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a dobogókőre tervezett házzal külön-
leges lehetőséget kaptam Imre bácsitól. 
olyan tervezési feladatot, amelyben egy 
makovecz-ház mellé kellett terveznem 
egy kisebb lakóházat a megbízónak. ez 
valójában egy feladat volt, de Imre bácsi 
már másnap az asztalomra tette a na-
gyobbik, a meditációs ház százas terve-
it, hogy motivációt gyűjtsek belőlük.

különös hangsúlyt kapott a szolgálat, 
és az ég és a Föld összekapcsolása. a 
szolgálat erejét az épület maga tükrözi. 
Győri István vezetésével ismét azok az 
emberek gyűltek Imre bácsi köré, akikkel 
együtt már nagyon sok házat felépített, 

Füzes András (1979)
2004 • BME Építészmérnöki kar 
2007 – 2011 • Kós Károly Egyesülés – vándoriskola (mesterek: dévényi és társa kft. – dévényi sándor • kvadrum építész kft. – 

zsigmond lászló • aXIs építésziroda kft. – salamin Ferenc • mérmű stúdió kft. – szűcs endre • makona kft. – makovecz Imre) 
Diplomamunkák: zebegény – lakóház (mester: salamin Ferenc) • Balatonakali – lakóház (mester: szűcs endre, kivitelező: 

komáry tamás) • dobogókő – közösségi és lakóház (mester: makovecz Imre, kivitelező: Győri István)

és mindegyikük a közös célt szem előtt 
tartva szívvel-lélekkel tette bele a maga 
munkáját. az építkezésnek olyannyira 
híre ment, hogy építés közben folyama-
tosan emberek jöttek-mentek, különbö-
ző csoportok, akik éppen arra jártak, 
összeverődve, énekelve ünnepeltek, 
pedig éppen csak az alapok látszottak 
ki a földből. az emberek szerint az épü-
let összegyűjti és jótékonyan tereli to-
vább a dobogókőn egyébként is jelen-
lévő energiát. az építkezés rövidnek 
mondható ideje alatt népes közösség 
épült ki; az embereket az a jel kapcsolja 
egybe, amelyet Imre bácsi a Gondolat 

megismerésére állított. ahogy minden 
épülete, ez is olyan kapuhoz hasonlatos, 
amilyennek a keleti lelkiségben a temp-
lomok ikonosztázionját hiszik és építik; 
amin keresztül az ember keresheti és 
megsejtheti az örökkévalóság titkát, 
hogy ő már most is részese, és hogy a 
kapu ott van mindenkiben. de persze 
nem tolakodó, az emberek tekintetét, 
gondolatait az ég felé tereli, és a szolgá-
latra kész, megismerésre vágyó embe-
reknek megmutat valamit a titokból.

Imre bácsi az utóbbi időben gyakran 
mondogatta: a legnagyobb megismerő 
erő a Szeretet!

Balatonakali, szemközt: Dobogókő, 
lakóházak
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Papp Tamás (1979)
1999-2001 • A népi Építészeti Tudományos diákkör tagja (YMMF)
2002 • építészmérnöki diploma, szent István egyetem ybl miklós műsz. Főisk. kar, tervezés szak
2003 – 2009 • Kós Károly Egyesülés – vándoriskola (kvadrum építész kft. – zsigmond lászló • sáros és társa építésziroda Bt. 

– sáros lászló • triskell kft. – turi attila, siklósi József • mérmű stúdió kft. – szűcs endre • makona kft. – makovecz Imre)
Diplomamunka: szentendre, lakóház; mesterek: makovecz Imre, turi attila
2005 • építésztervező szakmérnöki diploma: szent István egyetem ybl miklós műsz. Főisk. kar, tervezés szakmérnöki szak

1. nappali
2. étkező
3. konyha
4. kamra
5. WC
6. előtér
7. közlekedő
8. szoba
9. fürdő
10. WC
11. szoba
12. fedett terasz
13. tornác
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HÁzAVATÓ, SzENTENDRE

elsőként percre pontosan sáros laci 
érkezett tikával. kedvenc mellényét vi-
selte és szüksége is volt rá, mert kölönö-
sen hűvös lett délutánra. még be sem 
lépett a kapun, máris megkaptam az 
első fejmosást. 

nem elég, hogy két évvel a féléved 
után kérted a vándorleveled, még a 
házad homlokzatát is aszimmetrikusra 
tervezted? és a kőburkolat rakási módja 
hogy lehet ilyen szabálytalan?

azt gondoltam, megáll a kapuban és 
folytatja még, de melegen kezet nyúj-
tott és bejöttek.

