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MITŐL LESZ TÖBB EGY KONFERENCIA, 
HA TOROCKÓN TARTJÁK?

Oda ketl utazni, ahol kevés a tárgy, inkább emberek 
vannak. Névtelenek a házak. Emberekről van szó, 

emberségben telnek a napok.

Itt van valami folyamatossága az életnek; nem egyéni éle
tek vannak kezdette] és véggel, hanem valami állandósága 
egy őszinte történetnek. Mint a víz. Az az itató ott, Torockó 
közepén, annak az itatónak a szentsége a nagy hegy tövé
ben. Fs az öntudatlanul, legelőszörre meghúzott néhány 
vonal, amit ebben a faluban minden kisgyerek kikeres a 
papíron a ceruzájával, mert elsőre a hegyet, a Székelykőt 
rajzolja le mind.

Ha máshol nem, ilt meg lehel érteni, hogy mennyire 
félember, akinek nincs társa, hogy milyen gazdag a józan 
gondolkodás, hogy mennyire kellenek a rituálék, a nóták, 
az állandóan zúgó szél. A földtől kéne újra piszkosnak 
lennünk. A földet tisztelni kéne, a természet ciklikusságát 
megélni, hagyományainkat megtanulni, Egy népnek ad
dig van jövője, amíg vannak megtanulható hagyományai.

Félretoltuk asztalunkat, és átutaztunk a határon. Há
rom napig tartott; beszélgettünk. Egyszerű dolgok történ
tek velünk, de azokat végig kellett élni, emberként kellett 
végigélni. Mert aki ide eljön, és visszamegy, annak kikerül
hetetlenül döntenie kell. Őszintének kell annak lennie 
ott is, vagy többet ne jöjjön! Vendégségben voltunk, ahogy 
hirtelen lép ki az ember a saját öntörvényűségéből. Ember
ként kell élni. az építészet az csak ürügy.

Érkezésünkkor villám csapott az áramba, a falu órákig 
gyertyafényben bujdokolt. Mintha valakit a kapuban vá
rakoztatnának, mintha az ablak mögül figyelnék meg az 
erre tévedt vándor ruházatát-ábrázatát, hogy aztán becsü
lettel fogadják a gyorsan megrendezett asztalnál, hogy 
másnap velünk szuszogják tele a megkopott, fűtetlen to- 
rockói művelődési házat. És ahogy kora reggel az embe
rek terelik össze az állataikat a főtérre, mindet az itatőhoz, 
és abban az őszinte, párás hangzavarban szólnak ott egy
máshoz. éppoly kórság vitt be minket esténként a kocs
mába: bevackoltunk egymás mellé a hajnalig kitartott nó
taszóhoz. És ahogyr Kolozsvárott m egcsen desed Lünk, é.s 
fejet hajtottunk Kós Károly sírjánál, és amilyen ünepélyes 
volt Magyargyerőmonostoron a tanító úr, amikor az öreg
ről beszélt, és fürge léptekkel vezette százunkat át a dom
bokon. Erő volt abban a száz emberben, erő lett a lábunk
ban. és ment elöl az öreg tanító a lendületes, szép beszé
dével. És abban a néhány órában újra összesűrűsödtünk, 
valahogy már tíz éve! Igazán ilyenkor tanul meg az ember 
egyenes háttal járni.

Összement az építészet, a vándorok meg féltestvérek 
lettek. Utána kell járni. Vidéken.

Kovács Ágnes

A Kós Károly Egyesülés háromnapos utazást szervezett 
Torockóra, amelynek programjában útközben nagyváradi, 
kolozsvári, tordai városnézés szerepelt, hazaúton kalota
szegi látogatás Magyargyerőmonostoron, onnan gyalog- 
séta Magva rvalkóra.

Az október 10-i falufejlesztési kérdésekkel foglalkozó 
konferencia résztvevőit elsőként B irta la n  Á k o s  közgaz
dász, képviselő, volt turisztikai miniszter köszöntötte. Je 
lenleg a bukaresti parlament környezetvédelmi és telepü
lésfejlesztési szakbizottságának tagja és a sepsiszentgyör
gyi közgazdasági és közigazgatási főiskola tanára. Előadá
sában részletesen ismertette a falusi társadalom általános 
helyzetét Erdélyben. Az évezred fordulóján is az agrár
gazdálkodás a jellemző, de a gazdálkodók nagy része saját 
szükségletre termel. A településfejlesztéshez é.s az általá
nos fejlődéshez a háztartásoktól országos léptékig a tu
lajdonviszonyok tisztázása elengedhetetlen. Tipikus példa 
a Torockó közepén álló, elhagyott, pusztuló valamikor 
szövetkezeti központ, jog szerint mindenkié, valójában 
gazdátlan. Ki a felelős a település egészét sértő romos 
épület rendbehozásáért, hasznosításáéit?

A tulajdonviszonyok országos szinten előnytelenek. 
A kuponos privatizációban 15 millió polgár jutott tulajdon
hoz, ami azonban nem konkretizálható, Az ingyenprivati
záció példája a turizmusban a 3-15 ezer tulajdonos kezé
ben lévő egy-egy erdélyi üdülőhely. Az épületek -  paneles 
szállodák vagy századfordulós villatelep -  felújítása, üze
meltetése nem oldható meg a nagyszámú, a helyet még 
csak nem is ismerő tulajdonossal, akik csak az osztalékot 
várják, ami viszont érthetően nincs. Megoldatlan az egyko
ri egyházi mlajdonok kérdése is. A saját tulajdon mellett 
sok közhasznú intézmény gazdái is voltak, ezek az ingat
lanok nagyrészt falvakban, kihasználatlanul állnak, eredeti 
rendeltetésükre ma is szükség volna, a tulajdoni rendezet
lenség a továbblépést azonban meggátolja. A települések 
saját közintézményeiket sem kapták vissza, így például 
egy polgármesteri hivatal karbantartása is megoldatlan, a 
hivatal a saját pénzét nem fordíthatja idegen tulajdon javí
tására. Ennek a rendezése legalább reményteljesen elkez
dődött. Az erősen továbbélő hagyományok mellett nehéz
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az egyéni gazdaságban megtalálni a fejlődéshez vezető 
megfelelő utat, az egyensúlyt a hagyományőrzés és a 
szükséges modernizálás között. A saját szükségletre törté
nő termelés nem jövedelmez, nincs forrása a beruházások
nak, A magyar és nyugati tapasztalatok szerint csak az 
idegenforgalomtól várható, hogy külső tőke jön be a fal
vakba. Az idegenforgalomnak vannak általános és egy- 
egy településre jellemző feltételei. Általános a közművesí- 
tettség hiánya, ami helyi erőből nem is oldható meg és a 
kormány sem rendelkezik a szükséges anyagiakkal. Az 
európai integrációtól remélhető előrelépés ezen a terüle
ten. A kihívás azonban nagyobb, mint a benne rejlő jelen
legi lehetőség.

A törvényhozók feladata, hogy a törvényes kereteket 
teremtsék meg a helyi fejlesztési igényekhez és lehető
ségekhez. Ehhez régiókban kell gondolkodni, annak kü
lönféle léptékeiben, de ez a gondolkodás politikai vitákat 
kelt. az ország szétszabdalásától félnek azok. akik inkább 
nemzetállamokban, mintsem régiók szövetségében látják 
az európai jövőt.

Ugyancsak országos probléma a kiürülő falvak, kisvá
rosok sorsa, amelynek épülereit házról házra vándorló, 
azokat felélő cigány családok hagyják romként maguk 
mögött. Ez a jelenség lassan bedarálja az egykori települé
seket, amelyek a saját erejükből ezt a kérdést nem tudják 
megoldani. Ezzel akkor is szembe kell nézni, ha a magyar
ság ugyanúgy kisebbség, mint a cigányság. A fejlesztés 
feltétele a helyzei ismerete, amelyhez a sajátos adottságo
kat, gondokat, lehetőségeket pontosan számba kell venni. 
Az önkormányzatok feladata, hogy ilyen felméréseket, 
amilyenek máris folynak, ösztönözzön és rövid és hosszú
távú stratégiájához felhasználjon. Az eredményes munká
hoz a vertikális kapcsolatok teljes rendszerére szükség 
van, a kormány, a megyei vezetés, a település, a civil szer
vezetek. az egyház, az oktatási intézmények, a vállalko
zók, az egyesületek a maguknak megfelelő szerepben, 
partneri viszonyban kell. hogy együttműködjenek.

R eisch l G á bo r építész, egyetemi tanár (Gödöllő -  
Budapest) Németh Lászlótól vett idézetet adott előadása 
címéül: a z  ép ítészn ek birtokot k e ll ép íten ie és  nem  h ázat!

A Pagony Táj- és Kertépítész Kit tervezői, S zű cs Gá
b o r  és H ercz eg  Á gnes a velük együttműködő Csíki Ter-

mészetjátó és Természetvédő Egyesület vezeje, Já n o si  
C saba  beszámoltak a Csomád-Bálványos kisrégió fej
lesztési munkálatairól.(A témával foglalkoztunk 1996/4. 
számunkban és visszatérünk rá a következő számban, 
amely a Pagony munkáit részletesebben ismerteti.)

