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A Kós Károly Egyesülés első ízben 1989-ben 
írta ki a felvételi pályázatot építész vándor- 
iskolájára. A pályázat tárgya egy 3x1 
méteres kubaturát meg nem haladó 
terjedelmű tetszőleges épület meg
tervezése volt. A pályázónak emel
lett korábbi munkáit kellett bemu
tatnia és személyesen bemutatkoznia 
a kuratórium előtt. Pályázni építész- 
mérnöki (üzemmérnöki) diplomával 
lehet, a felvételt nyert vándorok legfel
jebb három éven át fél-fél éveket töl
tenek el az Egyesülés tagszerve
zeteinek alkalmazásában egy 
ott kijelölt mester munka
társaként. Tapasztala
ta it, m unkájának  
eredményeit a ván
dor, munkájáról, 
emberi és épí
tésziadottsá

gairól alkotott véleményét a mester jegyzi 
be a vándor könyvbe. A vándorévek letölté

se és a mestermunka— egy önálló terv 
kivitelig történő végigvezetése 

után a mesterek és a kuratórium ok
levele igazolja a tanulmányok el
végzését. A vándorok részt vesznek 

az Egyesülés szabadiskolájának évi 
négy nagyrendezvényén és mindenkori 

saját irodájuk helyi rendezvényein.
A következő oldalakon közöljük a  ván

dorok 1990. június 14-i, pécsi ta
lálkozóján felvett beszélgetés rész

leteit és egy, a vándorok által 
saját munkáikból összeállí

tott rajzválogatást. A be
szélgetést Borza Endre 

vezette, a magnófel
v é te lt K rizsán  

András készí
tette.
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Borza Endre: Megpróbálom nagyon praktikus olda

láról megfogni a dolgokat. Komplett őrültnek tartalak 
titeket, de mindenekelőtt tisztellek. Azért, mert gyakor
latilag ti két évig föladtátok az egzisztenciátokat, úgy 
ahogy van. Fél évet egy-egy városban eltölteni és utána 
továbbmenni egy másik irodába, ezt én teljesen furcsának 
tartom. Elköltöztök egy városba, néhány hónapot ott 
töltötök, és m ég csak alig álltok talpra, máris továbbálltok 
egy másik városba. Röviden tehát a kérdésem a követ* 
kező: Az elkövetkezendő vándoriskolásoknak mit mon
danátok, miért ne jelentkezzenek erre a mesteriskolára? 
Persze én is elismerem, hogy fontos, hogy legyen egy 
ilyen közösség, hogy megismerjétek ezeket az építész- 
irodákat. De azt gondolom, hogy az elmúlt év alatt már 
leszűrtetek olyan tanulságokat, van annyi tartalék az 
agyatokban, hogy az utánatok jövőknek már tudtok mit 
mondani. Mi az, ami miatt esetleg mégse jelentkezzenek? 
Engem ez érdekelne.

Krizsán András: Az nyilvánvaló, hogy mindannyiunk-, 
nak megváltozott az eddigi élete, és ez elképzelhető, hogy 
bizonyos gondokkal is jár. Főleg, ha már valamelyikünk
nek van családja is. De ahogy itt most végignézek ma
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gukon, alighanem kevés hajadon vagy legényember van 
közöttünk. Vagyis gyakorlatilag a dolog nem reményte
len. De hogy miért ne jelentkezzen, arra csak azt tudnám 
válaszolni, hogy aki a hétköznapi életben megszokta, 
hogy egy irodában ül és a munkaidő letelte után délután 
hazaballag, magyarán alkalmazott, az gondolja meg jól, 
mert itt egy kicsit másképp kell élni és gondolkodni.

Moliay Gábor: Én viszont megpróbálom ezt a provo
katív kérdést egy kicsit komolyan venni. Hogy miért ne 
javasoljam, mondjuk majd az unokámnak? Azt tudnám 
mondani neki, hogy azért ne jöjjön ide, mert találjon 
inkább valami más ehhez hasonló kvalitású dolgot, ne
vezzék „borban úszásnak" vagy, .kilincskészítő mesterek 
találkozójának" nyaranként, ami igény szinten, világra 
nyitottságban ehhez hasonló. Most csak ez az egy lehe
tőség van. De az egyesülés is azt hirdeti, hogy jó lenne ha 
ilyenfajta egyesülések, szervezetek alakulnának sorban, 
és szakmailag vagy félig szakmailag vagy valami más 
szellemiségre épülve előbb-utóbb „lefednék" az országot. 
Ez egy idea és én a gyermekemet ezek egyikébe külde- 
ném. Valamelyikbe. Sőt igazából az lenne a legjobb, 
legtökéletesebb, ha mondjuk harminc év múlva mi így
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nyolcán összedugnánk a fejünket és létrehoznánk egy 
hasonló szituációt a fiatalok számára, amiben ők is így 
vándorolnának. Ez lenne az ország „lefedésének" újabb 
szelete. Ez a mesteriskola, amit most a Kós Károly Egye
sülés létrehozott, csak kezdet.

