
38 39

Egyetemi tanulmányaim után két év-
vel, 2005-ben felvételiztem a Vándor-
iskolába. Megházasodva, de ház nél-
kül, minimális szakmai tapasztalattal, 
és két diplomával a zsebemben vág-
tam neki a vándoréveknek.

Azóta – ahogy mondani szokták – 
test ben és lélekben is sokat gyara-
podtam. Családunk négytagú lett. Az 
építészettel és vándortársaimmal sok 
közös élmény, pályázat, megépült ház 
köt össze minket. Ez a kötelék az, amit 
elöljáróban kiemelnék, ami több mint 
a szokásos szakmai kapcsolat, ami le-
hetővé teszi, hogy az idekerülő fiata-
lok valódi Közösségé váljanak, és ne 
engedjék, hogy a pénz és a mindent 
elsöprő liberalizmus szétforgácsolja 
őket „szingli építészekké”.

30 évesen általában számvetést 
készítünk, így – rendhagyó módon – 
Vándoriskolás élményeimet kicsit tá-
gabb környezetbe helyezem, mert 
azt gondolom, hogy az előzmények 
és a körülmények legalább olyan ta-
nulságosak, mint az itt szerzett ta-
pasztalataim. 

Különös, ellentmondásokkal teli 
generáció a miénk, akik két világrend 
határán élték meg életük szárba szök-
kenését. Humoros szókapcsolattal 
úgy lehetne legtalálóbban jellemez-
ni ezt az időszakot, hogy csak a válto-
zás volt állandó az életünkben. A 

„Ratkó-uno kák”, a mai 30 körüliek, akik 
ebben az egyre fogyatkozó lélekszá-
mú országban még mindig nagyon 
sokan vannak. 

Minden felvételink az általános is-
kolától kezdve hihetetlen túljelentke-
zésben zajlott. Mi voltunk az utolsó 
évfolyam, akiket még öt évig tanítot-
tak oroszul. Ugyanakkor mi választhat-
tunk először az egyházi gimnáziumok 
között is. Velünk indult a számítógép 
robbanásszerű fejlődése és térhódítá-
sa. Emlékszem: egy Triász nevű prog-

rammal kezdtünk a Műegyetemen, 
ahol még a síkbeli ábrázoláshoz is ko-
ordinátapontokat kellett külön számí-
tanunk. Egérrel vonalat húzni? Pláne 
térben… Elképzelhetetlennek tűnt. 
Apropó egér: gyermekkorunkban 
még a Commodore 64 volt a csúcs-
számítógép, ami – nem csalás, nem 
ámítás – 64 KB belső memóriát hasz-
nált. Összesen. Ez néhány oldalnyi 
szö  ve ges dokumentum mérete. Giga-
bájtokról még a Pentagon sem álmo-
dott akkoriban. 

Nálunk bomlasztották fel végér-
vényesen az utolsó két fórumot, ahol 
még életreszóló barátságok köttettek 
a diákévek alatt: velünk fejeződött be 
a sorkatonaság és mi voltunk az első 
évfolyam, akik végig kreditrend szer-
ben tanultak. Igaz, közvetve ennek a 
kreditrendszernek köszönhetem az 
osztrák diplomámat, de azt is, hogy a 
felduzzasztott 300-as évfolyam ról ma 
csak tíz emberrel tartom a kapcsola-
tot; barátomnak közülük még ennél is 
kevesebbet nevezhetek. Volt egy na-
gyon összetartó tankörünk (csak első-
ben), és természetesen a kollégiumok-
ban is születtek barátságok, de az új 
rend leginkább elszigetelt egyé neket 
termelt az együtt alko tó építész kö-
zösségek helyett. 

Bár a mi évfolyamunk ébresztette 
fel egy alkalomra Csipkerózsika-ál-
mából a visegrádi építésztábort is, a 
Vándoriskoláról mégsem itt, hanem 
még elsőéves koromban, Makovecz 
Imre egyik külsős előadásán hallot-
tam először. Felkeltette az érdeklődé-
semet ez az egy alkalom is, de ezt kö-
vetően sokan sokféleképp próbáltak 
lebeszél ni róla, hogy miért nem érde-
mes ezzel foglalkoznom. Mondták, 
hogy itt csak egyféle házat lehet ter-
vezni, és nem én döntöm el a vezér-
elveket. Meg azt, hogy csak rajzoló 
rabszolgákat keresnek három évre. A 
döntő érv majd minden esetben az 
volt, hogy minek ez a gyűrődés, ami-
kor semmit nem érek majd az itt ka-
pott diplomám mal. Mivel kíváncsi 
természet vagyok, ez az agyonhall-
gatás és tiltás csak jobban felcsigázott, 

hogy megtudjam, mi is az a szerves 
építészet és mi az a Vándoriskolának 
nevezett építészkeltető, amitől eny-
nyire félni kellene? 

