Összesen 12 gyereke van az első évfolyamnak, ebből 9 a 
vándoriskola ideje alatt született. A  második évfolyam is 
rokon tendenciákat mutat. Azt hiszem nem várható el 
senkitől, hogy a létminimum körüli, vagy az alatti 
fizetésekből (pl) a Balatonnál nyáron lakást tud bérelni. 
(Még az útiköltség is gondot okozott, még szerencse, 
hogy jobb időben stoppolni is lehetett.) Ezzel a ténnyel a 
Kós Károly Egyesülésnek is számolnia kellene, még 
akkor is, ha első pillanatra ez magánügynek tűnik! 
Ennek ellenére nagy szeretettel gondolok vissza minden
kire akiket Keszthelyen megismertem, ez mindenképpen 
fontos, hasznos időszak volt az életemben.

Ezután a Kvadrum Kft-be kerültem Pestre. Ekler 
Dezső, Zsigmond László, Bata Tibor, Jánosi János 
alkották a csapatot. A  magamrészéröl úgy érzem, hogy 
jó  barátságba kerültem velük. Különösen kiemelném 
Zsigmond László nagy segítökészségét minden szakmai 
problémámban, függetlenül attól, hogy a munka közös 
munka volt-e, vagy sem. Ezúton köszönöm. Súrlódást 
okozott az a tény, hogy' az ottlétem feltételeit szerződés 
nem rögzítette, csak szóbeli megállapodás (és ez bármi
kor átértelmezhető volt), így kizárólag Ekler Dezső 
hangulatától függött, hogy mikor és mennyi pénzt 
kapok. Sértődés tárgya volt a Keszthelyről magammal 
hozott, vagy azóta érkezett munkákon való dolgozás, 
hiszen ez ténylegesen az ottani munkák rovására ment. 
De ezt, úgy érzem, a munkaadónak meg kell érteni és 
türelemmel kezelni, hiszen ez a vándoriskola természeté
ből fakad. Egy új helyre érkezve a vándorépítész általá
ban egy munka közepébe kerül, majd távozáskor egy 
vagy több munka közepén van, amiből általában magá
val visz a következő helyre is valamit. Az is előfordul, 
hogy az előző helyen végzett munka később új megbízást 
hoz. A vándorépítész nincs abban a helyzetben, hogy ezt 
visszautasítsa. Én ezt egyszer megteltem, visszautasítot
tam egy munkában való részvételt (egy másik csapat
ban), számomra jelentős feladattól és pénzösszegtől 
szabadítva meg magamat.
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Ezután a Makona Kft-be kerültem. Makovecz Imrében 
olyan embert ismertem meg, aki szereti a munkatársait, 
a fiatalokat. Még akkor is, ha néha igen kemény kritiká
val illeti őket. Ez a szeretet sokat adott nekem; mi taga
dás, az önbecsülésemnek is jót tett. Szakított ránk időt, 
beszélgetésre, továbbképzésre akkor is, amikor még 
dolgozni (tervezni) sem volt ideje. Ezúton köszönöm meg 
Neki a törődést és türelmet. Es köszönet illeti Salam in 
Ferencet is aki a vándoriskola szervezési ügyeit fogta 
össze. Őhozzá is bármikor, bármilyen problémával 
(szakmai-emberi) fordulni lehetett, mindig készséges volt 
a segítésben és a türelme a határidőknél oly nagy volt, 
mint a tenger.

Utolsó állomás Weiler Árpád irodája volt. Jelenleg is itt 
dolgozom. Sokat kaptam tőle építészeti felfogásban és 
munkamódszerekben egyaránt. Megbecsülése zavarba 
ejt, úgy érzem érdemtelenül jut nekem.

Kampis Miklós nyíltságát, baráti hangját, törődését is 
köszönöm, és mindenkiét, akire névszerint itt most nem 
térhettem ki.

A  vándoriskola elvégzése a nehézségek és járatlan útjai 
ellenére is hozzásegített ahhoz, hogy szakmailag intenzí
ven fejlődjek, a szerves építészetet megismeijem és 
megszeressem, életreszólö gyökereket szerezzek és 
barátokra leljek. Lényegesen szegényebb lenne az életem 
enélkül, és örülök, hogy nem szalasztottam el ezt a 
lehetőséget.

