
V Á N D O R I S K O L A
ÖTLETPÁLYÁZAT VÁNDOROK RÉSZÉRE A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE

A pályázat témája: A Biokör Kft. irodaépülete előtt a kerí
tésen belül található egy földből kiálló vasbeton konzol, 
amelyet a korábbi tulajdonostól örököltek.

A tervpályázat célja: Az említett tetőn  konzolnak funkciót 
találni és átformálással, hozzáépítéssel, stb. olyan meg
felelő megjelenést biztosítani, amely alkalmas a cég elő- 
kertjének színvonalas kialakítására.

Budapest, 1997. április 18.

ÖSSZEFOGLALÓ

A fenti pályázatot írta ki a Biokör Kft. a Vándoriskola hallga
tói részére. A cég bejárati udvarában található vasbeton 
konzol egykor talán a dicsőségtábla tartója volt a 60-as 
évek egyik nagy szocialista gyárának udvarán. A kis előker- 
tet a Pagony Kit. által készített tervek alapján parkosították, 
a konzolt azonban mély alapozása miatt nem tudták eltá
volítani.

Ebben a nem mindennapi környezetben álló tárgy 
hasznosítására vártak őrieteket.

A pályázat egyértelműen sikeres volt; sok igényes 
munka érkezett. A vándorok közül tízen adtak be tervet. 
(A vándoViskolások sokszor igénylik a közös akciókat, ezért 
érthetetlen számomra, hogy négyen miért nem vettek részt 
benne.)

A pályázat nyertese Révai Attila lett, s jó érzés volt ta
pasztalni, hogy a zsűritagok mind az ő munkáját tartották 
a legjobbnak. Ez azt is jelenti, hogy egyértelműen átütő 
javaslatot adott a felvetett problémára. A másik véglet az a 
teadvány, amely nem adott építészeti megoldást, tehát d e  
fa c to  nem vett részt a pályázaton. A kettő között, de inkább 
az elsőhöz közel helyezkedett el a többi érdekes munka.

A Biokör az ötletek széles skálájából a későbbiekben 
— amennyiben módja lesz a megépítésre -  kiválasztja a 
számára megfelelőt, vagy több ötletet ötvözve alakítja át a 
konzolt.

Salamin Ferenc

Alábbiakban -  Ensey Attila megfogalmazásában -  rövi
den közöljük a zsűri értékelését, amelyet a pályázók egy- 
egy rajzával illusztrálunk.

Általános szempontok:
A pályázat áttekintése során két fő szempontot tartottunk 
szem előtt:
— Valóságos választ ad-e a felvetett problémára;
— Mennyiben felel meg a megbízó szempontjainak, illetve

hogyan segít megfogalmazni azokat.
Figyelembe vettük továbbá a megvalósíthatóság várható 
költségeit is.

Cízégány Sándor a Biokör eszmeiségét kísérelte meg meg
fogalmazni, didaktikus módon. A gondolat jó, a választott, 
illetve a rendelkezésre álló eszközök azonban nem elég 
költőiek, expresszívek, így a mű gondolata nem olvasható 
ki belőle közvetlenül.

Eszenyí Ákos komplex javaslatot adott. A bejárat utal egy 
színvonalas megoldás szükségességére. Az előkertet pi- 
henőkerttté alakítja. A konzol elrejtését célzó biciklitároló 
nem fed valós igényt.
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Fülöp István a konzolt egy architekturalis kompozíció 
egységébe olvasztotta. A megoldás stílusban tartott, 
önm agán belül korrekt, színvonalas. Tú lép ített, 
túlnyomóan mesterséges környezet, melynek tartalma, 
értelme nem tisztázott. Az ábrázolás a megértést igen 
megnehezíti.

Gulybán Ede a feladatot a közvetlen környezetre is kiter
jesztve oldotta meg. A konzolhoz azt részben takaró plasz
tikát tervezett, madáretetővel. A környezetre tett javaslatai: 
az előtetővel fedett oldalbejárat utcai és udvari megjelení
tése a kiírás szándékait körültekintően oldja meg. A kon
zol átalakítására tett kísérlet félmegoldást szült; metamor
fózis indult meg a növénnyel való befuttatás közhelyébe 
torkollva.

Kertész Attila pihenésre, elgondolkodásra késztető, tartal
mában, hangulatában végiggondolt környezet alkot; a víz 
fölött lebegő kő feszültsége erős eleme a gondolatnak. A 
vadszőlővel befuttatott konzol ötlete gyengíti a szándékot.

