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SZERVES ÉPÍTÉSZETI TÁBOR 
SÁROSPATAKON

A nyolcvanas években jónéhány műegyetemi hallgató úgy 
döntött, hogy az egyetemen hallottak mellett alternatívát 
keres, mert az oktatott tárgyak önmagukban nem elegen-
dőek a szakma megismeréséhez. Segítségért fordultak 
Makovecz Imréhez, aki felismerte, hogy a diákok nak mire 
van szükségük: építésre. A maguk ötletei közül legjobbnak 
tartott tervet megépíteni a két kezükkel, hogy megismer-
jék az építőanyagok tulajdonságait, „hogy ne vág ják egymás 
lábába a baltát”, hogy végigéljék az építés drámáját.

A visegrádi táborok azóta legendává lettek, s az akkori 
fiatalok közül sokan elismert építészekké váltak. A táborok 
megszűntével űr keletkezett, és sokan próbálkoztak szelle-
miségének újraélesztésével. A régiek közül néhányan ki ve-
szik a részüket az egyetemi oktatásból is, szerves építésze ti 
kurzusokat tartanak. Amikor 2007-ben a hallgatók felvetet-
ték az építőtábor igényét, vállalták, hogy megszerzik azt a 
többlettapasztalatot, amit csak az önálló építés küzdelme 
adhat. Idén már beszélhetünk hagyományról, hiszen máso-

Ságodi Barna, muzsikus: Van, amit tankönyvből nem lehet 
megtanulni. Van, amit csak Laci bácsi tud megmutatni. 
Aki egy hétig építész volt, az örökre kicsit építész marad.

Máté Albert: Építeni sokféleképpen lehet. Keservvel, stresz-
szelve; zsugorian és profitéhesen; de jó kedvvel, lendüle-
tesen, fiatalosan is. És építeni csak így érdemes, mind 
épületet, mind közösséget. Sárospatakon, szerves táborban, 
Fecskevárat.

Szödényi Katinka: Milyen volt a tábor? Szerintem fantasz-
tikus. Napközben sokat dolgoztunk, és esténként mindig 
összegyűlt a csapat, hogy a nap fáradalmait egy kis játékkal, 
borral és bulival feledtessük. Így a napok folyamán sok új 
barátra leltem és keveset aludtam… De az eredményt 
látva megérte a munka, új eszközökkel és munkamódsze-
rekkel is megismerkedtem. Megtanultam, hogy kétszer is 
át kell gondolni, milyen vonalat húzzak a papírra.

Németh Péter: Megtanulhattam néhány nagyon fontos 
dolgot: az ásó valójában támaszkodásra a legalkalmasabb, 
az éjszakai mulatásnak a reggel tíz órás munkakezdés a 
vége, a röplabdán nyert sör íze messze felülmúlja bármely 
másikét, kivitelezés során nincs pótleadás…

Somlai Anikó: Nekem a tábor leginkább az elfogadásról 
szólt. Három dolgot emelnék ki: nem egyszerű elfogadni, 
hogy ami papíron működik, azt kivitelezni nem olyan 

egy szerű – elég a nem épp betervezett, több napos ásásra 
vagy az eltört fúrófejekre gondolni. Az is furcsa, hogy a 
papír és az ásó közti szakadék emberileg nem is olyan 
óriási: jó ízelítő volt ez, hogy meglepő gyorsasággal tudunk 
trógerosodni – ha úgy hozza az élet. Végül rá kellett jön-
nöm, hogy tizenegy nap huszonnégy emberrel reggeltől 
estig ijesztően hangzik, de amint ezt a gondolatot – és 
persze maga körül a többieket – megszokja az ember, rájön, 
hogy milyen kár lett volna mindezt kihagyni. 

Táncsics Judit: Az idei nyár utolsó tíz napja valami külön-
legeset tartogatott lelkes csapatunk számára. Ástunk, ka-
páltunk, fúrtunk-faragtunk, fűrészeltünk, vesszőt fontunk, 
kalapáltunk, néha pedig a lapátot támasztottuk. S hogy 
mindezek mivé adódtak össze, azt egészen a végeredmény 
megpillantásáig magunk is alig mertük elhinni. A papírból 
és a tervből ugyanis építményt kerekítettünk. Előbb csak 
gödröt, lehántolt rönköket, bebeto nozott oszlopokat és 
fűzzel font alagutat, de végül mégis eljutottunk a Fecske
várhoz, ami legfontosabb kritikusainktól is megkapta az 
elismerést: „Anyunak megmondom, hogy én csak ide akarok 
járni játszani.” Ebben a tíz napban hu szonöt fős csapatunk 
épített, de nem csak játszóteret, hanem barátságokat, jó 
hangulatot, s ami a legfontosabb: közösséget. 