A kolozsvári F u ra  Á rp á d  a torockói falubemutatás 
e lő k ész ítések ép p en  elm ondta, hogy a telep ü lés 
védelmében döntő fordulatot jelentett Budapest Belváros- 
Lipőiváros Önkormányzatának Román András kezdemé
nyezésére történt segítségnyújtása. Költségvetésük három 
ezrelékét ajánlották fel évente a torockói építen örökség 
védelmére, ez 1996-ban és 97-ben 2-2 millió, idén 9 millió 
forintot jelentett. A támogatási rendszer kialakítását a 
Transylvania Trust-ra bízták. Torockón 164, Énlakán 64 
ingatlan tulajdonosa kap évi támogatást, ha a Trust felté
teleinek megfelelően vállalja háza értékes elemeinek 
fenntartását. Változtatási szándékaikat be kell jelenteniük, 
és aTrust ajánlásait be kell tartaniuk. A karbantartás szint
jén évi 20 000 forint körüli összeg a támogatás, ez egy 
havi átlagjövedelemnek felel meg. Pályázatok alapján 
végzett nagyobb felújítási-helyreállítási munkára eddig 32 
ingatlantulajdonos kapott ennél jóval nagyobb támoga
tást. Ugyancsak a Trust végezteti a gyakorlati munkák bá
zisát képező adatfelvételeket, felméréseket, kutatásokat. 
A Marosvásárhelyi Állami Tervezővállalatnál dolgozták ki 
tavaly a települési értékvédelmi rendelet alapját képező 
tanulmányt. A javaslat szerint Torockó és környéke védett 
övezetté válna és ehhez illeszkedik majd a részletes ren
dezési terv. amelyet az önkormányzat készíttet. A tény
leges védelmet az önkormányzat és a Trust közösen tudja 
biztosítani.

Som ogyi G yőző  saját lakóhelyének huszonöt éves 
folyamatát ismertette előadásában; A salföldi házat 1974- 
ben vettem, abban az évben, amikor először jártam Toroc- 
kőn. Salföldön soha nem volt értelmiségi, még plébánia 
sem volt. A faluhoz csak szeretettel, sőt szerelemmel lehet 
közeledni, a tájat, az embereket abban a formájukban kell 
kritikátlanul szeretni, amilyenben vannak. Az értelmiségi 
magatartás fő hibája az. hogy' kívülről és fölülről nézi és 
próbálja üdvözíteni az embereket. A falu lényege a pa
raszt. Csodálatos embertípus, több ezer év alatt jött létre, 
vallásos, hozzá van nőve a földhöz és a tájhoz; mindazt 
az értéket, kultúrát, tájat, amiért mi vonzódunk a faluhoz,
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ami: ma az idegenforgalom elad, aprópénzre vált, ez az 
embertípus hozta létre. Hz az embertípus eltűnőben van 
é.s a fő kérdés mindenekelőtt az, hogy ezt az emberfajtát 
át lehet-e menteni a jövőbe. Ez a kulcskérdés, minden 
ezután következik, tehát a házak megmentése, a termé
szetvédelem é.s így tovább. Ezek csak eszközök ahhoz, 
hogy ezt az emberfajtát átmentsük.

A falu körülbelül 1960-ig az eredeti paraszti állapotát 
élte. Nagyon pici falu, 5ő ház, 300 ember fér el benne, 
akkor még a falu tele volt. Tehéncsorda járt, úgy. mint itt 
Torockón, az utcákat ellepték a libák és a gyerekek, a 
helyi kis iskolába hatvan gyerek járt, összevonva az elsőtől 
a nyolcadikig egy tanító kormányzása alatt, én ennek a 
végét még láttam, de már csak romjaiban. Mivel falutörté
nettel is foglalkozom, tudom, hogy milyen volt fénykorá
ban ez a közössség, és minden vágyam és törekvésem, 
ebből amit lehet, visszaállítani. Én az idegenforgalmat és 
az EU-i nem megoldásnak látom, ami felé törekednünk 
kell, hanem Isten csapásának, olyanok, mint a törökök 
vagy egy pestisjárvány, amit túl kell élnünk. Alkalmaz
kodnunk kell hozzá átmenetileg, talán ki is kell használ
nunk, de a lényeg a túlélés, ez az egész el fog múlni. Az 
idegenforgalom az emberiség tévedése. Azon alapszik, 
hogy a fejlett régiókban az élet elviselhetetlen és onnan 
a jómódú lakosság menekül, nem érzi jól magát a saját 
hazájában, keresi a fejletlen, primitív régiókat, amiket ez
zel a népvándorlással tönkre is tesz, feléli. Odaviszi a maga 
civilizációs igényeit és ezáltal a maga számára is tönkre
teszi és akkor megy odébb, keres egy még primitívebb 
helyet, Nepált, a Himaláját, míg végül az egész világot 
tönkreteszi. Óva intek minden faluvédőt vagy hazáját sze
rető embert, hogy errefelé hajtsa a dolgokat, átmenetileg 
viszont ezt. kell rúlélnünk.

1960-ban jött az erőszakos téeszesítés, Salföldön egy 
helyi kis téesz alakult és körülbelül 1972-ig kialakítottak

Torockói részietek

maguknak egy kis átmeneti világot, ahol a téeszelnök egy
ben az egyházközség elnöke is volt és egyben a harango
zó, az úttörőcsapat tagjai egyben a ministránsok, -  ez volt 
a gyöngyélet, erre emlékeznek a mostani öregek, mint 
gyöngyéletre — ezalatt a tizenkét év alatt kezdődött el a 
lalu pusztulása. Ekkor nyitottak egy homokbányát a falu 
határában, ami elszívta a vizet a kutakból, a kutak elnitrá- 
tosodtak. Kezdődött a házak tönkretétele, modernizálás 
címén ledobták a nádtetőt, átszabták a fedélszéket, lerom
bolták a vakolatdíszes oromfalat. Ezzel akkor meg is elé
gedtek, hála Istennek, a házak szerkezetét és a falu szer
kezetét nem tették tönkre. Ekkor kezdődött meg az ipari 
anyagok behurcolása a faluba, a férfiak nagy része bányá
ban, ipari üzemekben dolgozott, onnan loptak, amit tud
tak, és azt be is építették. Megjelentek a vasrácsok, hulla
dékból épített kerítések, műanyag toldalékok és kezdő
dött a szemetelés, mert nem ismerték ezeket az új anyago
kat, ugyanúgy a trágyadombra dobták őket, ahogy koráb
ban évszázadokon át a növényi hulladékot. Amikor én 
odamentem, akkor a szemét éppen elborította a falut, egy 
évtizedes, trágyából és korhadó fából, törött üvegekből, 
műanyagból, roncsautókból álló hulladékhegy borította 
a portánkat. Én két ilyen házat vettem meg, mindegyikből 
tíz teherautónyi hulladékot kellett kitermelni és át kellett 
szitálnom mind a két udvarnak a földjét, hogy abba vetni 
tudjak.

1972 tehát újabb fordulat, ez volt a magyar falurombo
lás nagy éve, az úgy nevezett településfejlesztési koncep
ció. Azt szoktam mondani, hogy ami nem sikerült Ceau- 
sescunak, az Kádárnak sikerült, a magyar paraszt maga 
veite szét a falut és még a költségeit is maga állta. Ez abból 
állt, hogy összevonták a kisközségeket az úgy nevezett 
közös tanácsok alá. Azt mondták, hogy ezer lélek alatti 
falunak nincs jövője, életképtelen. A Balaton-felvidéken 
csupa ezer lélek alatti település van, néhányat kineveztek 
székhely községnek, oda vitték a tanácsot, iskolát, orvost, 
boltot, egy ilyen faluban, mint Salföld, szó szerint semmi 
nem maradt,

Mi ebben a pillanatban költöztünk oda, az emberek 
még ott voltak, de már ez a dermedtség ült az arcokon; 
amikor a tanácson bejelentettem, hogy házat veszek, azt 
mondták: Salföldre? Gondolja meg, ennek a falunak nincs 
jövője, ez meg fog szűnni! Kimondott terv volt, hogy on
nan költözzön el a nép, a székhely községekben koncent
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rálódjon. A folyamat megindult, a fiatalság menekült, a 
gyerekes szülők mentek az iskola után, nem volt ivóvíz, 
mondták, hogy nem is fogják bevezetni stb. A falu állandó 
lakossága 1960-ban 300 fő, 1970-ben 200, 1980-ban 120, 
1990-ben 70. Minden faluban végzetes kártétel a közleke
dés. Az a falu, amin átmegy egy országút, szinte lakhatat
lanná válik, állandó ostromállapotot jelent a rajta átdübör
gő acéláradat. A bánya homokszállító, pótkocsis teher
autói mirajtunk is kezdtek átdübörögni, repedtek meg a 
falak a főutcában, és az első harc, amibe kénytelenségből 
belevetettem magam, az ez volt. 1979-ben alapítottunk 
egy környezetvédő egyesületet, nemcsak a faluban, ha
nem az egész Káli-medencében, nyolc községben és ötévi 
küzdelem után elértük, hogy olyan elterelő út épült, amely 
két falut mentesített az átmenő teherforgalomtól. Ugyan
csak sikerült bevezettetni a vizet a faluba, mert a kútvizek 
mind ihatatlanok voltak.

1985 körül lassú fordulat állt be, megjelentek a bebí- 
rók. Az üresen maradt parasztházakat, ahonnan kimene
kültek a fiatalok, elkezdték fillérekért árusítani. Én 30 000 
forintért vettem a házamat, rossz állapotban, de mégiscsak 
kőház, 50-80 centiméteres falakkal, közel 400 négyszög- 
öles telekkel, kúttal. Húszért akarták adni, de sikerült föl
alkudni. Megjelentek tehát a bebírók, akik nem ott laknak, 
de ott van a birtokuk. Városi nyaralók, akik nem jutottak 
nyaralási lehetőséghez a Balaton-parton, itt néhány kilo
méterrel arrébb meg olcsó házat vettek. Ezek a bebírók 
fedezték fel, hogy hogy itt értékek vannak. Mi is először 
csak lejártunk a balatonpartra, este visszamentünk aludni. 
Az első három évben nem fogtuk fel, hogy itt nagyobb 
értékről van szó, mint nyaralásról. Az elején tipikus városi 
értelmiségi módjára viselkedtem. Mint aki lehozza a kul
túrát Pestről, elkezdtem gyerekszakkört csinálni, a legna
gyobb jószándékkal tanítani a gyerekeket, a munkáikból 
kiállítást rendeztem, odahívtam a budapesti értelmiségi 
barátaimat, kis fesztivált szerveztünk. Volt egy emlékeze
tes nap, tudom, mert naplót vezettem, amikor százötvenen 
aludtak a házamban. Ezt a falu nem bírta nem bírta ki. 
Ugyan a falubeliek végtelenül türelmesek, de a hatóságok 
nem annyira, a megyei pártbizottság lecsapott, rám szállt, 
egy éven át minden nap kijött egy rohamkocsi, a rendőrök 
házkutatást tartottak és igazoltattak azzal a nem titkolt 
szándékkel, hogy kiüldözzenek a megyéből. Ez nem sike
rült, de ma már sokban igazat adok a hatóságoknak, egy

kétszáz fős falura nem lehet százötven szakállas városi 
entellektüelt rázúdítani, mert tönkreteszik, fölélik, mint a 
sáskák. Valóban bunkó módon viselkedtünk a faluban, 
nem köszöntünk a szembejövőknek, a gyerekeink a bicik
lit bedobták a kútba, lelopták a gyümölcsöt a fáról, a ku
tyák farkát csavargatták. Ma már tudom, hogy7 ha az ember 
százötvenszer találkozik a szomszédjával, akkor százöt
venszer köszön, de nem is csak köszön, hanem két kedves 
szót vált, lehetőleg humorosat, legyen szó akármiről. Itt 
nagyon mély kultúráról van szó, amit csak azután kezdtem 
megérteni, amikor már több telet ott töltöttem.

