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Szeptember 5-én a Kecske utcai MAKONA irodaházban tör-
tént meg a Vándoriskolába jelentkezõk bemutatkozása és a
végzõs vándorok diplomamunkájának ismertetése. A négy
felvételizõ építész közül felvételt nyert a Kolozsvári Mûvészeti
Akadémián 1999-ben végzett Hegedüs Alice és azYbl Miklós
Mûszaki Fõiskolán 2002-ben végzett Papp Tamás.

BERTA ATTILA

A történet 2000 nyarán kezdõdött. Még egy hónapja sem volt,
hogy letöltöttem kötelezõ katonai szolgálatomat, és néhány
hét múlva be kellett volna állnom új munkahelyemre. Ekkor
egy pesti ismerõsömtõl hallottam elõször a Vándoriskoláról.
Egy-két héten belül kezemben tartottam a felvételi pályázat
leírását; megrajzoltaméselküldtem.A felvételinelsõkéntkellett
bemutatnom a tervemet. Azt sem tudtam, hogy kezdjem el.
Makovecz Imreéppenkifelé indulta terembõl,mellettemelha-
ladva megveregette a vállam és azt mondta: Gyerünk, fiacs-
kám, nem kell betojni!

Mire otthon munkába kellett volna állnom, közölhettem
velük,hogya losonci építészirodahelyett inkábba KósKároly
EgyesülésVándoriskolájátválasztom.

A Vándoriskola elsõ eseménye még abban a hónapban
a RókabérciVadászházbõvítése,áttervezésevoltErdõbényén.
Felvidéki vándortársam, Molnár Laci tanácsára, aki éppen

befejezte fél évétBodonyiCsabánál, elsõállomásomulMiskol-
cotválasztottam.Beköltöztema Szentpáliutca7-esszámúiroda
kis szobájába, amely másfél évig volt második otthonom. Na-
gyonsokszépfeladatondolgoztunkittegyütt fiatalmunkatársa-
immal,a kedvencema miskolctapolcaiBarlangfürdõ, illetveaz
erdõbényeiMagita fogadóvolt. Ezekbena munkákbanazvolt
az igazán jó, hogy végigéltem õket elejétõl végéig az építés
folyamatán át egészen az épület átadásáig, mikor kipróbáltuk
a Barlangfürdõ szaunáját, medencéit, a Magita fogadó tekepá-
lyáját, szobáit, éttermét. Csaba inkább barát volt mint fõnök,
rengetegolyat tanultam tõle, amita Vándoriskolakésõbbiállo-
másainnagyon jól tudtamhasznosítani.Mivelúgygondoltam,
hogy tapasztalatainemcsakszámomra lehetnek tanulságosak,
ezért késõbb meghívtuk szülõvárosomba, Fülekre a Magyar
KözösségiHázba,eszmecserére.Arrólfaggattuk,hogyansikerült
Tokajmaikisvárosi jellegétmegalkotni fõépítészi tevékenysége
alatt,hiszentapasztalataiFülekvárosánakishasznosaklehetnek.

Háromfélévelteltével továbbkellett lépnem.MivelaTisza-
vidéki újjáépítés során közvetlen kapcsolatba kerültem a bu-
dapesti Kvadrum Építészirodával, illetve Zsigmond Lászlóval,
úgy gondoltam, ott próbálok szerencsét. Itt nem sok idõ volt
kérdezõsködésre. Családiházcsaládiházután…Eleinte rész-
letrajzokkalsegítettembemásoknak,shamarosansajátmunká-
kat iskaptam.Keményenrákellettszoknomazönállómunkára.
Elkellett döntenem,hogymelyikmegoldása legmegfelelõbb,
leggazdaságosabb. Konzultációkra gyakran csak a végleges
dokumentálás elõtt került sor. Ekkor mindent végignéztünk,
kijavítottunk. Idõvel egyre kevesebb javítanivalót találtunk. A
Kvadrumirodában– talánasokmunkamiatt – egyszempillan-
tás alatt eltelt a fél év.

