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bányaudvarban
Dokumentumok 10 év történetéhez

Húsz éves korunk körűi eljön az az időszak, amikor 
szembetaláljuk magunkat a valós világgal. Meg kell 
ismernünk mások gondolatait, meg kell értenünk csele
kedeteiket, hogy együtt tudjunk létrehozni valamiL. A 
gyerekkor természetes tudása és a tanulás szellemi felfe
dezései válhatnak azzá a belső erővé, ami az alkoiő 
tevékenység alapja. Ez a személyes erő teszi lehetővé, 
hogy megismerjük önmagunkat és új valóságot hozzunk 
létre. így lélekben megerősödve másokat is segíthetünk, 
hogy megtalálják önnön belső lényüket.

Felfedezni, hogy ez a belső erő létezik, küzdelmes 
folyamat. Elmulasztani keresését az Élet ellen való vétek.

1980 tavaszán néhány építészhallgató és építész kirán
dulást tett a Visegrádi hegyekben. Itt merült fel először 
egy földépítészeti tábor gondolata. Ebből kiindulva szer
veztük meg a Visegrádi Tábort 1981-től mesterünk 
Makovecz Imre vezetésével, aki lehetőséget lercmielt 
ahhoz, hogy tábort verjünk Visegrád mellett egy elha
gyott bányaudvarban —  amelyet később Szent Istvánról 
neveztünk cl.

Még tavasszal többfordulós hallgatói pályázatot szer
veztünk, ahol mindenki bemutatta és elmesélte a tervét, és 
azokat közösen megvitattuk. Augusztusban —  már kinn 
a táborban —  együtt döntöttük cl, hogy melyikei készít
sük el.

Ezen az első nyáron építettük fel a K AS-t, mely egy kb. 
6 m átmérőjű jurtaszerű kupola. Egy kör mentén 24 
vastagabb husángot ástunk 1c, majd a magasság 2/3-ánái 
megkötve kötelek segítségével a középpont felé hajlítot
tuk a függőleges husángokat. A játék lényege: 24 ember 
összehangolt, közös „rituális" mozgása alakította a haj
lított bordák állal haiároli belső lerei. A közösség lelki 
rezdülései megjelentek a pulzáló Lér alakjában.

Miután rögzítettük a kétirányú spirál hálózatot kiraj
zoló vázszerkezetet, vékony vesszőkkel fontuk be. Kél 
bejáratot készítenünk, az egyiket a bányaudvar legna
gyobb sziklája —  az Oltárkő —  irányába, a másikai a 
tábortűz helyének irányába, ami az előzővel 90'-ot zárt 
be, ez az augusztus 20-i napfelkelte iránya is.

Ez az építmény olyan belső tér, mely egyben lehetővé 
leszi a külső tér érzékelését is. A vesszők közötti réseken 
látni lehet a fákai, a sziklákat, a folyót és az eget. Éjjel a 
tűz fényében tükröződő kupola az égbolt felettünk.

Ez alatt a két hét alatt a résztvevők szívében megszü
letőit valami az cgyüttlét, a közös, értelmes tevékenység, 
a szellemi és fizikai jelenlét által. A megélt történet 
fontosabbá válhatott, mint maga az elkészült KAS.

A tábor 1982-ben folytatódott, ismét előzetes terve
zések és megbeszélések után.

Ebben az évben egy fedett és zárható „lakó "-helyet 
akartunk építeni. A korábbi táborhelyen látható volt egy 
U alakú kis domb, megnyitva a tűz felé. A középen lévő 
mélyedést kiástuk. Az ásatás közben leltünk egy korábbi 
föld alaui négyszögletes kőépület romjaira, melynek 
középpontja megegyezetl (!) az általunk előre eltervezett 
építmény középpontjával. A laláll falakat megtartva és 
beépítve készült cl az új épület, melynek szerkezete 
hulladékdeszkák egymásra szegezett soraiból álló fa álku
pola. Ezt beborítottuk földdel. Kívülről csak egy dómból 
látni, néhány nyílással, mely összeköti a külvilággal a 
belsőt. így készült cl a BARLANG.