Mégis, a bebírók annyit fordítottak a közgondolkodá
son, hogy megmutatták, hogy ez a falu érték, ide érdemes 
jönni, ezek a házak nem primitív ócskaságok, hanem gyö
nyörűek, ez legalább tizenöt évbe telt. Az volt a tipikus 
beszélgetés, hogy kedves Mari néni, milyen gyönyörű a 
maguk faluja! Ez, édes lelkem? Hát ez egy porfészek, pi
szokfészek, innen mindenki el szeretne menni, én is, csak 
nem bírok elköltözni. Mire a városi ember, jaj, dehogy 
költözzön el, hát minekünk éppen ez tetszik, a nádtetőt 
szeretjük, meg a kőházat. Nem hitték el, valahol úri hun 
cutságnak gondolták a mi lelkesedésünket. Az elvándorlás 
tulajdonképpen 1990-ig, a rendszerváltásig folytatódott, 
akkor annyira lemerültünk, hogy onnan már nem lehetett 
lejjebb menni. Ez a falu már nem tudja magát rekonstruál
ni, igaz, van tizenhárom kisgyerekünk a faluban, ez még 
viszonylag jó arány, de megéltetni a falut már csak az új 
beköltözők tudják.

Még a nyolcvanas években kiharcoltuk, hogy tájvé
delmi körzet legyen, hogy a falubelsőt műmlék jellegűnek 
nyilvánítsák, ami házat lehetett, műemléklistára vétettünk 
és valóban elindult a falu lassú kitakarítása, az utcák rend
betétele. Addig, ha leomlott egy kerítés, nem rakták vissza, 
a házakat nem meszelték, mindenki arra készült, hogy el 
fog költözni. A bebírók példájára aztán az ott maradók is 
elkezdték meszelni a házukat, kihordták azt a végtelen 
szemetet az udvarból. Amikor már tájvédelmi körzet let
tünk és kezdtek írni az újságok a Káli-medencéről, Salföld- 
ről, viszontlátták magukat a tévében, akkor kezdett valami 
kicsi tudati fordulat beállni, kezdték értékelni a szülőföld
jüket és talán picit a kultúrájukat is.

Végtelen sérülés az, ami a magyar parasztságot érte. 
A kommunizmus egyik fő célja volt, hogy ennek az osz
tálynak eltörje a gerincét és ezt az osztályt megsemmisítse.

A kalotaszegi kirándulás jelenetei
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A magyarvalkói templom

Ők tudják, miért voltak ők a fő ellenség, minden esetre, 
amit akartak, az sajnos tökéletesen sikerült. Az emberek, 
akik ott élnek, noha művelik a földet, és a salföldi törzsla
kosság lényegében parasztnak mondható ma is mind
amellett, hogy már az öregek is a bányában dolgoztak 
meg a [észben, mint gyalog rabszolgák és azt az igazi gaz
daéletet már nem élték. A közösségi mentalitalitásuk, az 
értékrendjük, a nyelvezetük és legalábbis a szőlőhöz és 
a borhoz való viszonyuk az azért megmaradt. Ez romjai
ban is óriási kincs, ezért reménykedem benne, hogy az 
egész még visszaállítható, visszaépíthető.

1990-ben megalakult az önkormányzat, ennek a pici 
falunak saját polgármestere van és három képviselője, 
ebből az egyik én vagyok. Óriási dolog, hogy megválasz
tottak egy pestit, igaz, ott élek huszonöt éve, de én mindig 
pesti vagyok, igazi salföldi soha nem lesz belőlem. Az, 
hogy én értelmiségi vagyok, doktorátusom van, sőt, híres 
ember vagyok, akit a tévében nap mint nap látnak, nem 
hatja meg őket, sem azok az értelmiségi értékek, amikre 
joggal vagyunk büszkék. Az értelmiségi teljesítményünk 
Salföldön nulla. Ott hogy mi az élték? Egyedül az emberi 
értékek számítanak. Az ember és ember közötti kapcso
latok, hogy ki mikor hogy viselkedik. Mikor meghalt a 
szomszédom, nekem kellett lemosni, felöltöztetni, nem 
volt rokona, nekem kellett kivinni a temetőbe, megásni a 
sírját, ezek azok a dolgok, amikkel az ember néhány évti
zed alatt összeszedhet magának egy kis tekintélyt. Ezt az 
értékrendet nagyon jónak tartom, többre becsülöm, mint 
öt doktorátust és három Kossuth-díjat.

Kalotas/.egen a résztvevők megtekintették az Anchony Gall tervezte ma- 
gyargyerömonosiori református parókia idén elkészüli épületéi.

Tehát elérkeztünk szinte a mához, van önkormányzat, 
ami azt ís jelenti, hogy van egy munkanélküli önkormány
zati munkás, akinek nincs más dolga, mint a falu közte
rületeit rendben tartani, most a falu már úgy néz ki, mintha 
Svájcban volnánk. A házakat kezdik visszarégiesíteni, a 
hatvanas évek átalakításait visszaépítik, divatba jött a 
vakolatdísz, és vannak mesterek is, akik meg tudják jól 
csinálni. A falu sokkal szebb, mint valaha is volt és sokkal 
régiesebb és aki eljön, összecsapja a kezét. Ez mégis csak 
látszat, a házak több, mint fele nyaralók tulajdonában van, 
igaz, néhányan állandóra is odaköltöztek és azoknak is 
vannak gyerekeik, van remény, de minden azon múlik, 
hogy megművelik-e a földeket és a kerteket és hogy a 
hagyományos falusi élet újra lábrakap-e. Egy dolog falun 
lakni és más dolog falusi életet élni. Sajnos a városi letele
pedők legtöbbje viszi magával a városi mentalitást is, kert
városi életet kezd megvalósítani. A gázfűtéstől a csatorná
záson át a kukázásig mindent kiharcol, minden kényel
met, amihez a városban hozzászokott és amivel agyonvág
ja azt a hangulatot, amiért idejött. Az első években lelke
sen vágja a fát a szemeskályhába, aztán azt mondja, hogy 
mégis jobb, ha megnyom egy gombot és egész nap meleg 
van. Utána nem tudja, miért nem érzi jól magát a faluban.

A másik az idegenforgalom; azt nem az őslakosok 
kezdik el. hanem a betelepülők. Jónéhányan eleve úgy 
alakították ki a házukat, hogy kiadható legyen, megindult 
az úgynevezett falusi turizmus. Ezt még jó időben megpró
báltuk megfogni, hogy ne tömegturizmus legyen, hanem 
elsősorban a kerékpáros, hátizsákos, gyalogos és lovas 
idegenforgalom fejlődjék, meg amit borturizmusnak ne
veznek. aminek szintén megvan az az előnye, hogy aki 
iszik, az nem vezet, gyalog tántorog a falu egyik végéből 
a másikba, amivel nem szennyezi annyira a levegőt. Ennek 
a fajta szelíd turizmusnak ad keretet a Ha laton-felvidéki 
Nemzeti Park. A községben volt egy lepusztult marhate
lep. ezt különböző vállalkozók akarták kivenni, kempin
get akartak ott, aztán két évig egy repülőgépes használta 
sárkányrepülő leszállóhelynek, aztán én találtam ki, hogy 
a természetvédelmi hatóság vegye meg és létesítsen egy 
természetvédelmi majort, régi magyar állatfajtákat bemuta
tó telepei. Ez meg is valósult, most rackák, szürkemarhák, 
bivalyok legelnek a falu körül. Elfelejtettem mondani, 
hogy mikor odaköltöztünk, elkezdtünk állatokat tartani, 
miközben a szemem láttára pusztult a falu és tűntek el az 
állatok és 86-87 táján az utolsó tehenet is eladták. Akkor 
már azon voltam, hogy elköltözöm a faluból. Van egy 
kisebb rackanyájam, két szamaram, meg apróbb állatok, 
mások is tartanak állatokat a faluban, a betelepült embe
rek és most ezzel a nemzeti parki állatállománnyal együtt 
a falu képe olyan, mint amilyen volt valaha. De mondom, 
ez csak látszat, én sem az állataimból élek, legfeljebb ki
egészítem velük a megélhetésemet. Az egész Balaton- 
telvidékre jellemző, hogy az idegenforgalomra álltak rá. 
Mindenütt ki van írva, hogy Z im m erfrei és Balatonederi- 
csen büszkén mondták, amikor kérdeztük, hogy miért 
nincs tehén a faluban, hogy mi a németeket fejjük. Egyelő
re ez megy, bár a németeket is a paraszti kultúra maradvá
nyai vonzzák, a két szamaram szép füléért jönnek a turis
ták és nem a gázfűtéses, összkomfortos, fürdőszobás pan
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zióért. Ha ott szamár nem les?;, akkor megsütheti a panzió
ját a kedves vállalkozó.

