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sárospataki Mûvelõdés Házát, érdekeltek Makovecz Imre
munkái. A Vándoriskola lehetõséget nyújtott arra, hogy részese

lehessek a mestermûvek megvalósításának. Ezt a lehetõséget
nem hagyhattam ki, jelentkeztem hát az irodájába tanoncnak.

1999 tavasza már a Makonában köszöntött rám. Az elsõ
munkám a csengeri görögkatolikus templom tervének elké-
szítése volt. Az épület végigkísért a Makonában töltött éven,
engedélyezési, kiviteli tervek, s végül a mûvezetések. Ez
volt az elsõ, önállóan végigrajzolt és megépült épületem. A
tervek természetesen a mester útmutatásai alapján, és fel-
ügyeletével készültek. Biztonságérzetet nyújtott a tudat, hogy
nagy gyakorlattal rendelkezõ építészek között vagyok. Külö-

nösen sok segítséget kaptam Várlaki Erzsébettõl és Ge-
rencsér Judittól.

Imre bácsitól kaptam a diplomamunkámat, egy
gyógyszertár tervezését Tiszasülybe. Azóta is fülem-
ben cseng a mester dörgedelme a harmadik tervvál-
tozat bemutatásakor: Ez nagyon „makoveczes”, csi-
nálj mást, olyat, amilyen te vagy! A tanítványnak
alaposan meg kell ismernie, majd túl kell jutnia mes-

terén, hogy megtalálhassa saját arcát. Ha nem tud to-
vább lépni, egész életén keresztül csak másolatokat

fog készíteni. Dr. Mester Lajos tiszasülyi gyógy-
szertára terveinek elkészítése után fia, Balázs is
jelezte, hogy szeretne egy új patikát építeni.
Az õ házukat is én tervezhettem meg, a mester
szárnyai alatt. A tervezésen túl élmény volt
részt venni elõadásain, mûvezetésein, tárgya-
lásain. A Kecske utca 25. hangulata, a ház belsõ
élete, az itt dolgozó emberek közössége jó
emlékekkel ajándékozott meg.

A mozgalmas és tanulságos év után a nya-
rat Kecskeméten, Farkas Gábor irodájában
töltöttem. A séták az árnyas fasorral övezett
utcákon remek kikapcsolódást, és új élmé-
nyeket kínáltak. Számtalanszor bukkant elém
egy-egy ismerõs formavilágú épület, mely a
mesterem keze nyomát viselte. A jellegzetes,
mások által is alkalmazott kerámiadíszítés,
aminek Farkas Gábor igazi mestere, Kecske-
mét kultúrájában gyökerezik. Az iroda jó han-
gulatú, barátságos, nyugodt hely volt. Családi
házak vázlat- és engedélyezési tervein dol-
goztam A gyorsan elkészülõ, mutatós rajzok
és a fegyelmezett, aprólékosan kidolgozott
tervek egyaránt jellemzõek az irodára. Gábor
egy mûvezetés kapcsán több épülõ vagy már
átadott, Kecskemét környéki házát meg-
mutatta, s részese lehettem néhány, megren-
delõkkel és kivitelezõkkel folytatott tárgyalásá-
nak is. Épülõ diplomatervem miatt kevés

idõm jutott az elmélyülésre, de megpróbál-
tam eltanulni a mestertõl, amit lehet.
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Eltelt 3 év, életem egy újabb korszaka lezárult. Kiálltam a
próbát; bizonyítékul egy épület szolgál, melyet Mesterem
útmutatásaival, de önállóan terveztem. A ház otthont ad egy
családnak, s egyben a falu betegeinek is támaszt nyújt, mint
gyógyszertár. A vándorlás véget ért.

Nem is volt olyan rég, mikor útnak indultam. Élt bennem
egy kép, ahogy a mester segédeivel, tanítványaival körül-
véve dolgozik. Épülnek a házak és „épülnek” az emberek.
Úgy képzeltem, ezt csak így lehet megtanulni. El kell lesni
a mestertõl a fogásokat…

Jó szerencsém összehozott Sáros Lászlóval. A Sáros
és Társa építészirodában eltöltött év sok olyan élménnyel
és tapasztalattal ajándékozott meg, mely késõbb útmu-
tatásként szolgált az egyetemen is. Megtanultam, hogy
milyen súlyuk van a vonalaknak. Megtapasztaltam az
alázatot mellyel az építésznek a feladathoz, a meg-
rendelõ igényeihez és az adott környezethez kell viszo-
nyulnia. Példamutatást kaptam alaposságból, igényesség-
bõl, emberségbõl és tartásból, az adott szó erejébõl, és
még sok másból. Sáros László volt az elsõ mesterem.
Hálával tartozom neki. A mester és felesége, Tenkács
Márta jóvoltából alkalmam volt megismerkedni a Kós
Károly Egyesüléssel, és a Vándoriskolával. Rendsze-
resen dolgoztak vándorépítészek az irodában, így
lehetõségem nyílt megismerni Kuli Lacit, Pintér
Balázst, Lõrincz Ferit és a feleségét L. Balogh Krisz-
tinát, Kurucz Szabolcsot, Kertész Attilát és Gulybán
Edét. Élmény volt részt venni az Egyesülés konfe-
renciáin, s személyesen is megismerkedni országos
hírû építészekkel, mesterekkel.

