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A történet 1995-ben kezdődött. Egy plakát volt a? elindí
tója, melyen az Egyesülés hirdette magát. Ott függött az 
YMM Főiskola folyosóján, a bulizós hirdetmények közt. 
F.ppen diplomázás táján leheltünk, amikor kirakták. A szö
veg elgondolkodtató volt, de álmomban sem jutott volna 
eszembe, hogy ezzel akkor több mint 3 évet olvastam 
végig elkövetkezendő éveimből.

A plakát sokáig ott lógott és nem hagyott nyugodni. 
Akkor még vajmi keveset tudtam a Kós Károly Egyesülés
ről, de reméltem hogy talán sikerül általa eloszlatnom jö- 
vőmmel kapcsolatos kételyeimet Az élet mindig tartogat 
furcsa meglepetéseket, A felvételi vizsgán Makovecz Imre 
megkérdezte tőlem hogy mit várok én ettől a vándorisko
lától. Erre azt válaszoltam, hogy tanulni szeretnék, tapasz
talatot gyűjteni, és ha már egyszer megadatott a lehetőség 
hogy ezt egy ilyen iskola kereti közt végezhetem, akkor 
élni is akarok vele. Ahogy most visszagondolok, a felvételi 
anyagom nem volt különösebben jó, mégis felvettek. Ak
kor megfogadtam magamnak, hogy ezt a 3 évet böcsiilet
tel végigcsinálom..,

A kezdet fontos szerepet játszik a történetemben, mert 
rávilágított hiányosságaimra. ATRISKELL mindent szétzú
zott bennem, amit önbizalomnak lehetett nevezni. Ezzel 
a problémával iszonyatosan nehezen birkóztam meg. és 
sokáig eltartott mire megtaláltam azt az alaphangot, azt a 
szilárd szigetet, amibe megkapaszkodhattam. Akkor még 
a Szilágyi Dezső téren volt az irodánk. Szerencsés időszak 
volt ez mert együtt dolgozhattam a Makonával meg a 
Kvadrummal. Tőlük és a TRISKELLtől rengeteg trükköt 
lestem el. Hónapok alatt folyamatosan gyűjtöttem be eze
ket az információkat. Később aztán nagy segítségemre 
szolgáltak, de ennek ára volt és ezt itt kellett megfizetnem. 
Siki, Tészta és Menyus erős hármas. Homlokegyenest más 
karakterek, mégis jól kiegészítik egymást. Nekem nehéz 
volt az általuk diktált elvárásnak megfelelnem. Sokszor 
nem is sikerült, de a mélyponton mégis ők juttattak át. és 
ezért sokat köszönhetek nekik.
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Budapest három félévet tartogatott számomra. A foly
tatást a Kavdrum és az Axis építészirodákban töltöttem.

Ez a tanuló időszak sok ismeretséget hozott, nemcsak 
szakmán belül, de egyéb téren is. Amíg új az. ember vala
hol, addig szinte minden igyekezetét a megfelelni akarás 
köti le. Pedig egyáltalán nem kellene ennek így történnie, 
Nehéz ettől elrugaszkodni, de erre mindig csak jóval ké
sőbb érzünk rá. Örülök, hogy mindezek mellett sikerült 
helyet szorítanunk az olyan igyekezeteknek is, mint: kö
zös pályázatok, kiállítások, az önképzőkör munkája, Ma- 
kovecz Imre illetve Kálmán István előadásai, az erdélyi 
körutazás, a gerébi negyedéves konferenciák, vándor
könyvek, vándorbúcsúk, közös sítúrák, focizások, boro
zások, pincelátogatások, az Országépítő, a rengeteg uta
zás, és ami benne volt: mesterek, kollégák, tájak, városok, 
falvak, emberek, mesterségek, kultúrák, szokások, forma
kincsek stb. megismerése...

Az igazán nagy változások jelei akkor mutatkoztak 
először, amikor otthagyva Budapestet, lekerültem vidékre. 
A fővárosi túl zizegő, vibráló élet után itt az alföldön zavar
ba ejtően romlatlan, emberséges hozzáállás fogadott.

Ez olyannyira megtetszett, hogy úgy éreztem, ez az 
egy félév kevés lesz. Ez be is igazolódott. Kecskemét egy 
kerek esztendőn át volt otthonom, és bátran állíthatom 
hogy szellemiekben még most is az. Túl jól sikerült ez az 
egy év. Minden belefért, amit akartam és elterveztem. Egy 
jó összetételű iroda alapozta meg számomra mindezt, és 
persze a Kertészeti Főiskola kollégiuma. Mestertől ritkán 
kap az ember olyan megkülönböztetett szakmai türelmet 
és odafigyelést, mint amit abban az esztendőben Farkas 
Gábortól kaptam. Megtanultam, hogy egy kis feladatnak 
is ugyanolyan értékei lehetnek, mint egy nagynak. Azt is 
meg kell becsülni. Talán nem véletlen az az állítás, hogy 
a z  építészet szellem i m agatartás, nem  ped ig  szakm a  
dolga...