Sziklai Ákos. Én viszont inkább arról beszélnék, m iért 
nagyon jó  ez a vándoriskola. Nem is sejtettem, hogy 
ennyire jó lesz. Ha az ember elmegy egy idegen országba 
két hétre, mint turista, akkor nem lát abból az országból 
semmit. De ha elmegy egy fél évre, akkor sokkal többet lát 
belőle. Mondok egy példát. Át kellett terveznem egy 
homlokzatot. Az ötödik változatnál, amikor mindig ki
derült, hogy ezért vagy azért nem jó, előkerült a legelső, 
és rájöttem, hogy alapjában nem is volt az olyan rossz. 
Szóval, nekem idő kell ahhoz, hogy megértsem azt, hogy 
hogyan működnek a dolgok.

Krizsán András: Ehhez még hadd legyem azt hozzá, 
hogy tulajdonképpen nemcsak az időn múlik a dolog, 
hanem ha ezt a hasonlatot folytatni akarnám, akkor iga
zából azon, hogy én ha nem mini turista megyek is egy 
országba, hanem ott élek és dolgozom, akkor valóban 
megismerem. Tehát azért nagyon jó ez a vándoriskola, 
mert én nem csak fiktív pályázatokat, fiktív feladatokat 
kell, hogy megoldjak, amit otthon a négy fal között is 
vagy bárhol meg tudnék oldani, hanem azért, mert konk
rét munkahelyen, konkrét munkát kell megoldanom, 
,konkrét1' kollégák mellett. Tehát, ha te azzal a homlok
zattal nem foglalkoznál, nem volna az élő feladat a szá- 
•modra, akkor eltelhet akár három esztendő is, akkor sem 
ereznéd, hogy jobb lett.

Borza Endre: Nem érzitek úgy egy kicsit magatokat, 
hogy átuLazók vagytok?

Rácz Tamás: Én nem látom ezt az egészet ennyire 
szeletelve. Számomra ez olyan mint egy spirál, amely fél
fél évig tart. Mindenegyes spirálban lejátszódnak ugyan
azok a fázisok és megélem ugyanazokat a változásokat, 
De ezek a dolgok valahogy összekötődnek. Minden egyes 
fázisban történik egy olyan összehasonlítás, amikor együtt 
látom az egészet. Nem úgy, mint a kisegér abban a 
tologatős játékban. Nekem ez az egész együtt fontos.

Borza Endre: Nagyon örültem annak, hogy szinte 
minden városból, ahonnan jöttetek, minden tervezőinté
zetből megjelöltetek egy embert: Jankovics Tibort, 
Makovecz Imrét, Dévényi Sándort, Deák Lászlót és 
Kampis Miklóst. Viszont ezek az emberek függetlenül 
attól, hogy az antropozófiál, vagy az organikus építészetet 
mennyire tisztelik, vagy művelik, ezek ég- és földfigurák, 
No persze ebben ez a jó, mén szerintem az szörnyű lenne, 
ha ez az egész közel hasonló dolgokról szólna. Az kataszt- 
rőfájalcnnc a magyar építészet egy szegmentumának. Ezt 
ti hogyan látjátok?

Rácz Tamás: Ennek a vándorkönyvnek éppen az a 
lényege, hogy ezek a tükröződések megjelenjenek benne.

1. Sziklai Ákos: Kápolna
2. Balázs Péler: Kaposfüred, családi ház
3. Farkas Ibolya: Kaposvár, sorház üzlelekkel
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Az természetes, hogy ha valaki komolyan nyomába sze
gődik valakinek, akit mesternek hívnak, akkor bizonyos 
fokig automatikusan változni fog az Ízlése. Azért megy 
oda. Fölkészül rá. Ha nekem most fél év után változott az 
ízlésem, az nagyon jó, mert ha a végén befejezem, úgyis 
elrendezem magamban ezeket a dolgokat.

Borza Endre: Titeket mennyire befolyásolt Makovecz 
Imre személye? Mennyire nyomta rá a bélyegét erre a 
mesteriskolára?

