VÁNDORISKOLA
A Kos Károly Egyesülés téli konferenciája alkalmából első
ízben rendezték meg az Építész-szalont A résztvevők
legújabb terveikből, vázlataikból, illetve elkészült munkáik
fotóiból rögtönöztek kiállítást, és választ adtak az ezekre
vonatkozó észrevételekre, kritikai megjegyzésekre. Az élénk
és hosszú beszélgetés leginkább Sáros László terveivel,
Bodonyi Csaba sajópetri templomával és az esztergomi É—
JJ Építésziroda munkáival foglalkozott. Az Építész-szalon a
továbbiakban a konferenciák első napjának ismétlődő
programja lesz. Az ott bemutatott munkákra, az elhangzott
véleményekre és ismertetésekre lehetőségeink szerint
visszatérünk.
A konferencia utolsó napján került sor másodízben az
Egyesülés vándoriskolásainak diplomavédésére. A
mesterekből álló zsűri előtt, amelynek meghívott vendége
volt dr, Böhönyei János építész úr, a Magyar Építészek
Kamarája és Szövetségének elnöke is, a végzős
vándoriskolások bemutatták diplomamunkaként elkészült
épületeiket. Munkájuk elismeréseképpen négyen kapták meg
az Egyesülés diplomáját; személyes bemutatkozásukat, és a
vándoriskolás éveikről szóló értékelésüket
hagyományunkhoz híven közöljük a következő oldalakon.
A z új diplom ás vándoriskolások: balról - H olecz János, Litkei Tamás, Halas
Iván cs Kovács G ábor

Halas Iván (1967)___________________
Diploma: BME Építészkar 1991
Tevékenység:
1991-1994 Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája
KAPOSTERV Kisszövetkezet, Kaposvár
(Kampis Miklós és Lőrincz Ferenc)
FORMA RT., Keszthely (Jankovics Tibor)
AXIS KFT., Budapest (Salamin Ferenc)
Dévényi és Társa Építész Kft., Pécs (Dévényi Sándor)
1994-től Dévényi és Társa Építész Kft., Pécs
Fontosabb munkák:
-Tetőtérbeépítés, Kaposvár 1991-93, Lőrincz Ferenccel
-K ápolna (terv), Sántos,I991-T rix le r ház, Pécs, 1991-93, Jankovics Tiborral

1991-94

- Pannónia Pezsgőgyár pincehasznosítás (terv), Pécs 1993.
- EXPO'96 Egyetemi terület-színház (terv),
Budapest 1993, Dévényi Sándorral
- Haraszti Pál háza, Pécs 1993-95.
- EXPO'96 DISCO (terv), Budapest 1993,
Dévényi Sándorral, Baranyai Bálinttal
- Zámbó, Üzletház (terv), Pécs 1994,
Dévényi Sándorral