L a b a n c  Z oltán  kolozsvári matematikatanár a járavizei 
faluközösségről beszélt. Miért jött létre a kezdeményezés? 
Mi nem akarjuk a falut megmenteni, szerintünk a fejlődés 
egy irányba mutat, az elmúlás, a halál felé. Olyan faluhoz 
vezetett a sors, amely valóban utolsó óráit éli, a valamikori 
40-50 család helyen ma már csak négy lakja. Úgy gondol
tuk, hogy ahol a réginek visszavonhatatlanul vége van, 
ott lehet valami újat létrehozni. Városi emberként láttuk, 
hogy a létező intézményrendszer alkalmatlan az ember 
képességeinek fejlesztésére, erre sem a városi környezet, 
sem a hagyományosan működő kisközségek körülményei 
nem alkalmasak. Olyan struktúrára vágyunk, amelyben 
az ember nem rendeli alá másoknak a szabadságát, nem 
fojtja el a saját képességei kifejlesztése iránti igényét, 
ahogy az általában történik. A hagyományos közösségek
ben ez indokolt volt, a közösség törvényei szabták meg 
az élet rendjét, de ma ezek a törvények nem léteznek. Az 
ember áruba kénytelen bocsátani saját munkaerejét, hogy 
annak árán elégíthesse ki a maga szükségleteit. Csak saját 
magára figyel, a közösség szétesik. A falvakat is ez bom
lasztotta szét. Nem lehet-e másképp megpróbálni, hogy 
a mások, a környezetem igényeire figy elek, a többi ember 
lényét észlelem és a saját munkaerőmet ezek a kielégíté
sére áldozom fel? A falvakban folyó rekonstrukciós pró
bálkozások mit akarnak újjáéleszteni? Formákat. Hagyo
mányőrző fesztiválok, falumúzeumok, mind az elmúlás 
kísérői. Uj eszmére, tartalomra, feladatokra van szükség, 
amiket ki kell találni és a nekik megfelelő formába öltöz- 
tetni.Egy új közösség megteremtéséhez nem lehet a múlt 
erőit használni, a kor szellemének megfelelő eszmére van 
szükség. Olyan településre gondoltunk, amelynek a lakói 
hajlandók erre a kísérletre vállalkozni.

Hogyan fogtunk hozzá? 1995-ben alakult meg az ala
pítvány, amely az egésu iniciatíva hordozója. A faluban 
vásároltunk 18 hektár földet, ezt szeretnénk 30-40 hektárra 
bővíteni, vettünk négy házat, ahol az utóbbi években a 
nyarat töltöttük a kezdeményezés előkészítésével, kidol
gozásával. Tavaly felépítettünk egy' további épületet a ko
lozsvári építészhallgatók segítségével, pályázatot hirdet
tünk az érdeklődőknek, elmeséltük a szándékainkat és a 
beérkezett 8-9 pályázatból kiválasztottunk egyet és azt 
egy' nyári tábor keretében nagyfából fel is építettük.

Milyen forrásból lehet egy ilyen kezdeményezést 
fenntartani? Eddig magánpénzek, alapítványoktól nyert 
összegek fedezték a vásárlásokat és beruházásokat. Most 
készítünk részletes leírást a kísérletről, amelyet központi 
támogatás elnyerése érdekében nyújtunk be a minisztéri
umhoz. A támogatást további mezőgazdasági épületek 
létesítésére kérjük, mert a területen biológiai-dinamikus 
gazdaságot szeretnénk létrehozni. De emellett újjáélesz
tenénk hagyományos mesterségeket is, amelyeket a helyi 
és kolozsvári fiataloknank tanítanánk és szeretnénk egy 
szabad főiskolát beindítani, ahol pedagógiát, ökológiát, 
környezetvédelmet, etnográfiát lehetne hallgatni egy a 
kolozsvári egyetemmel kötött szerződés alapján ottani ta
nárok előadásában. Létesülne egy családi közegben neve

lő gyermekotthon. Megépítenénk a saját óvodánkat és 
iskolánkat, úgy gondoljuk, hogy így kialakulhat egy belső 
autonómiával rendelkező közösség. A terület 40-50 ember 
ellátását biztosítani tudja mezőgazdasági termékekkel az 
ide látogatókkal együtt, akik a konferenciákra, előadókur- 
zusokra, alkotótáborokba jönnének. A turizmust is csak 
aktív formában tudjuk elképzelni, az ide látogatók a közös 
programok kedvéért jönnének.

A konferencia utolsó részében Pilisjászfalu polgár- 
mestere, G a á l Á ron  részletesen ismertette saját tapaszta
latait az alábbi címen: A jövő útjai egy kistelepülés fejlő
dési irányain belül, figyelembe véve a régiós kihívásokat. 
Előadásának fő témái: Az emberi település,mint fogalom; 
A település, mint áru és szolgáltatás; Megye és régió; Em
beri tényező, mint forrás, mint eszköz és mint cél.

E rtsey  A ttila  építész a Dörögdi-medencc megújuló 
energiaforrásairól beszélt, K r iz s á n  A n d rá s , az ugyan
csak a Dörögdi-medencében fekvő Pula főépítésze saját 
tapasztalatairól számolt be.

twtímjcksw;
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Az utazás résztvevői a  kolozsvári Házsonqárdi temetőben leteszik Kős 
Károly sírjára az otthonról hozott virágokat. (A felvételeket Sala min 

Ferenc, Sáros László és Kovács Ágnes készítenék.)
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A vándoriskolás diplomázásról 
és a felvételi pályázatról lásd a 
68. oldalt. A következőkben a 
diplomát kapott vándorisko

lások mutatkoznak be.

B O G O S  E R N Ő

Diploma: 1990. Bukaresti Építészeti 
Egyetem
Vándorállomások, mesterek:
-  AXIS építésziroda, Salamin Ferenc
-  DÉVÉNYI és Tsa, Dévényi Sándor
-  FORMA RT, Jankovits Tibor
-  Makovecz Imre
-  FARKAS és GUHA. Farkas Gábor 
Fontosabb munkák:
-Nyugdíjas panzió, Budapest, 1994, váz

latterv', Salamin Ferenccel
-  Családi ház, Solymár, 1994-95. meg

épüli
-  ÉLKER üdülő felújítása, Fonyód. 1995-

vázlauerv
-  Szökőkút és szaletli, pécsi Püspökvár,

1995, megépült, Dévényi Sándorral 
-Panzió, Zaiakaros, 1995, megépült, Dé

vényi Sándorral
-  I'oda panzió, Hévíz, 1995. megépült,

Jankovits Tiborral
-  Családi ház, Gyenesdiás, 1996,

megépült
-  Hármashalom, szabadtéri oltár, Csík-

somlyó, 1996, megépült, Makovecz 
Imrével

-  Polgári lakóház rekonstrukciója, Nagy
kőrös, 1996 - Farkas Gáborral

-  Faluközpont, Táborfalva, 1996, vázlat
terv - Farkas Gáborral

Családi ház, Solymár. 1994 (m ester: Salamin 
Ferenc)
A déli homlokzat vázlata, a  bejárat és a tornác.
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Egyetem utáni próbálkozásaim hamar rá
döbbentettek az ínaskodáshoz szükséges 
környezet — és mesterek hiányára, az is
kola és magam hiányosságaira.

A vándoriskola lehetősége minden 
nehézsége ellenére kiutat jelentett ebből 
a zsákutcából. Az öt félév ötvenezer kilo
méternyi utazása, állomásai, az új embe
rekkel való találkozások kihívások soro
zatát jelentették Az összegyűjtött élmé
nyek, tanulságok, barátságok batyujával 
a hazainduló vonat ablakából kinézve 
egy kicsit másképp szemléltem a világot.

1994 októberében, Salamin Ferenc 
mellett, az AXIS-nál kezdtem. Hétközna
pok, ünnepnapok, kemény munka és la
zítás váltogatták egymást. Sala jó ember
ismerete. közvetlensége és az iroda kö
zössége sokat segített az alkalmazkodás
ban. Salával igazi mester-tanítvány kap
csolat akkuit ki; tervezés, művezetés, 
egyéni és közös munkák mellett nem 
hiányoztak a hosszú beszélgetések és 
türelmes viták,

A következő állomás, és talán a leg
termékenyebb félév Pécs volt. Dévényi 
Sándorhoz, ismerve munkái egy részét, 
egy kicsit félve mentem. Már az első talál
kozás kellemes csalódást jelentett. Önál
ló munkával kezdtem, hagyta hogy a ma
gam módján kísérletezzek és dolgozzam. 
Az első „villámautózás” és közös utazá
sok élménye, beszélgetések, a szakmá
hoz közelebb és távolabb eső dolgok 
iránti nyitottsága és konkrét tettei egészí
tették ki a Mesterről kialakuló képet.

Keszthelyen Zsuffa Zsolttal együtt 
voltunk vándorok. A korábbi munkahe
lyektől eltérően ez egy igazi „nagyüzem” 
volt, a maga jó és rossz következményei
vel. A számtalan hosszú, téli, laposóma- 
lomszerű hétköznapi munkát egy-két 
ünnepnap, kirándulás és barát tette elvi
selhetőbbé.

Az összegyűjtött tapasztalatokra, 
tanulságokra nagy szükségem volt a kö
vetkező próbatételnél. Hazatérve, az 
Imre bácsi által készített csíksomlyói oltár 
vázlatával, „az építés drámájának” szélvi
harát kellett átélni. A Mester intő szavai, 
nem mindig önbizalmat tápláló megjegy-

Családi ház, Solymár, 1994 (mester: Salamin 
Ferenc)
Kerítésrés^Jel, : Í : udvari nézet.

Pécsi Püspökvár kerti pavilonja, 1995 (mester: 
Dévényi Sándor)
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zései, Pongor László segítőkészsége, az 
emberek vegyes hozzáállása az építés
hez megedzettek, és egy életre szóló ta
nulságot jelentettek A szabadtéri oltár fel
épülj az emberek magukénak érzik, 
ahogy az építmény hibáit én is. Az utolsó 
állomáshely Kecskemét volt. Fáradtsá
gom ellenére, élményt jelenteti az alföldi 
város és a körülötte levő tanyák sajátos 
hangulata. Farkas Gábor irányításával ér
dekes és tanulságos terveken dolgozhat
tam. és a 7D építészirodával részt vehet
tem néhány sikeres pályázaton.

