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A Kárpát-medencét kenyérkaréj formában körbeölelő 
hegyvonulatok varázslatos tájat és embereket őriznek. 
Ugyanígy szeretné őrizni és eggyé kovácsolni az itt élőket 
ez a pici Isten-hajlék a dombtetőn a fák közé bújva, akár a 
kovász, mely szinte láthatatlanul érleli a kenyér tésztáját.

Nem is olyan régen a mindennapi kenyeret mindenki 
maga sütötte kemencéjében. Nem is olyan régen a búzát, 
mely minden egyes szemében Krisztus arcát hordozza 
életnek hívtuk. Ahogy a kemence a búzaszemekből kenye-
ret éget, ugyanígy érleli eggyé az ide látogató lelkeket fele-
kezeti hovatartozástól függetlenül ez a búzaszem alaprajzú 
kemence-templom. 

Az egyszerű hófehér falak és boltozat között színes 
üvegablaksor feszül, melyen honfoglaló eleink gazdag dí-
szítőművészete jelenik meg fénybe öltöztetve. Középpont-
ban, az álmában égbe emelt Emese, akitől a monda szerint 
az Árpád ház származik, mely család 400 éves uralkodása 
alatt a legtöbb szentet adta Európának és a világnak. 

Van hát kikre büszkének lennünk történelmünkből, de 
ugyanilyen büszkeséggel tölthet el minket az is, hogy itt és 
most szeretetből és összefogással megépülhet Isten Háza.

KÖSZÖNÖM Szabó Andrásnak, Bethlen Farkasnak 
és Szűcs Endre mesteremnek, hogy az első pillanattól be-
vontak a közös munkába és megajándékoztak bizalmukkal. 
Köszönöm továbbá minden Vándortársamnak, akik rá-
szántak az életükből egy kis szeletet, és eljöttek idén nyáron 
építeni két kezükkel a Kárpát-Haza Templomát.
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Szeretném összefoglalni vándoréveim, s az azt követő né-
hány év legfontosabb élményeit, tapasztalatait. Csak azzal 
a néhány gondolattal terhelném az olvasót, melyek szak-
mai vonatkozásúak vagy betekintést engednek az esetleges 
érdeklődők számára az iskola jellegébe, jelentőségébe. 

Az egyetemet befejezve tudtam, hogy a tanulóévek 
még nem zárultak le, az építészetnek sem elméleti, sem 
gya korlati oldala nincs még úgy a birtokomban, hogy a 
szakma gyakorlását el tudjam kezdeni. Egy nyáron át ke-
resve a továbbtanulás lehetőségeit, olyan szerencsés hely-
zetbe csöppentem, hogy egyszerre tudtam elkezdeni az 
Ipar művészeti Egyetem DLA képzését és a Kós Károly 
Egyesülés által működtetett Vándoriskolát. Ez kedvező 
pozíciót jelentett, hogy egymás viszonylatában nyerjek rá-
látást a két oktatási forma, s a hozzájuk kapcsolódó építé-
szetszemlélet – világszemlélet különbségeire, hasonlóságai-
ra. Szeretném ennek az összehasonlításnak a tükrében 
le vonni következetéseimet.  

Ma már elárulhatom, a felvételin derült ki a számom-
ra, mi is a Vándoriskola, mi lesz a feladatom az elkövetke-
ző években. A cél, az „életre nevelés” a szakmába történő 

„direkt beavatás” által, már a tanulás régi, céhes hagyományo-
kat követő rendszeréből is kiviláglik – munkában tanulni, 
vándorolni, kicsiben lejátszani az életet. A munkahelyi el-
foglaltság mellé szabadegyetemi önművelő tevékenység is 
társul, kirándulások, előadások, beszélgetések formájában, 
mely a diákoktól aktív részvételt vár el. 

Az első évek az „életben maradás” próbája, az alapvető 
építészeti ismeretek hiányából fakadó lemaradás behozása, 
a gyorstalpalás görcsös révületében telt el, a negatív vissza-
csatolások, önbizalomhiány és bizonytalanságérzés belső 
tusáinak közepette. Talán pont ez a készenléti állapot, a 
folyamatos ön- és környezetelemzés, mérlegelés az, ami 
megélesítette figyelmemet azok iránt, amiket most el sze-
retnék mondani.