Nikházy Tímea: Nagy dolog beverni egy szöget? Ha elgör-
bül, kihúzni… Aztán újra beverni és újra kihúzni. És ezt, 
ha kell, addig ismételni, amíg csak szög van a dobozban, 

dik éve vívják ki a BME hallgatói a sárospatakiak tisztele-
tét és támogatását a következő évi munkához, immár 
beszélhetünk Sárospataki táborokról.

A legfontosabb dolgok nem változtak Visegrád óta: 
szavazással, a diákok saját terveik közül maguk közül vá-
lasztják ki, hogy melyiket fogják megépíteni – idén Kiss 
Marianna Fecskevár nevű játszótéri épületét –; a kemény 
munka mellett esténként mulatoznak, és az utolsó kala-
pácsütéskor megállapíthatják, mennyivel kerültek köze-
lebb önmaguk megismeréséhez, a szakma valóságához, a 
közös munka kulcsához. A sárospataki szerves építészeti 
tábor jelenleg az egyetlen olyan lehetőség a műegyetemi 
hallgatók számára, ahol a tervezéstől az átadásig végigélhe-
tik egy alkotás megvalósulását. Erről írtak kérésünkre 
néhány sort a Fecskevárat megépítő diákok.

Csontos Gyula

Kiss Marianna: Ez a tizenegy nap komoly lecke volt. Meg-
ismertük egymás szokásait, életfelfogását, hozzáállását, 
erősségeit, gyengeségeit, jobban megismertük magunkat, 
a saját képességeinket és korlátainkat. Megtanultunk csa-
patban dolgozni, elfogadni egymást és kezelni az adódó 
konfliktusokat. Megtapasztaltuk az anyagok tulajdonsá-
gait és az eszközök használatának nehézségeit. Közelebb 
jutottunk a valósághoz. 

Urbán Boglárka: Tíz nap tanulás emberekről, munkáról, 
adni tudásról, türelemről, befogadásról és vendégszeretet-
ről. Arról, hogy adni tényleg jobb, mint kapni, és az alko-
tás folyamatáról. Olyan élményeket adott ez a tábor, 
amilyenekben soha máskor és máshol nem lehetett volna 
részem. Megmutatta, hogy egy közösség hite és akarata 
tényleg szebbé teheti a világot. 

Tóth Zsuzsa: Huszonöt ember, huszonöt különböző karak-
ter, egy feladat, egy tervező, megszámlálhatatlan konfliktus, 
ugyanannyi kompromisszum, megegyezés, néhány meg-
oldandó részlet, rájuk kétszer annyi megoldás; tíz nap, tíz 
éjszaka, sok sör, még több bor, számtalan, éjszakába nyú-
ló bangparty; beszélgetés, szalonnasütés, bográcsban ké-
szített pattogatott kukorica, de a legjobb az a rengeteg 
élmény, amit máshol nem kaptam volna meg.
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de nem feladni. Ha végképp nem megy egyedül, nem 
szégyellni segítséget kérni. Együtt dolgozni, és a végén 
együtt ünnepelni… Szerintem nagy dolog volt!

Török Töhötöm Károly: Mit jelentett számomra a tábor? 
Megtalálni a közös hangot másokkal és együtt építeni. 
Megismerni korlátainkat és rájönni, hogy minden vonal-
nak jelentősége van. A rajzasztalon túllépve számos olyan 
szituációval találkozhattunk, melyek nem mindennapjaink 
szerves részei. Rájönni, hogy valóban haszna van a tanu-
lásnak; s szerencsések vagyunk, hogy ott lehettünk!

