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VÁnDOrDIpLOMa • kováts ábel
Kőszeghy építészet Bt. , Debrecen
Kőszeghy Attila kétszázhúsz éves háza, ahová először ér-
keztem, csodálatos helynek tűnt. Előtte sohasem dolgoz-
tam irodában. Első munkám Kőszeghy hatalmas Segner 
téri épületegyüttesének „auraszínekre” történő színezése 
volt. Aki ismeri a színekről való elképzelését, tudja, hogy 
ez nem volt egyszerű feladat. Mégis, az a hét, ame lyet ezzel 
töltöttem, azt hiszem joggal borzolta a mester ide geit. Egy 
idő után elege lett botladozásomból és hazaküldött.

AXIS építésziroda, Budapest
Megfáradva érkeztem vissza Budapestre, Dobrosi Tamás 
mellé második vándornak. Boldog voltam, hogy a poros 
Debrecen után újra itthon lehetek. Nagyon nehezen indult, 
erőim fogytán voltak. Először Salamin Miklósnak dolgoz-
tam, azután Tusnády Zsoltnak. Ez volt a legnehezebb, a 
zebegényi Koperniczky ház módosításának eng. tervével 
el sem készültem, közben Tusi folyamatosan nevelt, ami 
az ő stílusához tartozik, sokszor igaza is volt, meg tanultam 
is belőle, de akkor elviselhetetlennek éreztem. Aztán Sala-
min Ferenc megkeresett egy Bodrogke resztúrra tervezen-
dő ház tervével. A megrendelő meglehetősen simlis vállal-
kozó volt, mindjárt kellett neki a terv, a megépült ház 
viszont nem is hasonlít arra. Elkezdtem Tokaj-Hegyaljára 
járni. Hegyalja fantasztikus hely. Hely, amilyenről mindig 
álmodtam – pontosabban annak a romja. Az igazi kultúr-
táj, Kazinczy Széphalmának vidéke. Sokkal klasszikusabb, 
mint amilyennek Itáliát vagy Görögországot az ábrázolá-
sok és fényképek alapján képzelem. Az a poussini táj, az 
a világ, amit a XVII–XVIII. század angol palladiánus főurai 
a birtokukon megépíteni szerettek volna. Egy éve Erhardt 
Gáboral vitáztunk az építészet (ki)útjáról. Ő a regionális 
építészetben látta azt, s föl is sorolt olyan építészeket, aki-
ket regionalistának tar tott. Nem értettem egyet vele az 

utóbbiban: ha a regionaliz muson nem provincializmust, 
hanem egy hely igazi mély megértését, és ezáltal az egyete-
messég elérését ért jük, akkor talán Salamin ma az egyetlen 
igazi re gionalista építész. Az is hihetetlen, ahogy a lehető 
legmostohább körülmények között is meg tudja látni az 
értéket, egy iszonyatos posztkádári világban megtalálni 
azokat a mestereket, akik értik és szeretik amit csinálnak. 
El tudja magyarázni az embereknek, hogy mi a fontos, mi 
miért jó, és a végén sokszor még célhoz is ér. Mindezt az 
elbutult igénytelenség Szküllája és a Hegyaljára is egyre 
inkább betörő spekulációs tőke mindent fölzabáló szellem-
telensé gének Kharübdisze közt, fantasztikus flegmával – 
hogy ékes szólásra ragadtassam magam. Salától kaptam két 
diplomatervemet is. Az első, az abaújszántói Burkus-ház 
alacsony költségvetéssel épült. Nagyon lassan készült, nem 
is egészen terv szerint, s a legfontosabb építészeti gondo-
latot hordozó oszlopsor kőburkolata elmaradt. A háztól 
másfél méterre meg maradtak a gyümölcsfák és a szőlő, a 
ház igazán illeszkedik a környezetébe. Másik munkám a 
szegilongi „tájház jellegű borház”. Mint blikkfangos neve 
is mutatja ez egy EU-s pályázat keretében valósult meg 
egy ócska, ötvenes évekbeli pásztorház átalakításával. Egy 
ideig szégyelltem a csalást, utóbb, amikor szembesültem 
vele, hogy a helyiek hogy örülnek (az eredeti bútorokkal 
berendezett) hely nek, és hogy szerepe kezd lenni a faluban, 
megkedveltem. 

Sáros és Társa, Budapest
Sáros László a félévemet nem fogadta el.