Sziklai Ákos
'89. okt. -  '90. márc. FORMA (Jankovics Tibor)
'90. márc. -  '90. szept. FÉI (Dévényi Sándor)
'90. okt. -  '91. aug. KAPOSTERV (Lőrincz Ferenc, Kampis 
Miklós)
'91. szept. -  '92. márc. TRISKELL (Makovecz Imre)

Főbb munkáim:
BME diplomaterv: szabadtéri színház -  Kerepcstarcsa 
Családi ház -  Gycnesdiás (megépült)
Felvételi pályamunka: Kápolna 
Bölcsó akácfából
Portál és kirakat -  Pécs (Masszi Pállal, elkészült)
Villa -  Fonyód (Lőrincz Ferenccel, épül)
Családi ház -  Toponár (épül)
Családi ház -  Balatonföldvár (épül)
Gazdabolt bővítés -  Somogy túr (Grátz Antallal, megépült) 
Családi ház -  Szerccseny (épül)
Családi ház bővítés -  Pestimre (épül)
2 nyaraló -  Szentantalfa (épülnek)
Diplomamunka: családi ház -  Szentendre (épül)

Jól tettem, hogy jelentkeztem a Vándoriskolára és 
jól tettem, hogy végigcsináltam.

Sziklai Ákos rajza

Néhány gondolat...
(a Kari Papír részére készített írás részletei)

A  Bercsényi kollégiumban novemberben Molnár 
Zoltán kiállítást rendezett, amely a diplomázók 
Vándorkönyveit mutatja be. Nem építészeti kiállí
tás tehát ez, hanem három év történetét, a vándo
rok három évi életét mutatják sűrítve a kitett 
könyvek és dokumentumok.

A kiállítás kapcsán néhányan megjegyezték, 
hogy a pályázati felhívás és a Vándoriskola műkö
dési rendje nem világítja meg eléggé a diákok 
részére, hogy tulaj dpnképpen mi történik ezalatt a 
kb. három év alatt. Én úgy gondolom ami fontos az 
kiolvasható ezekből az írásokból, de most -  mivel 
burkoltan felszólítottak rá -  élesebben fogalmazva 
is megpróbálom leírni a Vándoriskola lényegét.

A  felvett pályázók elsősorban lehetőséget kapnak 
arra -  ha hajlamuk efelé az építészeti gondolkodás- 
mód felé hajtja őket -, hogy a mesterekként szerep
lő építészek mellett több-kevesebb időt eltöltsenek, 
velük dolgozzanak. Ez ma még Magyarországon 
nem tűnik magától értetődőnek, de a világban 
elterjedt és kialakult gyakorlat, hogy a fiatal 
építészek különböző mestereknél próbálnak elhe
lyezkedni valamennyi időre. Ezt mutatja az is, hogy 
szinte hetente kapunk leveleket egész Európából és 
a világ távolabbi országaiból is diplomázó, vagy 
frissen végzett építészektől, hogy szeretnének két- 
három hónapig vagy fél évig dolgozni a MAKONÁ- 
ban illetve az Egyesülés más irodáiban. Sajnos, 
közülük csak néhánynak tudjuk azt mondani, 
hogy jöhetnek, mert fiatalokat alkalmazni rengeteg 
munkával és pénzzel jár. Legtöbbször tapasztalat
lanok, szakmailag ill. építészeti gondolkodásban is 
fejlődniük kellene, tehát sok időt igényel okításuk- 
tanításuk, s eltartani és rezsijüket állni általában 
többe kerül, mint amennyit meg tudnak termelni. 
Természetesen alapvetően nem ezek a szempontok 
vezetnek berniünket, de a dolog megértéséhez ezt 
is tudni kell. A  mesterek véges energiája és ideje 
behatárolja ugyanígy a Vándoriskolába felvehetők 
számát is.

A másik lehetőség amit a vándorok kapnak, hogy 
biztos munkájuk van három éven keresztül és 
hozzá kapcsolódó jövedelmük. Legtöbbször abszo
lút „éles” terveken dolgoznak, azaz később a házak 
felépülését is láthatják. A  legkonkrétabban szem
besülnek az építészetnek, az építészeti gondolatnak 
a valóságban való megjelenésével, megvalósulásá
val vagy annak lehetetlenségével, s az ehhez 
kapcsolódó folyamatban való részvétellel, azaz -  
Makovecz szavaival -  az „építés drámájával”, mely 
nem fejeződik be a tervek elkészültével, hanem az 
épület elkészültéig, sőt néha tovább is tart. Én 
magam is csak most, évek után kezdem megérteni, 
hogy ez a dráma szinte jelentősebb az építész 
életében mint a kész épület, mely ezzel a történet
tel együtt mutatja igazán, hogy az építész valójá
ban kicsoda. Megismerheti a vándoriskolás tehát 
a megbízóval, hatósággal, kivitelezővel történő 
egyeztetéseket, gyakran harcot, az örömöket, 
bánatokat, a nagyszerű és a gazembereket. Talán 
a velük való viselkedést is, értékelésüket vagy 
leszerelésüket.
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mestereim:
Salamin Ferenc