Érdemes rajta elgondolkodni
PÉCS -  fantasztikus hely ! A maga nemében sajátosan 

pezsgő, élettel teli város. Igazi magyar mediterránum.
A pécsi építésziroda erős befolyással igyekszik a város 

életében szerepet vállalni. Ennek meg is van az eredmé
nye. Nem könnyű ilyen sokirányú tevékenységet jól koor
dináltan összefogni. A Sándorral való konzultálások ezért 
többnyire az estékre korlátozódnak. így előfordul, hogy 
néha több napos munka kerül egy mozdulattal egyenest 
a kukába. Törekedni arra, hogy amit csinálunk ne csak

jól nézzen ki, hanem ésszerűen használható is legyen -  
nemes dolog. Szakmailag sokat fejlődünk általa. Ez a fajta 
morál, vagy tendencia az ide kerülő ifjú építészben kétség
kívül nagy erőket mozgat meg, de nagy türelmet is igé
nyel. Egy-egy végiggyötört ötlet után végül mégis a rutino
sabbé az utolsó szó. Bodonyi Csaba szavai jutnak eszem
be, amikor egyik előadásán az ő volt mesterét így7 jellemez
te: Plesz Tóni olyan ravaszul tudta ezl művelni hogy a z  
em ber nem  lehetett mérges rá. Csak gyult-gyűlt ben n ü n k  
ez  a z  életre kelni vágyó, lefojtott energia, és a  mester tudta 
hogy a  bom ba ham arosan  robban n i fog . De kivárt, egé
szen a z  utolsó pillanatig, mert célja volt vele. Azt akarta , 
hogy j ó  irán yba süljön el.

A Dévényi-irodában is hasonló módon működnek 
ezek a dolgok -  azt hiszem „ ...d e  h át m indenki olyan  
kalan dot választ m agának, am ilyen neki /ólesik... ”

Pécs után illetve közben, 2998 őszén sikerült eljutnom 
az utolsó vándor-állomáshelyemre is: Drezdába. így lett 
teljes az a kör, amit még Budapest elhagyása előtt kigon
doltam. Csekély német tudásom ellenére kifejezetten él
veztem ezt a mélyvizet. Számomra minden új volt: a kör
nyezet, a nyelv, a város, a mentalitás, az iroda és még 
sorolhatnám. Jő  próbatétel egy fiatal építész számára, tele 
nagyszerű feladatokkal A Hilchenbach-i 31 lakásosban 
én is részt vettem. Rengeteg energiámba került a tetőszer- 
kezet végiggyúrása, mert a németes, racionális szerkesz
tésmód mellett organikus elemek is jelentkeztek. A ter
mészetes palafedés szépsége hamar megfogott; ott meg 
aztán valóban számtalan példát találni erre. Az egész idő
szakom jóformán tetőtanulmányozással telt. Németországi

3



kintlétemmel újabb három értékes hónappal lettem gaz
dagabb. Ezért üzenem az utánam jövőknek, hogy hacsak 
tehetik, feltétlenül menjenek ki idegen nyelvterületre dol
gozni, akár Németországba, akár valahova máshova. Már 
egy-két hónapért is megéri, mert az ott összeszedett tudást 
és ismeretet idehaza nagyon jói lehet kamatoztatni.

Amikor hazatértem Drezdából, már javában álltak a 
diplomamunkám falai. Villányban sürgős munka folyt, en
gem meg vártak a művezetések. Rengeteget jártunk ki. 
hol Sándorral, hol Skrobák Lacival. Elképesztő részletes
séggel irányítottuk az építkezést. Maga volt az élő organi
kus építészet megtestesült példája, amit csináltunk, mert 
a ház a kész tervek ellenére állandóan változott. Néha 
már mi sem bírtuk követni. Megtanultam, hogy kell letolni 
a kivitelezőt, ha valamit rosszul csinált, hogy azért még 
ne sértődjön meg, Hogy kell rávenni arra. hogy valamit 
harmadszor is csináljon meg, még akkor is, ha az nem az 
ő hibájából lett elszúrva; hogy kell beszélni az ácsokkal, 
a kőművesekkel, a burkolok kai, és azt is hogy kell szct- 
rúgni egy rosszul megcsinált zsalut, hogyha már végképp 
nem értenek a szóból. Nagy harcok ezek. de iszonyú ta
nulságosak. ízig-vérig vándornak való feladat.

