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A Vándoriskola 2011. decemberében 
Kós Károly-díjat kapott, a beregi, a 
felsőzsolcai árvíz, és a vörösiszap-ka-
tasztrófa utáni újjáépítésben elvégzett 
munkájáért. Az ott szerzett tapaszta-
latainkat és élményeinkről, valamint 
az utolsó évben elvégzett munkánk-
ról számolunk most be.

FELSŐZSOLCA
ÁRVÍZ UTÁNI ÚJJÁÉPÍTÉS 

A Vándoriskola feladata a mintatervek 
bemutatása, károsultakkal való le-
egyeztetése volt. Kaptunk egy kis 
irodát a sportcsarnokban, szereztünk 
szállást Miskolcon (köszönet érte Bo-
donyi Csaba mesternek) és elkezdtük 
a munkánkat a károsultakkal.

Volt aki örült, hogy új házat kap a 
leomlott vályogháza helyett, volt aki 
mérges volt, és volt aki semmit nem 
értett. Sokan el se jöttek, őket meg-
próbáltuk megkeresni, segítettünk 
nekik eligazodni a rendeletek és lehe-
tőségek útvesztőjében.

Volt aki vádaskodott, vérmérséklete 
szerint szidta Orbán Viktort, Gyurcsány 
Ferencet, vagy a Jóistent.

Volt akinek egy telken, öt helyrajzi 
számon állt 2 háza, és volt olyan, aki 
édesapja halála után, a lezáratlan ha-
gyatéki tárgyalás papírjaival jött, és 
nem értette, hogy lesz neki háza. Mi 
sem igazán, de lett neki. 

Egy fiatal lánynak csak az volt a fon-
tos, hogy a szomszédban lakó nagy-
mamája ne lásson be a hálószobájába.

Volt akinek a két fia nem tudott 
megegyezni a kártalanítás formájáról. 
Az egyik költözni akart, a másik ma-
radni. Az asszony a mi segítségünket 
kérte. Végül felépült a házuk.

Volt aki kádat és zuhanyzót is akart, 
és volt aki műanyag ablakhoz ragasz-
kodott. Egy bácsi a megmaradt Salgó 

polcát akarta betenni az új kamrába.
Volt aki ügyeskedni próbált, és volt 

aki csak az összedőlt házát szerette 
volna visszakapni.

Volt olyan is, aki nem hitt nekünk, és 
sokan hálásak voltak, hogy meghall-
gattuk őket.

Végül mindenki számára elkészültek 
a tervek, és határidőre a házak is fel-
épültek. Nem készült két egyforma ház 
Felsőzsolcán, ezek a személyes törté-
netek különböztetik meg őket egy-
mástól!

Remélem lakóik nyugodalmat talál-
nak új otthonukban.

Csóka Balázs vándorépítész

DEVECSER
VÖRÖSISZAP UTÁNI ÚJJÁÉPÍTÉS

A vörösiszap utáni újjáépítésben a 
vándorok feladata először a tervfeldol-
gozás volt, majd az építkezés elindul-
tával mi biztosítottuk a folyamatos 
tervezői jelenlétet a területen 2011 
márciusa és július vége között. Az 
eseményeket, élményeinket egy in-
ternetes blogban jegyeztük le, amiből 
most néhány bejegyzés kiemelésével 
igyekszünk bemutatni devecseri éle-
tünket:

Devecseri panoráma (2011. április 1., Ju-
hász Attila bejegyzése) Devecseri felsze-
relés a vándoroknak:

1. Bódé-divat avagy az irodai munka-
viselet.

Szinte mindenki az elnyűtt ruhatár 
gyöngyszemeiből mazsolázott, farmer, 
pulóver, mellényke (vagy kabát), sport-
cipő vagy egy fokkal elegánsabb, de már 
a gyaloglásba beleráncosodott patinás 
bőrcipő. Gumicsizmát elvétve látni, de 
még nem tudtam felmérni a fontossá-
gát; eső hiánya miatt most minden 
száraz. Az utak zúzalékkal le vannak 

szórva, tömörítve és amúgy is az egész 
terület homokos, így mindenhova el 
lehet jutni említésre méltó cipőhordalék 
nélkül. 

Az imént kb. 16:45 perckor kaptunk 
egy 15 perces futó záport, mint munka-
nap végét jelző harang, ami a terület 
mechanikus nyüzsgő zajait elnémította 
és úrrá lett egy porverte frissítő nyuga-
lom félig kész házakból kikandikáló 
kőművesbrigádokkal. 

