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Mezei Zsófia

VÁNDOrlÁS cSíkOrSZÁgbAN

Vándoriskolás éveim első helyszínéül személyes indokok 
alapján Székelyföldet választottam: mesterem a Csíksze-
redán dolgozó Bogos Ernő lett. Rokoni szálak mellett több 
építésztábor és túra emléke is kötött már akkor Erdélyhez, 
de a félév végén úgy éreztem, nem tudok eljönni; még 
egy szer hat hónapot kint maradtam. Végül hazatértem, 
igaz ezután már oda is csak haza járok…

Az egy év során sok kis léptékű munkán dolgoztam, 
de – ellentétben az általános pesti gyakorlattal – kezdő 
építészként számos önálló feladathoz volt alkalmam hoz-
zájutni. Marosvásárhely közelében friss diplomásként 
módom volt végigvinni egy nagyobb családi ház terveit az 
első vázlatoktól a kiviteli tervekig. 

Részt vettem a Homoródfürdőn, a Székelyudvarhelyt 
Csíkszeredával összekötő főút melletti üzletsor és kávézó 
kiviteli tervezési fázisában. Innen néhány száz méterre a 
völgyben a patakparton álló, két háború közti villasor egyik 
mesebeli darabját kellett a mai kor igényeinek megfelelő-
en, de óvatos mozdulatokkal átalakítanom, hogy egy sze-
redai család nyaralóként tudja használni. Vázlatokat készí-
tettem a gyimesi Hidegség-patakára, dolgoztam egy kicsiny, 
de annál kedvesebb nyárikonyha bővítési tervein Csíkszent-
miklósra. E munkák során megtanultam, mennyire fontos 
lehet adott esetben az épület egyetlen sor gerendával törté-
nő magasítása, a nyílások arányainak centikben mérhető 
változtatása vagy a tető dőlésének néhány fokkal történő 
módosítása is.  

Mesterem szülőfalujában, a Gyimesek kapujában álló 
oldalcsíki Szépvízen dolgoztunk az egykori míves örmény 
kereskedőházak és a kaszinó felmérési és felújítási, átalakí-

tási tervein; ugyanitt a második legrégebbi székelykapu és 
a csengettyű együttesének műemléki tervrajzain. Építé-
szeti tervdokumentációt készítettem a csatószegi templom 
középkori körítőfalának megerősítő munkálataihoz. Csík-
szereda még megmaradt, a sétálóutca közelében álló tör-
ténelmi beépítései közül a Lázár-ház néven ismert épület 
mellett egy másikat szintén Bogos Ernő újított fel: ennek 
megvalósulását nyomon követhettem, az irodaházzá alaku-
ló épület belsőépítészeti tervezésében részt vettem. 

Az olykor erdélyi vendéglátásba torkolló vagy erdei 
gom bászással végződő művezetések során a szakmai ta-
pasztalatok mellett a csavaros székely észjárás és szóhasz-
nálat is elvarázsolt – az év végére már néhány fordulat ne-
kem is önkéntelenül jött a számra. A munka kapcsán 
sokszor jóformán kirándultunk is, például az alig néhány 
lelket számláló, meseszép Úz-völgyébe, a háború előtt épült 
határőr kaszárnyákhoz, ahová nyáron is csak terepjáróval 
lehet eljutni. Kalákáztam Lázárfalván, Gyergyócsomafalván 
– utóbbiban a múlt év végén megalakuló népfőiskola né-
hány előadásába is bekapcsolódtam –, részt vettem színvo-
nalas szakmai konferenciákon Szeredában, Csíksomlyón. 

A hír, miszerint Csíkban zord az idő, igaz. Emiatt ter-
mészetesen az emberek is edzettebbé válnak. Mégis meleg 
szívekre és mély emberi kapcsolatokra találtam ott. A 
mesés Erdélyország mítosza részben átértékelődött bennem: 
megtapasztaltam, hogy a világ arrafelé is gyorsan alakul át, 
és sokszor sajnos fájdalmasan rossz irányban. Egy évem 
alatt ugyanakkor meg is bizonyosodtam, hogy Erdély a 
Jóisten kedvelt tartózkodási helye, valóban olyan vidék, 
ahol a hegyek között tündérek laknak…

Az építész kevés, a munka annál több. Az élet pesti 
mércével mérve nyugodt. A levegő összehasonlíthatatlanul 
jobb. A megélhetés költségei még most is alacsonyabbak. 

Fiatal építészek, vándoriskolások, menjetek Erdélybe, leg-
alább egy időre, tapasztalatot gyűjteni! Ha másért nem, 
hogy hazatérve új megvilágításban lássátok Budapestet is.

2008-ban a kós károly Alapítvány 138.418 Ft összeget kapott a személyi 
jövedelemadóból civil szervezeteknek felajánlható 1%-ból, amit 

a Vándoriskola oktatási programjának működtetésére használt fel. 
köszönjük és idén is várjuk a felajánlásokat 

Az Alapítvány adószáma: 19193580-2-41
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