■
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Ebben az évben 
kezdtük el építeni 
a HID-at is, mely a 
bányaudvar két 
tisztása  közötti 
mélyedésben fel
vezető ösvény fe
lettivel át, a tábor 
kapujaként is szol
gálva. A HÍD szer
kezete fűrészelt 
tölgygcrendákból 
áll, két A alakú lába 
fölött íves járófelü

let köti össze a KAS-t és a BARLANG előtti tisztást.
Ebben az évben nem tudtuk befejezni a két építményt, 

ezért az 1983-as táborban folytattuk a munkát.
Minden táborban esténként előadásokat, beszélgeté

seket szerveztünk, melyek tűz körül ülve zajlottak a KAS- 
ban. Az előadók a legkülönbözőbb témákról szóltak az 
antropo zó fiától a történelmi tudaton átTolkien „A Gyűrűk 
Ura" című könyvéig.

*
Időközben a csoportból 10— 12-cn 1983 nyarától egy 

éven keresztül a Szentendrei szigeten a váci révnél fel
építettünk három kis építményt, melyeket Makovecz Imre 
tervezett: egy büfét, egy buszvárót és egy közösségi 
WC-t. Az épületet az alapozástól a palázásig magunk 
csináltuk, közben tehetségünkhöz és személyünkhöz 
mérten alakítva a terveket. Először tapasztaltuk a katark- 
tikus élményt, mit jelent esténként általunk rajzolt terve
ket és részleteket másnap megépíteni és elkészülni látni.

*
A Szent István bányaudvartól nem messze van egy 

másik bányaudvar, amelynek hatalmas sziklafala és el
hagyott, gazos platója furcsa, misztikus hatású. 1984-ben 
itt építettünk óriási sziklából egy 3— 4 m széles durva 
felületű utat. Némasági fogadalomban kezdtünk dolgoz
ni, melyet egy hétig tartottunk. E munka eredményeként 
készült el az ÚT, mely őskori jelként magányosan, szür
reálisán vezet egy határozatlan ponttól nyílegyenesen a 
megmászhatatlan sziklafal felé.

Mostanra a tábor alapítóinak nagy része befejezte 
egyetemi tanulmányait, vagy diplomázásra készül. Sze
relnénk a Visegrádi Tábor hagyományát fiatalabbaknak 
átadni, ezért összehívtunk 20—-25 érdeklődő építészhall
gatót, akik jövőre részt vesznek a munkában. Jó lenne, ha 
ezzel megteremtenénk a lehetőséget mások számára az 
építés és a közös cselekvés megélésére.

(1984 ősz)
*

Az 1985-ös év döntő fordulatot hozott a tábor törté
netében, generációváltás zajlott le, a résztvevők döntő 
többsége először vett részt a táborban.

Ezt megelőzően többször találkoztunk és beszélget
tünk a tábor céljáról, jövőjéről és arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy a lábon itt Visegrádon kell folytatni, az 
eddigi négy év szellemében.
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Ezúttal is többfordulós pályázatot írtunk ki és foko
zatosan szűkítettük a lehetőségek körét. A végső döntési 
a táborban hoztuk meg.

A TORONY, közvetlen —  kilátó —  funkcióján kívül 
az építészet egyik alapvető mozgásának lenyomata is: a 
földből az ég felé törő lendület, a gravitáció legyőzése. 
Ezenkívül jel is, mely kiemelkedve környezetéből —  
ellentétben az eddigi objektumokkal —  a Dunáról is jól 
látszik. Ez a kifelé fordulás a tábor életében is jól meg- 
mutatkozoiL A résztvevők— révén nem létrehozói, hanem 
örökösei a tábornak —  már nem alkottak olyan zárt, 
szoros baráti társaságot, mint az első generáció. Az így 
nyitottabbá váló tábor egyben felületesebb is lett, sokan 
voltunk, de csak néhány ember dolgozott ott folyamato
san két teljes hétig.

Néhány szó m agáról a toronyról: a barlang előtti térség 
peremén áll, a tetejéről a kb. 6 m magasan levő kis 
teraszról csodálatos kilátás nyílik.

Szerkezetét három, fa hevederekkel összecrősített 
rönkfa alkotja. A külső burkolatát vékony vesszőből 
fontuk.