Csaba Edit Zita: Jó volt közösen alkotni valamit, együtt 
fáradozni, közben sokat nevetni, valamint sokat bosszan-
kodni, ha valami nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük 
volna, és utána nagyon jó volt együtt örülni az eredmény-
nek. A legjobb mindenképpen az a pillanat volt, amikor 
az ovisok átvették a játszóteret, és láthattuk, hogy amin 
egész héten dolgoztunk, az tényleg jó, tényleg nagy örömöt 
szerez a gyerekeknek.

Zsigmond Ármin: Amikor megérkeztünk, azt se tudtuk, 
hogy fogjuk elkezdeni az építkezést. A helyiek nagyon ked-
vesen fogad tak minket. Az építés közben szinkronba kel lett 
hozni a terv fizikai megvalósítását azzal, hogy jól érezzük 
magunkat munka közben. Komoly feladatnak minősült, 
hogy a felmerülő problémákat közösen, de konfliktusmen-
tesen oldjuk meg. Az építés eredménye éppen ezért két-
szintű: magunkhoz képest is jó építmény született, miköz-
ben egymással megismerkedtünk és régebbi haverokkal 
együtt dolgozhattunk.

Lipusz Tibor: Nem csak a cél fontos, hanem az is, hogy 
kikkel valósítjuk meg. És lehetünk különbözőek, egyvala-

mi közös bennünk: az alkotás vágya, csak elő kell hívnunk. 
S ez akkor a legszebb, ha együtt tesszük.

Szekeres Ágnes: Igaz, amit a többiek írtak a fantasztikus 
társaságról meg tanulásról és játékokról. Leírom, amiről 
eddig nem esett szó: a tízperces séták a helyszínre baktatva-
beszélgetve, közös kiskutyánk, Májló, a nagykutyánk, a 
hétkor  harangozás, a paradicsomos fogadás, a majomhin-
ta és a Bandi, a polgárőrség ebédei, a retróbuli, a mentatea, 
a hídparti meg a finom sütik, a röpizéskor vízbeesett lab-
dák, a naplemente a kis parasztházak fölött (többször se-
rény munkában ért minket), a vár a Bodrog túlpartján, 
ahová végül nem mentünk el. Talán jövőre. 

Kovácsik Levente: Egy elment építeni. Egy elaludt. Három 
dobozolt. A többi röpizett. És volt, aki mind megette.

Bagi Borbála: Öt óra:… Már csak néhány perc. Már jön-
nek a gyerekek, és még mindig nincs kész! Mindenki lá-
zasan dolgozik. Kézről kézre jár a fa, a szerszám. Utolsó 
simítások. És KÉSZ! Kimerülten leülünk a padra és 
csendben nézzük, ahogy a kicsik ellepik a várat. Fantasz-
tikus érzés… leírhatatlan… Majomhinta:  Állsz a magas-
ban, kezedben a kötél. Csak annyi a dolgod, hogy elrugasz-
kodj. Csak annyi, de mégsem tudod megtenni. Körülöt-
ted vacogó, várakozó emberek. Na jó! Becsukod a szemed 
és már zuhansz is a semmibe, miközben hallod a saját si-
kolyodat. Következő kép: csurom vizes vagy… Borkóstolás: 

…lassan mélyeket lélegzel, és érzed, hogy árad szét benned 
a birsalmaillat…

Faragó Melinda: A tábor megmutatta, hogy egyáltalán nem 
a fejben dől el minden. A két kezünkkel végzett munka 
nélkül nem készülhetett volna el az építmény. Sok verejték 

a döntések, a meleg, a kemény munka miatt; néha küz-
delemnek tűnt az építés. Aztán, amikor a fergeteges utol-
só hajtással befejeztük az épületet, az örömtől kicsit kábul-
tan, mosolyogva néztük a gyerekeket, ahogy fel s le rohan-
gáltak a Fecskeváron.

Mester Tamás: Óriási élmény volt az idei szerves tábor, mind 
szakmai, mind emberi szempontból. Ez volt az első alka-
lom az életemben, amikor láttam egy tervet gyönyörűen 
megrajzolva, kitalálva majdnem minden részletében és 
utána láthattam, ahogy felépül, sőt részese voltam annak. 
Hihetetlenül jó megtapasztalni, ahogy egy papírra vetett 
ábra kilép a képzelet világából és lépésről lépésre valósággá 
válik. Persze nemcsak erről volt szó. Olyan embereket is-
merhettem meg, akiket és ahogyan az egyetemi sürgés-
forgás mindennapjaiban esélyem sem lett volna. Helyszű-
ke miatt csak rövid kikacsintást küldök a tábor résztvevő-
inek: fengshui. Csak mert voltak tipikus renegátok.