Túl fiatalon lettem vándoriskolás - még meg sem kap
tam az egyetemi diplomámat — szeptemberben felvételiz
tünk, s az egyetemi diplomavédésre csak október végén ke
rült sor. Az első otthonom a KAPOSTERV lett, Kampis
Miklós szellemi és Lőrincz Ferenc szakmai vezetésével. Az
egyetemi diplomázás fáradalmait szerettem volna kipihenni,
de önálló munkákat kaptam - többlakásos tetőtérbeépítés
szemközt az irodával, s ha rangtoronybővítés kápolnával egy
közeli faluban. Az előbbinél kiderült a tapasztalatlanságom
- Francinak újra kellett terveznie az épületet. Az utóbbiból
viszont most, három évvel a tervezés után talán lesz valami,
$ ez újbóli alkalmat jelent Francival való együttdolgozásra.
Nagyon nagy bizalmat kaptam az irodában - Borbás Gábor
nak egy hónapig készítettem a TB székház látványma
kettjét, de otthon - nem jártam be dolgozni. Soha senki nem
ellenőrzött, elhitték, hogy csinálom. A KAPOSTERV ottho
nommá vált, s ebben nagyon sokat köszönhetek Melittának,
Grátz Antinak és Rácz Tamásnak, akik a saját otthonukba is
befogadtak - ott írtuk a Betlehemi Mesterek c. vándorisko
lás színielőadás szövegét.
A második otthonom a FORMA, Keszthelyen - a régi
FORMA a Fő utcai kertes házban, s az új FORMA a Fórum
üzletházban. A régi FORMÁT jobban magaménak éreztem.
Akkoriban nagyon kevesen dolgoztunk ott, volt amikor csak
ketten Füzes Antival - a fiatalok előző évben hagyták ott a
céget - Bárándi Tibor, Fehér Pisti - mégis az otthonukba
fogadtak, náluk laktam - a nappali egyik sarkában barikádoztam el magam. Sokat voltunk az irodában, sokszor va
csoráztam Füzes Antiéknál, sokszor beszéltünk meg talál
kozót Tiborral vasárnap este 9-re, akkor értem vissza Pécs
ről. A FORMA-nál ért az első vándoriskolás évfolyam dip
lomázásának a híre —nagyon megijedtem, hisz nekem nem
volt önállóan tervezett épületem - s kértem egy feladatot
Tibortól. S bár korábban önálló munkát nem kaptam, egy
pécsi családi ház engedélyezési és kiviteli terveit bízta rám.
(Azt hiszem a bizalommal kicsit visszaélve a kivitelezés
során nem tartottam a kapcsolatot Tiborral.)
A FORMÁT külföldről is látogatták, előbb két német
sráccal mértük fel Kaposváron a Dorottya, cukrászdát han
gos német-angol számháborúval, majd egy brazil fiúval jár
tuk a Keszthely környéki hegyeket gomba után kutatva.
Aztán ősz lett, vége a nyárnak, s ott kellett hagyni a keszt
helyi irodát.
A harmadik otthonom az AXIS illetve a MAKONA
építészirodák közös tárgyalója lett - kicsit zajos munkahely,
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főleg napközben, ha tárgyalás folyt, s közben néhány faxot
is kaptak a cégek. Ott Patyival űztük az ipart, aztán Daviddel és Peterrel, a végén már öten voltunk —Ernő is odaköl
tözött. Éjszaka nyugalom volt, csak az akvárium bugyboré
kolt halkan, derengő halványzöld fényben a langyos meleg
ben.
S reggel kezdődött minden elölről - néha hazamentem
az albérletbe az utolsó 19-es villamossal. Kiviteli terveken
dolgoztam, előbb Salával, majd Vincze Lacival - akkor már
benn az igazi AXlS-ban. Vincze Laci nagyon szigorú tudott
lenni - egyszer nagyon összevesztünk - Saláék Angliában
voltak, s nekem Sala egyik családi házát kellett volna raj
zolnom, de már három hete nem voltam otthon Pécsett. Laci
szerint rajzolnom kellett volna, szerintem meg hazamenni.
Talán neki volt igaza...
A negyedik otthonom Pécs - a Dévényi és Társa KFT
és az Otthonom, az igazi, a feleségem meg a kislányom,
vagy talán az előző az igazi otthonom (?), vagy talán az elő
ző összes iroda az igazi otthonom, a vándorlás??
Túl fiatalon lettem végzett vándoriskolás, túl fiatal ah
hoz a „szabadságban fogant felelősség'-hez, amit Mako
vecz Imre az előző vándoriskolás évfolyam útravalójaként
megfogalmazott.
Egy közülünk, vándoriskolások közül, sehol nem talált
otthonra a vándorlás két és fél éve alatt - ez talán nem csak
az ő hibája volt...
Szeretném, ha a két otthonom, a Dévényi és Társa Kft
és a családi otthon közti harmóniát megtalálnám, $ ebben az
irodában még sokáig segíthetnék az újabb vándoriskoíásoknak igazi otthonra találni, ahogy én is megtaláltam azt.