A tartószerkezetet a földön szereltük össze, és kötelek, 
nidak segítségével helyeztük az előre kiásott gödörbe kb, 
30 ember együttes munkájával. Ez a munkafázis volt a 
legnehezebb, de egyben legszebb és legemlékezetesebb.

(1985)

YANG-YIN jel a Duna-parton 
Az egységes világ tudatunkban mindig ellentétpárok 

valamelyik elemeként jelenik meg. Pedig nincs fény 
sötétség nélkül, belső külső nélkül, ég föld nélkül. Nehéz 
belelátnunk, hogy külső tetteinkkel formálhatjuk belsőn
ket, és belsőnkből eredve formálhatjuk a környezetünket.

A jelbe foglalt üzenetről szántszándékkal nem beszé
lünk, magát a jelet kell elolvasni, mint közvetítőt két 
ember között. így tehát a belső indíttatásainkra az épít
ményben a válasz. Arról tudunk beszámolni, miként ha
tott ránk az építés.

A munka legnagyobb gyümölcse az alkotás drámájá
nak átélése volt. Az a folyamai, amint a heverő anyagot az 
ember egymásra rakja, és az egyszercsak jelentéssel kezd 
bírni. A súlyos sziklák görgetése tiszteletet ébresztett 
bennünk az anyag iránt. Megrendítő élménnyé vált fel
fogni egy hegy súlyát, és másként nézünk egy kőépít
ményi, mint azelőtt.

Némelyikkőmegmozdításáhoznyolc-tíz emberegyüt
tes erőfeszítése kellett. Ez a közös küzdelem nem csak 
egyenként formálta a résztvevőket, de egyúttal egymás 
nélkülözhetetlenségét is megmutatta.

„Egy ember önmagában semmit se tehet,
Csak ha másokkal jókor összefog!"
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Ez az a táj, ahonnan valamikor körbe néztek.
Egy helyütt, hol megbontottak egy hegyet, az fölfedte 

arcát, előtte tér és idő bomlott ki. Ebben a tér időben jelek 
épülnek. Jelek, amelyekkel együtt folytonos térben és 
súlyozott időben létezünk. Egy KAS, egy HÍD, egy 
BARLANG, egy ÚT, egy TORONY, egy JEL és egy 
TÁNCCSŰR, aki az ősszei nőtt ki a földből és a meséje 
így szól:

Hol volt, hol nem volt, volt egy csapat ember, nem 
nagy tudománnyal. Annál nagyobb hittel. Jó emberek 
segítségére leltek: ő a tudományát adta, ő  földet keresett, 
ő megadta, ő  máshol segített, ő támogatást szerzett. Egy 
nagyapó pedig a csapat élére állott, ahol kellett, rendet 
vágott. N o csak amúgy a kalászok között, de éppen ennyi 
kellett —  ebből lett fedél a fejük fölött. Aztán ez kicsé
pelte, ez kifésülte, ez kévébe kötötte, ez feltette —  kere- 
kecske autócska, elvitte a táborba. Ott már várt rá egy 
meztelen szerzet. Teste az erdőből építkezett: bordáit 
fából faragták, fel is ajzották, úgy állították talpra. S hogy 
e világra jött, fejébe rögtön sisakot húztak, derekára 
páncélt fűztek, zsúpot tettek a hátára, s hogy ne ballagjon 
a vásárba, súlyos köveket gördítettek a lábára...

(1987)

A legelején —  tavasszal —  minden nagyon egysze
rűnek tűnt: kitalálunk valamit, lerajzoljuk, aztán a nyáron 
felépítjük. Lassanként kiderült azonban, hogy attól a 
pillanattól kezdve, hogy az első megbeszélésre összejöt
tünk, mindannyian egy fantasztikus, már-már legendás 
történet szereplőivé lettünk. Egy olyan történeté, amely 
csak az őt szülő és megélő emberek számára tárul fel teljes 
valóságában. Egy furcsa alkotás nyílt meg előttünk, 
amelyet nem nézni, vagy hallgatni kell, hanem egysze
rűen megélni.

