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vándordiploma

barabÁssy alice

1974 • Nagyvárad, diploma 1999, Ko-
lozsvári Ioan Andreescu Művészeti 
Akadémia, design szak

vándorállomások és mesterek
2003–2004 • KÖR Építész Stúdió Kft. 

Ertsey Attila, Krizsán András
2004 • DÉVÉNYI és Társa Építésziroda 

Kft. Dévényi Sándor, Halas Iván
2004–2005 • KVADRUM Kft. Zsigmond 

László, Zsigmond Ágnes
2005 • TRISKELL Kft. Csernyus Lőrinc
2005–2006 • AXIS Építésziroda Kft. 

Salamin Ferenc, Erhardt Gábor
2006 MAKONA • Tervező Kft. Makovecz 

Imre
 
Vándorlásomat egy számomra na-
gyon fontos, Makovecz Imrének tett 
ígérettel kezdtem, miszerint vándorlá-
som végeztével hazaköltözöm Nagy-
váradra. Én viszont tovább mentem.

Ennek bizonyítéka a vándordiplo-
mám, saját családi házunk Backama-
darason, Marosvásárhelytől 18 km-re, 
a Nyárád mentén.

Vándorlásom során nem adatott 
meg, hogy egy félévet töltsek Szűcs 
Bandinál, ezért a diplomamunkámhoz 
választottam mesteremnek. Szívesen 
el is vállalta.

Vándorállomásaim során megtanul-
tam, hogy a faluképet mindenáron 
meg kell menteni, és ha egyik-másik, 
elvárosiasodott falusi ember el is uta-
sítja ezt, egy falura költözött városi 
építésznek kötelessége és felelőssége 
is figyelembe venni. 

Ebből kiindulva mikor kiderült, hogy 
a bővíteni szándékozott vályogházunk 
menthetetlenül bontásra van ítélve, 
egyértelmű volt, hogy visszaépítjük 
eredeti formájában, az eredeti anya-
gokból. A ház képe nem minden rész-
letében olyan, mint amilyen az erede-
ti volt, viszont következetesen ragasz-

kodtunk a helyi jelleg és az utcakép 
megőrzéséhez.

A tervezésnél nehezebb feladat volt 
maga az építés, mert amíg Magyaror-
szágon viszonylag elterjedt a vályog-
építés, addig a keleti határokon túl 
csak az ilyen házak bontásán dolgoz-
nak. Amíg sikerült a környéken meg-
találni a vályogépítéshez értő szakem-

bereket, addig Török Ádám vándor-
építész kollégám házépítő kalákát 
szer vezett 2008 nyarán, melyen több 
vándoriskolás is részt vett: Varjasy Ani-
kó, Kováts Ábel, Tóthfalusi Gábor és 
mások, akik csak lélekben voltak jelen. 

Most még egyszer meg köszönöm 
a szakmai, és nem utolsósorban lelki 
segítséget, amit tőlük kaptunk.

Itt és a szemközti oldalon: Backamadaras saját családi ház; 
homlokzat, alaprajz, metszet, vázlatok, valamint az épülő és a kész ház részletei 
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22 23

terdik bÁliNt

Vándornak jöttem: mestert keresni, 
szakmát tanulni. 
Kőszeghy Attila értelmiséginek mon-
dott, Sáros Laci szerint menthetetle-
nül építész leszek, Tészta szemlélődés 
helyett cselekvésre biztatott, Sala 
több meg érzést, kevesebb intel lek-
tuali tást javasolt, Imre bácsi pedig 
jóra való, egészséges em bert látott 
bennem. Utaztam, építkeztem, meg-
nősültem. És a java csak most jön…

papp dávid béla

1981 Budapest
2001 Kölcsey Ferenc Gimnázium, Bu-

dapest
2005 Ybl Miklós Főiskola, Budapest
2004– Vándoriskola, mesterek:
• Axis Építésziroda; Salamin Ferenc 

2004 szeptember – 2005 március
• Hadas Műterem; Rudolf Mihály DLA 

2005 március – 2006 március
• SÁROS és Társa. Építésziroda; Sáros 

László DLA 2006 március – 2006 
október

• BauSystem Kf t.; Vágány István 2006 
október – 2007 március

• Dévényi és Tsa. Épí tésziroda; Dévényi 
Sándor 2007 március – 2007 decem-
ber

2005– PTE, Pollack Mihály Főiskola, 
Pécs

2008– London, John Robertson 
Architects

Diplomamunka:
Balla László háza, Miskolctapolca, Kiss 

József utca 55. Felügyelő mester: 
Rudolf Mihály DLA

2004 telén Balla László a Hadas Műte-
rem vezetőjét Rudolf Mihályt kereste 
meg családi házának tervezésével 
kapcsolatban. A tervezés kezdete a 
telek kis mérete miatt egy évvel elhú-
zódott, de a méret végül változatlan 
maradt. 2005 telén mikor a tervezés 
elkezdődött Rudolf Mihály tudván, 
hogy szükségem volna vándormunká-
ra, felkínálta a lehetőséget, hogy meg-
tervezzem a kis családi házat . Nagy 
izgalommal láttam neki a feladatnak 
olyannyira, hogy már a megrendelő-
vel való első találkozás előtt voltak 
vázlataim. Az első találkozáskor azon-
ban kiderült , hogy a megrendelő el-
képzelése nagyon szimpatikus, mond-
hatni optimális, ugyanis az egyetlen 
kikötése a házzal kapcsolatban az volt, 
hogy „legyen olyan Kós Károlyos”.

Azt hiszem ennél jobb vándordiplo-
ma-feladatot nem is kaphattam volna. 
A telek Miskolctapolcán a Kiss József 
utca végén terül el, közvetlenül egy kis 
vízmosás mellett .

Szomszédja három oldalról az érin-
tetlen természet. A telek utcavégi hely-
zete, illetve a tájolás miatt a ház helye 
egyértelműen a telek északi sarka lett, 
főhomlokzattal merőlegesen az utcá-
ra, messziről látszik az utca végén.

A megrendelő egyelőre elégedett a 
végeredménnyel, és hát bevallom én 
is, a ház pedig engedélyezési tervből 
épül, szépül.

Miskolctapolca, Balla-ház

Tahitótfalu, családi ház
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