Holecz János (1966, Szolnok)_______
Diploma: BME Építészkar, 1991
Vándorállomások:
KVADRUM Kft., Budapest (Zsigmond László)
AXIS Kft., Budapest (Salamin Ferenc)
FORMA RT., Keszthely (Jankovics Tibor)
Dévényi és Tsa. Építész Kft., Pécs (Dévényi Sándor)
B&D Műterem K ü , Szolnok (Deák László)
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Fontosabb munkák:
- Szabadkai Népközépület bővítése, 1991-92
Zsigmond Lászlóval
- Morrison Panzió, Perbál, 1992 Salamin Ferenccel
- Ravatalozó bővítése, Szerencs 1992-94
- APEH-irodaház bővítése, Zalaegerszeg 1992
Füzes Antallal
-Városközpont, beépítési terv, Hévíz, 1993
Jankovics Tiborral
- Polgármesteri hivatal bővítése, Hevesbük, 1993
Jankovics Tiborral
- EXPO-gyalogos híd, tervpályázat, 1993
Dévényi Sándorral
-U radalm i épület átalakítása, Villánykövesd, 1993
Dévényi Sándorral
-Ferencvárosi lakóegyüttes, tervpályázat, Bp, 1993
Dévényi Sándorral
- Panzió, Siófok, 1993 Dévényi Sándorral
- Zöld Iskola magastető terve, Szolnok, 1993-94
Deák Lászlóval
- OTP-bankfiók belsőépítészeti terve, Szécsény, 1994
Deák Lászlóval
Számomra a vándoriskola eddigi életem legsűrűbb idő
szaka, melynek minden élményét és tanulságát még a mai
napig sem tudtam feldolgozni. A vándorlás nemcsak a
számtalan terv és épület, műleírás, részletrajz és határidők
között őrlő taposómalom; nemcsak egymás utáni műhelyek,
mesterek és munkatársak, barátságok, búcsúzások, újabb la
kások, szomszédok és kocsmák, költözések és sok-sok óra
vonatozás pillanatképeiből összeállt pikareszk. Az egyes ál
lomásokon eltöltött félévek önmagukban is zárt életszaka
szok, az adott iroda és város által megszabott keretek közti
életmóddal, az ideiglenességet felejtető határokkal.
Ahhoz, hogy ez érthetőbb legyen: én a családommal
együtt vándoroltam, s ezzel nem vagyok egyedül a vándo
rok között.
1991-ben szereztem diplomát az Építészmérnöki Ka
ron, s még ezen a nyáron megnősültem. Feleségem munka
helye kötött minket Budapesthez, de nekem nem volt állá
som. Az utolsó pillanatban jelentkeztem a Vándoriskolába;
korábban az Egyesülésről, a Vándoriskoláról nem tudtam,
nem hallottam.
Az említett kötöttség miatt első állomásul egy budapes
ti irodát választottam. A KVADRUM-nál Zsigmond László
útmutatásával kezdtem megismerni az organikus építészetet,
a Kós Károly Egyesülés történetét. Jánosi János, és az ekkor
már kivált Ekler Dezső jóvoltából önálló feladattal is próbál
kozhattam. A KVADRUM után átültem az AXIS Építésziro
dába; akkoriban ezek az irodák a Zay utcában működtek,
egymás melletti helyiségekben. Ám ez a vándorlás nem csak
jelképes mozzanat; ebben a műhelyben az előzőtől lényeges
en különböző építészeti tevékenység folyt.
Az itt töltött fél év alatt a munka utáni baráti beszélge
tések a Bástya borozóban, a kirándulások mély nyomot
hagytak bennem és munkatársaimban egyaránt. Ők erről egy
oklevélben emlékeztek meg, melyet a búcsúzáskor adtak át.
Salamin Ferenctől kaptam azt a feladatot, ami később a
diplomamunkám lett.

Ezen a nyáron született első fiunk, így Keszthelyre már
hárman költöztünk. Itt nagyon szép helyen béreltünk lakást,
pár percre az irodától.
Keszthelyen - a korábbi munkahelyektől eltérően párhuzamosan futó több munkába kellett bekapcsolódnom.
Megismerhettem egy nagyvolumenű fővállalkozással foglal
kozó részvénytársaság működését, megfigyelhettem az ebből
fakadó sajátos érdekek érvényesülését a termelési folyamat
ban. Jankovics Tibor mellett Füzes Antallal, és egy volt ván
dorral, Rácz Tamással dolgoztam együtt.
Keszthelyi élményeimet leginkább a város, a téli Bala
ton, és a dombvidék határozta meg.
Pécs volt a következő állomás, és a legtelítettebb félév.
Az irodában ketten voltunk vándorok Halas Ivánnal, és a kö
zös munkák mellett önálló feladatokat is kaptunk. Ezen a
nyáron készítettem el a diplomamunkára terveit is.
Dévényi volt az a mester, aki leginkább tanítványnak
tekintett minket. Nap mint nap leült mellénk, s nagy türe
lemmel segített, magyarázott. Halas Iván itt befejezte a ván
dorlást - irigylem érte.
Egy remek hangulatú búcsúesttel zártuk a félévet.
Utolsó helyszín: Szolnok. Mesterem, Deák László kez
dettől fogva felnőtt építészként kezelt. Egy nagyobb lélegze
tű feladat volt az első munkám, ami a helyi politikai érdek
ellentétek miatt nem valósulhatott meg. Ezután belsőépíté
szeti feladatokat kaptam. Az ezzel kapcsolatos, számomra
újszerű problémák megoldásában Blazsek Gyöngyvér és Do
rozsmai Annamária nyújtottak segítséget.
Nagyon hasznos félévet töltöttem itt, ahol a hétközna
pokon is tudtak ünnepelni.
Végezetül: köszönöm valamennyi mesteremnek és
munkatársamnak bizalmukat és barátságukat.