APagonyirodátmárrégenkiszemeltemmagamnak,ugyan-
is hiszem, hogy egy szép ház is csak fél érték, ha környezete
nemrendezett.Amikorelõször léptembeaz irodába,megérez-
tem,ezmásvilág,egynyugodt sziget, ésezazérzésvégigkísért
az egész ott eltöltött idõ alatt. Helyszíni szemlékre autózva
rengeteget beszélgettünk Herczeg Ágival, s nagyon jó érzés
volt, hogy egyetértünk a világ nagy dolgaiban is. Izgalmas fel-
adatokat kaptam tõle, érdekes emberek kertjeivel kapcsolat-
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ban,csodálatoshelyeken.Nagyörömömreszolgált,hogynem-
csak könyvekbõl, íróasztal felett fejtegettük a mesterség rejtel-
meit, hanem kerteket néztünk meg, tájakat figyeltünk. A fél
évbesikerültbeleszorítanunkegy januárvégierdélyiutategyik
gyergyószentmiklósimunkánkkapcsán,ésegyhosszabbtava-
szi hétvégét a felvidéki Cseres-hegység megfigyelésére. A leg-
fontosabbtapasztalata2003-asnyárikalákavoltCsíkkozmáson.
Ennekelõkészületeitméga fentemlített erdélyiútonelkezdtük
terepszemlékkel, megbeszélésekkel. A terveket még idehaza
elkészítettük (nekemamedencemegtervezése jutott).Ahely-
színenszûkkéthetünkvolt arra,hogy felépítsükSószékfürdõt.
Minden tervezõ saját munkáját építette és mûvezette. Jó kis
csapatok verõdtek össze az építmények körül. Tisztességgel
be is fejeztükamunkát idõre.VándorlásomPagonyban töltött
fejezetenemvolt hiábavaló,mert az itt gyûjtött tapasztalatokat
márazóta is több ízbenalkalmaztammásmunkákkapcsán.

UtolsóállomáshelyemülaMakonairodátválasztottam.Úgy
gondoltam, mindenképpen meg kell tapasztalnom, hogyan

folyikamunka Imrebácsimûhelyében.Két családiházkiviteli
terve után szembe találtam magam egy budapesti hatlakásos
társasház engedélyezési tervével. Rengeteg olyan mozzanat
voltmunkaközben,amelyekújdonságot jelentettekszámomra,
mégis meg kellett õket oldanom. Szerencsére sok segítséget
kaptammunkatársaimtól,haelakadtamvalahol.AMakonában
szerzett tapasztalatok is jóútravalóul szolgálnakmajd.

VégülnéhánygondolataVándoriskoláról.Azthiszem,he-
lyesendöntöttem,amikor2000-bennemalosonci irodátválasz-
tottam. Igaz, az ember nem mondhat véleményt arról, amit
nempróbáltki,deazt hiszem,ennyiszakmai tapasztalatot ilyen
rövid idõalattottbiztosnemgyûjtöttemvolnaössze.Ugyanak-
kor nemcsak szakmai tudásom gyarapodott, hiszen rengeteg
új embert ismertem meg, sok szép helyre eljutottam a közös
kirándulások során. Erdõbénye, Mád, Keszthely, az erdélyi
Csíkkozmás,a franciaországiAlsace,a felvidékikörút– ezernyi
filmkocka…AVándoriskolábantöltöttéveketVörösmartyismert
idézetével jellemezhetem: „Ez jómulatság, férfimunkavolt!”

ESZTÁNY GYÕZÕ

KissészorongvaérkeztemBudapestreavándoriskolás felvételi
elõttnéhánynappal, izgalommaléskíváncsian is,hogymithoz
majd a jövendõ. A Kós Károly Egyesülés néhány tagját futólag
ismertem egy kolozsvári elõadásról, amikor a sevillai pavilon
építésétmutattákbe.Demégépítészhallgatóként, érintettmeg
azorganikusépítészet szeleegyvisegrádinyári táborban.

Elsõállomásom aSárosésTársaépítészirodavolt.Mindjárt
amélyvízbecsöppentem:négylakásos társasházkiviteli tervei-
nekaközepébe,amelyenRévaiAttilamár folyamatosandolgo-
zott.Azelsõhetekkulturális sokkjautánkezdtemotthonérezni
magamúgyavárosban,mintaz irodában.A munkatársakked-
vessége, figyelme és türelme sokat segített, Sáros Lászlópedig
mesterem volt a szó igazi értelmében.

Páricsy Zoltán munkatársamnak a tervrajz minõsége iránti
igényességetköszönhetem.Együtt rajzoltukvégigaMagyarok
Háza pincéjébe tervezett étterem engedélyezési, kiviteli és
belsõépítészeti terveit.Az irodátaz igazicsapatmunkaszelleme,
pontosság, igényesség,amunkaidõ jóbeosztása jellemezte(ha
6óraután5perccelnemtettemleaceruzát,mesteremmegkér-
dezte, az irodában akarok-e éjszakázni). Mire rájöttem, hogy
hogyan lehet a mesteremet jobban megközelíteni és hatéko-
nyan tanulni tõle, sajnos továbbkellett álljak.