dévényi és ágnes pár perccel később 
toppantak be. épp kint álltam a kapu-
ban, így láthattam, ahogyan sándor egy 
kézifékes fordulóval, csikorgó gumikkal 
centiméterre pontosan befarolt laciék 
autója mögé. a macskakövek kicsit meg-
dobták a leültetett Crossfire-t, ezért a bal 
hátsó része egy hajszálnyival jobban 
kiállt az útra. sándor nem is üdvözölt, a 

Borbás Péter (1977)
2002 • BME Építészmérnöki Kar
2008 – 2011 • MOME dlA képzés
Munkahelyek: 2002 – 2006 Szentendrei Skanzen
2007 – 2011 KKE vándoriskola • mesterek: dévényi Sándor, Ertsey Attila, Sáros lászló, Turi Attila
Diplomamunka: családiház-bővítés a Wekerle-telep szomszédságában (építés alatt)

csomagtartóhoz ment és elkezdett ki-
pakolni. nem gondoltam, hogy ekkora 
csomagtartója van egy ilyen sportkupé-
nak, ugyanis két akkora demizsont vett 
ki belőle, hogy alig bírtam lecipelni a 
pincébe a jófajta villányit.

Hát ez az a telek, amit a pécsi félév alatt 
vettél? nem rossz kis ház, de a színezés-
re több gondot is fordíthattál volna.

ebben a percben tűnt fel nagy kalap-
jában tészta a szamárhegy tetején. Gya-
log jött Budakalászról. Bal kezében virá-
got, jobb kezében egy palack bort lóbált 
hanyagul. a virágot egy kéz csókkal kísér-
ve a feleségemnek adta, ne kem pedig 
a kezembe nyomta a pa lackot.

ertsey attila is megérkezett a legújabb 
napcellás és emberi erővel is hajtható 
kerékpárjával. erdélyből hozott finomsá-
gait rögtön az asztalra tettük.

az első percekben kicsit izgultam, 
mestereim hogyan szedik szét a házun-
kat apró darabokra, hogyan szúrják ki az 
elrontott részleteket. Vártam, hogy atti-
la megjegyzi: kicsit kevés ez a 25 cm 

hőszigetelés a tetőben, ha még 10 cm-t 
hozzátettél volna, már passzív házzal 
megegyező energetikája lehetne. Vagy 
tészta a túlzottan racionális alaprajzot és 
szerkesztett homlokzatot hozza elő, de 
nem ez történt. Beszélgettünk arról, 
hogy vagyunk, mit csinálunk.

nem bírtam megállni, hogy ne hívjam 
fel a figyelmüket néhány dologra, ami-
ben ott vannak. laci, remélem észrevet-
ted a feszes padló- és falburkolatkiosztást 
a fürdőben? sándor, láttad a színes üveg-
ablakokat a hálóban, az extrém lépcsőt? 
tészta, ezt a falburkolatrészletet a zsám-
béki ovi emlékére terveztem be. attila, 
titkon reméltem, hogy észrevetted a 
nap kollektoros-fa-pellet megújuló ener-
gia ellátó rendszert, az újrafelhasznált és 
környezetbarát anyagokat. és még so-
rolhatnám.

mestereim benne vannak a terekben, 
a falakban, a csomópontokban. nap 
mint nap találkozom velük és hol a fe-
jüket csóválják, hol bólintanak. meste-
reim bennem vannak.

papp tamás: horgászház terve
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ami mindenképpen ide tar tozik: néhány 
szó az önfejlődés útjáról, amit a vándor-
iskola jelentett nekem. kiskoromban 
visszahúzódó természetű voltam, a 
Vándoriskolában szükségét éreztem 
an nak, hogy ezen pró báljak meg változ-
tatni. ebben segített az a sok kö zösségi 
munka, amiben sikerült részt vennem. 
a pagony kft.-nél két félévet töltöttem, 
utána még alvállalkozóként sokat dol-
goztam náluk. Főleg azért, mert székely-
földi származású vagyok, s az itteni iro-
dák közül nekik a legintenzívebbek a 
székelyföldi kapcsolataik. sok kalákában 
igyekeztem részt venni, először egysze-
rű résztvevőként, majd szervezőként. 
Családommal együtt sok kedves, jóaka-
ratú és segítőkész emberrel sikerült meg-
 ismerkednünk, sok kapcsolatot gyűj-
töttünk és tartós barátságokat is kötöt-

Lukács Árpád
Szent István Egyetem Ybl Miklós Főiskola posztgraduális építészeti szak
2006 – 2011 • Kós Károly Egyesülés – vándoriskola
Mesterek: kör kft. – krizsán andrás • kvadrum építész kft. – zsigmond lászló • Viator építésziroda kft. • dévényi és társa 