A mesterek a diplom am unka ism ertetését hallgatják

Főbb munkák:
- Rákóczi utcai vásárlóudvar, Szerencs - Salamin
Ferenccel 1991
- Thermal Hotel, Somogyaszaló - Lőrincz Ferenccel 1992
- Kultúrház, kapu és belsőépítészet, Kötcse
(részben megépült) 1992
-N yaraló, Fonyődiiget (megépült) 1992
- Páll-ház, Bonyhád - Dévényi Sándorral 1992
- Horváth-ikerház, Balassagyarmat (épül) 1993
- Agoston-tér beépítési terve, Pécs - Dévényi Sándorral
(épül) 1993
- E g ész sé g h á z, U jh a rty á n - F a rk a s G á b o rra l 1993
- STOP vendégló, Felsőlajos —Farkas Gáborral 1993
- Családi ház, Técső, 1993
- Orvosi rendelő, Kecskemét, 1993
-Németh-ház, Bicske, 1994
- Borászati üzem, Neszmély - Ekler Dezsővel (épül) 1994
- Ravatalozó, Ond - Balassa Endrével (épül) 1994
- Narr-ház II., Felsőszenterzsébet - Ekler Dezsővel 1994-95
- Irodaház, Budafok, 1994-95
Pályázatok:
-Kereskedelmi és szolgáltató egységek, Budafok, 1990
(BME hallgatói pályázat, Nagy Miklóssal, I. díj)
-Nagykanizsa, Erzsébet tér revitalizációja, 1992
(Bors Istvánnal, Kampis Miklóssal, Rácz Tamással
és Rácz Tamásnéval; I. díj)
-Zalaegerszeg, Piac tér beépítése, 1993
(Bozsódi Csabával és Pankotai Gyulával; megvétel)
- Ond, ravatalozó 1994
(Balassa Endrével; vándoriskolás pályázat, I. hely)

Kovács Gábor (1967, Balassagyarmat)
Diploma: 1991, BME Építészkar
1988-90 A Kari Papír c. építészkari újság

Gyermekek (Jakubecz Andreával):
B o ld iz sá r (1991), S e b esty én (1993), D o m o n k o s (1994)
főszerkesztője

Vándorállomások, mesterek:
AXIS Építésziroda (Salamin Ferenc)
KAPOSTERV (Lőrincz Ferenc)
Dévényi és Társa (Dévényi Sándor)
Farkas, Öveges és G. Nemes (Farkas Gábor)
Ekler Építésziroda (Ekler Dezső)
1994-től az Ekler Építész Kft. munkatársa

Harmadéves egyetemista voltam, amikor az első ván
doriskolás felvételi felhívást olvastam. Izgalmas kezdemé
nyezésnek látszott, persze nekem akkor még az egész egye
tem utáni világ nagyon távolinak tűnt.
Végzősként konzulensemet - mesteremet, Cságoly Fe
rencet kérdeztem, mihez fogjak a diploma után. Ő azt java
solta: néhány évig mindenképpen valaki „nagymester” mel
lett dolgozzam.
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KOVÁCS GÁBOR - FONYÓDLIGET, NYARALÓ;
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VÁNDORISKOLÁI DIPLOMAMUNKA