Esztergomlettkövetkezõállomás.Avárosbékéjeésahuza-
mosegyedüllételõsegítettebefeléfordulásomatés talánönma-
gam jobb megismerését. Ebben segített mesterem, Kund Fe-
renc is, akivelösszesmesteremközül a legtöbb idõt tölthettem
el.AkkoribanazÉ-11-benatitkárnõnkívülcsakegyfiatalmester-
iskolás építész, Nagy Tamás dolgozott, õ is többnyire Pesten.
Így sokat voltam kettesben a mesteremmel. Itt volt alkalmam
elõször megtapasztalni ugyanazon munka elejét és végét, a
vázlattervtõl a kiviteli tervig. Ilyen munka volt a szentendrei
DunakanyarTakarékszövetkezethelyi fiókja, amelyetakiviteli
tervek elkészítése után a helyszínen is követhettem. Ezután
egy nyergesújfalusi családiházbõvítését rajzoltamvégig.Sokat
tanultam acsomópontokmegtervezésébõlésmegrajzolásából.
Mégvolt egykicsi, de szépmunka:Esztergombelvárosában, a
Mikszáth Kálmán utcában egy családi ház kertkapuja. Ez a

munkaa jellegzetesesztergomikapukvizsgálatávalkezdõdött.
Mesteremmel való beszélgetéseink az építész felelõsségérõl
és az építészet sajátos értékszemléletérõl sokat segítettek épí-
tésszéválásomfolyamatában.Egykorialpolgármesteriállásánál
fogva különös felelõsséget érzett Esztergom építészeti és
társadalmiarculatáért.Szerettevolnavisszafordítanialassú, tartós
folyamatotamelyEsztergomotBudapestalvárosáváéskicsiny,
élettelen múzeummá alakítja.

KülönösvonzalmaErdély iránt, és közös csíkszeredai uta-
zásaink ahagyományosmester-tanítványviszonynál is erõseb-
ben összekötöttek minket. Fájó szívvel hagytam ott Esztergo-
motésérkeztemazAxisépítészirodába.Nemvoltakszámomra
ismeretlenekaz iroda tagjai,mert közülük sokaneljöttekabba
a táborba, amelyetHargitafürdõn szerveztünk.

Salamin Ferenc mesterem hamarosan önálló munkával
bízott meg. Zebegénybe gyalogos hidat és autóshíd-korlátot
terveztem,valamintafõtérreklámtábláival foglalkoztam.Ezután
következett egy zebegényi családi ház átalakítása panzióvá,
mûtermekkelellátva.Ez isönállómunkavolt, de sajnosvázlat-
tervi szinten maradt, mert a megrendelõ leállította a tervezést.

Közben Torockón részt vettem egy véndiák találkozón.
Sárosi Béla volt kolozsvári egyetemista barátommal arra gon-
doltunk,milyenjókonferenciát lehetneszervezni ideTorockóra
aKósKárolyEgyesülésésakolozsváriépítészhallgatókszámára.
Végülaszervezésimunkanagyrészeazénnyakambaszakadt,
amireegyáltalánnemvoltamfelkészülve.Nagyonakartamezt
a konferenciát (témájául a falufejlesztést választottuk) és ha
Zsigmond Laci, Reischl Gábor, Tenkács Márta, Antony Gall és
még néhány erdélyi barátom nem áll mellettem, nem is lett
volnakonferencia. Azonanyáronmásodízbeneljutottamakis-
hegyesi nyári építész táborba is.