Vándorfeladatok kezdőknek:
Devecseri helyszínelő sorozat résztve-

vőinek: Elsősorban azért vagyunk itt, 
hogy Balázst segítsük. Ő van itt kezdettől 
fogva és mindent figyelemmel követ. 
Az építésvezetők is tudják, hogy tőle 
fognak egyértelmű választ kapni. Sok-
szor előfordul, hogy nem ül bent az 
irodában, mert „helyszínel”, de folyama-
tosan jönnek kérdésekkel. Vannak olya-
nok, amikre lehet válaszolni, mint pl. egy 
méret, ami nincs feltüntetve vagy egy 
lerágott csont téma, ami 100%, hogy 
úgy van és nem másképp; és vannak 
azok a kérdések, ha nem tudom meg-
válaszolni, akkor vagy jegyzetelek vagy 
tüstént felhívom Balázst, persze mérle-
gelve a sürgősséget (mert itt csak ilyen 
van). Ha lehet, akkor inkább észben 
tartani és megvárni B.-t!

Az eddigi feladatom számottevő ré-
sze: 

Turi Attila (alias mindenkitudjahogyki) 
heti két alkalommal (akár éjszakába 
nyúlóan is) egyeztet a leendő lakókkal 
a változtatásokról, amik átfutnak a fő-
mérnökön (Hajdú Attila), aki véleménye-
zi a kéréseket, hogy belefér vagy nem, 
majd hozzám kerül. Helyszínrajz alapján 
azonosítom a kérdőívet és felvezetem 
a fedvénytervre (ami általában véve egy 
alaprajz), hol belerajzolva, hol beleírva a 
lakó kérését. Ezek után átviszem a le-
fénymásolt kéréseket és fedvényterveket 
Csanádi Zsófinak, aki a kivitelezők részé-
ről precíz és fontos kontakt, mert rajta 

Kós Károly-díjasok • VÁNDORISKOLA keresztül kerül ki az építésvezetőkhöz a 
paksaméta. Nekünk csak egy fedvényter-
vünk van, amit folyamatosan bővítünk 
más színnel jelölve és dátumozva, vi-
szont Zsófinak fontos, hogy a különbö-
ző időben érkezett kérések látszódjanak 
a fénymásolt lapokon, ezért minden 
aktuális változást csakis sárga filccel ki 
kell emelni a többi közül. Ez a folyamat 
ismétlődik egyelőre. Ha bármi új feladat 
lesz, közlöm. Jelenleg a kérések nagy 
része a gépészettel kapcsolatos kiveze-
tések, a válaszfalak eltolása és azok ajtai-
nak forgatása. Több helyen előfordul, 
hogy a WC-ben kialakított mosdók nem 
férnek el, ha befelé nyílik az ajtó, hiányzik 
egy pár válaszfalméret és az összes vá-
laszfalajtó helyzete, de sok helyen ezek 
változnak, ezért mindenféleképpen át 
kell nyálazni. 

Összegezve: tanulságosnak látom ezt 
a pozíciót. A kivitelező a megrendelő és 
a tervező egyidejű problémái láthatóvá 
válnak és sok tapasztalatot lehet szerez-
ni a tervezési szemlélethez.

Napi hírek: 
• Holnap látogatónap lesz, ami új ese-

mény. Különböző időpontokban jön-
nek a lakók, holnap kb. tíz ház gazdája 
érkezik a bejárásra, ami négy tömb 
építésvezetőjét érinti. Ők vezetik körbe 

az embereket és válaszolnak a felmerü-
lő kérdésekre. Az eddigi bejárások ta-
pasztalata, hogy nincs sok kérdés; elé-
gedettnek tűnnek a leendő lakók.

• Az eső előtt többször bejártuk az 
építkezést és szinte az egész terület 
homokos. Szárazon hihetetlenül finom-
szemcsés, akár homokórába is tölthető 
és nagyon könnyen felkavarja a szél.

Szabi aus Devecser jelenti (2011. június 6., 
Szilágyi Szabolcs bejegyzése):

 2,5 órája fejeztem be a mai melót 
Devecseren. Iszonyú fülledt meleg van. 
Bent párolódom a kis kék konténerünk-
ben (már csak egy kis vaj kéne alám, 
meg szegfűszeg) Kint mászkáltam, irá-
nyítottam a kőműveseket, meg a festő-
ket. Van egy cigány pasas, az egyik csa-
pat agya. Egyfolytában agyal, kérdez 
irányít, s folyton kérdezi, hogy „jóje…?”. 
Értelmes, mosolygós és megszállottan 
marhapontosan akarja felrajzolni az ál-
talatok kreált hatalmas kosáríveket. 
Mindig ki akarja tűzni ezeket az amúgy 
tavaszi szántáshoz konvergáló telekre. 
(Nem egyszerű.) Nagy nehezen sikerült 
meggyőznöm, hogy inkább a házról 
vegyen méretet, mert az nem annyira 
pontos, mint a tervezői rajz. Aztán be-
mutattam neki egy kosáríves terasz 

bolthajtásán, hogy mennyire különböző 
a két felmenő ívszakasz még akkor is, ha 
az teljesen szimmetrikusnak tűnik. Erre: 

