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Bán Zoltán

1997 nyarának elején kezdõdött. Diploma elõtt kézhez kaptam
a levelet a Vándoriskola pályázati felhívásáról. Az Egyesülésrõl,
törekvéseikrõl és az organikus építészetrõl halvány fogalmam
se volt. Tehát nem céltudatosan jöttem a Vándoriskolába. Az
elsõ indítóok a pályázati kiírás anyaga, valamint a „befulladt ”
diplomamunkám (nem lett kész idõre) és az elkövetkezõ sza-
badidõ okán kezdtem el a munkát. Azóta sem találkoztam ilyen
jó feladattal a felvételi témák között (Hajós Múzeum, Zebe-
gény). Felvettek, s ezt megtiszteltetésnek vettem. Terveim,
céljaim nem voltak. Építészeti gondolkodásom fellengzõs, racio-
nalitástól mentes volt. Töredékeit ma is keresem.

Elsõ állomáshelyemen meg is kaptam az elsõ impulzusokat,
amelyek megalapozták a továbbiakban vándoréveimet. Mes-
terem, Bodonyi Csaba szavaira kezdetben alig figyeltem, de
idõvel belém ivódtak. Amit akkor nem tudtam értelmezni, mára
világosabb lett. Az idõvel való küzdelmem azóta is megmaradt.
A légkört nagyon szerettem, de Miskolcot nem tudtam megszok-
ni. Nem értettem Bodonyi Csaba bezárkózó személyiségét. (Én
sem voltam valami nyílt.) Ugyanakkor ma már tudom, hogy rá
mindig lehet számítani. Tisztában van a vidéki élet erejével. Õ
rakott végül is „gatyába”. A legnagyobb feladat ôrá hárult.

Következõ állomáshelyem Keszthely. Nem titkolom, a
Balaton parti pihenés gondolata motoszkált fejemben, de ezt
áthúzta Jankovics mester munkamorálja, s így a Balatont éjszakai
fényben láttam legtöbbet. Keszthely és a Forma Építésziroda
egészen más világ volt. Szigorú fegyelmet, rendezettséget, cél-

tudatosságot és magas színvonalat tapasztaltam itt. Ez azóta
sem változott. A vonalzót ritkán tudtam megérinteni a monitor
elôtt. Új eszközzel tanítottak meg itt „rajzolni. A tervezõprogram
mindennapi eszközöm azóta. Jankovics Tibor tájékozottsága
és szilárdsága példa értékû számomra. Ugyanakkor nem értet-
tem azt az embert, aki fél napot autóban ült, fél napot tárgyalt,
fél napot mûvezetett, este nyolckor pedig az asztalhoz ült  és
fütyörészve tervezni kezdett. Sok jó kedélyû, vendégszeretõ
emberrel ismerkedtem meg Keszthelyen. A Forma Rt. Irodai
felszereltségét és munkamorálját azóta is keresem. Nagyon
szerettem Keszthelyt.

Harmadik állomásom a Kvadrum Építésziroda, az elsõ
állomáshely, ahol „elengedett kézzel”  is kellett dolgoznom, s

ez nagyon szokatlan volt. A keszthelyi munkatempót itt kettõvel
be kellett szorozni. Ez volt a legnehezebb. A tetõtéri elszigetelt-
séget  Balassa Endre sziporkázó humora oldotta. A Kvadrum
olyan, mint egy kávéház, ahol mindig történik valami.  Mesterem
Zsigmond László szakmai tudása kimeríthetetlen, amit mun-
káimban is tapasztaltam. Nagyfokú szervezõkészségét a mai
napig csodálom.