Jankovics Tit)or
Makovecz Imre

Deák László
lörincz 

Ferenc

m e g lé v ő  l a p o s -  

t e t ő s  r a v a t a l o 

zd  á t é p í t é s e .
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Forma K isszöve tk eze t: Dobogómajor, 80 egységes motel Makona k f t :  G azdagréti templom te rv e ző : Makovecz
Keszthe ly  Zalakaros, "bár b e lső ép ítés ze t Budapest Vincze Panzió, S ió fok  Imre

Kaposterv: lásd  a terveken
P r o f i l  RT; Tárosközpont rendezése te r v :  Deák László  Diplomamunka: Cserszegtom aj, töm ésfalú  lakóház
Szolnok Xársasház te rvezése  te rv e z é s , k iv i t e le z é s
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Az egyik legfontosabb lehetőség, amit a vándorok 
kapnak, hogy saját tervezési munkát/munkákat 
végezhetnek, s ezek az önálló tervek majdnem 
mindig meg is épülnek. Megmérheti tehát mindő- 
jük saját építészeti és emberi képességeit, tudását, 
küzdeni akarását, belső erejét. Elkezdhetik saját 
építészeti működésüket, hiszen a kialakult kapcso
latok, a felépült házak hozhatják a további munká
kat.

Lehetőségek azok, amiket megteremtettünk, s 
mivel nem kisiskolát szerveztünk és nem pesztrál- 
juk a vándorokat, hanem önálló, felelősen gondol
kodó, felnőtt építészmérnökként kezeljük őket, a 
lehetőségekből mindegyikük annyit használ ki, 
vagy annyi új lehetőséget teremt, amennyit akar, 
illetve tud. Rajtuk múlik, hogy hova jutnak, az 
egyéniségükön, belső tartásukon. Szerintem ennek 
megtapasztalásához minden értelemben mélyvízbe 
kell dobni őket.

Kettőn áll a vásár tehát, mint mindig, azaz ha a 
diplomázók által tervezett épületeket, azok építé
szeti gondolatát, a kivitelezés minőségét, stb. 
nézzük, az leginkább rájuk jellemző, s csak azután 
az iskolára. Mint ahogy mestereik véleménye a 
mesterekről is és a vándorokról is sokat mond, úgy 
a vándoriskolások végső értékelő tanulmánya -  
vagy, ha meg se írta, -  a vándorról magáról sokkal 
többet mond, mint az Egyesülésről. Ha valaki azt 
írta, hogy megilletődve állt a mesterek előtt és 
mennyi minden történt vele ez alatt a három év 
alatt, ez azt is elmondja róla, hogy ki tudta tölteni 
a vándorlás adta lehetőségeket és hogy fogékony az 
ünnepek megérzése iránt. Ha más azt mondja, 
hogy sok mindent kapott a mesterektől, de néha 
pénzügyi és egyéb gondjai voltak, az is inkább rá 
jellemző, hiszen azt mutatja, hogy ő egyéniségénél 
fogva nem tudott megküzdeni ezekkel a vele szem
be jövő helyzetekkel, míg mások igen...

Salamin Ferenc titkár

Utószó
A  vándoriskola valójában a 60-as évek végén 
kezdődött, a levert forradalom után néhány évvel. 
Harmincnégy éves koromban, mint „öreg", úgy 
gondoltam, hogy szükségem lesz az utánam jövők
re, akiket ugyanúgy, mint engem, műveletlenség- 
ben, erkölcsi tájékozatlanságban és erőtlenségben 
fognak konzerválni, ha hagyom. Lakásomon 
összejöveteleket szerveztem, egy héten egyszer, 
ahol 30-50 fiatal ember jött össze. Összejöveteleink 
témája és tartalma a Cordier-táblázat volt, mely 
felfedte a XIX. század vége és a XX. század építé
szeti irányzatait. A résztvevők között szétosztottuk 
a neveket, irányzatokat, s ezekről referátumokat 
készítettünk, s azokat megbeszéltük. Akkor még 
tilos volt az efféle gyülekezés, rendőrségen kellett 
volna engedélyt kérni, amit persze elmulasztot
tunk, bár erre egy akkor még fiatal, hivatlan 
vendégünk figyelmeztetett. (Utoljára maradt, már 
mindenki elment, s figyelmeztetett a fiatalokkal 
szembeni erkölcsi felelősségemre, jó, mondta, ő 
szólt, -  többé nem láttam, -  Haraszti Miklós volt a 
neve.) Megjegyzem, „igaza” lett, rövid szekatúra 
következett, de nem törődtünk vele. A társaság egy 
év után csoportokra osztódott. A  csoportok külön