Horváth Domonkos: Elkészítettük a terveket, aztán kiválasz-
tottuk a Mariannét, elutaztunk Sárospatakra, megépítettük 
a játszóteret és a gyerekek használják. Ilyen egyszerű, annak 
ellenére, hogy hatalmas segítséget kaptunk öt különböző 
helyi közösségtől. Jó volt nekik is, nekünk meg még jobb; 
vagy fordítva. Boldogan vettem részt a Fecskevár létreho-
zásában.

Csúsz István: Leírhatatlan élmény… éljétek át ti is! Ha sze-
retnétek valamit kívánni, dobjatok egy fűszálat a sárospa-
taki hídról a Bodrogba és közben énekeljétek: Vízre száll 
a szalmaszál / a szalma vízre száll / vízre száll a szalma / a 
szalma vízre száll… Buta kis vers, de nekünk segített.

Zoletnik Zsófia, la vie un rose: Összerakós játék, puzzle, 
avagy egy jobbfajta meglepetés, játszótér a patakiaknak és 
sok-sok tapasztalat, tanulság és élmény nekünk. Nekem 
személy szerint a főépület ácsszerkezetén való agyalás volt 
a legkedvesebb logikai játék, amely bebizonyította, hogy 
józan paraszti ésszel és az építészet iránti lelkesedéssel szá-
mos akadály legyőzhető. A fő tapasztalat mégis az, hogy 
ha az idő szorít és a szükség az úr, akkor remek (mekk)
mes terekké tudunk válni.

Csontos Gyula: Az építőanyag és a muzsika, a kétkezi mun-
ka és a tánc, a munkatárs és a barát, az idő szűkössége és 
a közös akarat közti szoros összefüggés vált mindenki szá-
mára világossá. S ezen tanulságok egész életünket végigkí-
sérő tapasztalattá érlelődnek bennünk.

Engloner Gyöngyvér: A Fecskevár… annyi emlék helye, ami 
mindenkinek mást juttat eszébe. A gyerekeknek, akiknek 
épült, a felhőtlen játéké. Nekünk, akik építettük, rengeteg 
történetet mesél. Minden szögről, rönkről, fűzágról eszünk-
be fog jutni valami. Sokat tanultunk itt, sokat nevettünk 
és néha akadtak nehézségeink is, de közösen létrehoztunk 
valamit. És nem csak mi huszonöten. Egy sokkal nagyobb 
közösség tagjai lehettünk, akik szívesen láttak minket, 
napról-napra követték a kis építmény születését és akiknek 
sikerült örömet okoznunk.

Az építőtáborban derekasan helytállt még: Vági Bence

Akik nélkül az építőtábor nem valósulhatott volna meg: Turi 
Attila, építészmesterünk; Hörcsik Erika, a Kiwanis Klub 
elnöke; Szabó András, területi képviselő; Klíma János, 
városgazdálkodás; Telenkó Miklós, görög katolikus atya; 
Laci bácsi, kosárfonómester.



12 13

de nem feladni. Ha végképp nem megy egyedül, nem 
szégyellni segítséget kérni. Együtt dolgozni, és a végén 
együtt ünnepelni… Szerintem nagy dolog volt!

Török Töhötöm Károly: Mit jelentett számomra a tábor? 
Megtalálni a közös hangot másokkal és együtt építeni. 
Megismerni korlátainkat és rájönni, hogy minden vonal-
nak jelentősége van. A rajzasztalon túllépve számos olyan 
szituációval találkozhattunk, melyek nem mindennapjaink 
szerves részei. Rájönni, hogy valóban haszna van a tanu-
lásnak; s szerencsések vagyunk, hogy ott lehettünk!

Csaba Edit Zita: Jó volt közösen alkotni valamit, együtt 
fáradozni, közben sokat nevetni, valamint sokat bosszan-
kodni, ha valami nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük 
volna, és utána nagyon jó volt együtt örülni az eredmény-
nek. A legjobb mindenképpen az a pillanat volt, amikor 
az ovisok átvették a játszóteret, és láthattuk, hogy amin 
egész héten dolgoztunk, az tényleg jó, tényleg nagy örömöt 
szerez a gyerekeknek.