Úgy érzem nem sikerült kihasználni 
a vándoriskola minden lehetőségét, de 
így is érdemes volt végigcsinálni.

Panzió, Zalakaros, 1995 (m ester: Dévényi 
.Sándor)

Aaz utcai homlokzat vázlata c s  az udvari hora- 
lokzai terve.

Hármashalom, szabadtéri oltár, Gsíksomlyó, 
1996 (a pünkösdi búcsú idején) -  Makovecz 
Imrével
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CZÉGÁNY SÁNDOR
Diploma: BME Építészkar (1995)

Vándoriskola (1995-98)
-  Farkas Gábor (Farkas és Guha, Kecskemét)
-  Lőrincz Ferenc (Kapostcrv, Kaposvár)
-  Sáros László (Sáros és társa. Budapest)
-  Salamin Ferenc (Axis. Budapest)
-  Dévényi Sándor (Dévényi és társa, Pécs)
-  Zsigmond László (Kvadrum, Budapest)

Egyetem után egy évvel, közvetlenül dip
lomázás után lettem vándoriskolás, mi
után az OMvH-nál is dolgoztam egy bő 
tél évet. A vándoriskolával még '92 őszén, 
az első vándordiplomák védésekor 
ismerkedtem meg. Tulajdonképpen már 
ekkor eldőlt a sorsom (és ez nem az esti 
kakaspörköltnek köszönhető ott Ge
reben..,)

‘95 őszén a felvételi után szeren
csémre Kecskemétre kerültem. lu. Farkas 
Gábor veit védőszárnyai alá. Nagyon jó 
hangulatban dolgoztunk és laktunk együtt 
Földes Lacival. Egy olyan irodát sikerült 
megismernem, ahol a munka nem megy 
a családi élet, barátok stb. rovására, és 
mégis minden időben elkészül. Gáborral 
2-3 naponta meg lehetett beszélni, hogy 
meddig jutottam, és ez az egyelem ulán 
fontos volt. Családi házak mellen az Autis- 
ta központ tanulmányterveit is elkészítet
tük. Megismertem a 7D-s fiúkat, belaktam 
Kecskemétet és ráéreztem egy' nyugodt, 
kisvárosi életformára, ami a pesti egyete
mi évek után sokkal élhetőbbnek tűnt. 
Közben Brenyó Petivel sikerült eljárni Ma
kovecz Imre kapu kurzusára is.

’96 májusa már Kaposváron talált. 
Lőrincz Ferencnél. Itt Markót Imrét váltot-

Üzletház sörözővel, Érd (átalakítás és bővítés 
után) 1997-9ö -  mester: Salamin Ferenc 
Távlati kép, belső résztelek, bejáratrészlet
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tam, akivel szerencsére az első pár napon 
együtt dolgoztunk és söröztünk. A Ka- 
posterv ezidőtájt már a végét, járta és én 
magányomban elég sután viselkedtem. 
Kampis Miklóssal keveset beszélgettem. 
Ezt bánom. Részt vettem néhány munká
ban és hasznos művezetésen a Balato
non. (Port Lacaj, Szúnyogsziget stb.) 
Önálló munkát is kaptam, a Munkácsy 
Mihály Gimnázium büféjét. Itt ismertem 
meg az önálló tárgy alás ízét. illetve kerül
tem szembe a vándoriskola legnehezebb 
helyzetével: amikor a megrendelővel úgy 
kell tárgyalni, hogy az olyan értékűnek 
fogadja el a megbeszélteket, mintha a 
mester mondta volna. A félév végére 
megéreztem hogy rámenősebbnek kell 
lennem és csak rajtam áll. hogy a mester 
bői mennyi tudást préselek ki, mennyire 
kerülök helyzetbe.

'95 őszén kicsit leeresztve érkeztem 
Pestre Sáros Lászlóhoz. A ki nem használt 
kaposvári szabadság (elhagyatottság) 
után teljesen más irodába kerültem. Laci
nál a vándorok nevelését, fejlődését ko
molyan veszik; sokszor közvetett módon 
hatnak rá, így lett emlékezetes fellépé
sünk a Bercsényiben, ahol váratlanul 
dobtak a mélyvízbe. Itt többek között 
részt vettem a lillafüredi Palotaszálló re
konstrukciójában, s ezzel párhuzamosan 
a Reálbank homlokzatának felújításában. 
Ezután kaptam bizalmat egy műteremla
kás megtervezéséhez. Laci hagyott raj
zolni, elmondta ha valamiben hiba volt, 
illetve ha valami tetszett. A tervezés során 
megerősítette a ház azon vonásait ame
lyek rá igazán jellemzőek, illetve ame
lyek miatt a megrendelő öt kereste meg, 
A közös munka sikere megerősített, így 
hagytam el a Villányi utat, ahol egy jó 
hangulatú félévet töltöttem el.

Az AXIS építészirodában fiatalok 
szakmailag lazán, de emberileg mégis 
szorosan kapcsolódó csapatában találtam 
magam. Igazi barátok, akik adnak egy
más kritikájára (belső zsűrik) és közvet
lenek még egy olyan zöldfülűhöz is, mint 
én vagyok. Salamin Ferenctől kaptam az 
érdi átalakítást. Érdre őszig gyakran kijár
tunk, illetve kijártam művezetni és a 
megrendelő elfogadott tervezőként. Kü
lön köszönet a művezetésekért, a kérdé
sekért és a szabadságért Salának.

Októberben már Pécsett dolgoztam, 
ahol talán a legszebb nyolc hónapot töl
töttem el. Megismertem(?) ezt a gyönyörű 
várost és találkoztam egy teljesen másféle

Üzletház sörözővel. Érd (átalakítás és bővítés 
után) 1997-98 -  mester: Salamin Ferenc 
1 lom lokiat, földszinti alaprajz, lépcsőrészletek, 
a fcljár.iti építmény és a kerthelyiség részlete.
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mesterrel. Dévényi Sándor széles látókö
rével, tájékozottságával igazi gazdája a 
városnak, és érzelmi oldalról közelii az 
építészethez. Nagy élmény volt végig
gyúrni az ötlakásost és a Szatmári házat. 
Belekóstolni a Gellértbe. Pécshez most 
már én is sok szállal kötődöm, hála a sok 
apró, de fontos feladatnak amilyenből 
Sándornál mindig akad. Kapuk, táblák, 
emlékhely, szökőkút, no és persze a 13ar- 
bakán-zászló. Az irodába rögtön befo
gadtak, szinte családias légkörben vé
szeltük át a telet. A tavasz Pécsett varázs
latos. A munka mellett sikerült eljutnom 
Pestre a pénteki önképzőkörökbe, me
lyek munkájában továbbra is szeretnék 
részt venni.

A pécsi pezsgőfürdő után a Kvadrum 
mélyvize fogadott június közepén. Zsigá
nál Szabolccsal közösen nagy munkák
ban veszünk részt (óvoda, iskola, ven
déglő) és önálló munkákat is kapunk. 
Azt hiszem sokat és gyorsan dolgozunk 
úgy, hogy közijén egész nap jókedvűek 
vagyunk és élvezzük a forró és sötét 
tetőteret...

Volt amikor nehéz volt, és volt, ami
kor nagyon nehéz, de megérte, inért 
nemcsak építészetből kaptunk leckéket, 
de viselkedésből, beilleszkedésből, élet
formákból is választhattunk, azaz válasz
thatunk, mert az igazi választások előtt 
most állunk. Köszönöm.

:> *

Műteremlakás, Törökbálint, 1997 (mester: Sáros 
László.) -  kép az utca és az udvar felől, az erkély- 
korlát részletterve, lépcsőházi ablak.
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G U L Y B Á N  EDE
Diploma: BME Építészkar. 1995 
Vándoriskola 1995-98:
-  Interplan Kli., Bodonyi Csaba
-  Sáros és Társa Bt., Sáros László
-  AXIS Kft., Vincze László, Salamin Ferenc
-  KVADRUM Kft., Zsigmond László
-  PARAJLEL Kft., Szentesi Anikó, Kravár 
Ágnes
-  É -ll Kft., Kund Ferenc

Önálló munkák:
-  T o k a j, csa lád i h á z  1995
- Mezőkövesd, családi ház 1997
- Szerencs, pincesor látványterve 1997 - 
Szerencs, kis borfeldolgoző 1997 - 
Veresegyház, családi ház 1997 - XI.kér., 
családi ház 1998
- Máriagyűd, zarándokház tervpályázat 
1998 - Mezőkövesd, zeneiskola 
tanulmány 1998

Nehéz összeszedni a gondolataimat és 
kiforrott véleményt alkotni arról, ami az 
elmúlt 3 évben történt velem. Amiben 
az ember nyakig benne van, azt kevésbé 
érzékeli objektíven. Szükség van a rálá
táshoz „fölmenni a hegyre" és onnan 
visszatekinteni. Mégis meg kell próbál
nom mestereim kívánsága szerint átgon
dolni néhány dolgot.

Természetesen az ember nem 3 évi 
munkát remél, amikor pályázatát beadja 
egy ilyen „iskolába" Valami hiányérzet 
motoszkál tudatosan és ludat alatt, hogy 
nem kapott még meg mindent a két lá
bon álláshoz. Az oktatási rendszer tö
megtermelő felépítése bizony nem jó

Családi há/, Tokaj, 1995; alaprajz, utcai és 
udvari homlokzat

1 GAKAtó-ATHAJTÓ
2 U .d TÉ R3 Kta-CKEBÓ
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• WC 
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háttér bármiféle tehetség kibontakoztatá
sához. Meg kellett ismernem azt a hát
teret, ami a tervezés nem műszaki oldalát 
jelenti.