1981-ben kezdődött, amikor néhány építészhallgató 
kél hét alatt felépítette a KAS-t. Azt az épületet, amely az 
egyénenként önállóan kivágott fáknak egy közös rituálé
ban történő ö ssz e k ö té sé b ő l formálódott a felépülő 
közösség hajlékává. Az elkövetkező években megváló' 
suló —  más— más gondolatot hordozó —  építmények 
mögött mindvégig a legelső táborban megfogalmazott 
igények működtek. így  születtek meg sorra a HÍD, a 
BARLANG, az ÚT, aTORONY. a JEL és aCSÖR. Ezek, 
a látszólag egymástól független, külön életet élő művek, 
mint cövekek jelezték a körülöttünk kavargó események 
sodrását, irányuk olyan határozott volt, hogy viszonyu
lásra késztetett bennünket. Meg akartuk találni saját he
lyünket ebben a történetben, úgy haladni tovább, hogy' az 
általunk leszúrt cövek az elődei által kijelölt út ívét 
kövesse. Ezért kezdtünk el foglalkozni az idővel, a jelen
nel a múlt viszonylatában.

Hosszú ideig építgettük magunkban azt a jelet, amely 
mindannyiunk véleményét tartalmazza és egy számunkra 
fontos igazságot testesít meg. Mondatokat írtunk az idő
ről, ideológiákat fogalmaztunk meg épületekről, aztán 
egy többórás közös tervezésen sikerülL annyira közelíteni 
egymáshoz elképzeléseinket, olyan sokat megtudni egy
más gondolatairól, hogy végülis megszilárdult valami 
abból a masszából, amit társaságunk sokfélesége képzett 
körülöttünk. Létrehoztak egy gondolat csontvázát: a ház 
eszmei ter/eit. Augusztusban erre a vázra kezdlünk fel
építeni egy testet úgy, hogy szerettük volna a felmerülő 
kérdéseket a pillanatnyi helyzethez leginkább igazodva 
megválaszolni. így történt, hogy a ház eredeüleg közösen 
kitalált és megdönthetetlennek tűnő filozófiája fokozato
san a bennünk és a környezetben élő  formákhoz csiszo
lódott, és végül eggyé vált az épülettel.
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Megtapasztaltuk egy megfoghatatlan dolog —  egy 
eszme megvalósulását. Egy olyan mélyen éló gondolatét, 
amely előttünk is csak a befejezéshez közeledve világo
sodott meg és csak miután mi, a felépítői leszakadtunk 
róla, vált eléggé erőssé ahhoz, hogy megtartsa nevét.

A GUBÓ a teremtés élményének ajele. Ezt az élményt 
hagytuk magunk után a bányaudvarban.

(1988)

1981-ben néhány építészhallgató elhatározta, hogy az 
elméletközpontű egyetemi oktatást kiegészítve megpró
bál valóságos érintkezésbe kerülni anyagokkal, a termé
szet erőforrásait felhasználva részt venni egy tényleges 
alkotó folyamatban. Szemben a nagyváros elidegenítő 
életformájával úgy akarlak pár hetet együtt tölteni, hogy 
az egyes ember cselekedeteit egy közös cél irányítsa és 
kialakuljon az egymásrautaltság és a bizalom, amelyek 
minden valódi közösségnek alapfeltételei. Mindehhez 
Visegrád mellett találtak helyet, egy erdőség közepén. A 
hegység a középkorban Magyarország közigazgatási és 
szellemi középpontja volt, Visegrád pedig királyi szék
hely. A lábor területén a rómaiak óta kőbánya üzemelt, 
erről tanúskodik a bányaudvan délnyugat felől lezáró 
csupasz sziklafal. Erre a kicsit misztikus és kicsit vad 
helyre akartak egy olyan épületei emelni, amely kifejezi 
a közösségről vallott elképzeléseiket, amely le mié szeles 
anyagokból épül és amely organikusan igazodik a kör
nyezethez. Makovecz Imre irányításával tavasszal hall
gatói pályázatot írtak ki, és közösen beszélték meg az 
egyes terveket nyáron pedig két hét alatt felépítették a 
KAS-t. így kezdődött a „Visegrádi Tábor" története.