Kovács Ágnes a vasbeton konzol abszurd és értelmetlen 
mivoltát egy intellektuális geggel oldotta meg. Sok kérdést 
nem vizsgált és nem is oldott meg. például azt, hogy mi az 
ötlet és a Biokör, mint c;ég kapcsolata.
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Kurucz Szabolcs a rideg, ipari környezetet a valóságnak 
megfelelően érzékelteti. A konzolt, mint eme életpusztífó 
környezet elemét drámai kísérlet alanyává teszi, amely az 
időben zajlik, s kimenetele kockázatos. A mű felidézi Jo 
seph Beuys 7000 tölgy című időszobrának szellemét. Se- 
gíL a kiíró szándékának végiggondolásában, radikális mó
don. A mondanivaló csak a hozzáfűzött magyarázattal 
együtt érthető.
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Révai Attila a pályázó nem kozmetikázással segít a meg
oldhatatlannak tűnő problémán; konzekvensen szembenéz 
vele. Képes a tárgyat hazugság nélkül egy magasabbrendű 
kompozícióba olvasztani. A mű nem gyártott Ideológia 
alapján működik; a japán kolostorkertek mintájára gon
dolkodással és elmélyüléssel kiolvasható, valóságos tartal
makat jelenít meg. A durva környezetből kihasít egy tem e- 
nos-1. A kompozíció elemeit helyüknek és szerepüknek 
megfelelő erővel formálta meg, A javaslat a kiíró jelenlegi 
és esetleges jövőbeni céljaihoz is Uleszkedni tud. Nem 
természeti környezet, pihenőkért, hanem mesterséges 
környezet, a szellem helye.

A tárgy  értelm ezhetőségén  g on d olkod v a  a rra  jutottam , 
hogy a  kon zol an n y ira egyedi, dom ináns, hág)’ ezt a  szo- 
bor-m ivoltát ke ll még jobb an  m egerősíteni.

Egyértelm űvé tenni, hogy nem  egy félb em ara d t valam i, 
han em  a  befejezett, teljes értékű  tárgy érzetét kell kelten ie. 
H angsúlyos d íszletelem kén t jelen ik  m eg egy élet-szín ház
ban . M adarak telepedn ek rá, m ozognak, d e  e z  nem  a  való
ság, han em  egy k irag ad ott szu bsztan cia, am ely  nem  a  
v alód i, é lő  m a d a ra k  sa já tja , h an em  so k k a l in k á b b  a  
vasbeton  kon zolh oz  kapcso lódó tárgyszerűség. H a a z  igazi 
m ad arak  ven n ék b irtokba  -  a k á r fu rcsá n  egy lem ezm ad ár  

fe jén  m eg p ih en v e- a k k o r  o ld ód n a  valód i szoborrá, végre 
nem  idegen  elem kén t állv a egy u dvarban .

Szécsi Zsolt építészeti eszközökkel funkcionálissá teszi 
és a kert elemévé alakítja a tárgyat. Egységes hangulatú 
környezetet hoz létre. A radikális és kozmetikázó megoldá
sok pólusai között elfogadható középutat talál.

Zsuffa Zsolt két természeti előkép szerint alakítja a kon
zolt. Az asszociációk szépek, a formát kiváltó ok és a létre
jött mű viszonya azonban nem tisztázott; milyen erő van 
itt, ami a szélverte fához illetve a bonsaihoz hasonlatos 
konzolt létrehozta? A megoldás a kerti pad intimitását nél
külözi. A kompozíció önmagában nem érthető, a céghez 
nehezen kapcsolható; mint absztrakt alkotás értékelhető.
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A VÁNDORISKOLA FELHÍVÁSA

PÁLYAKEZDŐ ÉPÍTÉSZEK!

PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK HÁROM ÉVIG BIZTOS 
MUNKAHELYRE.

A MUNKALEHETŐSÉG EGYBEN TOVÁBBKÉPZÉS IS

A MUNKAVÉGZÉS A KOS KÁROLY EGYESÜLÉS 
TERVEZŐIRODÁIBAN, ÉPÍTÉSZ MESTEREK 

MELLETT FOLYIK, AKIKTŐL EL KELL SAJÁTÍTANI A 
MUNKAVEZETÉS, TÁRGYALÁS, SZERZŐDÉSKÖTÉS 

GYAKORLATÁT, AZ ÖNÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉS 
EMBERI MAGATARTÁS ELEMEIT.