Három tanulságba tömörítem az útravalót, melyet a 
Vándoriskolából hoztam. 

Az első a formával kapcsolatos. 
Az egyetemen megtanultuk, hogy próbáljunk eliga-

zodni a célok és eszközök erdejében, az alakzatok forgata-
gában. „Ne formálj! – intettek tanáraim. – Engedd, hogy a 
dolog formálja önmagát a funkciók és szerkezet szabta hatá
rokon belül!” A látóköröm bővülése az építészeti eszköztár 

és szempontrendszer ki-
szélesedésében gyökere-
zik. Ez egyet jelen tett a 
forma újbóli fölfedezé-
sével. 

Kultúrtörténetünk 
utolsó századára már 
ta pinthatóvá vált az a 
közhelyszerű megállapí-
tás, hogy a forma, mely 
eredetileg a dolog lénye-
géhez tartozott, kiürese-
dett. A korrupció ott 
tetőzött, mikor a formát 
az esztétikum hordozójá
nak kezdték tekinteni, 
amivel úgy kell meghin-
teni a tár gyakat, mint a 

fűszerrel a levest. A ház megjelenése és az életben betöltött 
szerepe régebben nem volt külön, mert a forma szakrális 
tartalommal bírt. Ezt a mindent átható szakralitást mára 
biztosan elvesztettük, de az alkotó ember számára, mint 

„hatalom” folyamatosan fölidézhető. Kupálódván tehát a 
sokak által gyanakodva méregetett organikus iskola berkei-
ben, a tegnap levetett kabátot más emberként fölvettem ma. 
Rá kellett ébrednem, a forma egyszerre lehet eszköz és cél. 
Ha az építész a produktumát mé lyebb alapokra kívánja 
helyezni mint a pillanatnyi elvárás, a formát, mint életfor
máló erőt kell alkalmaznia, mely átjárja és összefoglalja a 
szerkezet és funkció szempontjait, kompozíciót teremt, 
amely – akárcsak a természeti forma – „kifejezi önmagát”, 
s az alkotást egy magasabb minőségbe helyezi. 

A kapu nem csupán nyílás az épületen, hanem önkife-
jező alakzat, mely „önmaga elmeséli” használatát, behív-
beszív, vagy kiküld-kifúj, energiákat mozgat; az egész ház 
energiarendszerének része, akár a tüdő mozgásához kap-
csolódó száj. Ahogy a száj a testbe ágyazódik, úgy ágyazó-
dik – lényegét tekintve – a kapu a házba, a ház az életbe. 

Az emberi testtel való analógia nem metafora, hanem 
lényegi megfelelés. Ez persze nem von le egyetemi profesz-
szoraim tanításának érvényéből, csupán kiegészíti azt. Va-
lójában minden építész formál, akarva akaratlanul. Min-
den döntésnek van formai vonatkozása, melyet vállalni 
kell. A cél azonban e tevékenység tudatossá tétele, a forma 
hatalmának tudatos alkalmazása. Ezt kellett megértenem.
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A második tanulság a hellyel kapcsolatos.
Az építés mindig az adott helyről és egy szent pillanat-

ról szól. A mindig egyedi és megismételhetetlen pillanat, 
az egy bizonyos helyen, egy mindig egyéni és soha vissza 
nem térő gondolatért kiált. Ez igaz, és különösen igaz a 
tradicionális építészetre, mely az apáról fiúra szálló tudást 
tartotta még a cselekvés középpontjában. Az építés módja 
azonos, de nincs két egyforma paraszti porta.

Ma is óriási jelentősége van ennek az ismeretnek, nem 
lehet ugyanis a tervező eszköztárát eléggé kibővíteni, hogy 
minden szituációra és élethelyzetre kész megoldása legyen. 
A típusterv kolosszális tévedés. 