. . .h a  a z  em ber nagyon a k a r  valam it, j ó l  teszi, h a  
megfigyeli azokat, a k ik  m ár  a z z a l fog la lkozn ak , am it ő  
szeretne csinálni, mert h a  kiderül, hogy végeredm ényben  
a  p é ld akép ei is egyszeri7 fö ld i  h a lan dók , a k k o r  rájön: 
szám ára  sem  elérhetetlen m indaz, am it ő k  elértek. Olyan 
ez, m intha Feli in ivei ta lá lkozn a  valaki’, és így szólna. 
Hiszen nincs ben n e sem m i kü lön ös/1 la  ö  képes rá, a kkor  
én  is tudok film et készíteni...

(idézet az Én. Felírni c. könyvből)

Fontosabb munkák:
1995 -  általános iskola, Budakalász, Siklósi Józseffel
1996 -  könyvtár és zeneiskola, Aszód, Jánosi Jánossal
1996 -  Horthy-féle vitéztelep rendezési terve, Budapest,

Salamin Ferenccel és Jakab Csabával
1997 -  Mentha patika, Kecskemét, Farkas Gáborral
1997 -  Polgármesteri hivatal homiokzatfelújítása, Izsák,

Farkas Gáborral
1998 -  1848-as emlékmű, Farkas Gáborral
1998 -  36 lakásos társasház tetőszerkezete, Hilchenbach,

Kelf Treunerrel
1999 -  Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet, diploma,

Dévényi Sándorral

Villány, Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet 
(diplomamunka. Dévényi Sándorral. 1999); 

az előző old alpárim: Szerencs, pincesor, látványtervek; 
Üröm, Szilvássy-ház részlete Jánosi János ̂ munkatársaként; 

Budakalász, általános iskola bővítése, Siklósi József munkatársaként,
1995-98.
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KULI LÁSZLÓ
Diplomák:
-  1992, Ybl Miklós Műszaki Főiskola, magasépítési szak

(Mester; dr. Szabó László)
-  1995, YMMF, építész szakmérnöki posztgraduális képzés

(Mester: K apyjenő)
-  1999, Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája 
Vándorá 11 c)mások, mesterek:
-  Sáros és Társa Építésziroda, Budapest, Sáros László
-  Szt. István r. kát. templom építése, Százhalombatta, 
Lomnici Péter
-  Ekler Építésziroda. Budapest, Ekler Dezső
-  Kaposterv Építésziroda, Kaposvár, Lőrincz Ferenc
-  Kvadrum Építésziroda, Budapest, Zsigmond László
-  Triskell Építésziroda, Budapest, Csernyus Lőrinc,

Makovecz Imre, Siklósi József, Túri Attila 
Önálló munkák, feladatok:
-  Repülős klubház és hangárok, Alsónémedi

(Sáros Lászlóval)
-Játszótér, Tarcal (Ekler Dezsővel)
-  A borkereskedő háza, Tarcal (Ekler Dezsővel)
-  Albatrosz étterem bővítése üzletekkel, Balatonlelle,

(Lőrincz Ferenccel)
-  Ötlakásos társasház, Veresegyház

(Zsigmond Lászlóval) megépült
-  Dalos-ház, Rudajenő (Zsigmond LászlóvaD-megépült
-  1848-as emlékmű, Szerencs- pályázat, I.dtj
-  Pékárubolt, Budajenő (Siklósi JózseffeD-megépült
-  Malyasovszky-ház, Pécs (Makovecz Imrével)
-  Fodor-ház, Budajenő
-  Skoda Autószalon, Üröm (Csernyus Lőrinccel), megépült
-  Festőüzem homlokzatátépítése, Ilerend

(Csernyus Lőrinccel)
-  Iskolabővítés tanulmányterve, Budajenő (Túri Attilával)
-  Schwéder-ház, Budajenő -megépült

Friss diplomával a zsebében akár elégedettség is ellökheti 
az embert, de ez az érzés hamar elszáll. Azután felmerül a 
kérdés: hogyan tovább? Aki elhiteti magával, hogy kész 
építész lett, az könnyen elvághatja magát a szellemi fel
emelkedés lehetőségétől. Mester nélkül eltévedhet az em
ber, önbeavatás pedig nem létezik, csak önámítás.

A Vándoriskola, amely nyíltan felvállalja a középkori 
céhek mesterképző rendszerét, mindenképpen jó lehető
ség a fiatal építészeknek, hogy a szakma tanulását egyfajta 
beavatásként éljék meg. Az pedig kizárólag rajtuk múlik, 
hogy ez valódi szellemi beavatássá válik-e, vagy sem.
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Budafenői iskola 
(volt b e n cés rend- 
ház) bővítési javaslata,
1999, mester; Túri Attila.
Szemben, fent: Pécs, Matyasovszky-ház 
vázlatterve, 1998, mester: M akovecz Imre 
Szemben, lent: a százhalombattai katolikus templom 
kivitelezésén, mester: Lom nia Péter

...látjuk, hogy a beavatás menete összekapcsolódott 
a mesterségekkel, mégpedig mintegy bázisul használva 
fel azokat; ennek feltétele persze az volt, hogy ezek a 
mesterségek még lehetővé tettek egy on magú kon túlmu
tató magasabb és alapvetőbb szignifikációt...