Furcsa váltás következett a Kvadrum után, Sáros Lászlóhoz
vándoroltam tovább. Laciéknál az elsõ idõszak a magammal
cipelt kvadrumos munka miatt zaklatottan telt. Világos lett szá-
momra, hogy ezt így tovább nem lehet csinálni. Lacival való
beszélgetés, és a tôle kapott segítség átlendített ezen az akadá-
lyon. A felelõsségvállalást Sáros László világította meg számomra.
Most  ismét családias légkörrel találkoztam, s annak ellenére,
hogy a mendemondák Lacit szigorú embernek festették le, ezt
merõben másként éltem át. Segítõkészségük példaértékû.
Munkáim során szabad kezet kaptam, ugyanakkor mindig mel-
lettem állt Laci, mint igazi mester, s korrigálta hibáimat. Megbí-
zott bennem. Mûvészetrõl, társadalomról vagy bármilyen té-
máról jól el lehetett vele beszélgetni. Szülõvárosa Jászberény
iránti szeretete, s ottani munkássága követendõ példa. Az iroda
nyugodt légköre ösztönzõen hatott az alkotásra. Mindenre
kiterjedô figyelmük meglepett, például a délutáni közös süte-
mény- és fagylaltevésektõl a névnapok megünnepléséig. Nem
szívesen hagytam ott õket.

Az ötödik állomás az Axis . Furcsa, új állapottal találkoztam
itt. A Kvadruméhoz hasonló szabad, önálló tervezõk közé csöp-
pentem, ahol mesterem Salamin Ferenc engem is tervezõként
kezelt. Állandó küzdelme azért, hogy szabadkézi látványrajzokat
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készítsek, kudarcba fulladt. Rájöttem, hogy elfelejtettem rajzolni.
Hogy a kínlódásnak véget vessek, a számítógépet vettem segít-
ségül, s ezzel Salával is sikerült közös nevezõre jutnom. Emberi
mentalitása, türelme, világnézete nagyon tetszett. Megdöbben-
tett, hogy bármilyen elképzelésemet hagyta érvényesülni. Min-
dig meg tudtuk találni a közös álláspontjainkat. Kovács Ági
vándortársammal nagyon jól megértettük egymást. Nagyszerû
embernek ismertem meg Vincze Lacit.

Utolsó állomáshelyem Kravár Ágnes és Szentesi Anikó
irodája. Azóta is a Paralelben vagyok. Munkáink nagy többségé-
ben Ágnes társtervezõjeként dolgozom. Jó hangulatú iroda kis
létszámmal, nagy munkákkal. Csodálatra méltó Ágnes és Anikó
határozottsága és kitartása. Kellemes, ugyanakkor kemény
munka folyik itt. Nem a jól berögzült rutin az irányító. Sokszor
új, szokatlan gondolatok a munka kiindulópontjai, vállalva a
megrendelõvel való küzdelmet is. Anikó visszafogottsága, tisz-
telete a dolgok iránt kedves számomra.

Zárszó: Sikerült sok embert és a magyar organikus építészet
kiválóságait megismernem. Gondolatiságuk megváltoztatta
korábbi világnézetemet. A kiüresedett, nyugatot majmoló és
csak utánozni tudó design építészetet ma már nem keresem.
Építészeti mûveltségem lényegesen bõvült.

A vándorok nagy többsége nehezen tudja megtartani önálló
gondolatait illetve elõadni azokat mestereik erõs hatása alatt.
Az irodákban betöltött hierarchiában a vándor a legalsó fokon
áll. Ez a munkáik díjazásában is tettenérhetõ, gyakran ez az
egyik oka, hogy a vidéki irodák kevésbé népszerûek. A budapes-
ti vándorok, valamint a családosok nem merik felvállalni a vidéki
életet. A Vándoriskola másik nagy hibája, hogy az egy mesternél
eltöltött idõ a mai építészeti munkatempó mellett nagyon rövid.
A munkák nagysága nem engedi meg, hogy ezt fél év alatt egy
vándor végigvigye. Létrejön egy torlódás, amit maguk elõtt
tolnak, megnehezítve az új állomáshelyen való aktív bekapcs-
olódást. Vonzó lenne mind a felvett, mind a végzett vándorok
számára, ha a Vándoriskola elvégzését államilag is elismernék.
Így a Fõiskolákon végzett építészek szükséges továbbképzését
is szolgálhatná. Talán a Vándoriskola vezetésének nagyobb el-
szántsággal, s kitartással kellene munkálkodnia azon, hogy
megtörténjen a képzés akkreditálása, amely ennél fogva lehetõ-
séget adna a fentiek megvalósítására.
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