Az első lendületet Miskolcon kap
tam nieg. Négy egyetemi év után kellett 
ráéreznem a tervezés igazi ízére, amit ja
varészben Bodonyi Csabának köszönhe
tek. Szokatlan volt számomra az a Figye
lem. amellyel a mesterek a vándorokat 
kitüntetik. Néznek minket mint kis csírá
kat, lesik a pillanatot, hátha szép egész 
fejlődhet ki belőle. Mit tehet a vándor? — 
minél őszintébb nyíltsággal igyekszik be
fogadni a tanításokat, amelyek az adott 
pillanatban akár terhesek is lehetnek szá
mára. Bizony nagyon nehéz feladat rá
hangolódni félévenként egy-egy mester 
világára, Mire odajutsz, hogy együtt tud
tok gondolkodni, veszed a batyudat és 
odébb kell állni. Abban egész biztos va
gyok, hogy ha a vándoriskola célját te
kintjük, az önálló feladat megoldás -  még 
ha kis dologról van is szó -  segíti legin
kább előre az ügyet.

A vándoriskola által kiírt feladatok 
és pályázatok időről időre önmagával 
szembesítik az embert, és felbecsülhetet
len tapasztalatok birtokába juttatják. A 
vándorok ezeken keresztül ismerhetik 
meg igazán egymást -  itt nem lehet mel
lébeszélni. Talán nem lenne rossz, ha sű
rűbben állítanák ilyen feladatok elé a 
vándorokat.

Nem kötöm időpontokhoz mondan
dómat, hiszen a dátumoknak és az idő
nek a lényeges dolgokhoz nem sok köze 
van ebben az intervallumban. Hogy Sáros 
László mikor lényegítette át szellemi ma
gaslatokba az általam tervezett belső lép
csőt, hogy Vincze László, Zsigmond Lász
ló, Szentesi Anikó, Kravár Ágnes, Kund 
Ferenc mikor és hogyan próbált a helyes 
útra terelni már nem fontos annyira, sok
kal inkább az út a fontos, amelyre rámu
tattak és amelyet követni érdemes. Az 
utat, ahogyan már a legrégibb időkben 
élő keleti bölcsek is megmondták, min
denkinek magának kell megtalálnia. A 
mesterek élete jó példa, segítenek a taní
tások, de hogy belső indíttatás nélkül 
eredményre vezethet, azt kötve hiszem.

A 97-98-as vándoriskolái önképző
kör mottója itt is igaz: az építészet, akár
csak az élet egy végtelen dzsungel, de 
törekednünk kell minél alaposabban 
megismerni. Azt azonban biztosan me
rem állítani, hogy ennél jobb időtöltés 
nem létezik.

Mi a leglényegesebb amit a vándoris
kolában el lehet sajátítani ? Azt a vágyat

Pincesor. Szerencs; látványterv, 1997;
Családi hir, Veresegyház, 1997; távlati kép, 
alaprajz és főhomlokzat
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hogy egy épüld többet fejezzen ki, mint 
amit puszta fizikai megjelenésénél fogva 
láthatunk. Mint amikor egy jó zeneművet 
hallgatunk és megborzong a gerincünk 
is belé. Ennél nem több, és nem keve
sebb, amit el szerelnék érni.
A három évet igazán értékessé tévő elő
adások és konferenciák mellett azt kell 
mondanom; még jó hogy volt a Kovács 
Ági és beindult az önképzőkör. Ennyi 
építészt megismerni ilyen ütemben 
egyénileg lehetetlen volna, és az előadá
sokat követő vitákból rengeteget tanul
tunk.

Nem utolsó szempont, hogy a ván
doriskolában megtanultunk kritikái elfo
gadni egymástól, és elsajátítottuk az építő 
jellegű véleményalkotás módszereit, 
egy ütt dolgozni szerintem egyike a leg
nehezebb és legsérülékenyebb kapcsola
toknak, de rá lehet jönni, hogy' a vég
eredmény így sokkal megnyugtatóbb 
lehet.

Biztosan tudom, hogy mestereim 
egyetlen szava sem fog kárba veszni; el
jön az az idő, amikor meg fogom érteni 
őket. De addig is meg kell szenvedni, 
mint minden más tudásért.

Befejezésül köszönetét mondok va
lamennyi mesteremnek a rám áldozott 
időért, s úgy gondolom az lesz az igazi 
eredmény ha a tőlük kapott útra valót 
egyszer én is továbbadhatom.

Zeneiskola, Mezőkövesd; tanulmányterv, 199& 
vázlatok, valamint földszinti és  2, emeleti alap-



M A R K Ó T  IM RE
Diploma, BME, 1997 
Vándoriskola (1994-1997)
-  B&D Műterem - Deák László (Szolnok)
-  Forma - Jankovics Tibor (Keszthely)
-  Kaposterv - Lőrincz Ferenc (Kaposvár)
-  Dévényi és Tsa - Dévényi Sándor (Pécs)
-  Ekler Építész Iroda - Ekler Dezső (Bp)

1994. október elsején kezdődött, amikor 
amikor a benyújtott pályázatom alapján 
felvételt nyertem a Kós Károly Egyesülés 
Vándoriskolájába. Emlékszem a felvéte
lire; a zavartságra, aztán az örömre. Kain- 
pis Miklós kérdésére, akt arra volt kíván
csi, hogy milyen épület volt az előképem 
az Országúti Menedékház tervezésekor, 
a válaszomban úgy okoskodtam, hogy

Vándoriskolás diplom am unka: családi ház, 
Szolnok, Bástya utca -  földszinti alaprajz, hom
lo k z a to k . k c rítésrő sz le t és u tca i n ézet. 
Tervezte: Deák László mester és Markót Imre, 
vándor (1997-98)
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nyílván Kós Károllyal kell kapcsolatban 
legyen, ezért gyorsan rávágtam, hogy a 
Bagolyvár, pedig a Varjúvárra gondoltam, 
ő meg a karavánszerájra mint épülettí
pusra. Madár -  madár mondták néhá- 
nyan .

Először a B&D Műterembe jeleni- 
kéziem, ahol örömmel fogadlak, akkori
ban sok vándor megfordult ezen a tájon 
is. Holeczjani friss helyére kerültem, utá
nam Álmosdi Árpi és Csendes Móni érke
zett, majd Lőrincz Feri és Balogh Kriszta. 
Deák Laciék irodájában családias légkör 
uralkodott. Ez elsősorban belőle és Bla- 
zsek Gyöngyvérből áradt, atyai és anyai 
szeretettel vettek körül bennünket. Laci 
végtelen türelemmel foglalkozott velem, 
beszélve tanított: a szakmára és az életre, 
inasának mutatott be, ha valahová men
tünk és erre büszke voltam. Rajtuk ke
resztül kezdtem megismerni az organi
kus építészetet és az Egyesülést: régcs- 
régi történetekből, amik még a hőskor
ból valók, a pécsi időkből; aztán köny
vekből, újságokból, házakból, tervekből, 
emberekből... Nem véletlen, hogy tőlük 
közvetlenül Jankovics Tiborhoz kerül
tem Keszthelyre. Tibor és Laci munkájá
ban találtam közös vonást, ami közös 
múltjukban gyökerezik. Ez az egyszerű
ségben rejlő szépség, mentesség az ek
lektikától, az alaprajz derékszögű, vagy' 
akár raszteres megfogalmazasa, a puszta 
funkcionális valóra váltás értéke.

Tiboréknál tervező irodába kerül
tem; jó értelemben vett tervező irodába. 
A munkák léptékéből adódóan a szer
vezettség elengedhetetlen feltétel volt. 
Mindeközben barátságos hangulat ural
kodott. A keszthelyi nyár maradandó él
ményekkel telt, amiket feleségemmel és 
nagyobbik fiammal közösen éltünk át: a 
Balaton környéki utak, a rezi vár, Sümeg 
és Tapolca, a közeli Őrség, no meg a sok 
hétvége Rácz Tamáséknál Gserszegtoma- 
jon. Tamásnak külön köszönettel tarto
zom, mert fiatal emberként, végzett ván
dorként jó példával járt előttem, előttünk. 
Következett a Kaposterv Lőrincz Ferenc
cel és egy egészen új szellemi műhellyel, 
ami valahol Franci ifjúkorából ered, ami
ről meséli. Keveredik az antropozófiával, 
Somogy pogányságával és Kaposvár 
örökségével. És született belőle egy sajá
tos meseszerű építészet. Itt olvastam el 
A gyűrűk Ura című könyvel, ami sok 
mindent megvilágított. A könyv tartalma, 
a Francival és Kampis Miklóssal folytatott 
beszélgetések, a tél sötétje, a Kaposterv 
szomorúsága, Szántai Lajos Arpád-házi 
királyai, Somogy csendje és némasága

Polgármesteri hivatal és rendőrőrs, Balatonlel- 
Ie, 1996 — mester: Lőrincz Ferenc; vázlatok, 
földszinti alaprajz és keresztmetszel,
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mind egyetlen egész, összegyúrt szürre
ális világgá váltak akkor bennem. Na
gyon lassan kitavaszodott. Kaposvár vi- 
rágözönben úszott. Ajtai Zénó háza épül
ni kezdett, de Balatonlelle lépcsői és ki
tárt szárnyai győzedelmeskedtek. Ezután 
Pécsre, Dévényi Sándorhoz érkeztem. 
Sándor világa és Pécs szépsége lenyűgö
zött. Szerettem az utcáit, a tereit, a zugait. 
Mindig különböző utakon jártam az 
irodaba. A Mecsek rejtelmes volt, a Zen- 
gőhöz szinte zarándoki érzésekkel érkez
tünk fel. Sándorral először egy családi há
zat terveztünk a Kígyó utcába, az alaprajz 
igen mozgalmasra sikerült. Megpróbál
tam Pap Laci türelmével és részletességé
vel megrajzolni a terveket, ez sikerült 
csak jóval több időt vett igénybe. A Nagy- 
harsányi Szoborpark fogadóépületénél 
Patacs faoszlopai és a villányi borpincék 
hangulata formálódott sajálos dévényis 
világgal. Hkkor készült a DIJTAP tanul
mányterve is. A Lágytnányosi-híd emlék
tábláján Szőcs Géza verséből kimaradt 
egy szó. A diplomatervem végleges vál
tozata összeállt.