,,. A személy tulajdonképpen a teljesség igényével va
lósítja meg azokat a lehetőségeket, amelyek szakmai tevé
kenységében csak mintegy külsőségcsen jutnak kifejező
désre, és ami állal magának a tevékenységnek a princípiu
mát veszi ténylegesen birtokba... (René Guénon: Beava
tás és a mesterségek)

A lényeg, hogy választott hivatásunkat ne valami tő
lünk független dologként éljük meg; legyünk egyek a 
feladattal. Ezt a fontos alapállást még vándorlásom előtt 
megtanultam Sáros László mesteremtől. A vándoriskolás 
felvételit próbaként is kezeltem, meg akartam bizonyo
sodni róla, nem síí/itó-iskoláról van-e szó, ezért száműztem 
minden ívet, vagy romantikus díszítést. Száraz, feszes ter
vet akartam, amely azonban teret enged egy magasabb 
jelentésrétegnek is. Nem tudom, sikerült-e, de felvettek. 
Utólag csak mosolygok hitetlenségemen.

Első vándorállomásom természetesen Sáros Lászlónál 
volt. Az Ő irodájában futnak össze a Kós Károly Egyesülés 
szálai, ezért hamar megkedveltem azt a családias hangu
latot, mely erre a társaságra és különösen az Ő irodájára 
jellemző. Az utolsó szögig kitalált épületek, minőség, fele
lősség, közös ebédek, ima, ünnepek.

Ezt követően az irodai fegyelmet felváltotta egy más
fajta rendszeresség, gyakorlatiasság. Százhalombattára 
mentem Lomnici Péter mesterhez, aki a Szent István Római 
Katolikus Templomot építette Makovecz Imre tervei alap
ján. Ácssegéd tettem. Fantasztikus heteket töltöttem el a 
tetőn. Megtanultam, hogy amit el lehet képzelni, azt meg 
is lehet építeni. Hajnali motorozás a rakparton, a Duna 
illata, a fa illata, nyüzsgés, daruk, kiabálás, számok, a ku
polából lelógó kötelek, magasság, elmúló tériszony, bará
tok, bor, búcsúest. Közben építettem saját házamat Buda- 
jenőn. Megnősültem.

Ekler Dezső. Megnézte a munkáimat; jöhetek. Főleg 
mezőgazdasági épületeket rajzoltam. Szigorú takarékos
sággal megtervezett istálló, lovarda, Minden a szerkezet
ből adódik, visszafogott, praktikus és esztétikus. Mindent 
vastagítok, híznak a falak, a pillérek, azután lehet vissza
rajzolni olyanra, ahogy Dezső elképzelte. Tokaji bortúra 
Eklerrel, Kőszeghyvel, Dévényivel, Tusányival, Kövérrel. 
Előadások. Mindenki készül valamiből. Aktuálpoíitikai 
..búsmagyarkodás" Kövér Pistával és Markőt Imivel. Szép, 
személyre szabott búcsúajándék.

Kaposvár. A Kaposterv még van is, meg már nincs is. 
Lőrincz Franci házait rajzolom, főleg Balatonlellére. A Pol
gármesteri Hivatal kiviteli terve az utolsó utáni pillanatban 
készült el. Arany Kígyó Patika. Az idegen város, az üres 
iroda kissé lehangol. Hosszú séták, beszélgetések Kampis 
Miklóssal, sok utazás, sok olvasás a kollégiumban.
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Veresegyház, ötlakásos 
társasház, diplomamunka, 
mester: Zsigmond László, 
Szemben, lent: Tártai, a 
borkereskedő háza, vázlatlen',
1996-97, mester: Ekler Dezső 
Szemben, lent: Budajenő, 
Fodor-ház, 1998,
Szemben, a.szélső hasábban: 
Budajenő, pékárubolt, 
diplomamunka, mester; Siklósi 
József
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Majd Zsigmond Lászlóhoz mentem a Kvadrum irodá
ba. A Kecske utcai irodaház szinte „beszippant”, igazi Ma- 
kona-hangulat. Mindenki nyüzsög, beszél, szervez, a Jani 
ordít Zsigától csupa „éles" munkát kapok. A kezdeti csend 
után most hirtelen .elkezdenek épülni a házaim.

Megnyertem a szerencsi ‘48-as emlékmű pályázatot. 
Sajnos erre nincs pénz. Beköltözhetek a házamba Budaje- 
nőn! Budajenői megrendelések. Emlékezetes vándorbú- 
csú.

