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LADJÁNSZKY ISTVÁN WALDORF-ISKOLAI MUNKÁJA

A kispesti Waldorfiskola végzős diákja 
az organikus éptészetről írta záródolgozatát, 

és egy kerti építményben igyekezett megvalósítani 
a tanult elemzett elveket. Az alábbiakben részleteket 

közlünk dolgozatából  és építési naplójából.

Az organikus építészettel való kapcsolatom a nyolcadik 
osztály végi erdélyi kirándulásunkról hazafelé jövet kezdő-
dött. 2004-ben voltunk a csíkszeredai Makovecz templom-
ban, egy évvel a felszentelése után. Az alatt a körülbelül fél 
óra alatt, amit ott töltöttünk, sokkhatás alatt álltam. Néz-
tem és érzékelni próbáltam. Nem értettem, hogyan lehetsé-
ges ez, mi történik. A mag el lett vetve bennem. Ott hirte-
len rengeteg gondolatom és érzésem támadt. Meg akartam 
érteni, át akartam élni, fel akartam dolgozni, bele akartam 
olvadni, mindent akartam, csak otthagyni nem. Éreztem, 
hogy ez egy templom. Egy igazi templom. Benne van a 
múlt, benne van a jelen, benne van a jövő, és benne vagyok 
én is. Üzenet van benne és óriási erő. Oda jutottam, hogy 
gyermekkori álmomhoz tartva magam, mégis építész kell, 
hogy legyek. Nem lehetett szavam. Erősebb volt nálam.  

Ahogy az idő múlásával érlelődött bennem az érzés és 
a gondolat, felmerült a kérdés, hogyha létezik ilyen Er-
délyben, akkor léteznie kell Edinburgh-ban, Ecuadorban 
és Etiópiában is. És ha létezik, akkor nekem tudnom kell 
róla. Ha nekünk, magyaroknak van organikus építésze-
tünk, akkor biztos van a cseheknek, a lengyeleknek, az 
oroszoknak, de legalább az angoloknak is. Nem tudtam, 
hogy mi az az organikus építészet, és jelen munkám írá-
sáig nem is tudhattam meg. Még valami egzotikusat is 
vártam, minden országnak sajátot. Saját hagyományok és 
szokások megjelenését egy óriási elvközösségen belül… 
Csalódnom kellett. Egyből, és óriásit. Nem találtam. Fel 
is adtam. Kiábrándultam. Aztán négy évvel később mégis-
csak kicsírázott bennem a mag, és sarkallt, hogy egy évig 
nevelgessem. A mag szárba szökkent, virágzott, ter mést 
ho zott. A termést annak adtam, akinek köszönhettem. 

Mint említettem, csalódtam. Egyetlen könyvet sem 
találtam, ami az organikus építészet történetét írná le. Csak 
általános építészettörténetekre és Wright-albumokra lel-
tem. Aztán persze Gaudí és Makovecz, de semmi általános. 
Segítséget kértem tehát, amit szerencsére több forrásból is 
megkaptam. Siklósi Józsefet, Makovecz Imre tanítványát 
emelném ki, aki bármikor készségesen fogadott, és vezetett 
rá a megoldásokra. 

Az építészettörténetben való előzmények utáni kuta-
kodás előtt egyből a lényegre akartam törni: mi az az or-
ganikus építészet? Mi az, ami közös Makoveczben és 
Wrightban? 

Az organikus építész figyelembe veszi az adott hely, 
telek összes viszonyát. Visszakutatja a múltját, megnézi az 
őshonos növényeket és mindenképpen időt tölt a helyszí-
nen még a tervezés előtt. Az épületet körültekintően illesz-
ti bele mind a telek, mind az utca, esetleg város képébe, 
egységébe. Ideális esetben megismerkedik a megrendelővel, 
s olyan viszonyt alakít ki vele, hogy már tudja, hogy mire 
is van valójában szüksége, esetleg annak ellenére, amit a 
tisztelt megrendelő gondol.

Az épületet magát optimális esetben a következő szem-
pontok egymáshoz viszonyított fontossági aránya határoz-
za meg: Hely, valódi Funkció, Forma, Anyag és az Építés 
Drámája. Meg kellett tanulnom, hogy egy épületet sem 
ítélhetünk meg, amíg nem tudjuk mikor, milyen környe-
zetbe, milyen hatások befolyása alatt, kinek, és milyen 
körülmények között épült. 

Éves munkám elméleti részéhez mindenképpen kézzelfog-
ható „művészeti” munkát akartam csatolni. Olyan dolgot 
szerettem volna építeni, amiből sokat tanulhatok, amiben 
van kihívás, és amibe igaziból belerakhatok mindent, ami 
bennem van. Ki akartam használni azt az adó dó lehetősé-
get, hogy sokkal több külső és belső erő (hatás) motivál-
hatja munkámat az éves munka szárnyai alatt, mint más 
esetben. Mindenképpen hasznosan, a funkciónak megfe-
lelve kívántam alkotni. Értelmet és lényeget akartam adni 
művemnek. Nem akartam olyan dolgot készíteni, mely a 
bemutatóm után megszűnik működni, fölöslegessé válik. 
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Felvetődött több ismerősöm kertje is, aki talán szívesen 
befogadott volna bármit, de mihelyst elindultam ezen a 
vonalon és magán kertekben kezdtem gondolkodni, 
eszembe jutott volt osztálytanítóm, Stráma Éva. Annyira 
megörültem már az ötletnek is, hogy nem is kerestem 
tovább. Úgy gondoltam, hogy ezzel újra felvehetem vele 
a kapcsolatot, viszonozhatok valamit abból, amit tőle nyolc 
év alatt kaptam. Felkerestem és ő rábólintott. Egy kerti 
kiülőben állapodtunk meg, de a vártnál kevesebb lelkese-
dést tapasztaltam, sőt, ekkor még úgy tűnt számomra, 
hogy neki igazából nincs szüksége semmire. Annyit mon-
dott azért, hogy egy tűzrakóhely nem lenne rossz, ha 
évente legalább egyszer az egész osztály körbeülné szalon-
nát sütni. Ezenkívül örülne egy helynek, ahova kiülhet, 
beszélgethet vendégeivel. Aggasztott az igény látszólagos 
hiánya, mert eddig pont a funkcióból akartam kiindulni. 