Végül Terdik Bálint évfolyamtár-
sam adta meg a végső lökést az elha-
tározáshoz; ő akkor már elsőéves ván-
dorépítész volt. Mivel igen prakti kus 
és lényeglátó ember, a következővel 
győzött meg: elmesélni nem lehet, 
mi lyen a Vándoriskola, a megismerés-
hez csak a kipróbálásán át vezet az út. 
Ha nem tetszik, bármikor ki lehet száll-
ni, ez nem egy trendi tanfolyam, ahol 
a méregdrága tandíjat bukhatom el. 
Lehetőség van viszont megismerni az 
építészet ezer arcát a folyóiratszerkesz-
téstől a tervezésen át a kivitelezés két-
kezi munkájáig. Mindezt ilyen sűrí-
tésben sehol nem kínálják. Különösen 
csá bító ez az ajánlat, ha az ember épí-
tész felmenők nélkül vág neki a hiva-
tásának, mert ez a fajta tudás általá-
ban apáról-fiúra száll. 

A felvételi tervezési feladatot már 
a nyár elején tudni lehetett, volt időm, 
hogy felkészülhessek az őszi meg-
mérette tésre. Azóta eltelt bő öt esz-
tendőt részletesen bemutatja a Ván-
dorkönyvem. Itt, most csak mestereim 
nevét szeretném felsorolni, abban a 
sorrendben, ahogy egymást követve 
szárnyuk alá vettek: Salamin Ferenc, 
Sáros László DLA, Dr. Herczeg Ágnes, 
Szűcs Gábor, Dr. Szűcs Endre, Gerle Já-
nos DLA. Alázatuk és a fiatalok iránt 
érzett felelősségvállalásuk volt a leg-
fontosabb élmény, amit vándorlásom 
során mind egyiküknél megtapasztal-
hattam. 

•

Összegzésként annyit mondanék 
személyes élményeim alapján, hogy 
létezik és él egy közösség itt Európa 
keleti felén, amelynek tagjait pénzzel 
nem kifejezhető alapértékek kötik 
össze. Akik elhatározták, hogy folya-
matosan nevelik a fiatalabbakat, nem 
törődve azzal, hogy az egykori ván-
dorok idővel melléjük nőhetnek. Sőt! 
Itt épp ez a cél. Nemcsak házat, de 
hazát is építeni. 

Tóth Péter
közösségépítők

François Burkhardt

a magyar organikus építészet 
történetének fordulópontja

François Burkhardt művészeti író, kriti-
kus, lapszerkesztőévek óta figyelemmel 
kíséri a magyr organikus építészetet, 
többször járt Magyarországon, elő-
adást tartott a Kós Károly egyesülés tíz 
éves fennállását ünneplő műegyetemi 
konferencián. Burkhardt tevékenyen 
részt vett az 1968-as diákmegmozdulá-
sokban, 1970től a hamburgi Kunsthaus 
vezetője lett, 1971-ben társalapítója volt 
az Urbanes Design német építészcso-
portnak. 1977-től a bécsi Iparművészeti 
Főiskola professzora, a nyolcvanas 
években a párizsi Pompidou Központ 
építészeti osztályának vezetőjeként 
számos fontos kiállítást rendezett, köz-
tük a Joze Plečnik és a cseh kubizmus 
munkáit bemutató tárlatok hívták fel a 
figyelmet e két téma építészettörténeti 
jelentőségére. Designelméletet- és tör-
ténetet tanított éveken át Németország-
ban, 1996 és 2000 között a DOMUS fő-
szerkesztője, 2000-ben a CROSSING 
magazin alapítója volt Milánóban. 
Szerkesztőként többször közölt cikkeket 
a magyar organikus építészetről. Szá-
mos könyve jelent meg, monográfiák, 
építészettörténeti és -elméleti művek. A 
tavalyi piliscsabai konferencia résztve-
vőjeként rövid felszólalást tartott, ennek 
alapján a szerkesztőség kérésére küldte 
el alábbi írását.