Végezetül Ekler Dezső irodájában 
dolgoztam. Dezső demokratikusan szer
vezte maga köré a fiatal építészekből álló 
társaságát. Hétfőnként közös munka
megbeszélések voltak, hogy mindenki 
tudja, ki mivel foglalkozik. Itt a legszebb 
feladat, amiben részt vettem, a Herendi 
Porcelángyár meghívásos pályázata volt. 
Rövid ottlét után, a szolnoki Magyar utca 
és Sóház utca sarokházának kiviteli tervei 
készítése végén hazatértem Törökszent- 
miklósra és Szolnokra. Köszönöm mind 
a7. öt mesteremnek a hozzám való türel
mét és segítségét. Mindazt a tudást és is
meret, amit átadtak, ami nélkül szegé
nyebb maradtam volna.

Mindszenthy József emlékmű, Torökszentmik- 
lós. 1998 -  koncepció és szobor: Györfi Sándor 
Munkácsy-díjas szobrászművész. Építészet: 
B&D Műterem 2000, Markót Imre; felelős ter
vező: Deák László, kivitelező: Zsigmond 
István.
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M ULLER CSABA
Diploma: Ion Minői Építészeti Főiskola, 
Bukarest,
1989 Vándoriskola
-  1993. ősz-1994. tavasz -  Kvadrum
-  1994. lavasz-ősz -  Kaposterv
-  1994. ősz-1995. tavasz - Makona
-  1997-től OPEION Építésziroda,

K o lo zsv ár

Fontosabb munkák:
1994.
-  Óvoda, Veresegyház (Zsigmond L.)
-  Étterem, Piliscsaba (Zsigmond László)
-  Ravatalozó - vándoriskolái feladat
-  Soli Deo Glória - Református Központ

(Lőrincz Ferenc)
1995.
-  Öregek otthona, Kézdivásárhely (nem

épül)
-  Református imaház bővítése, Kolozsvár

(nem épül)
-  Családi ház, Bukarest (nem épül)
1996.
-  Református templom, Vargyas

(Makovecz Imre)
-  Magyarnemegyei ref. templom,

belsőépítészet (elkészült)
-  Református templom, Kolozsvár,

Donáth út (Makovecz Imre)
1997
-  Ótordai református parókia
-  Ravatalozó, Sepsíszentgyörgy

(Makovecz Imre)
1998.
-  Református Központ, Temesvár

(Makovecz Imre)
-  Öregek otthona, Farnas

Szászrégen, református parókia, 1996 (mester: 
Makovecz Im re): távlati kép és alaprajzok, 
hom lokaitok és metszetek

-ntnw''
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A vándoriskolái felvételiről ismerősök, 
jóbarátok révén jutott el hozzám a hír. 
Tudtam, hogy ez kell nekem, de nehezen 
vitt rá a lélek, hogy feladva marosvásár
helyi otthonunkat, családomat feleségem 
.szüleinél hagyva nekivágjak.

Első állomás: KVADRUM. A működő 
akarat, a biztonság érzése. Alkotó közös
ség, szeretet, bizalom -  röviden így tud
nám jellemezni. Hihetetlenül sokat kap
tam tőlük. A KVADRUM-ban mindenki
nek más munnkamódszere, stílusa van, 
mégis tudnak együtt dolgozni. Ebben az 
összmunkában részt vennem -  Zsiga 
szakmai irányításával -  nemcsak szak
mailag, hanem emberi magatartásban is 
gazdagító jellegű volt. Itt főleg szerkesz
tői munkát kaptam, de a kisebb munká
val elért kezdeti sikerélmény jó kezdés
nek bizonyult.

Számomra (néhány éves romániai 
építészi gyakorlat után is) új volt a kiviteli 
terv legapróbb részekig történő lebontá
sa. A fa szerkezetéből adódó szépséget 
a részletrajzokon keresztül elérni -  ennek 
lehetősége itt merült fel bennem először. 
In szembesültem először azzal is, hogy 
faépítményeknél a szerkezet formai meg
jelenése és belső, statikai logikája között 
az összefüggés sokkal nyíltabb és érzé
kelhetőbb, mint más építőanyagok eseté
ben. Itt nehezebb az építész munkáját a 
statikusétól elválasztani. A vasbeton 
mintha csak erre lett volna kitalálva: az 
építész megtervezi a formát, a statikus 
elrejti benne a vasakat.

Szívesen töltöttem volna hosszabb 
időt a KVADRUM-nál; lett volna mit ta
nulni a nagyobb munkák szervezésével 
és hatékony irányításával kapcsolatban.

Kaposterv. Kampis Miklós szavait 
még most is fel tudom idézni (a közösen 
elfogyasztott ebédek hangulata is ben
nem van: egy ablaktalan étterem, kifa
kult, hátulról megvilágított színes fotók 
a falon, hazai ízek, állati eledelek három 
éves „vegás" étrend után); most is segíte
nek eligazodni. Beszélgetések Steinerről 
és Hauschkáról, a nemzeti géniuszról. 
Látogatás Bors Istvánnál.

Kár, hogy olyan sokfelé szakadt a 
Kaposterv. Az odakerülő vándornak 
így kevés lehetősége van, hogy meg
ismerje azt a sok színes egyéniséget, 
akik valaha ott dolgoztak, de most 
már külön utakon próbálnak szeren
csét. Az a néhány alkalom, amikor 
mégis együtt dolgoztunk vagy ünne
peltünk, meggyőztek arról, hogy a 
létező hajszálgyökerek még erős 
támaszai lehetnek az élő építészet 
ügyének.

Lőrincz Ferenc. Bonyolult, nehe
zen szerkeszthető alaprajzokkal és
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határtalan lürelemmel találkoztam 
Francinál A magány érzése (a min
dig zsúfolt KVADRUM után) a sok
szor elnéptelenedett irodában néha 
lehangoló volt. Franci megvalósult 
munkái nagy hatást tettek rám; ele
ven szellemet mutattak. Együtt saj
nos nem tudtunk végigcsinálni 
egyetlen munkát sem, s ezt nagyon 
sajnálom. F.nnek egyrészt az angliai 
ösztöndíjas út az oka; ez megrövidí
tette, illetve megszakította az ott töl
tőit időt. így csak felületes tapasztala
tokat szerezhettem, de fontos tám
pontokat kaptam az előítéletmentes, 
mindig megújulni tudó tervezéshez.

Nyári egyetem: London. Chinon, 
Viterbo. Nem remélt utazás egy má
sik világba.

Visszatérek Kaposvárra, de mér 
nagyon erős akarat kell ahhoz, hogy 
gondolatban ne otthon legyek.

Felfüggesztem  a vándorlást. 
Megbízást kapok Makovecz Imrétől 
az erdélyi munkák ügyintézésére, 
így egyszerre lehetek otthon, és ál
landó kapcsolatban Mesteremmel. 
Akár dicséretet, akár letolást kaptam, 
mindig új erőkkel feltöltődve indul
tam útnak. Vajon mikor fogom tudni 
mindezt viszonozni?

Itthon egy építészirodában válla
lok munkát. Ezzel párhuzamosan 
elkezdem a szászrégeni parókia ter
vezését, majd megérkezik (szintén 
M akovecz Im rétől) a Donáth úti 
templom vázlatterve, megbízást ka

pok a kézdivásárhelyi öregek ottho
nának tervezésére. Elég munka ah
hoz, hogy elkezdhessem a szabad
úszást. Kéthetente utazom fel a SZOF 
előadásaira és az Egyesülés lajosmi- 
zsei konferenciáira.

Egyre több munka (bútorterv, 
bukaresti lakóház, sepsiszentgyörgyi 
ravatalozó, temesvári református 
központ, ótordai református parókia, 
s tb .) és a negyedik gyerm ekünk 
megszületése lehetetlenné teszi a tar
tós elutazást.

Saját irodám van. Megteremtőd
tek a nyugodt alkotómunka feltéte
lei.

Visszatekintve: mi az, amit keres
tem? És mit találtam?

Használható ismereteket keres
tem. Ennél sokkal többet találtam. 
Fényt egy olyan világban, ahol be
táplálható kompjúternek tekintenek; 
elvárják, hogy azt lássuk, amit láttat
nak velünk, azt higyjük, amit elhitet
nek velünk.

De építészek lettünk, és az építé
szet segítségével akár a világ teremté
sét is el lehet játszani. A házat ki kell 
gondolni, aztán meg kell valósítani, 
és mindezt közös munkával. Ha sze
rencsénk van, akkor láthatjuk, hogy 
ami valóság lett, az JÓ . Főleg, ha a 
tervezés során nemcsak fizikai igé
nyeink kielégítésére, de a tudatunk
ból kiveszett vagy elfelejtett szellemi 
valóság hiányérzetének kezelésére is 
törekszünk. Azokra a lényekre gon
dolok, akik a kinyilatkoztatás szerint 
léteznek, és akikről -  ahogyan Ham
vas Béla írja -  már csak azért sem 
lenne ildomos az ellenkezőjét han
goztatni, mert még valaki azt hihet- 
né, hogy vendégként fizetés nélkül 
akarunk távozni ebből a világból.

Ez utóbbit a Vándoriskolára vo
natkoztatva (és mert ez a beszámoló 
is egyfajta számvetés) nem szeret
ném elm ulasztani a lehetőséget, 
hogy mindenkinek megköszönjem 
az önzetlen segítséget -  mesterek
nek, barátoknak, családomnak -  eb 
ben a számomra sem egyszerű „ván- 
dormutatványban”

Lezámlt egy útszakasz, a vándor 
ISKOLA befejeződött.

Kezdődhet az IGAZI vándorlás?