A MUNKA MELLETT TOVÁBBKÉPZÉST 
SZERVEZÜNK A VÁNDOR-MESTERISKOLA 
HALLGATÓINAK. OLYAN PÁLYAKEZDŐK 
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK, AKIK ÖNÁLLÓ 

VÁLLALKOZÓI AMBÍCIÓVAL MAGAS SZÍNVONALÚ 
ÉPÍTÉSZETET KÍVÁNNAK MŰVELNI.

A pályázatra beadandó:
Portfolió (a pályakezdő eddigi munkáiról) 
Tervezési feladat (.pályázati kiírás szerint)

Részletes pályázati kiírás átvehető 1997. június 20-tól 
az AXIS Építészirodában (vagy levélbe n/faxon 

rendelhető)
Pályázati feladat ismertetése, konzultáció: 1997. 

június 20. péntek 15 óra, helye: MÉK Székház 
Beadási határidő: augusztus 26. 16 óra 

Helye: xAXIS Építésziroda

A pályázatra beadott munkákat a pályázónak 
személyesen kell ismertetnie a mesterekből álló zsűri 

előtt 1991. szept 5-én, pénteken 14 órakor. 
Helye: Magyar Építészek Kamarája 
(1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)

A pályázatot elnyerőket 1997 októberétől 
alkalmazzuk.

További információk: Salamin Ferenc, AXIS 
Építésziroda, 1122 Budapest, Városmajor u.28/c. 

Teíefon/fax: 2122-508

Kampis Miklós Salamin Ferenc
a K&S Károly Egyesülés igazgatója a Vándoriskola titkára

Új rovatunkat az Egyesülés vándoriskolásainak szenteljük, 
akik az eddigi gyakorlattól eltérően itt nemcsak a mesterük 
keze alatt készült terveiket, hanem önálló munkáikat is 
bemutathatják, hiszen a Vándoriskola célja olyan építészek 
képzése, akik később a mesterek támogatása nélkül is 
megállják a helyüket, és a Kós Károly Egyesüléshez méltó 
színvonalon dolgoznak. Ebben a rovatban nemcsak meg
valósult épületeket mutatunk be. A vándorok építészeti 
terveik mellett pályázati anyagokat, vázlatokat, és más, 
gondolataikat kifejező munkákat ís bemutathatnak. Az a 
célunk, hogy a vándorok folyamatosan tájékoztassanak 
eredményeikről, felhívják a figyelmet az őket foglalkoztató 
problémákra, bemutatkozhassanak a velük nem foglalkozó 
mestereknek, társaiknak és a folyóirat Olvasóinak.

T su ffa Zsolt, ván d or

Műit év végén a vándoriskolások egy csoportja kezdemé
nyezte, hogy az O rszágépítő ta rtal mi lag és  formailag is ke
ressen új utakat. A címlap új alakja, a tartalmat összefoglaló 
elősző, a nemzetközi kitekintés ennek a kezdeményezés
nek az eredménye, illetve a javaslat döntő lökést adott ko
rábbi hasonló szándékok megvalósításához, A felvetett friss 
gondolatok remélhetőleg a következő számokban további 
új rovatok formájában jelennek meg, ha a kedv és a lelke
sedés kitart.

Az új kezdeményezések egyike, hogy a vándoriskolá
sok egyéves ciklusokban számoljanak be eredményeikről. 
E számunkban a diplomázás előtti legidősebb nemzedék 
mutatkozik be.(A diploma elnyeréséhez önállóan tervezett, 
és megépült épület szükséges, ezért húzódik a diplomavé
dés esetenként az utolsó vándorféléven túlra. Az itt szerep
lő hat építészt szokásunk szerint diplomázásuk alkalmával 
fogjuk részletesebben bemutatni.) A következő nemzedék 
tagjait arra szeretném ösztönözni, hogy a szerény terjedel
men belül is igyekezzenek minél személyesebb, sokolda
lúbb bemutatkozásra; szabadkézi vázlatok, írásművek is 
megjelenhetnek a tervek mellett. Reméljük, hogy ez a rovat 
a leendő vándorok számára is vonzó tájékoztatóvá válik.