„Három centi… az sok.” 
 Sok kivitelező néha gyereket játszik… 

Nálam másfél vállal szélesebb, bár ala-
csonyabb kissé, s van ránézésre mini-
mum 30 év munkatapasztalata meg 10 
hasonló társa, de teljesen kérlelően bír 
nézni, mikor fel kell pattintani az orom-
falra, valami nem is olyan egyszerűt. 
Szétnézel és látod, hogy ha nem muta-
tod meg (én meg szoktam mutatni) 
nyomban, hogy is kéne, akkor menten 
sírva fakadnak… Így megmented őket. 
Van, aki meg kemény dió. Meggyőzi a 
lehetetlenről az építésvezetőt, az meg 
előadja neked, hogy az tényleg lehetet-
len (főleg, hogy a mumus „átadás” a 
nyakukon van), s hogy nem lehet mit 
tenni, ez már így fogja megélni az Ar-
mageddont, 6 cm-rel arrébb a CAD 
fejlesztette tetőgerinctől és 6 cm-rel 
arrébb az akárki  felrajzolta oromfalalap-
vonal felezőjétől. (Mekkora szöget zár 
be az elvileg függőlegesnek szánt nap-
sugár a födémmel, ha a párkánymagas-
ság és a taréjszelemen magsságkülönb-
sége 2,8m?) Kérded az építőt, hogy 
magának is így csinálná-e? Erre elgon-
dolkodik, és hosszas maga elé hümmö-
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gés után elmormol egy makacs csön-
des igent, persze a szemedbe nem néz 
és szégyelli magát. (AZ ÁTADÁS AZ ÁT-
ADÁS) Erre már tényleg nem tudsz mit 
tenni. Lépsz a következő házra. Nagy-
részt lelkiismeretesen és jól dolgoznak, 
sőt lelkesek is. Elismerés nekik és Balázs-
nak is, hogy a 10 cm, az minimum 96%-
ban 10 cm és ez nagy szó, ahol a lemal-
terozott pallérterveken ez a 10 cm két 
meg nem méretezett mm.
Beköltözés Devecserben (2011 július 21., 
Csóka Balázs bejegyzése):

Július elején Devecserben is elindult 
a beköltözés. Utcánként vehetik birtok-
ba a károsultak a házaikat. Innentől 
mindenki a saját házának a rend bentar-
tója, a mi dolgunk lassan a végére ér. 

Az eddig leginkább helyrajzi szám 
alapján  nyilvántartott házak átváltoznak, 
mostantól nem 2058 a sarki ház, hanem 
Lejer (és nem Leier, mert az az unoka-
testvére, egy utcával odébb).

Még itt vannak az őrök, körbetekernek 
néha biciklivel, amikor bejövünk kinéz-
nek a bódéból, de már szabad a bejárás, 
a házak nagy része át van adva. Az eddig 
nyitott kapuk bezáródnak, és már a 
gazdánál kell csöngetni, ha valaki be 
akar jutni, nem az építésvezetőtől kell a 
kulcsot kérni.

Csóka Balázs, Juhász Attila 
Szilágyi Szabolcs 
vándorépítészek

FALUGYŰLTÜNK MURGÁN

Május közepén falugyűlést tartottak 
a Tolna megyei Murgán. A kis falu 
népe a Vándoriskola több mint féléves, 
velük foglalkozó munkájának beszá-
molójára sereglett össze.  Kiállításunk, 
vetített bemutatónk, hazavihető Mur-
ga-füzeteink szinte meglepően köny-
nyedén változtatták az est végére a 
közönségként érkezőket beszélgető-
társainkként távozókká. 

Tavaly ősz elején első vándorutam 
a löszfalak közt megbújó zsáktelepü-
lésre vitt: a gyöngyszem Murgára. A 
faluba beleszerető pesti értelmiségiek 
kérték fel a Vándoriskolát, hogy évti-

zedeken át más településeken össze-
gyűjtött tapasztalatai által és lehető-
ségei szerint segítsen a falu feléleszté-
sében, különlegesen értékes épített 
örökségének megóvásában. Az igazi 
feladat azt a kis csoport embert meg-
fogni, szorosabbra fűzni, akik még 
megmaradtak itt. Kis ötletekkel (a régi 
agrikultúra felélesztése; turistaútvona-
lakra való bekapcsolódás stb.) velük 
együtt dolgozva (faluszépítés, kaláká-
zás) ösztönző erőt jelenthet a mun-
kánk. Amit ez a lassú és hosszabb idő 
után eredményt mutató tevékenység 
segíthet az az, hogy a helybeliek ma-
guknak akarják a változást és végül az 
ő munkájuknak a gyümölcse legyen. 