A Kós Károly Egyesülés által szervezett 
nemzetközi találkozót Piliscsabán 
tartották 2009 augusztusának végén. 
Több mint 20 éve ez a szervezet teste-
síti meg a magyar organikus építésze-
tet. Elmentem a konferenciára, hiszen 
régóta izgat ez az építészeti irányzat: 
általában is érdekel a regionális építé-
szet fejlődése és az Archithese svájci 
folyóirat 1987-es különszáma hívta fel 
a figyelmemet, a magyar organikus 

építészet ilyen irányú törekvéseire. Ez 
a szám éppen olyan kérdéseket érin-
tett, amelyek számomra lényegesnek 
tűntek abban az időben. Ilyen például 
az építészet és a népművészet kap-
csolata, a hely történelmének vissza-
tükrözése az építészeti szimbolikában 
vagy hogy hogyan nyilvánulhat meg 
a művészet, az építészet, a design – 
mint alternatív nyelvezet – az elnyo-
mó politikai és gazdasági viszonyok-
kal szemben. 

A magyar organikus építészet által 
javasolt módszer elbűvölt engem 
felforgató tételeivel, melyek szemben 
álltak a rendszer hivatalos építészeté-
vel. Az általa képviselt passzív kulturá-
lis oppozíció nagy érzékenységet 
mutatott a polgári és demokratikus 
kérdések iránt. A egyetemi rendszeren 
kívüli oktatás megszervezése; a helyi 
lakosok bevonása a munkába; a tele-
püléseknek konkrét munkákkal nyúj-
tott segítség, amely a tervezés során 
figyelembe veszi az anyagi feltételeket, 
hogy mire van szüksége a lakosságnak 
azokon a kistelepüléseken, amelyek-
kel a kormány nem törődött; a legel-
kötelezettebb csoportokban megmu-
tatkozó nemzeti büszkeség – ezek 
mind-mind nagy benyomást tettek 
rám. Ebben a korszakban szükségsze-
rű és egyedülálló módon egybeestek 
ezeknek a csoportoknak a célkitűzései 
a mélyreható átalakulás igényével, 
amelyhez szükség volt a tervezés és 
az építés teljes újjászervezésére. Ezt a 
munkát szakmai találkozók, konferen-
ciák és rendszeres továbbképző kur-
zusok hangolták össze.

A különféle tanfolyamok és gyakor-
latok a hetvenes évek magyar építé-
szetében megfeleltek a Rudolf Steiner 
által bevezetett pedagógiának, az 

antropozófiából eredeztethető spiri-
tuális padagógiának. A tendencia 
középpontjában Makovecz Imre állt, 
a nemzeti történelmi tudat és az orga-
nikus gondolkodás kétségbevonha-
tatlan mestere – nem csak az építészet 
keretein belül. Karizmája révén – az 
országhatárokon is túlnyúló hatással 

– ő lett az organikusnak nevezett új 
építészeti iskola és közösség vezetője, 
aki Steiner antropozófiai szemléletére 
támaszkodva túllépett az építészet 
keretein. 

Fontos megjegyezni, hogy ennek az 
irányzatnak az úttörői általában Stei-
ner 1894-ben megjelent és egyik fő 
művének tekinthető, A szabadság filo-
zófiája (Die Philosophie der Freiheit) 
címen, doktori disszertációját tekintik 
elméleti kiindulásnak. Stei ner azt mu-
tatja be, hogy az emberi lény számára 
a szabadságban gyökerezik a gondol-
kodás kialakulása és a megismerésből 
fakadó cselekvés. Ennek a felfogásnak 
a jegyében a szabad egyén fogalma 
összeegyeztethetetlen az általánosí-
tott normákkal. 

Könnyen megérthető, hogy a ma-
gyar organikus építészeti mozgalom 
miért választott munkája alapjául 
ilyen filozófiát, ha figyelembe vesszük 
az ország akkori helyzetét: az emberi 
szabadságjogok szembeszökő korlá-
tozását. Ez a szabadság az építészetre 
alkalmazva azt eredményezte, hogy 
minden szellemi alkotó a tevékenysé-
gében a közösség szükségletei nek 
figyelembe vétele mellett az egyéni-
ség bizonyos jellegzetes szempontja-
it is érvényesítette. Emellett a gyakor-
lat mellett semmi sem tűnik távolibb-
nak a steineri gondolkodásmódtól, 
mint a Waldorf-iskolák Nyugat-Euró-
pában kialakult építészeti stílusa. Ezek 