Triskell. Csak a szomszédba költözöm át, Ez a ház 
tényleg beszippantott. Három mester: Siki; Tészta, Me- 
nvus. Három különböző egyéniség. A munkák is változa
tosak. nincs üresjárat: Családi ház tervezési munkát kapok 
Makovecz Imrétől Nyírom a füvet az Akadémia kertjében. 
Kiszáradt fát pucolunk bicskával. Próbálom kitolni a távo
zás időpontját, de már az új vándor is megjött, t Jjabb emlé
kezetes vándorbúcsú, egyben a? utolsó.

Tovább nem vándorolhatok.
Erről egy zen szerzetes esete jut eszembe, aki öreg 

mesterét folyton nyaggatta, árulja el végre mi a Buddha?! 
Az öreg minduntalan szó nélkül elverte a türelmetlen ta- 
nítványt, aki megelégelve a veréseket egy másik mester
hez vándorolt, Miután elpanaszolta a történteket, őt is 
megkérdezte, árulja el mi a Buddha? Mire a másik öreg 
mester is jól elverte, majd ráripakodott: Mestered úgy bánt 
veled, mint jóságos nagyapa az egyetlen unokájával és te 
még ide mered tolni a képedet?!

Budajenő, 1999. szeptember 3

1 _  . . .

r

KŐ, TÉGLA, FA

Kő, tégla. fa. kerámia, fa, tégla, kő, boltív, fa, üveg, kerá
mia, kő, aszfalt, eső, járókelők, vásárlók. Élelmiszerbolt. 
Kicsi. Tekintélyes.

Barátságos. Emberléptékű. Olyan, mint önmaga. Töm
zsi. Egészséges. A falu legszebb épülete. Olyan, mintha 
már száz éve állam itt, pedig vadonatúj. Úgy illeszkedik a 
környezetbe, téglafala úgy olvad a százéves vaskos alap
kövekbe, mintha azokból nőtt volna ki. Szépek a léptékei, 
szépek az arányai. Terméskő van a kémény tetején. Ezt 
onnan tudod, hogy amikor belépsz az ajtón valami nagyon 
barátságos érzés fog el, s amikor vásárlás után kilépsz, ön
kéntelenül visszafordulsz, hogy elvidd a szemedben ennek 
a magyar épületnek a képét. Nem hasonlít semmire. De 
olyan, mintha már ezerszer láttad volna. Mert olyan, mint 
az erdő. De ez egy épület. Élelmiszerbolt. Áll Budajenőn.

B encsik András
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L. BALOGH KRISZTINA

Tanulmányok: BME Építészmérnöki Kara (1989-1994) 
Vándoriskola és mesterek:
KAPOSTERV: Lőrincz Ferenc és Kampis Miklós 1994-95 
KVADRUM Kft., Zsigmond László, 1995 
SÁROS és Társa Bt., Sáros László, 1995-1996 
B&D MŰTEREM Kft., Deák László, Blazsek Gyöngyvér, 1996 
KAPOSTERV, Lőrincz Ferenc 1996-1997

Munkahely: ARKER STÚDIÓ Kft., Kaposvár. 1997-

FONTOSABB MUNKÁK MESTEREIMMEL
LŐRINCZ FERENCCEL

Ravatalozó terve, Balatonlelle (1994, megépült)
Új Köztemető beépítési terve, Balatonlelle (1994, 

megvalósult)
KAMPIS MIKLÓSSAL

Városközpont RRT, Kaposvár (1994)
ZSIGMOND LÁSZLÓVAL

Családi ház, Budatétény (1995, megépült) 
Kőolajvezeték menti lakóterület beépítési terve, 

Veresegyház (1995)
SÁROS LÁSZLÓVAL

Aírline Disco, Vecsés (1995, megépültl 
MVSZ székház tanulmányterve, Budapest (1996) 

DEÁK LÁSZLÓVAL ÉS BLAZSEK GYÖNGYVÉRREL 
Arcus Hotel, Budapest (1996)
Városközpont beépítési terve, Szolnok (1996)
Tóta Ügyvédi Iroda kialakítása, Szolnok (1996) 

LŐRINCZ FERENCCEL
Templomegyüttes helyreállítási terve, Kötcse (1997, L. 