Zsigmond Ármin: Amikor megérkeztünk, azt se tudtuk, 
hogy fogjuk elkezdeni az építkezést. A helyiek nagyon ked-
vesen fogad tak minket. Az építés közben szinkronba kel lett 
hozni a terv fizikai megvalósítását azzal, hogy jól érezzük 
magunkat munka közben. Komoly feladatnak minősült, 
hogy a felmerülő problémákat közösen, de konfliktusmen-
tesen oldjuk meg. Az építés eredménye éppen ezért két-
szintű: magunkhoz képest is jó építmény született, miköz-
ben egymással megismerkedtünk és régebbi haverokkal 
együtt dolgozhattunk.

Lipusz Tibor: Nem csak a cél fontos, hanem az is, hogy 
kikkel valósítjuk meg. És lehetünk különbözőek, egyvala-

mi közös bennünk: az alkotás vágya, csak elő kell hívnunk. 
S ez akkor a legszebb, ha együtt tesszük.

Szekeres Ágnes: Igaz, amit a többiek írtak a fantasztikus 
társaságról meg tanulásról és játékokról. Leírom, amiről 
eddig nem esett szó: a tízperces séták a helyszínre baktatva-
beszélgetve, közös kiskutyánk, Májló, a nagykutyánk, a 
hétkor  harangozás, a paradicsomos fogadás, a majomhin-
ta és a Bandi, a polgárőrség ebédei, a retróbuli, a mentatea, 
a hídparti meg a finom sütik, a röpizéskor vízbeesett lab-
dák, a naplemente a kis parasztházak fölött (többször se-
rény munkában ért minket), a vár a Bodrog túlpartján, 
ahová végül nem mentünk el. Talán jövőre. 

Kovácsik Levente: Egy elment építeni. Egy elaludt. Három 
dobozolt. A többi röpizett. És volt, aki mind megette.

Bagi Borbála: Öt óra:… Már csak néhány perc. Már jön-
nek a gyerekek, és még mindig nincs kész! Mindenki lá-
zasan dolgozik. Kézről kézre jár a fa, a szerszám. Utolsó 
simítások. És KÉSZ! Kimerülten leülünk a padra és 
csendben nézzük, ahogy a kicsik ellepik a várat. Fantasz-
tikus érzés… leírhatatlan… Majomhinta:  Állsz a magas-
ban, kezedben a kötél. Csak annyi a dolgod, hogy elrugasz-
kodj. Csak annyi, de mégsem tudod megtenni. Körülöt-
ted vacogó, várakozó emberek. Na jó! Becsukod a szemed 
és már zuhansz is a semmibe, miközben hallod a saját si-
kolyodat. Következő kép: csurom vizes vagy… Borkóstolás: 

…lassan mélyeket lélegzel, és érzed, hogy árad szét benned 
a birsalmaillat…

Faragó Melinda: A tábor megmutatta, hogy egyáltalán nem 
a fejben dől el minden. A két kezünkkel végzett munka 
nélkül nem készülhetett volna el az építmény. Sok verejték 

a döntések, a meleg, a kemény munka miatt; néha küz-
delemnek tűnt az építés. Aztán, amikor a fergeteges utol-
só hajtással befejeztük az épületet, az örömtől kicsit kábul-
tan, mosolyogva néztük a gyerekeket, ahogy fel s le rohan-
gáltak a Fecskeváron.

Mester Tamás: Óriási élmény volt az idei szerves tábor, mind 
szakmai, mind emberi szempontból. Ez volt az első alka-
lom az életemben, amikor láttam egy tervet gyönyörűen 
megrajzolva, kitalálva majdnem minden részletében és 
utána láthattam, ahogy felépül, sőt részese voltam annak. 
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ábra kilép a képzelet világából és lépésről lépésre valósággá 
válik. Persze nemcsak erről volt szó. Olyan embereket is-
merhettem meg, akiket és ahogyan az egyetemi sürgés-
forgás mindennapjaiban esélyem sem lett volna. Helyszű-
ke miatt csak rövid kikacsintást küldök a tábor résztvevő-
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