A félév végén bekapcsolódtam egy nagyméretû és hosszú
távú régiófejlesztésimunkába, amelyet fõvállalkozásbanaPa-
gony irányított. SalaminFerenccelésTusnády Zsolttalközösen
a Csomád Bálványos Régió építészeti értékvizsgálatával és ér-
tékvédelmével foglalkoztunk.Ezért iskerültemaPagonyirodá-
ba, ahol az axisos munkatársakkal együtt dolgoztunk tovább.
SalaminFerencnagyobbtestvérkéntatyáskodottésatyáskodik
a vándorok felett.
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Esztány Gyõzõ diplomamunkája, Kézdivásárhely, római
katolikus parókia és harangtorony

KOVÁCS ÁGNES

Hét esztendeje, hogy a Mesterek elé álltam a felvételi pályá-
zattal, 1996. szeptemberében.Kaposváron,LõrinczFerenc iro-
dájábankezdtemaszolgálatomat. Aztán jött Pécs–szédületes
nyárvolt,1997.DévényiSándornaknagyonjókeze,nagytárgyi
tudása,pazar színvilága,hegyesbajusza, lendülete feloldottaa
kezdõvándorgörcsösségét.A Török-ház, a sokkerítés, apüs-
pökségi munkák, és a fagyizó a keszthelyi fõtérre mind-mind
alapdolgokat tisztáztak. Ott jöttem rá, milyen nagy erõ van a
vándorokösszetartásában, azegymásra figyelésben.

Budapest, a Triskell következett.Kezdtembelelátni, hogy
ismûködikazEgyesülés.ATriskellbenhárommesteremlett.A
HerendiPorcelángyárnálMenyusnaksegédkeztem,Piliscsabára
Sikinekdolgoztam,TápiószelénTésztamûvelõdésiházaakivi-
teli rajzaimalapjánépült fel.Tésztánaknagyonszívesenrajzol-
tam, jó lecke volt rájönni a téglából, fából összeépített kicsi

házak szerkesztési bravúrjaira. Tudatosan kezdtem figyelni a
fõépítészi munkájukról szóló beszámolóikat, kölcsönös taná-
csaikat.Ezvolt azelsõ félévem,aholkicsit szabadabbraenged-
tek,önállóantervezhettemaKatolikusEgyetemreegyvasbeton
szerkezetûkilátó-gázmotorházat, amikésõbb fiókbanmaradt.

1998 tavaszán hazatértem a szülõi házba, Bodonyi Csaba
építészirodájábandolgoztam.PleszTónibácsi példájanyomán
hosszúbeszélgetõsutakat,estiborozásokatkaptaménis.Végig-
mutattaakorábbimegépültmunkáit és fõépítészi tevékenysé-
gét. Szép,változatosmunkákkerültek: aDeszkatemplomújjá-
építésekor a faszerkezetû karzatok, lépcsõk terveit készíthet-
tem, templompadot szerkesztettem Encsre, Sajógalgócon a
polgármesteri hivatal bõvítésétbízta rám.

Esztergomba1999 januárjábanérkeztem.KundFerencrégi
barátjával, Kocsis Józseffel az esztergomi Vízivárosba egy új
szálloda terveit szerkesztették, ennek elõkészítõ felméréseit
végeztem. A legkedvesebb munka egy kecskeméti kis gazda-

KíváncsianérkeztemaPagonyba,aholpercekalattbefogad-
taka „családtagok”.Értékes tapasztalatotnyújtotta tájmegfigye-
lési kurzus, amelyet aSashegyen folytattunk. A régiófejlesztési
munkamellettmáshazaimunka isakadt,példáulazUdvarhely
melletti Szejkefürdõrekészítettünk tájrendezési és zöldfelület-
fejlesztési tanulmánytervet,amelyneképítészeti részéténkészí-
tettem. Bõven akadt építészeti feladat is a Pagonynál, csak az
volt új nekem, hogy az építészeti részt szakmai szempontból
teljesenrámbízták. Ilyenmunkavolt anagymarosi rómaikato-
likusplébániaszabadtérioltáraésharangtornya,IllyésZsuzsával.
Õ a kertet tervezte, én az építményeket. A kiviteli tervfázisban
szükségétéreztemépítészeti szakmaikonzultációnak.Tusnády
Zsolt és Salamin Ferenc segítettek nekem.

A következõ félévet Dévényiéknél töltöttem Pécsen, kez-
detbenaKálvária szállókiviteli terveindolgoztunkKuruczSza-
bolcsvándorral közösen. Egycsapatkéntdolgoztunk többna-
gyobb munkán, mint a beremendi általános iskola bõvítése, a

siklósi irodaház, vagy a marcali gyógyszálló. Közben a Pago-
nyosokkal megnyertünk egy pályázatot a csíkszeredai Mikó
vár körüli tér rendezésére, a korábbi régiófejlesztési munka
pedig építészeti-értékvédelmiés tájvédelmimetodikakidolgo-
zásával bõvült.A Mikóvármögötti néprajziparkrakészítettem
egy beépítési javaslatot, majd Lázárfalvára és Tusnádra szer-
veztünk falufórumokat; ennek folyománya lett a lázárfalvi
kaláka tábor.A következõévekbenanádasfürdõi,majdacsík-
kozmási Sószékfürdõt építettükújjá.