Szabó Tündével, megépült)

ÖNÁLLÓ MUNKÁK A VÁNDORISKOLA ALATT
KAPOSTERV

Apartman házak, Somogyaszaló (1994, megépült) 
Szépségszalon, Kaposvár (1994, megépült) 
Ravatalozó kiviteli terve, Balatonlelle (1994, ifj. Lőrincz 

Ferenccel, megépült)
KVADRUM

Óratorony, Veresegyház (1995, megépült) 
Kutyaiskola, Veresegyház (1996, megépült)
Óvoda magastető-ráépítés, Veresegyház (1995) 

SÁROS ÉS TÁRSA
Tanyaépület, Alsónémedi (1996)
II. világháborús emlékmű, Alsónémedi (1996)

B&D MŰTEREM
Csokonai Söröző kert helyisége, Kaposvár (1996, 

megépült)
KAPOSTERV

Helyközi buszpályaudvar rekonstrukciója, Kaposvár 
(1996, ifj. Lőrincz Ferenccel, megépült) 

Szabó-ház, Siófok (1997)

Az, hogy a Vánádoriskolába jelentkeztem, régebbre nyú
lik vissza, mint hogy kezembe vettem a pályázati felhívást.

Nehéz döntés volt, mert nő vagyok; sok olyan dolog
ról kell lemondanom, amik az életemben nagyon fonto
sak. Mert az én életemben fontos az állandóság, hogy 
magam körül otthont alakítsak ki, hogy a barátaim vegye
nek körül, és hogy kiszámítható legyen az életem. Nos, a 
Vándoriskola nem ilyen. De volt valami, ami megkönnyí
tette a döntést.

Az egyetemen volt egy tankörtársam, akivel nagyon 
jól megértettük egymást. Anniyra, hogy az egyetem után 
egy héttel össze is házasodtunk. És Neki mennie kellett. 
El kellett mennie építész szülei mellől, hogy vissza tudjon 
menni hizzájuk, és szakmailag is társuk legyen. így a kér
dés eldöntetett: mentünk.

Tanulnom pedig volt mit. És igyekeztem is a legtöbbet 
profitálni a három évből, hogy egyszer én is jó munkatárs 
legyek a családban, már ami a szakmai részt illeti. Most 
az életem másról szól: arról, ami számomra a legfonto
sabb, a családról. Mert a Vándoriskola végére úgy, aho
gyan terveztük, igazi családdá váltunk; megszületett Anna. 
És most már van Katink is, és reméljük, hogy még egy 
Kislőrincz is születik. És ők a legfontosabbak. Tisztában 
vagyok vele, hogy nekem Ők a legnagyobb feladatom az 
életben. De ez így van jól, mert nő vagyok, És itt van 
Fefe, aki mellett érzem, hogy szakmailag is támogathatom. 
Mert mi egy csapat is vagyunk. Most ugyan egyedül húzza 
a szekeret, de majd megyek. És hogy valódi segítség le
gyek, tanulnom kellett, és kell. Kaposváron, a Kaposnerv- 
ben megtanultam, hogy egyedül is kell tudni dönteni. 
Hogy nem fogják a kezemet minden pillanatban. Hogy a 
munkákat meg kell csinálni, Hangya voltam, szedegettem 
a munkák hiányzó részét. Számoltam, ínam és szerkesztet
tem. Éjszaka és hétvégén is. Aztán a Kvadrumban folyta
tódon, csak ott többen voltunk, nagy irodai élet folyt. 
Annyira vidám volt! És most láttam először egyszerre egy 
csomó fiatal építészt együtt. Szerencsére mindig volt vala
ki, aki segített, ha kértem. Bíztak bennem, és ez erőt adott.

Aztán a Sárosnál minden más volt, Ott az iroda olyan 
volt, mint egy család, Laci mega családfő. Kezében tartotta 
a dolgokat. Semmit sem felejtett el, és nagyon precíz volt, 
Nála megtanultuk az esztétikai igényesség mellett a mű
szaki igényességet is. Ott minden lyukat be lehetett volna
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Szemben: Veresegyház, kutyaiskola. 1995, Zsigmond Lászlóval 
Fent: Földi-tanya, Álsónémedi, 1996, Sáros Lászlóval 
Lent: Siófok, Szabó-ház, diplomamunka, 1997- 
Jobbra; Kaposvár, Csokonai söröző kerthelyisége, 1996

foltozni a tudásomon. Tika meg a társa volt, igazi, nekünk 
meg anyánk helyeit anyánk. F.gyütt dolgoztunk, tanul
tunk, ettünk, és mindig együtt ünnepeltünk.

Aztán lementünk Szolnokra, az Alföldre. Hirtelen min
den lenyugodott körülöttünk. Mindenki derűs volt, és senki 
sem rohant. A város igazi vidéki város volt; nagyon meg
szerettük. Az irodában sokat beszélgettünk, és elég ok volt 
a pezsgőzésre, ha a hűtőben volt pezsgő. Azért mentem 
Gyöngyihez és Lacihoz, hogy az építészetnek ezt az oldalár, 
a belsőépítészetet is megismerjem. Mert hiszem: alapfokon 
szükség van rá, hogy a családban valaki megoldja a rész
letekéi is. Márpedig a családban sok az építész.