Kpül a szászrcgeni református parókia
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PINTÉR BALÁZS
Még az Ybl Miklós Főiskolán (talán má
sodéves lehellem) a tanszéken áesorogva 
egy fali hirdetményen olvastam először 
a Kós Kóroly Egyesülés Vándoriskolájá
ról. Az iskola céhes jellege megközelíthe
tetlen ne k és elérhetetlennek tűnt. Hamar 
el is felejtettem.

Már egy' építészirodánál dolgoztam, 
amikor levelet kaptam, s benne egy érte
sítést a vándoriskolái pályázatról. Két 
nappal a határidő előtt jött a levél, éjszaka 
megrajzoltam, másnap bevittem az AXIS- 
ba a portfoliómmal együtt. És felvettek.

Erősen kötődtem a századforduló 
építészetéhez, A felvételin ki is derült, 
hogy jó helyre jelentkeztem; ez az a tár
saság, amely számára szintén fontos a 
századelővel való kapcsolat. A jelenlévők 
közül Sáros Lászlót választottam első 
mesteremnek.

A Sáros László irodájában eltöltött fél 
év felkészített az egész Vándoriskolára, 
Az Egysülésben betöltőt funkciója, a kö
zös programokban való részvétele, az 
O rszágépítö című folyóirat (amelynek 
szálai náluk futnak össze) kezelése mind 
komoly ismeretanyagot jelentett szá
momra a Kós Károly Egyesülésről, a tag- 
szervezetekről és a különböző irodákban 
dolgozó építészekről, fiatalokról. Sáros 
László ésTenkács Márta közösségi aktivi
tása követendő példa volt előttem.

Második vándorállomás: Kaposvár. 
A hajdani közösség, a feloszlóban lévő 
Kaposterv nagy szeretettel fogadott. A 
város közel áll hozzám; nagymamám 
helybéli, gyermekkorom emlékei is ide 
kötnek. Kaposvári mesterem Lőrincz 
Ferenc mindent meg is tett, hogy otthon 
érezzem magam. Nagy önállóságot adott, 
rámbízta a problémák megoldását, s ha 
mégsem sikerült, türelemmel segített. 
Rendszeresen elvitt Balatonra művezetni
-  mivel munkái túlnyomórészt ide kötik 
-; ilyenkor egész nap beszélgettünk, 
kérdezhettem, őszintén válaszolt min
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denre; hiba volt. hogy a közvetlen kap
csolat ellenére nem kérdeztem elegei 
Kampis Miklóstól sem. Rossz volt eljönni.

Az AXIS Építésziroda következett. 
Megkaptam elsőre, amitől mindig tartot
tam; egy Salam in-féle „mozgó tetőt’'. Vé
gül sikerült megrajzolni. Igaz, Salamin 
Ferencnek végtelen türelme van; képes 
indulat nélkül negyedszerre is elmagya
rázni ugyanazt. A következő családi ház 
tetőszerkezetét már nyafogás nélkül 
megcsináltam... Az AXIS Építészirodá
ban tiszteletre méltó volt az egymás iránti 
szeretet és őszinteség. Itt tapasztaltam 
meg. hogyan lehet egy irodai karácsony 
valódi ünnep.

Az AXIS után isméit vidéki félév kö
vetkezeit: Esztergom. Szívbemarkoló volt 
látni a nyilván szándékosan elszegényí
tett. egyébként gyönyörű, meghitt kisvá
rost. Az É-ll Kft. a városhoz hasonlóan 
a megmaradáséit küzd; így érzem a mai 
napig. Esztergomi mesterem, Kund Fe
renc ennek ellenére rendszeresen vándo
rokat fogad és foglalkoztatja őket, ami 
nagyon tiszteletreméltó. íisztergomban is 
családi hangulat fogadott; Kundék ajtaja 
mindig nyitva állt elöltem (akárcsak Lő- 
rinczéknél Kaposváron.

Az É-ll után KVADRUM. A KVAD- 
RUM-ba bekerülve az ember részese lesz 
egy nagyobb társaságnak, a MAKONÁ- 
nak is. A közös irodaház lehetőséget ad 
közüs programok szervezésére, és az 
azokon való részvételre. A keddi progra
mok Anthony Gall, Jánosi János és a 
vándorok szervezésében emlékezetesek 
maradnak. A KVADRUM nagyon dina
mikus iroda. Zsigmond László és társai 
az AXIS-hoz hasonlóan erős szálakkal 
kötődnek egymáshoz, s ugyanakkor 
mindnyájan önálló, független építészek.

A kvadmmos félév végén kezdtem 
el tervezni a saját házunkat Piliscsaba- 
Klotildligetre. Az épületet két hónapig 
terveztem folyamatosan. A tervezésben 
nagy segítségemre volt az egész iroda, 
valaki mindig megnézte, megkritizálta a 
vázlatokat. A ház alapjait 1997. július 1- 
én kezdtük el ásni. Fél évig nem dolgoz
tam, csak a házépítéssel voltam elfoglal
va. 199H. februárjában beköltöztünk.

Családi ház, Pilíscsaba-KlotiEdliget, 1996-97 
Az előző oldalon: távlati kép, homlokzata le já 
rat felől és  az előtető részletei, jobbra: a ház 
teteje a kiotildligcti templomtoronnyal, a  kert 
felőii nézet, földszinti alaprajz és előtető.
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Fontosabb munkák:
-  Társasházik letőtérbeépitése, Zala

egerszeg, Füzes Antal munkatársa
ként (vázlatterv, 1995)

-  Szüleim házának átalakítása, tetőtérbe
építés, Budapest, XVI. kér. (1995-98)

-  Honfoglalás-emlékmű, Ipolyvarbó,
Felvidék; munkatársak; Csontos Gy., 
Molnár M., PintérT.. Urbán Á. (1996)

-  Új Nemzeti Színház, országos tervpá
lyázat, Budapest, V. — Janesch Péter 
és Karácsony Tamás munkatársa
ként (1997)

-  Papír-írószer üzlet és portál, Esztergom.
(1997)

-  Családi ház, Budapest, XVII. (1997)
-  Családi ház, Csömör, Munkatárs: Bihari

Zoltán (1997-98)
-  Szent Ignác Szakkollégium átalakítása,

Budapest, XIX.; Salamin Miklóssal 
(1997-98)

-  Kislakásos üdülőegyüttes átalakítása,
Balatonboglár, F.kler Dezsővel (váz
latterv, 1998)

Diplomamunka: családi ház. Csömör. 1997-98 
-  enteriőr-vázlat, alaprajz és fényképfelvételek 
az épülő házról
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A Vándoriskola egyértelmű választásnak 
tűni. Az előzmények: a Velencei Biennálé 
kiállítása (1991), Népi Építészeti TDK 
(1992-94), és a nyári Csete-táborok 
(1993-95).

Az első állomásom Keszthely volt. 
Formált engem. Nagy kiviteli tervek Jan- 
kovics Tibor és Rácz Tamás mellett, majd 
a Füzes AntalTéle szigorú precizitás. Jó 
iskola volt. Közös albérlet Bogos Ernő
vel, betlehemezés Körtéékkei, a hosszú 
munkanapok, a léli Balaton nyugalma, 
Pap Gábor és Szántai Lajos előadásai -  
ezek adták meg a három év alaphangját. 
Azóta sem volt annyi időm olvasni, mini 
akkor a vonaton Keszthely és Fest között.

A következő félév szüleim házának 
átalakításával telt. (Külön köszönet Füzes 
Antinak tanácsaién, amelyekkel még a 
tervezés időszakában .segített.) Szüleim
nek rajzolni nem volt túl könnyű feladat, 
a jó l van, kis/iam, de azért ez  most mégis 
így lesz hozzáállás nem a leglelkesítőbb 
tervezési program... Tehát tervező és se
gédmunkás voltam ebben az időszakban, 
a nyár meg elég meleg; kőművesekből 
több garnitúra is elfogyott (persze nem 
pont ezért), nekem pedig kellett a kivite
lezési gyakorlat. Tisztább szerkesztés, 
egyszerűbb csomópontok; ez volt a 
lecke.

Hzután két esztergomi félév jött Ka
rácsony Tamással. A Nemzeti Színház pá
lyázattól kezdve az egyes portálcsomó
pontokig mindent rajzolhattam mellette. 
A legtöbbet tőle kaptam. Nagyszerű idő
szak volt, de talán még mindig nem sike
rüli mindent feldolgozni, megszűrni.

Az AXIS furcsa hely. Már nem Ma ko
mi, de nagyon is Kós Károly Egyesülés. 
Közös iroda, de igazán már nem annyira 
együtt. Gyönyörű Karácsony, finom to
kaji borok. In kezdtem azt a csömöri há
zat rajzolni, amelyik a diplomamunkám 
lett. Nagy Tamásnak köszönettel tarto
zom a konzultációiért, Farkas Norbinak 
pedig a bizalomért. (Ő a2 építtető, és eb
ben a szakmában ez a legfontosabb.) So
kat tanultam itt, még úgy is, hogy Sala- 
minnal nem voltunk mindig azonos Írek 
vencián.

Diplomamunka: családi ház, Csömör, 1997-98 
fénykép az épülő házról; oldalhomlokzat
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Ekler Dezső irodájában töltöttem az 
utolsó félévet. Kitűnő társaság, mély gon
dolatok, újra meg újra átrajzolt tervek, 
szépen formált tömegek és terek, meg 
hogy civil építészet... nekem talán ennyi. 
Az iroda, ahová biciklivel jártam a nyá
ron. Dezső hívta fel a figyelmemet a már 
meghúzott vonal gondolalmegkötő ha
tására is, szóval van még jnít tanulnom, 
úgyhogy úgy lűnik, maradok -  maradha
tok -  még egy darabig.

Persza a Vándoriskola ennél sokkal 
több. A három év legnagyobb tanulságait 
nyilván az emberi találkozások hozták, 
lehetett itt szakmát és odaadást tanulni, 
de nekem a legfontosabb talán az volt, 
hogy az Egyesülésben vannak ünnepek, 
a többi meg csak szójáték.

Családi ház, Budapest, XVII. kerület, 1997. 
nézel az utca felől, alaprajz és oldalhomlokzat
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