Másfelől viszont a lehetőségek vadregényes erdeje tá-
rul föl előttünk. Építhetünk kőből, földből, fából, de akár 
vízből és levegőből is. A ház lehet kocka, gömb, szimmetri-
kus, vagy aszimmetrikus, szórt vagy tömör, lehet könnyű, 
mint egy tollpihe, vagy sűrű és nehéz, mint egy hegy. Kap-
csolódhat a régiek építési hagyományaihoz, lehet kortalan, 
hatolhat a jövőbe. A cél azonban minden esetben a hely 
szellemének üzenetét meghallani, s aszerint cselekedni.

Az erdélyi kalákák élményei nagyban hozzájárultak, 
hogy megértsem az adott hely jelentőségét, s a tervezői 
kreativitás valódi jellegét. Ezt a tanulást nem lehet befejez-
ni, de az építés fogalma többszörösére tágult ki előttem, 
mind tartalmában, mind jelentőségében.   

Az építés tehát nem csupán környezetformálás, de a 
világról alkotott egyéni állásfoglalás, aktív és figyelemmel 
teli magatartás. Aki épít, az a világgal folyamatos, meghitt 
és intim dialógust folytat. Nem véletlenül tekintik sokan 
a meditáció sajátos formájának. A gótikus katedrálisok épí-
tésének lélektani alapmotívuma a templomot építő Szent 
Ferenc, aki úgy imádkozik, hogy épít. Áldozatos munká-
val Istent keresi, a kő súlyában, a habarcs tapa dó szilárd-
ságában, a gerenda illatában. Csúcsíves boltozatot emel, 
mely maga is imára összehajtott kéz. Erre a típusú építésre 
kell törekednünk. Ez a második legfontosabb ismeret. 

A harmadik tanulság az emberekről szól.
Ez talán a legfontosabb. Az építés soha nem magá-

nyos tevékenység. Mindig az építő és a világ közös ügye. 
Tekintve, hogy az épület a világban épül, innen fogva min-
denki, aki a világon van, érintett, s a dologban valamilyen 
mértékben kompetens. Egy építészeti gondolat mindig 
egyéni, de a valóságba történő interpretációja kollektív te-
vékenység, a valóra váltás aktusa közben szétoszlik a többi-
ek közt, módosul, fejlődik, átalakul. Építész munkatárs, 
kivitelező, megbízó, hatóság, barátok, ismerősök, minden-
ki formálja, valójában építi az adott házat, s ezt a közös 
munkát nem szabad alábecsülni, kiiktatni. 

A feladat nem átpréselni a házat a valóságba a felmerü-
lő akadályokon keresztül, hanem olyan magot vetni a föld
be, mely szinte önmagától, közös munka és gondozás árán 
házzá fejlődik. Nem kis feladat. Ez folyamat, mely több 
esemény, emberi gondolat és cselekvés megindító drámai 
összjátéka. 

Mint ahogy egy görög drámát sem egyetlen szereplőre 
írtak, úgy az építés drámája sem képzelhető el egyetlen 
résztvevővel. Az építés az emberi akarat és a valóság törvé-
nyeinek drámai konfliktusa, melyben a legfontosabb moz-
zanat a valóság színpadán lejátszódó emberi akaratok mér-
kőzése, és feloldódása épületté, műalkotássá, mely maga 
csupán díszlet, a színpad tartozéka, de a játék, a játszma hű 
lenyomata is egyben. Ez a tényleges valóság, ez a produk-
tum: a benyomás megszerzése, a világ, és a világon keresz-
tül a másik ember megismerése. Az építész nem teljhatal-
mú úr, hanem rendező, mérkőzésvezető, karmester. Bármily 
furcsa, ez a tisztség a kedvezőbb! 

Ez a harmadik tanulság vezetett el a legfontosabb fel-
ismerésig. Az eltelt évek alatt barátságok szövődtek meste-
rek és tanítványok, tanítványok és tanítványok között. 

A DLA-n nagyműveltségű, remek tanárokat, s értékes, 
jó gondolkodású tanulótársakat ismertem meg, de amit 
kerestünk, az – Kerékgyártó Béla szavával élve – az építé-
szeti diskurzus. 