Aztán hazajöttünk, és lemérhettük, hogy mennyit ta
nultunk. És akkor -  babával a hasamban -  ismét hangyává 
váltam. Mert ha egy helyen dolgozunk, akkor az erőviszo
nyok megoszlanak. De azért kapok saját munkákat is, ahol 
próbálkozhatok. És jó érzés látni, hogy szükség van arra 
is, amit én csinálok. És azt igyekszem jól csinálni. Ez a 
gyerekek mellett egyelőre elég. Én segítek a munkában, 
Fefe segít itthon. Mert mi egy csapat vagyunk. És ezt láttam 
magam körül a három év alatt. Mert, ami a legérdekesebb, 
mindig olyan helyen voltam, ahol férj és feleség építészek 
voltak, munkatársak. Franci és Tünde, Zsiga és Ági. Laci 
és Tika, Laca és Gyöngyi. És mindenhol egymás tisztelete, 
segítése és elismerése volt, ami megfogott, Hogy a szak
mai tudáson kívül emberileg is tudni kell valamit, amitől 
a munka és család kérdésében az egyensúly helyreáll. És 
egy nőnek ezt is tudnia kell.
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IFJ. LŐRINCZ FERENC
Tanulmányok: BME Építészmérnöki Kar (1989-) 
Vándoriskola és mesterek:

KAPOSTERV, Lőrincz Ferenc és Kampis Miklós, 1994-95 
SÁROS és Társa Bt., Sáros László, 1995.
MAKONA Kft., Makovecz Imre, 1995-96 
B&D Műterem Kft., Deák László, Blazsek Gyöngyvér, 

1996.
KAPOSTERV, Lőrincz Ferenc, 1996-97 

Munkahely: ARKER STÚDIÓ Kft., Kaposvár, 1997-

FONTOSABB MUNKÁK MESTEREIMMEL:
Lőrincz Ferenccel:

Mercedes autószalon. Kaposvár, 1994, megépült 
Ravatalozó terve, Balatonlelle, 1994, megépült 

Kampis Miklóssal
Városkközpont rrt, Kaposvár, 1994.

Sáros Lászlóval
Airlinc Disco, Vecsés, 1995, megépüít 
Stadionkörnyék beépítési terve, Vác, 1995- 

Makovecz Imrével
Stephaneum, Piliscsaba, 1996.
‘56-os Rázsó emlékmű, Budapest, 1996, megépült 

Deák Lászólval és Blazsek Gyöngyvérrel 
Arcus Hotel. Budapest, 1996.

Lőrincz Ferenccel
Városháza, kiv, terv, Balatonlelle, 1996, megépült 
Brinning-ház, Budapest, 1996.
Veres-ház, Budakeszi, 1997, megépült 
Templomegyüttes helyreállítási terve, Kötcse, L. Szabó 

Tündével, megépült.

ÖNÁLLÓ MUNKÁK A VÁNDORISKOLA ALATT
KAPOSTERV

Ladiszlai-ház, Kaposvár, 1994, megépült 
Rucz-ház és orvosi rendelő, Kaposvár,

1994-96, megépült 
SÁROS ÉS TÁRSA

Városi-ház kiviteli terve, Budaörs, 1995, megépült 
11. világháborús emlékmű, Alsónémedi, 1996. 

MAKONA
Szász-ház, kiviteli terv, Leányfalu, 1996, megépült 
Szitás-ház kiviteli terve, Kisújszállás, 1996, épül 
Makovecz-nvaralő, Mártély, 1996, megépült 
Farkas-tanya, Jászágó, 1996, megépült 

B&D MŰTEREM
Csokonai-söröző kerthelyisége, Kaposvár, L. Balogh 

Krisztinával, 1996, megépült 
KAPOSTERV

Helyközi buszpályaudvar rekonstrukciója, Kaposvár, 
L. Balogh Krisztinával, 1996, megépült 

Helyközi buszpályaudvar rekonstrukciója, Csurgó, 
1996. megépült 

Buszpályaudvar és vasútálllomás rekonstrukciója, 
Barcs, 1997, megépült 

Payer-ház tanulmányterve. Becs, 1996. 
Bacskay-nyaraló, Fonyód, 1996, megépült 
Klencsár-nyaraló, Fonyód, 1997, megépült

Számomra az. hogy az egyetem elvégzése után jelentke
zem a Vándoriskolába, olyan természetes volt, mint az 
általános iskolában a gyerekeknek, hogy középiskolába 
mennek. Az egyetem mellett és nyaranta eltöltött munka 
és együttlét a Kapostervben az öreg vándorokkal (Sziklai 
Ákos, Rácz Tamás, Halas Iván, Mohai Gáborék), valamint 
az Egyesülés szellemisége nyilvánvalóan követendő út
ként kígyózott előttem. Nem volt könnyű feladat felvéte
lizni és megjelenni egy olyan közösségben, ahol az ember 
édesapja tagja a mesterek grémiumának, és Kampis Miklós 
az ember kisgyermekkora óta a család barátja... Nem kis 
teher volt az egyetem végigjárása sem. ahol a Lőrincz  név 
és a S zabó  Tünde f i a  hallatán mindenkiben kettős érzés 
fogalmazódott meg.