böző szociális kategóriáknak terveztek lakásokat, 
a Ferencvárosba, Új-Lipótvárosba, akkor már-még 
Szabadsághegyre, Rózsadombra stb. A  csoportok 
kivonultak, emberekkel beszélgettek, megismerték 
a valódi helyzetet. Ezt a munkát talán egyszer 
Morlin, Gerle, Sáros, vagy valaki más megírja.

A  tapasztaltakat megbeszéltük, tanulságokat 
szerettünk volna levonni, vagy legalábbis megérteni 
valamit abból, ami nekünk jutott, vagy talán 
helyesebben írom, ha azt írom, amit nekünk 
juttattak.

Ez a generáció, Istvánfíy Mária, Miklós Balázs, 
akkori kezdő ipartervesek, s a korábban említettek 
voltak a „Nagy Generáció”. A  talán utolsó romanti
kusak. Ők azok, akik még értették.hogy létezik egy 
állandóan változó és szövődő szellemi háló. melyen 
irányzatok, felismerések, személyes ambíciók, az 
élénk egymásrafigyelésből újra és újra megújuló 
szellemi élet, mintegy az időn kívül keletkezik, 
elhal, megújul.

A  magán mesteriskola második ciklusában, 
újabb két éven át valójában elölről kezdtük fiata- 
labbakkal az elsőt. Ekkor már működött a Szend- 
rői Jenő féle államilag támogatott Mesteriskola is. 
Majd mintegy tíz évvel ezelőtt Visegrádon meghir
dettük a visegrádi építésztábort, mely a mai napig 
működik. Tíz éve minden évben -  egyre csökkenő 
létszámmal! -  pályázat alapján közösen megválasz
tott nyertes mű megvalósítása a cél és persze az 
együttélés normái, ki főz, hol a WC, ki vásárol, 
hogyan lehet beszélgetni diktátumok nélkül, 
meghívott előadók, és legfőképpen a mű megvalósí
tása!

Az idő változott. Az illegalitásból magánirodák 
sora emelkedett ki. Megalakítottuk a Kós Károly 
Egyesülést, mely feladatként tűzte ki építészeti, 
társadalmi folyóirat, könyvek kiadását, szabadisko
lák megszervezését, és a Vándoriskola megalapítá
sát. A  vándoriskolába felvételt pályázat alapján 
lehet nyerni. A „vándorok” egyesülétünk irodáiban 
dolgoznak fél-fél évet, s három év után egy meg
épült, vagy építés alatt lévő épülettel pályázhatnak 
mesterlevélre. Az idén három viszontagságos kezdő 
év után nyolc diplomát védtek meg vándoraink a 
Kós Károly Egyesülés Igazgatótanácsa és Müller 
Ferenc az Építész Kamara és Szövetség elnöke 
előtt. Az ünnepet egy kastélyhoz tartozó ligetben, 
gyertyafénynél felszolgált vacsorával fejeztük be. 
Gratulálok a fiatal mestereknek!
Megjegyzés.

A  vándorok képzését bővítenünk kell. Az építé
szeti szellemi tájékozódó képességet, a stílusérzé
ket, a biztos komplex gondolkodási képességet ki 
kell alakítani. A  magyarországi élő építészet nem 
engedheti meg magának, hogy saját forrását, eddig 
megépült épületeinek formaelemeit naivan, plagi
zálva használják a növendékek. Makovecz-Dévényi- 
Salamin turmixot nem termelhetünk, mert azokat 
evidens környezetnek tekintjük.

Ezért a következő három évfolyamnak referá
tumokkal fel kell készülnie a mai, a tegnapi és a 
tegnap előtti építészeti irányzatokból.

Az élő építészet nem lehet eklektikus!
Makovecz Imre
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