ASzentAnna-tóhoz, aMohos tõzeglápba terveztünkJánosi
Csabávalpallóutat éskilátótornyot,majdTusnádközpontjábaa
Pagonyosokkal készítettünk beépítési tervet borvízmúzeum-
mal,üzletekkel, faluházzal.Azépítészetiértékfelmérésimunka
kapcsán fõleg Lázárfalvát ismertem meg. Herczeg Ágnes igazi
tanítványként kezelt.

Szívbõl ajánlomaVándoriskolátmindenkárpát-medencei
magyarépítésznek, tanulni szakmát,mesterséget, tisztességet.



41

ságiépület volt extravagáns tömegével, ötletes szerkezeteivel,
melynek kiviteli terveit is magam fejezhettem be.

ApárhuzamosanvégzettYblMiklósFõiskolaposztgraduális
tervezõi szakmérnökijénKapy Jenõvezetésével remekembe-
rekkel, Plesz Antallal, Reischl Gáborral dolgoztunk együtt,
diplomamunkámat 1999 tavaszán Bán Ferencnél terveztem.
Kapy Jenõ azért fontos, mert az egyetem záróéveinek megke-
rülésévela fõiskolánaz õ nyitottságavezetett az Egyesüléshez.

Budapesten, azAxis építészirodában1999 júliusábanvet-
temfel amunkát,beültemahét férfiúközé. Salát elkísérhettem
Hegyaljáraés Zebegénybe;kérdezõsködtemafõépítészségrõl.
NagyTamásis tanítványánakfogadott.Szolnokigörögkatolikus
templomának kiviteli terveit 2000 márciusában készítettem.
Mellette éreztem elõször, mekkora erõt ad munkáihoz a valós
hitélet – erõs vár a mi Istenünk.

2000áprilisábanújrahazatértemMiskolcra,RudolfMihály-
hozaHadasMûterembe jelentkeztem.Akétévnagyobbmun-
kái:Miskolcdísztere,zemplénivadászházak,egyetemfejlesztés
400 fõs elõadója, felsõzsolcai városi könyvtár belsõépítészete,
Lévay református gimnázium belsõépítészete, Avas-észak fej-
lesztési terve, avasimûemlék református templom-és temetõ-
kert elkerítése, sárospataki katolikus egyházi múzeum és
könyvtárengedélyezési terve,Kossuthutcai református ifjúsági
házkiviteli tervevoltak.AHadasbansokmindenhelyrekerülta
fejemben, amit avándorlás alatt öntudatlanul gyûjtöttem.

Makovecz Imréhez egy hónapra jutottam el. Becsületbõl
is mentem, kíváncsiságból is mentem – töltekezni akartam.
Kakasd faluházát még Szalai Tibor szerkesztette, most annak
kisebb átalakítását végeztem. Várlaki Erzsébet egy autópálya
melletti kápolnát szerkesztett, gyakran ránéztem a készülõ
tervekre.Gerencsér Juditnakegysiófoki társasházhomlokzat-
átalakítását és a tabajdi tájház felmérését végeztem.

Egy éve, Szent Mihály havában Sárospatakra szúrtam le a
vándorbotom.Ittvárom,hogykihajtson.Konfirmálássalhitemet
vallottam meg, Polgári Hírlevél szerkesztésével egy közösség
szolgálatára álltam – építészként dolgozom Hegyalján. Kós
Károly és Újszászy Kálmán életútja, vállalásai példák elõttem.

Kovács Ágnes diplomamunkája: Erdõbénye, Rókabérc vadászház átalakítása
és bõvítése, 2000-2003

Elkészült és átadásrakerült aKuli Lászlódiplomásvándoráltal
tervezett budakalászi zeneiskola (Kalász Mûvészeti Iskola).
Az épület a budakalászi Faluház mögött áll, egy régi gyárépü-
let egy részének átalakításával és bõvítésével jött létre.

Szentimrei Jenõ író Kós Károly tervezte családi háza Sztánán;
most a Szentimrei Alapítvány otthona. A felvételt Mészáros-
Ujj Krisztina készítette a bánffyhunyadi Kós Károly napok
keretében rendezett kirándulás alkalmából.