Az egyetem vége felé, diplomázáshoz köze-
ledve öten meghívtuk Ekler Dezsõt, legyen a kom-
plex terv elkészítésében konzulensünk. Sok tanul-
sággal jártak a vele folytatott beszélgetések, a tervek
jól sikerültek. Felkértem; legyen a diplomamun-
kám elkészítésében is segítségemre. Kitaláltunk
egy feladatot, elkezdtem dolgozni, s közben ’98
szeptembere lett. Egyértelmû volt számomra hogy
jelentkezzek vándoriskolásnak. Felvettek. Másnap
már az Ekler Építész Kft.-ben húztam a vonalakat.
Nagyobb léptékû feladatokba tudtam bekapcso-
lódni Kövér István és Kovács Gábor, volt vándor-
építész mellett. Nagy hatással volt rám Dezsõ racio-
nalizmusa, ugyanakkor a házaiba beoltott érzelem
és gondolat egymásra hatása. Mindenre kiterjedõ
figyelme, feszes, dinamikus jelleme alapvetõen
meghatározta az iroda hangulatát. A félév gyorsan
eltelt, közben megszereztem a diplomámat is.
Tizenéves korom óta, amikor megismertem a
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Novemberben Pécsett kezdtem dolgozni. Dévényi Sán-
dor minden háza egy megvalósult történet. Ezt akartam
megtanulni, ha egyáltalán lehet. Élményszámba mentek a
mûvezetések. Jó volt együtt dolgozni a fiatalokkal, Baranyai
Bálinttal és Halas Ivánnal, aki már szintén végigjárta a ván-
dorutat. Az iroda családias hangulata, éjszakába nyúló vörös-
boros beszélgetések, pályázatok, közös ebédek a kiskocs-
mában felejthetetlen emlékek. A tavasz újabb váltást hozott.
Ismét Budapest.

Vándorlásom utolsó állomása a Kör Építész Stúdió. Meste-
reim Krizsán András és Ertsey Attila sok hasznos ismerettel
ajándékoztak meg. András gyakorlatias dinamizmusa és Attila
higgadtsága jól kiegészítik egymást. Az építészeknek a
mesterséges környezetünk alakításán túl a természetre is
egyre inkább oda kell figyelniük, addig, amíg egyáltalán van
mire. A természet nem zsákmányolható ki a végtelenségig.
Rengeteg megújuló energiaforrás létezik, amit ma még alig
hasznosítunk. A felelõsség nem kis mértékben az építészeket
terheli. Az iroda fejlõdik, gyarapszik, egyre nagyobb feladatok
elé néz. A fiatalos, baráti hangulat a hatékony munka záloga.

A Vándoriskolának mindez csak az egyik oldala. Az em-
ber vándorként részese lesz egy közösségnek, amely a szak-

ma elsajátításán túl emberi és szellemi fejlõdéséhez is biztos
hátteret nyújt.  A mesterei védõszárnya alatt kipróbálhatja
magát, megteheti az elsõ lépéseket. Minél többet tapasztal
valaki, annál közelebb jut önmagához és a világhoz. Ezt
segítette elõ az önképzõkör is, melynek keretében neves
hazai és külföldi építészekrõl tartottunk elõadásokat; ha mód
volt rá, vendégül is láttuk ôket. Ilyenkor gyakran éjszakába
nyúltak az összejöveteleink. Pályázatokon mérhettük össze
találékonyságunkat, önálló kurzusokon vizsgáltuk az építé-
szet mélységeit Kampis Miklós, Kálmán István és Makovecz
Imre segítségével. Elévülhetetlen érdemei vannak Salamin
Ferinek, aki nemcsak mint mester, de mint a Vándoriskola
titkára, rengeteget tett, és tesz a vándorokért. Közös kirán-
dulások, táborok alkalmával lehetõségünk nyílt megismerni
egymát. Felejthetetlen pillanatokat töltöttünk együtt Erdõbé-
nyén, Szerencsen, Keszthelyen, Tokajban, Erdélyben, falvai-
ban, és még sok gyönyörû helyen.

Jó volt vándoriskolásnak lenni. Úgy érzem megérte az
áldozatokat. Köszönöm feleségemnek, hogy megértõ és hû
társam volt az úton. A Vándoriskolától megkaptam mindazt,
amit az egyetemtõl nem. Most szomorú a szívem, mint mindig,
ha búcsúzni kell. De ez a búcsú nem igazi búcsú. A vándorút
véget ért, de az élmények mind e közösséghez csatolnak.

Ferencz Attila szerkesztési munkáiból: szemben az egri fedett
sportuszoda tornyának, ezen az oldalon a csengeri görög katolikus

templom oldalhomlokzatának terve (tervezô: Makovecz Imre)
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Ferencz Attila két diplomaterve. Fent és balra: Tiszasüly, Mester Lajos gyógyszertára; lent és jobbra: Tiszapüspöki, Mester Balázs gyógyszertára és lakóháza