Bebizonyítani mindenkinek, hogy a saját utamat járva, 
a magam tudásával és tapasztalataim birtokában szeretnék 
fejlődni és előbbrejutni a világban, s nem a szülői háttértől 
indíttatva elvitorlázni valahová...
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Az élet úgy hozta, hogy Krisztinával az egyetem végén 
Összeházasodtunk. Eképpen, miután nekem mennem kel
lett, Krisztina is velem tartott a vándorlásban. Talán neki 
sem volt könnyű, mint feleségnek, de előttünk már a Mo- 
hay és az Álmosdi házaspár is végigjárta az utat, Sajnos 
annak ellenére, hogy elhatároztuk: nem megyünk egy
szerre ugyanahhoz a mesterhez, ez a rendszer és az együtt 
vándorlás miatt csak Budapesten valósulhatott meg; vidé
ken nem volt rá lehetőségünk.

A családi körülmények, munka és egyebek úgy hoz
ták, hogy itthon töltöttük, édesapám mellett az első sze
mesztert. Számomra nagyon fontos volt, hogy Makovecz 
Imre mellett tanulhassak, ami nem egyszerű, s talán csak 
érett fejjel, az utolsó félévekben szabadna hozzá jelent- 
kezni. Azt hiszem, a lehetőség, hogy ott lehettem, több, 
mint amit ma egy fiatal építész kívánhat magának.

Sáros Laci barátsága, pártfogása és állandó tanítása, 
amivel mindig szellemileg próbálja az embert fejleszteni, 
sokat jelentett mindenkinek, Laci és Tika ügyéinek a „gye
rekekkel” az irodában, mint egy nagy család, Azt hiszem, 
hogy ha valaki a „makonás” körön kívül szeretne mestert 
megismerni, a Villányi úti irodába kell ellátogatnia. Laci 
különc természete és saját építészeti hitvallása fontos része 
az „ágasfás” építészet másik oldalának.

Deák Laci és Blazsek Gyöngyvér nyitottsága és szere- 
tete, egészséges életszemlélete az építészeten kívül meg
nyitott előttünk más területeket is. Nem felejtem el a pezs

gőzések eleganciáját, s hogy Laci mindig talált az ünnep
lésre okot. Szolnokon megtapasztaltuk, milyen előnyök
kel és hátrányokkal jár, ha egy építész-belsőépítész há
zaspár két, egymás melletti lakásban lakik és dolgozik. 
Jó l emlékszem, ahogy Laci „átlépett” az irodánk erkélyére 
a szomszédból, a szívbajt hozva ránk.

Az a lehetőség, hogy egy fiatal ember, tele tudásszomj
jal, olyan, szakmailag elismert mesterek mellett tölthet el 
tanulóéveket, akik átadják mindazt a tudást, amit ők hosz- 
szú évek alatt szereztek, olyan előny, amit kihagyni örök 
veszteség. Ám mindazt a tudást birtokolva, amit tőlük kap
tunk, meg kell szabadulnunk mestereinktől, és saját szelle
mi fejlődésünket kell formálnunk tovább.

Végezetül köszönet a mestereknek és az Egyesülés
nek, hogy végigjárhattuk ezt az iskolát, amelynek jelentő
ségét mi, fiatalok talán nem is érezzük át igazán. Örömmel 
tölt el minden emlék a Vándoriskoláról, s akik megismer
tek, talán megértik, miért olyan fontos számomra mindez,

Szemben, fene Leányfalu, Szász-ház, Makovecz Imre terve; 
Szemben, lent: Mártély, nyaraló, Makovecz Imre terve 

(kiv, lerv, művezetés); 
Fent, balra: Fonyód, Weíss-háZ; 

Fent, jobbra: Kaposvár, De Sorgo-ház (diplomamunka);
Lent, balra: Hernye, ravatalozó; 

Lent, jobbra: Fonyód, Tannrath-ház
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SZÉCSI ZSOLT
Diplomák: Ybl Miklós Műszaki Főiskola, 1990 

BME, 1993 
Munkahelyek: Vándoriskola, 1995-98 

Lakóterv RT., 1996-99
Állami Műemlékhelyreáílítási és Restaurálási 

Központ, 1999-
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Túloldalt, első hasáb: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem könyvtárának átalakítási és bővítést terve, 1999.
Túloldalt, második hasáb, és ezen az oldalon: Óbuda, műemléképület felújítása és bővítése családi házzá; diplomamunka, 1997-98

15