Akkor ősszel azt gondoltam, hogy 
ez a Murgán töltött hétvége kiváló 
első lépést jelentett a munkában. Az 
ősz eleje és tavasz vége közti idő vi-
szont megmutatta, hogy az csak egy 
előkészítő szakasz volt: bejártuk, vé-
gigrajzoltuk a falut, ismerkedtünk, 

„fel vettük a szagot”. A téli vándornapo-
kat kis léptékű belső pályázatok készí-
tésével, megbeszélésével igyekeztünk 
kihasználni. Elsősorban a murgaiak 
mindennapi életét megkönnyítő be-
avatkozásokat jártuk körbe: a busz-
megállók átszervezését, arculatváltá-
sát; a templom–bolt–híd–ját szótér 
rendezését mint faluközpontot; meg-
lévő hosszúházak mai használatát; új 
lakóház építését a falu mára foghíjas 
telkein. Mindezt a munkát a helyiek 
elé akartuk tárni, hiszen róluk szól. Ha 
bármi változást szeretnénk látni, akkor 
a murgaiak hangját kell meghallanunk, 
őket megismernünk. A téli munkánk 
bemutatása szolgáltatott ürügyet a 
mostani, tavasz végi találkozásra. 

A falugyűlés vándornap délutánjára 
hívatott össze. Délelőtt még előadá-
sokat hallgattunk, azután utolsó simí-
tásokkal sürögtünk-forogtunk; a kiál-
lítás anyagát, a füzeteket véglegesítet-
tük. Murgára érve ugyanolyan kelle-
mes idő, csend és vendégszeretet fo-
gadott, mint ősszel. A völgy friss volt és 
tiszta; ugyanúgy mint fél éve, most is 
egyből jó kedvet adott. A kultúrott-
honban kiállítottuk a munkáinkat, 

hogy a gyülekezők szemügyre vehes-
sék. Már az igen biztató jel volt, hogy 
a vetítéssel egybekötött bemutató 
elején is még ott sugdolóztak a pan-
nók mellett. 

Szándékosan a helybeli résztvevők 
között foglaltam helyet, hogy megfi-
gyelhessem az arcokat, elkaphassam 
az odasúgott reakciókat. Hát nem 
na gyon kellett hallgatózni! Nézőink 
észrevétlenül átalakultak beszélgető-
társakká és a körülbelül két órás vetí-
tés egy kérdésekkel, nagyon jól meg-
érvelt véleménynyilvánításokkal, ka-
carászással  teletűzdelt kerekasztal-
megbeszélésként telt. Jó volt látni, 
hogy a néhány helybeli fiatal is eljött 
meghívásunkra és bekapcsolódott; az 
idős néniktől a fiatalasszonyokig so-
kan képviseltették magukat. A körü-
löttem ülők oda-odaszóltak nekem is, 
hogy korabeli fényképen gyermekko-
ri önmagukat fedezték fel; találgatták, 
hogy épp melyikük házát látjuk egy-
egy rajzon. Amikor a helyzetfelmérés-
ről áttértünk a pályázati ötletekre, a 
murgaiak szavazgatni és érvelni kezd-
tek, hogy kinek melyik miért tetszik. 
Elmondták, hogy ezek alapján nekik 
is eszükbe jutott hasonló építenivaló, 
például egy fedett, de szabadtéri sü-
tésre alkalmas hely, mert néha főznek 
közösen (!) és azt használnák akkor. 
Voltak fenntartások az anyagi fedezet-
tel kapcsolatban, sok ötletről végül 
kiderült, hogy megvalósításuk sokkal 
inkább akarat, mintsem pénz kérdése.

Természetesen ennek a pénteki fa-
lugyűlésnek elsősorban az egymás 
felé közeledés volt a jelentősége, sem-
mint bárminemű döntés meghozata-
la. Azt az estét talán már nevezhetjük 
munkánk egy kisebbfajta első lépésé-
nek. Számomra ez a nap vált a legem-
lékezetesebbé az eddigi vándorna-
pokból. Ott akkor egy olyan közösség-
ben beszélgettünk, ami nem valószí-
nű, hogy gyors és egyből látványos 
változásokat él majd át, de talán a mi 
éretlen vándor-fejünknek is jót tesz ez 
a megszokottnál lassabb lefolyású, de 
mélyebbre ható küldetés.

Czimbalmos Réka vándorépítész
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