Engelmann Tamás: Biztos, hogy kikerülhetetlen. Én 
sokáig csak távolról hallottam ezekről a dolgokról. Szá
momra valahogy mindig izgalmas volt. Tulajdonképpen 
régóta szerettem volna valami féle kapcsolatba kerülni 
ezzel az egész irányzattal. Ez egyértelműen befolyásolta, 
hogy ide jelentkeztem, de mondjuk számomra ugyanilyen 
fontos Tatlin tornya is.

Farkas Ibolya: Én nem mondanám azt, hogy csak egy 
embernek a személyisége, mondjuk Makovecz Imréé,

vagy Dévényi Sándoré volt fontos nekem, hanem így 
együtt, egy csokorban. A lehetőség, hogy megismerhe
tem mind az öt embert, úgy mint munkatársakat. Erre soha 
nem adódik lehetőség rajtunk kívül senkinek. Mert ha 
mondjuk valaki öt— hat féléven keresztül munkahelyet 
változtat, az eléggé furcsa, vagy gyanús. Nekem ez volt a 
nagy lehetőség.

Mohay Gábor: Nekem az egyetemi évek alatt semmi
féle érzelmi vagy szakmai kötődésem nem volt őhozzá. 
Tehát ilyen jellegű vágyam ebbe az egészbe bekapcsolód
ni nem volt. A mesterről azl tartom, hogy annyiban 
nyomja rá a bélyegét az iskolára, amennyiben ő a mozgató 
rugó mindig az új dolgok létrehozásában.

Rácz Tamás: Szerintem ő ad először az ember kezébe 
egy „Élő építészet” katalógust. Az én utam legalábbis az 
volt, hogy mint esztétikum nem állt közelebb hozzám egy 
nyíregyházi vagy egy sárospataki művelődési ház, ami 
közel egyidőben épült, és mind a kettő kuriózum volt a 
maga nemében. Csak egy idő után, egy működési folya
mat révén vált fontossá és került előtérbe az egyik a 
másikhoz képest. Talán ehhez a kérdéshez még hadd 
tegyem hozzá, hogy én a MAKONÁ-t hagytam ott ez&rt 
a vándoriskoláén.

Sziklai Ákos: Az én jelentkezésem se egy személynek 
szólt, de az igaz, hogy sokkal kevésbé biztos, hogy jelent
keztem volna, ha ő  nem lett volna benne. Úgyremélem, 
hogy ennek a vándorlásnak a csúcsa, mindegy, hogy 
időben mikor esik meg, de az a Makovecz irodája lesz.

Balázs Péter: Az, hogy az ő személyisége rányomja a 
bélyegét, az tény. Sőt az is, hogy ennek az egésznek a 
létrehozása nyilvánvalóan az ő egyéniségéből fakad. De 
hogy most itt Pécsett, ahol dolgozom, ez mennyire van 
jelen, az részben magától az irodától függ, részben pedig 
attól, hogy én mennyit látok meg belőle.

Krizsán András: Az ő neve feltétlenül garanciát jelen
tett. De a lehetőséget, ami ebben a vándoriskolában van, 
nem csak ő egyedül képviseli a számomra. Én szeretném 
ezt az öt— hat félévet egyfonna intenzitással megélni. 
Megtalálni a KAPOSTERV-ben, vagy a PÉI-bcn is a 
legfontosabb értékeket Makovcczről én igazából fonto
sabbnak tartom azt, amit megfogalmaz, egy-egy írásában 
vagy „lapzárta utáni” cikkében leír. Számomra az ő véle
ménye, gondolkodásmódja, magatartása az érték.

Rőmer Károly.: Persze, hogy nekem is fontos volt, 
mert.róla legalább tudtam valamit. El tudtam fogadni amit 
csinál, mert sokakról még ezt sem mondhatom. De azt 
hiszem, engem egy kis kalandvágy hajtott ebbe az egészbe. 
Szóval az, hogy fölismertem, hogy szűk az agyam és hogy 
keveset látok magam körül. Mert az, ami körülöttem van, 
az csak a szörnyű sivárság. Bekerülni egy irodába, ahol az 
embert csak megnyomorítják, semmi kedvem nem volt. 
Hát ennyi.
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Krizsán András felvételi terve: Torony

A felvételt nyert vándorok jelenleg második félévüket töltik az alábbi beosztásban: Engclmann Tamás és Rőmer 
Károly (FORMA Keszthely) Farkas Ibolya és Mohay Gábor (KAPOSTERVKaposvár) Balázs Péter és Sziklai Ákos (PÉ1 
Pécs) Krizsán András (MAKONA Budapest) Rácz Tamás (PROFIL Szolnok) Rétfalvi Judit (jelenleg Finnországban 
dolgozik)
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