Hadas Műterem, Miskolc
2002 őszelőjén találkoztam Balogh Mikivel az 56-os villa-
moson. Meséltem neki, hogy fölvettek a vándoriskolára, 
aminek megörült és azt mondta: „gyere ápámhoz”. Akiről 

szó volt, Rudolf Mihály lett a második igazi mesterem, bár 
úgy kerültem hozzá, hogy építészetéről semmit sem tud-
tam (pedig akkor kapott Ybl-díjat). Munkáit nehezen 
tudnám valamilyen jelzővel illetni, pedig hallatlanul egysé-
ges világról van szó. Azt hiszem, nála is a hagyománynak 
valami mélyebb megértése munkál. A hagyománynak 
már-már Hamvas Béla-i értelmében, amiben ugyan csak 
félig-meddig hiszek, de itt mégis ezt kell állíta nom. Ma-
gával ragadó volt az iroda hangulata a kopott bol tozatok 
alatt, a finom részletek, gyönyörű tervrajzok világa. Itt 
külön kell megemlékeznem Szamosi Endre „irodavezető-
ről”. Ahogy ő rajzol, az maga a műalkotás, azt hiszem 
ilyennek kellene lennie minden tervrajznak. 

Pagony Kert- és Tájtervező Iroda, Budapest
Nagyon vágytam arra, hogy többet tudjak meg a természet-
ről, amely mindig vonzott és amelybe épületeimet mindig 
komponáltam. Az irodában építész kiviteli terveket rajzol-
tam, a növényekhez, a kerthez sajnos nemigen kerültem 
közelebb. Végül el kellett jönnöm idő előtt. 

Makona Építész Kft., Budapest
Régóta szerettem volna Makovecz Imre tanítványa lenni. 
Nagy élmény volt nála dolgozni, látni ahogy rajzol, de nem 
ültünk egy szobában, nem tudtam vele beszélgetni, meg-
ismerni gondolkodását, gesztusait. Emiatt volt kis bizony-
talanság bennem, azt hiszem, a végén részben ez okozta 
vesztemet is. Amint az a föntiekből kiderült, gond volt a 
teljesítőképességemmel. Imre bácsitól több megtisztelő 
feladatot kaptam. Egy álta la tervezett villa tervével viszont 
sehogysem bírtam el. A végén a mester megelégelte és 
elbocsátott. Sokak biztatásá ra egy reggel bementem hozzá, 
és megkérdeztem, nem vonná-e vissza az eltiltásomat. 

„Hülye vagy fiam, azt már rég elfelejtettem” – mondta.

Mérmű Kft., Budapest
Ötödéves(!) vándorként kerültem a Mérműbe. Azt hiszem, 
sose voltam olyan görcsös, mint akkor. Bandiról él egy kép, 
egy mosolygós, kicsit szórakozott borozós, vidékies örök-

ifjúé, ám azt láttam, hogy sokkal összetettebb, néha kiáb-
rándult, kicsit keserű is tud lenni. Néha mérges. Néha túl 
nagy kompromisszumokat vállal. Hosszabb időre volt 
szük ség, amire rájöttem, hogy emögött sosincs rossz érte-
lemben vett kiszámíthatatlanság. Bandi nem spekulatív 
épí tész (mint én). A saját világát adja tovább. Van Bandiban 
valami mesebeli, ahogy ismeri a helyeket, az embereket. 
Fantasztikus volt vele járni a Balaton-felvidéket. Ugyanaz 
az Árkádia-érzés fogott el, mint mikor Salával jártuk a 
Hegyalját (pedig el képzelni is nehéz nagyobb különbséget 
két ember között). 

Sosem gondoltam volna, hogy legönfeledtebb gyermek-
koromat huszonöt éves korom után fogom megélni. 
Hihetetlenül jó társaság jött össze, legtöbben azóta is 
összejárunk, összetartunk. Hatalmas élményt jelentettek 
az elzászi utak, a mádi városrajzoló tábor, a különböző 
kirándulások (Budakalász, Őrség-Graz, Pécs, Erdély), és 
életem meghatározó eseményét jelentették a vándorprog-
ramok. Nagyon sokat tanultam Erhardt Gá bortól, Török 
Ádámtól és szinte mindenkitől. Legtöbbet talán mégis a 
vándorpályázatokon tanultam. Sikerült az elméleti prog-
ramok során megalapozott, közös gondolatokon nyugvó 
együtt munkálkodást megvalósítani. A végeredmény 
messze meghaladta egyéni munkáimét és megközelítette 
az áhított építészeti célt. Dolgoztam Tóth falusi Gáborral 
és Dobrosi Tamással a megnyert és szomorú véget ért 
Hegyalja úti épületegyüttes pályázatán, Terdik Bálinttal a 
budakalászi cserkészházon, Török Ádámmal és Scherer 
Petrával a fára épített ház két változatán. Török Ádámmal 
csináltuk a komáromi beépítés két változatát és a székely 
ház pályázatot, végül vele és Erhardt Gáborral elindultunk 
az Angyalföld városközpont tervpályázaton.

Szemben: Hegyalja úti üzletsor, pályázat, Dobrosi Ta-
mással és Tóthfalusi Gáborral; itt: Angyalföld, városköz-
pont, pályázat Török Ádámmal és Erhardt Gáborral; lent: 
tervünk sziluettje a budai Várból
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