BUDAFOK, IRODAHÁZ TERVE

dító volt, különösen azután, hogy az AXIS-ban Sala erősebb
befolyása hatott rám. (De az meg akkor azért volt jó.)
Kaposvár, és a környező somogyi-zselici dombok sok
sok kirándulás és biciklizés emlékeként is megmaradnak
bennünk. Szenna, Bárdudvarnok, Almamellék, Somogyhátság, a kaposdadai arbotérum; a fürdések a Töröcskei-tóban
vagy a Desedán azóta is eszünkbe jutnak. Akkor volt itt
utolsó vándorállomásán Rácz Tamás (Körte) is, akitől, mint
végzős vándortól, szintén sokat tanulhattam; emlékezetes
Kampis Miklós atyai szeretete és véget nem érő történetei
az ebédek közben. És a többiek, akiket még hosszan lehetne
sorolni - a KAPOSTERV-ben az emberek egymásra figye
lése nagy többletet, többlet-energiát ad a munkák végzésé
hez is.
Pécsre, Dévényi Sándorhoz kicsit félve mentem. Ma
kovecz Imre mellett az ő munkáit ismertem korábbról is;
A zsűri - Kampis M iklós zárszavát tartja, mellette balra Dr. Böhönyei János
mindig is érdekelt, ki az az ember, aki ezeket csinálja.
Ugyanakkor ilyen nagy mester mellé menni dolgozni - eh
1991
nyarán frissen végzett építészként néhány - nem
hez bátorság kellett. Végül is nagyon jó kapcsolatba sikerült
igazán tetsző - állásajánlatot elvetve találkoztam ismét a
kerülnünk, önálló munkát is kaptam Tőle - ami az Öregebb
vándoriskolái pályázat kiírásával. Már csak két hét volt a
vándorok szerint korábban nemigen volt szokás - és amit
határidőig, de jött az ősz, valamit tenni kellett, és én úgy
rámbízott, igyekeztem becsülettel elvégezni. Talán ezért is
döntöttem: megpróbálom.
ajánlotta fel a fél év elteltével, hogy szívesen lát
A sikeres felvételi után először az AXIS-ban dolgoz
munkatársaként, és nekem fájó szívvel kellett nemet
tam Salamin Ferenc mellett. Indításként - úgy érzem - so
mondanom, hiszen távoli célom az volt - és most is az kat kaptam és tanultam tőle, illetve az iroda többi tagjától.
hogy egyszer majd szülővárosomban, Balassagyarmaton
Ez jelentett olyan apróságokat, hogy hogyan kell kinéznie,
éljek és dolgozzam.
és mit kell tartalmaznia egy-egy adott tervnek; kikkel és
Pécs gyönyörű város —bár teljes, szinte mediterrán
mit kell egyeztetni a munka során, de jelentett persze építé
szépsége csak tavasszal, gyümölcsfavirágzáskor mutatkozik
szeti kérdéseket vagy emberi magatartást, viselkedést adott
meg. Mi télen voltunk ott, de azért így is jó visszagondolni
helyzetekben.
az ott töltött hónapokra. Éppen a pécsi fél év után született
Jó volt, hogy nem túl nagy a korkülönbség mester és
meg második fiunk, s már ővele együtt költöztünk újabb ál
tanítvány között, ugyanakkor nehezen tudtam megszokni
lomáshelyemre, Kecskemétre.
Sala kicsit kimért, talán túl hivatalos stílusát. Emögött per
Megint egy vidéki város, sajátos hangulattal, az irodá
sze egy tudással és energiával teli ember állt, akinek fél
ban
sok
fiatallal, jó társasággal. Sajnos, röviddel megérke
megjegyzéseiből is sokat tanulhattam.
zésem után az irodán belül feszültté vált a a „főnökök” és
Érdekes és jó munkákon dolgoztam. Első állomásként
beosztottak közötti viszony. Ezt én, félig kívülállóként,
jó volt Pesten a Makona Egyesülés keretén belül tevékeny
újonnan odacsöppéntként furcsán éltem meg, hiszen egy
kedni, mert itt sűrűsödnek az események, itt a legtöbb az
részt a beosztottakat is megértettem, másrészt többi meste
információ az Egyesülés, de az azon kívüli világ életéről is,
rem elbeszéléseiből jól ismertem azokat a gondokat is,
A KAPOSTERV - mint egy nagy család. Ehhez biztos
amikkel a főnökök küszködtek.
hozzájárul az iroda helye is, hogy egy önálló, udvarral bíró
Farkas Gábor személyében egy sok tapasztalattal ren
házban van, de nyilván elsősorban az ott dolgozó emberektől
függ a hangulat Már odaárkezésünk napján, sőt másnap is delkező, nagy tudású mestert ismertem meg, aki igyekezett
nagy lakomák voltak (Halas Iván vándorbúcsúja, majd egy tudása legjavát átadni és segítségemre lenni; aki velem
névnapi köszöntő), és ez a jó hangulat egész nyáron át tar szemben korrekt és határozott volt. Örömmel hallottam
utóbb, hogy az irodán belüli feszültségek átalakulások árán
tott. Persze hogy nyár volt, hogy egy vidéki városban laktam
és dolgoztam, mind hozzásegített ehhez. Reggel felültem a ugyan, de feloldódtak.
Sok, és érdekes munkán dolgoztam. Nyár lévén, me
biciklire, legurultam a dombról, és már benn is voltam az
gint sokat kirándultunk, pályázatokat csináltunk, biliárdozirodában. Este ugyan fölfelé kellett tekerni - no de akkor
tunk vagy leruccantunk a Balatonhoz - zajlott itt is az élet.
már hazafelé ment az ember.
Dolgoztam számítógépen is - amit korábban nem tartottam
Mikor a vándoriskolát elkezdtem, egy gyerekünk volt,
sokra. Itt rájöttem, hogy ha ésszel használja az ember, és
s a végéig született még másik kettő. A vándorlás során
ura tud maradni a gépnek, s nem az uralkodik őfelette, ak
végig jött velem a családom is.
kor igen hasznos segítőtárs lehet. De azért oda kell rá fi
Mesterem, Lőrincz Ferenc az együtt töltött időt tekint
gyelni.
ve nem foglalkozott sokat velem, de ha nem is volt jelen ép
Végül ismét Budapestre, Ekler Dezső mellé jöttem
pen, mindig éreztem, hogy figyelemmel kíséri, amit csiná
dolgozni - azzal a titkos szándékkal, hogy talán innen sike
lok. Jó volt, hogy rögtön az első héten elvitt a balatonpartra,
rül a legkönnyeben hazafelé mozdulnom. Emellett persze
megmutatta a házait, s közben egy jót beszélgetve kezdtük
nem kis részben Dezső - számomra akkor még nem igazán
megismerni egymást. Az, hogy önállóan, majdhogynem a
ismert, de töredékeiben is igen érdekesnek ígérkező - gon
mélyvízbe dobva hagyott dolgozni, pihentető és felszaba
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dolkodásmódja és építészeti világa is vonzott. A legjobb
Makovecz-tanítvány - hallottam már róla; hatalmas mennyi
ségű tudás birtokában van, és tudásából Mestereim közül
bizony ő adott át legtöbbet.
Itt is gyorsan sikerült belerázódnom a csapatba, megtaláltam a helyem, jól érzem magam - olyannyira, hogy je
lenleg is itt dolgozom, vállalva a lakó- és munkahelyem
közötti ide-oda utazgatást is. Egy nagy munka, a neszmélyi
Borászati Üzem kettes számú embereként tanultam rendkí
vül sokat, talán többet, mint az egész vándorlás alatt.
És itt, a vándorállomásokon végignézve ki is derűi a
vándoriskola egyik hibája is. Fél év alatt ritkán fut át egy
munka a tervezés kezdetétől az épület megépüléséig. Min
denütt csak a folyamatok részeit ismeri meg az ember, de a
kép nem áll össze egésszé. Az egyik helyről az engedélye
zési terv elkészülte után odébb kell állni, a másikba egy ki
viteli terv kellős közepén csöppen oda a vándor. Az Ekler
Építészirodában töltött most már több, mint egy év alatt volt
lehetőségem rá, hogy egy munkát teljesen végigkísérjek.
Persze, ha egy-egy helyen több időt töltene a vándor,
akkor a vándorlás időtartama nyúlna túl hosszúra. Abból
pedig a két és fél - három év bőven elég. Mi elég kalandozó
természetűek vagyunk, de azért az ötödik költözködéskor
már éreztünk némi fáradtságot-fásultságot.
A félévenkénti változások ugyanakkor nagyobb válto
zatosságot kínálnak. Ilyen rövid idő alatt ennyi irodát, ennyi
embert megismerni más módon lehetetlen volna.
És bár ezek a cégek Egyesülésbe tömörülnek, és elkö
telezik magukat az organikus építészet eszméi mellett; ak
kor is mindegyik más és más. Máshogy szerveződnek, más
hogyan szerzik meg és osztják el a munkát, mások a mun
kamódszereik, más a főnökök és beosztottak viszonya, más
az építészeti felfogásuk, másképp osztoznak a pénzen, stb.
Olyan a vándoriskola, mint amikor az étteremben vala
ki végigkóstolja az étlapot. Vagy legalábbis egy részét. És
amikor az evésnek vége, eldöntheti, 'melyik ízlett a legjob
ban. Amikor a vándoriskolának vége, és egyszer netán akár saját céget alapítva - az embernek a saját lábán kell
megállnia, választhat a látott minták közül, hogy hogyan
szeretné csinálni. Vagy ha netán egyik sem tetszett, akkor
kitalálhat egy újat.
Szóval jó volt vándornak lenni, jó az is, hogy már vé
get ért, jó látni, hogy vannak, akik utánunk jönnek és foly
tatják a sort, és jó tudni, hogy talán lesznek, akiknek egy
szer mi adhatunk majd valamit, valamikor.