Nem ijedtem meg, gondoltam rajzolok néhány tervet, 
próbálom azok által lelkesebbé tenni. Megnéztük a kertben, 
hogy körülbelül melyik részt ajánlja fel építési célokra. 

Elkezdtem rajzolni, megszületett a fejemben egy forma. 
Ismerve a kertet és Évát, mindenképpen ölelő formára 
gon doltam. A kert mindkét hosszanti oldalán nyitott; 
egyik oldalon a szomszéd, másikon az utca felé. Az ölelő 
for mához ívek kellenek, a túl sok szög és egyenes megölné 
a hatást. Kör alakú alaprajzot határoztam meg, középre 
képzeltem a tűzrakó helyet. A körkerület harmadát, ma-
ximum negyedét akartam fallal és tetővel beépíteni úgy, 
hogy ez ne akadályozza a tüzet. A fedett rész alá olyan ülő 
alkalmatosságot képzeltem, mely optimális közelségben 
van a tűzhöz, alkalmas pihenésre, beszélgetésre…

Ha a tűzrakóhely az alapterület középpontjában ma-
radna, korlátozná az építmény méretét, olyannyira, hogy 
az már-már értelmetlenné válna. Tehát kijjebb kell vinni.  
Egyenlőre ez is függőben maradt. Javaslatom szerint egy 
az alapkörrel érintő kör középpontjába lehetne rakni a 

tűzrakóhelyet, melyet körbe lehetne rakni tuskókkal. Ily 
módon nem veszítené el kapcsolatát az anyaépítménnyel. 
Egyenlőre ezt is csak az ötlet részeként akartam Éva elé 
rakni. Fontosnak tartottam, hogy legyenek kérdések, me-
lyekre Éva válaszol, be akartam őt vonni a tervezési folya-
matba, hogy ne legyen neki mindegy, hogy mi és hogyan 
fog a kertjében épülni. Közös gondolkodást vártam.

Éva felvetette, hogy egy, a burkolatból kirakott végte-
len jellel hozzá lehetne kapcsolni a tűzrakóhelyet az épít-
ményhez, így nem is kell az alapkörön belül lennie és nem 
is szakad el az épülettől. Az ismét módosult terveket tovább 
módosítva és Szabó Istvánnal folyamatosan egyeztetve 
kialakult egy véglegesebbnek mondható terv, melyet már 
érdemes volt megrajzolni méretarányosan, pontosan. Éva 
ötlete a tűzrakóhellyel kapcsolatban remek, de kiegészí-
tendőnek találtam egyéb jelzésekkel, melyek egy egységgé 
gyúrhatják ezt a két részt. Ez egy-egy íves kapoccsal meg-
oldható, ha az érzékeltet egyfajta nyitottságot is. Ekkor a 
zárt, ölelő, és a nyitott, tűzközpontú ívek kiegyenlítik egy-
mást, egységgé formálódnak. A tervek szerint ha marad 
az élőfűz, abból megvalósíthatóak a fonott kerítések is. 

Évának nagyon tetszettek a tervek, többet nem is akart 
módosítani rajta. Tisztáztuk, hogy ha minden a terv szerint 
halad, az eddig kihasználatlan kb. 9×9 m-es terület meg-
határozó részévé fog válni a teljes kertnek, s ekkora volu-
mennél mindenképpen gondolni kell a későbbi kertre. 
Hiszen elhelyezkedésétől függően fogja meghatározni a 
kerti utakat, irányokat, funkciókat. Éva ennek fényében 
ötleteket kért Szabó Istvántól az optimális kerttel kapcso-
latban. Így tehát újabb folyamatok kezdődtek, melyek 
késleltették a végleges tervek elkészítését.

Többszöri egyeztetés után elkészült egy komplett terv 
a kertet és az építményt illetően. Törekedtünk az egyen-
rangúságra, próbáltuk összedolgozni őket, nem pedig 
alárendelni egyiket a másiknak. A természettel való intim 
kapcsolat megteremtésére törekedtünk, az ehhez szükséges 
vázlatpontokat határoztuk meg nagyvonalúan. 

Köszönöm: Stráma Évának a leckék sorozatát; Szabó Ist-
vánnak a technikai, kivitelezési, és elméleti segítséget; 
Bogdán Zoltánnak a lelkesítést; szüleimnek a megértést; 
Siklósi Józsefnek a rám fordított időt; Millei Évának a 
témavezetői segítséget; Lönhardt Denisának a lelki támasz-
nyújtást; Szőnyi Jucinak, Deák Tamásnak, Müller Gergő-
nek, Török Józsefnek, Szelezsán Bálintnak a fizikai munkát, 
Füsti-Nagy Szabolcsnak és családjának a vessző megszer-
zésében és a fonásban nyújtott segítséget, végül, de nem 
utolsósorban iskolámnak az U-vasak biztosítását.