építésziroda –  dévényi sándor • pagony táj- és kertépítészeti Iroda – Herczeg ágnes, Illyés zsuuzsa

tünk. különösen sokat jelent számomra 
mátramindszent, ahol a volt gyimeskö-
zéploki származású orvos leá nya a csa-
ládi telküket kiemelten közcélú alapít-
ványuk részére ajánlotta fel. amikor első 
alkalommal – Herczeg ágnes tájépítész 
jóvoltából – a kaláka mozgalom keretén 
belül odakerültem, abban a megtisztel-
tetésben lett részem, hogy felajánlották, 
vegyek részt egy meditációs park létre-
hozási munkálataiban. a feladat nagyon 
megtetszett, egyben éreztem megtisz-
telőnek és kihívásokkal telinek. megtet-
szett, mert kárpát-me den  cei szellemi-
séget képvisel: erdélyiek, csángók, felvi-
dékiek, vajdaságiak, valamint a  határon 
túli magyar közösségek találkozhatnak 
és pihenhetnek itt meg. meg tetszett, 
mert egy meditációs jellegű kertről van 
szó és ez a meditációs tevékenység 

közvetlenül szolgálja majd a hagyomá-
nyos, a vidékre jellemző mesterségek 
újbóli el terjedését. meg tetszett, mert 
úgy éreztem, képvisel va lami egységes 
életszemléletet: az irodalom, köl tészet, 
filozófia, képzőművészet, tájépítészet, 
építészet és még a tudományos gondol-
kodásmód. és mindez a közelmúltat és 
jelenkorunkat jellemző történelmi ke-
retekben jelenik meg: miatyánk és má  ria 
útját vé gigjár va emlékezünk recsk re, 
ta lálkozunk Babba máriával és védelme-
ző pa lástjával, a megmentett villám súj-
tot ta fűzfával; szilfák árnyékában pihen-
hetünk.

manapság ezek a dolgok foglalkoztat-
nak. ezek mellett műkedvelőként fara-
gással, népi művészetekkel és kéz mű-
ves séggel foglalkozom, feleségem mel 
együtt neveljük két gyerekünket. 

mátramindszent, bioépítmények terve

Csíkszenttamás, filagória

Váci sörház, vázlatterv
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szó az önfejlődés útjáról, amit a vándor-
iskola jelentett nekem. kiskoromban 
visszahúzódó természetű voltam, a 
Vándoriskolában szükségét éreztem 
an nak, hogy ezen pró báljak meg változ-
tatni. ebben segített az a sok kö zösségi 
munka, amiben sikerült részt vennem. 
a pagony kft.-nél két félévet töltöttem, 
utána még alvállalkozóként sokat dol-
goztam náluk. Főleg azért, mert székely-
földi származású vagyok, s az itteni iro-
dák közül nekik a legintenzívebbek a 
székelyföldi kapcsolataik. sok kalákában 
igyekeztem részt venni, először egysze-
rű résztvevőként, majd szervezőként. 
Családommal együtt sok kedves, jóaka-
ratú és segítőkész emberrel sikerült meg-
 ismerkednünk, sok kapcsolatot gyűj-
töttünk és tartós barátságokat is kötöt-
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tünk. különösen sokat jelent számomra 
mátramindszent, ahol a volt gyimeskö-
zéploki származású orvos leá nya a csa-
ládi telküket kiemelten közcélú alapít-
ványuk részére ajánlotta fel. amikor első 
alkalommal – Herczeg ágnes tájépítész 
jóvoltából – a kaláka mozgalom keretén 
belül odakerültem, abban a megtisztel-
tetésben lett részem, hogy felajánlották, 
vegyek részt egy meditációs park létre-
hozási munkálataiban. a feladat nagyon 
megtetszett, egyben éreztem megtisz-
telőnek és kihívásokkal telinek. megtet-
szett, mert kárpát-me den  cei szellemi-
séget képvisel: erdélyiek, csángók, felvi-
dékiek, vajdaságiak, valamint a  határon 
túli magyar közösségek találkozhatnak 
és pihenhetnek itt meg. meg tetszett, 
mert egy meditációs jellegű kertről van 
szó és ez a meditációs tevékenység 

közvetlenül szolgálja majd a hagyomá-
nyos, a vidékre jellemző mesterségek 
újbóli el terjedését. meg tetszett, mert 
úgy éreztem, képvisel va lami egységes 
életszemléletet: az irodalom, köl tészet, 
filozófia, képzőművészet, tájépítészet, 
építészet és még a tudományos gondol-
kodásmód. és mindez a közelmúltat és 
jelenkorunkat jellemző történelmi ke-
retekben jelenik meg: miatyánk és má  ria 
útját vé gigjár va emlékezünk recsk re, 
ta lálkozunk Babba máriával és védelme-
ző pa lástjával, a megmentett villám súj-
tot ta fűzfával; szilfák árnyékában pihen-
hetünk.

manapság ezek a dolgok foglalkoztat-
nak. ezek mellett műkedvelőként fara-
gással, népi művészetekkel és kéz mű-
ves séggel foglalkozom, feleségem mel 
együtt neveljük két gyerekünket. 
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