Litkei Tamás (1966, Debrecen)
Diploma: BME Építészkar, 1991
Vándorlás:
AXIS Kft., Budapest (Salamin Ferenc)
KVADRUM Kft., Budapest (Zsigmond László)
KAPOSTERV, Kaposvár (Kampis Miklós, Lőrincz Ferenc)
FORMA RT., Keszthely (Jankovics Tibor)
Farkas és Guha Kft., Kecskemét (Farkas Gábor)
1994 őszétől: Szombathelyen, Építőmesterek Bt. - (Gácsi
Józseffel és Bukits Zoltánnal).
Főbb, a mesterekkel közös munkák:
1991 Micheller-ház, kiv. terv Salamin Ferenccel
1992 Szabadka, népház, kiv. terv Zsigmond Lászlóval és
Balassa Endrével
1992 Balatonöszöd, kormányüdülő, kiv. terv Lőrincz
Ferenccel és Sziklai Ákossal
1993 Toponár, tornaterem - eng., és kiv. terv Sziklai
Judittal és Troli Istvánnal
1993 Nagykanizsa, könyvtárpályázat Kampis Miklóssal,
Sziklai Judittal és Troli Istvánnal
1993 Keszthely, vitorláskikötő - tanulmányterv
Jankovics Tiborral
1993 Keszthely, sétáló utca burkolatterve - eng-, kiv.
terv, művezetés Jankovics Tiborral
1993 Badacsonytomaj, Csikós-ház - eng. terv
Jankovics Tiborral
1993 Szolnok, Vám- és Pénzügyőrség, irodaház - eng. és
kiv. tervek Öveges Lászlóval
1994 Városföld, családi ház - eng. terv Farkas Gáborral
1994 Kecskemét, természetvédelem háza tanulmányterv Farkas Gáborral
1994 Kecskemét, orvoslakások és rendelők - eng. terv
Farkas Gáborra]
Fontosabb saját munkák:
1992 Tóth Péter háza Sződön (megépült)
1992 Törökkoppány, játszótér, (megépült)
1993 Nyaraló felújítása Csopakon (megépült)
1993 Lakásbővítés és átalakítás, Debrecen (megépült)
1994 Rátót. büfé-boltok - terv (Gácsi Józseffel)
1994 Rábahidvég, horgászcentrum - terv (Gácsi Józseffel)
1994 Szentgotthárd, rendőrkapitányság felújítása
terv (Gácsi Józseffel)
1994 Szombathely, családi ház bővítése - terv (Gácsi
Józseffel)
1995 Nemescsó, tsz-iroda átépítés, terv (Gácsi Józseffel)
1995 Saját családi ház terve
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TERVEZÉS: 1991
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Simcha Yom-Tov