A vándoriskolában megtanultam, hogy mit jelent va-
lójában építeni, az építés formáját, helyét, s a társakat meg-
lelni. Most úgy látom, nem diskurzus kell, hanem lelkes 
és szenvedélyes kísérlet, kutatás, felfedezés, megvalósítás; a 
tervezőasztalnál, egy üveg bor mellett a tábortűznél, ásóval, 
csákánnyal a kézben kinn a terepen… (és mérőszalaggal).

A doktori képzés, bürokratikus jellegénél fogva nem 
engedte kitárulkozni ezeket a késztetéseket. Ez bennünk 
ragadt; néhány év után elrobogtunk egymás mellett, min-
denki a saját csapása mentén, s az iskolával fenntartott 
kap csolat mai formája belesimul a nagyvárosi intellektuá-
lis élet hírözönének szövetébe. 

Szerencsésnek mondhatom magam, mert párhuzamo-
san egy másik helyen megláthattam, hogyan tud egy ver-
sengő hajszában élő szakmai társulat, ha nem is mindig 
felhőtlen, mégis baráti alkotóközösséggé kovácsolódni. Az 
építést néhány ember itt, ma Magyarországon – pontosab-
ban a Kárpát-medencében – valóban közös ügynek tekin-
ti, mert Kós nevéhez hűen egyszerre környezetet, közössé-
get, életet épít, s hite, meggyőződése szerint föl akar ne velni 
egy újabb generációt.

Az évek múlnak, s úgy érzem, a tanulótársi, és a mes-
ter-tanítvány – eleve közvetlenebb és bizalmi – viszonyai 

előbb-utóbb igazi alkotótársi viszonnyá fejlődnek, a közös 
munka pedig közös alkotássá. A vándoriskola kirándulá-
sai, felkészülései és előadásai begyűrűztek a hétköznapja-
imba; a legkisebb munkában is felmerülnek a legáltaláno-
sabb kérdések, mint ahogy az ezekről a kérdésekről való 
elmélkedést sem tudom függetleníteni a hétköznapjaim 

tapasztalataitól. Kapcsolatom az Egyesüléssel mind a mun-
ka, mind az elméleti oktatás terén fennmaradt, s szívből 
remélem, hogy fenn is marad. Bár nem tudjuk, mi lesz 
holnap, bizonyos, hogy barátokra találtam, akikre ezentúl 
is mindig számíthatok. Ezért köszönettel tartozom.      

Török Ádám

Családi ház, Ispánk

Családi ház, Ispánk
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lis élet hírözönének szövetébe. 

Szerencsésnek mondhatom magam, mert párhuzamo-
san egy másik helyen megláthattam, hogyan tud egy ver-
sengő hajszában élő szakmai társulat, ha nem is mindig 
felhőtlen, mégis baráti alkotóközösséggé kovácsolódni. Az 
építést néhány ember itt, ma Magyarországon – pontosab-
ban a Kárpát-medencében – valóban közös ügynek tekin-
ti, mert Kós nevéhez hűen egyszerre környezetet, közössé-
get, életet épít, s hite, meggyőződése szerint föl akar ne velni 
egy újabb generációt.

Az évek múlnak, s úgy érzem, a tanulótársi, és a mes-
ter-tanítvány – eleve közvetlenebb és bizalmi – viszonyai 

előbb-utóbb igazi alkotótársi viszonnyá fejlődnek, a közös 
munka pedig közös alkotássá. A vándoriskola kirándulá-
sai, felkészülései és előadásai begyűrűztek a hétköznapja-
imba; a legkisebb munkában is felmerülnek a legáltaláno-
sabb kérdések, mint ahogy az ezekről a kérdésekről való 
elmélkedést sem tudom függetleníteni a hétköznapjaim 

tapasztalataitól. Kapcsolatom az Egyesüléssel mind a mun-
ka, mind az elméleti oktatás terén fennmaradt, s szívből 
remélem, hogy fenn is marad. Bár nem tudjuk, mi lesz 
holnap, bizonyos, hogy barátokra találtam, akikre ezentúl 
is mindig számíthatok. Ezért köszönettel tartozom.      
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