A vándoroknak folyamatosan vezetniük kell a V ándor
könyvet, amelybe az egy-egy irodában végzett munkájuk 
rajzi eredményét, saját feljegyzéseiket, naplójukat, vázlata
ikat, a mesterek cikluszáró észrevételeit, kritikáit fűzik bele; 
s amely így a harmadik vándorév végére hű tükrévé válik 
tevékenységüknek és munkájuk fogadtatásának. Ezért 
egyszerű volna az évi egy-egy oldal összeállítása, ha a Ván
dorkönyv  folyamatosan a fenti igények szerint készülne. 
A vándorok első évfolyamainak e tekintetben tiszteletre
méltó fegyelme újabban meglazult; a mesterek az újonnan 
felvételre kerülők és a jelenlegi vándorok esetében is szigo
rúbban fognak ragaszkodni a Vándoriskola szellemét kife
jező eredeti elvárásokhoz. A mesterek szorosabb együtt
működése, rendszeres tapasztalatcseréje, a szakmaiak mel
len a viselkedési, etikai normák számonkérése és az elmé
leti továbbképzésben történő részvétel megkövetelése is 
szerepelt az Egyesülés Igazgatótanácsának legutóbbi meg
beszélésén, mint a Vándoriskola színvonalának fenntartá
sához nélkülözhetetlen feltételek. G J.
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B O G O S  E R N Ő
( 1 9 6 1 )

1976-80 Marosvásárhelyi Képzőmű
vészeti Líceum, Kolozsvári 
Kj ) ítészei! Szakkcizépiskola 

1984-90 Bukaresti Ion Mi neu Építé
szeti Intézel, diploma 

1990 BMP. műemlékvédelmi 
továbbképzés

1991-94 Csíkszereda, Polgármesteri 
Hivatal

1994-97 Vándoriskola (AXIS, Dévé
nyi & Társa, FORMA, Farkas 
és G uh a)

Csík Somlyó, szabadtéri oltár 
(Makovecz Imrével), 1996
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L  BALOGH KRISZTINA
( 1 9 7 0 )

19*9-94 BME Építészkar 
1994 KAPO.STKRV
1994-97 Vándoriskola

(KAPOSTFRV, KVADRUM, 
SÁROS és Társa. B&D 
Műterem. KAPOSTERV) 

199”— ARKER Stúdió. Kaposvár

Günselsdorf, lakásbelső, 1994

Balatonszárszó, Szákoló horgítsztanya 
( Lőrinc/ Ferenccel). 1996

Balalonlcllc, Újköztemető Ix’építcsi 
terve, (Lőrincz Ferenccel), 1995

Kaposvár, Csokonai söröző 
keithelyisége (Deák Lászlóval; munka
társ; ifj. Lőrincz Ferenc), 1996
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IFJ. LŐRINCZ FERENC
(1 9 7 0 )

1989- B ME Építészkar
1994 K A PO STE KV
1994-7 Vándoriskola

(KAl'OSTERV, SÁROS és 
Társa, MAKONA, B&D 
Műterem, KAPOSTERV) 

1997- ARKER Stúdió, Kaposvár

Kaposvár, helyközi buSZ.pályiudvíir 
rekonstrukciója (munkatárs: Balogh 
Krisztina. Harsányi Cs.), 1996

Kaposvár, Ru.cz-ház és orvosi rendelő 
(Lorincz Ferenccel), 1994-96

Becs. Paycr-ház. 1996 (tanulmányterv)
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M ARKÓT IM RE
( 1 9 6 9 )

1988-94 BME Építészkar 
1994 ARCH1TEX Kft., Szolnok 
1994-97 Vándoriskola

(B&D Műterem. FORMA; 
KAPOSTHRV, Dévényi és 
Társa, EKLER Építésziroda) 

1997 BME, diploma 
1997— B&D Műterem

Balatoniéi]?, Polgármesteri Hivatal és 
Rendőrség (diplomaterv, 1997), 
helyszínrajz, földszinti alaprajz 
és délkeleti homlokzat
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PINTER BALAZS
0 9 6 9 )

1987-92 Ybl Miklós Műszaki 
Főiskola

1993- 95 YMMF. építésztervező
posztgraduális képzés

1994- 97 Vándoriskola (5AROS és
Társa, KAPOSTFRV, AXIS, 
É-11, К VADRUM)
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S Z E C S I ZSO LT
(1968)

1987-90 Ybl Miklós Műszaki 
Főiskola

1990-93 BMK Építészkar, diploma 
1995-97 Vándoriskola (MAKONA, 

Wei.se und Treuner, Farkas 
és  Guba, AXIS)

1997- LAKÓTERV
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