N Ő IS É G A Z É P ÍT É S Z E T B E N
Dália-kibuc, 1994 október 30.
Tisztelt Kampis kolléga

A konferencia résztvevői a diplom aosztást követően a gercbi kúria előtt.

Alapvetően lusta és kényelmes ember vagyok, márpe
dig tapasztalatot és tudást szerezni csak munkával és küz
delmesen lehet, ezért számomra minden megszerzett tudás
morzsa egyben lustaságom legyőzését is jelenti. A vándoris
kola három éve folyamatosan igen jó lehetőséget biztosított
arra, hogy ezt a diadalt újból és újból átélhessem.
Az első és a legfontosabb döntés az volt, hogy végig
csinálom a vándoriskolát, és inasként csinálom végig az
összes ezzel járó következménnyel együtt. Azonban a félévenkénti költözés, az új és új helyek, emberek a lassan, de
biztosan növekvő család olyan feladatokat jelentettek, ame
lyeknek a megoldásával járó küzdelem mindig felvetette a
kérdést lustaságom számára, hogy miért is csinálom én ezt.
De ha a közösségekre gondolok, amiket megismertem;
a mesterekre, munkatársakra, akikkel együtt dolgoztam, s akik bizalommal, előítéletmentesen elfogadtak, eszembe jut,
amit megmutattak nekem: azt a türelmet, és a másikra való
odafigyelést, ami egy közös munka elvégzéséhez szükségel
tetik. És visszaemlékezem, hogy milyen nehéz volt eljönni
ezekből az irodákból.
Ha a szabadiskolára gondolok, eszembe jut az a küzde
lem, amit az antropozófra okoz, és amit e tárgyban folyta
tott tanulmányaim során éltem át. Ez a közép helyzete. Egy
kettősség átélése - nem elhinni, de nem is megtagadni úgy, hogy nyakig benne maradjak az egészben.
És eszembe jut megint a lustaságom, ha ránézek az
azóta felnyitatlan könyvekre...
És ha a végzett munkára gondolok, eszembe jut az első
és az utolsó terv, amit vándorlásom alatt rajzoltam, és látom
a változást. Eszembe jutnak a munka közbeni viták, beszél
getések, és az ellesett fortélyok. Eszembe jutnak a tárgyalá
sok, a művezetések, és az, hogy tudom, hogyan működik öt
különbözőféle módon őt építésziroda. És persze eszembe
jutnak az éjszakák is, és megint a lustaságom.
így tehát, ha visszanézek erre a három évre, amit a
fent említett belső természetemmel végig küszködve töltöt
tem el, csak azt mondhatom: Ez bizony jó mulatság volt,
köszönet érte mndenkinek!

A z Országépítőjüket közelről m egism ertem (M akovecz Im 
rével való ezévi, júliusi találkozásunkkor egy-két m aréknyi anya
got kaptam - azelőtt is váltottunk néhány levelet), és nagy lelke
sedéssel, elbűvölve böngészem újból és újból.
Egészen megrendít, m ert én is efféle kóskárolyi vagyok, és
azon a mesgyén járok, am it maguk is taposnak - habár egy oldal
só ösvényen, és nem pontosan a m agukén —de párhuzamosan, és
különösen a filozófiai megokolásnál nagyon közel.
Be is próbáltam tolakodni maguk közé (M akoveczcel tár
gyaltam erről), m ár csak azért is, m ert tudom (nem m ondták, de
érzem), hogy maguknak is fáj, hogy tül egyhaagzásra tevékeny
kednek a kóskárolyiak. Legalábbis M akovecznek ez bizonyára fáj.
Ö bizonyosan kívánja, hogy kövessek őt, de mindenki a m aga lá
bával. Tolakodni merek m ég azért is, m ert ón nagyon közel érezve
magamat, m égis rokon ösvényén járok.
Itt küldök egy cikket, szeretném, ha kinyom tatnák. Nagyon
érdekelne, hogyan reagálnának a m agúk-féle kollégák.
A vándoriskolájuk is nagyon érdekel. A zt hallottuk róla,
hogy: ... ha az intézm ényes építőm űvészet (az egyetemen) nem
tudja lenyelni azt, am it a kóskárolyiak csinálnak, akkor m egte
remtik a saját m aguk intézményét.
Éppen azon töröm m ostanában a fejem, hogy ha az egyete
men (Tcchnion - Israel Institute o f Technology) vagy máshol is,
ahol építészetet tanítunk; ha egy diák, akit hóbortosnak vélnek,
kerekded formákat rajzol, azt mondják neki, hogy hagyj békét ne
künk, és elküldik, m it lehet csinálni azzal a fiúval vagy lánnyal
Habár a technológiát nagyon akarják, a filozófiát, a nőies
szempontot nem tudják lenyelni.
Befejezésül: nagyon örültem, am ikor m egtaláltam a folyó
iratukban a kétszeri hivatkozást a Babba M áriára, a termékenység
női istennőjére (ellentétben a Szűz M áriával, akit a férfias keresz
ténység nem engedett be a szent isteni Pantheonba, m ielőtt nem i
ségét kitisztították és szűzzé tették volna), m erthogy a term ékeny
ség és az azzal járó öröm egy m ocskos dolog a m i nemiségétől
megfosztott, kiherélt vallásunkban - mindhárom egyisten-vallásban. Én is foglalkozom ezzel, m ár írtam is vagy három cikket, ami
a mi, zsidók legnagyobb ünnepünkkel foglalkozik, a hosszúnappal
(Yora Kippur), amely - m int az kiderül - a szaporodás istennőjé
nek (Astarte) az ünnepe. A z idők folyamán ezt is kiherélték, m eg
tisztították nőiességétől, és bekenték tem érdek szentséggel, mert
ugye ez felel meg a férfi-atya-Krisztusnak, Habár m indez m eg van
írva a Bibliában és a Talm udban is, de a rabbm átusnak sikerült
mindezt eltussolnia. (Érdekes, hogy a muzulmánoknál ugyanez
történt a Kaaba szent kővel.)

Bocsásson meg, hogy szabadra eresztettem a pennám.

Tisztelettel

Simcha Yom-Tov
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