Az akkor megfogalmazott célok hagyománnyá váltak, 
és azóta minden évben más-más társaság által, más-más 
gondolatokat kifejezve születik egy-egy épület. 1981 óta 
fokozatosan egy kis település épült ki az erdőben és 
közben kirajzolódott egy szorosan a helyhez kötődő mí
tosz. Egy mese, amely emberről és természeti környezet
ről, gondolkodásról és építésről, küzdelmekről, kapcso
latokról és talán egy kicsit magáról az életről is szól.

1989 —  A SZÍNHÁZ
Ezt a színházat a hely varázsa szülte. Azok az adott

ságok, amelyeket egy természeti környezetben szeren
csés együttállásban készen találtunk, és amelyekből csak 
ki kellett bontanunk, láthatóvá kellett tennünk a színját
szás kétoldalú, sokszor érthetetlen világát. Teret kellett 
alkotnunk az emberi kommunikáció egy különleges faj
tájának, a drámának.

1989-ig sokan éreztük fordulatos színdarabnak a Vi
segrádi Tábor történetét. Olyan műnek, amely nélkülöz 
minden hazugságot és minden képmuialást, amelynek 
szereplői és nézői mi vagyunk. A SZÍNHÁZ építésével 
egyidőben érhetett meg ez a gondolat ebben az öntörvé
nyű mikrovilágban, amely megkülönböztet művészeket 
és közönséges halandókat. Ez a tábor, mini az emberi 
letelepedés modellje, a zarándokhely (KAS), a fizikai 
védelem (BARLANG), a keltő emberi úttal való össze
kötése (HÍD), az önmagán felülemelkedni vágyás, 
(TORONY), a külvilág elé való nyűt kilépés (JEL), az 
asztrológiai rendezettség megismerése (CSŰR) és saját 
i nd i vid uál i s voltának fel fedezése (G U B Ó) u tán, úg^ tűnik, 
alkalmassá vált a „magas művészeiek" (SZÍNHÁZ) be
fogadására is. Talán ezért tudtuk megépíteni sok kis 
megalkuvással és apró ellenérzésekkel minden művé
szetek legősibbjének, a színháznak sajátos interpretá
cióját.
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Tavasszal a hagyományosan meghirdetett pályázaton 
több kimerítő beszélgetés uián jutottunk a KOSZÍNHÁZ 
eszméjéhez. Mindenki más-más problémát látott benne. 
Volt, akit a kő anyaga fogott meg, volt akit a munka 
nehézsége, mást a táj szépsége csigázott fel és megint 
mást egy valódi színdarab lehetősége érdekelt. Az építés 
során azután még jónéhány dolog tisztázódott bennünk. 
Az például, hogy a kő mint építőanyag miféle titkokkal 
rendelkezik. Meglepő volt, hogy az ülősorokba beépített 
sziklák milyen nyugodt természetességgel fekszenek, 
kifejezve a nézők világának —  szerintünk —  jóval ter- 
mésze(közelibb földhözragadtabb jellegét, míg a szkéné
fal cgymásrahányt, felállított kőtömbjeinek milyen hal
latlanul vibráló, a színészi játék transzcendens voltát 
kifejező hatásuk van. A kövek homogenitásuk és szür
keségük ellenére is annyira sokszínűek és személyesek 
tudtak lenni, hogy mindegyikünk készített, vagy válasz
tott saját ízlésének megfelelő ülőhelyet.

Meg kellett tanulnunk azt is, hogy mit jelent együtt 
dolgozni. Minden pillanatban teljes lényünkkel egymásra 
kellett figyelnünk, hogy biztonságban érezzük magunkat 
a többmázsás sziklatömbök mozgatása közben. Már ta
vasszal, a beszélgetések folyamán tisztázódott számunk
ra, hogy a tábor két része úgy különül el egymástól, mint 
egy kisváros kulturális negyede a lakónegyedtől. Az 
egyik oldal ahol a BARLANG, a CSŰR, a tűzhely és az 
étkezőasztal áll, a mindennapi élet tere, a másik, ahol az 
Ollárkő, a GUBÓ és a már emlékműnek számító KAS 
található, a szellemi élet szférája. A  színház is erre az 
oldalra került.

A színpad kialakításánál az emberi építés rendezett 
hangulatát próbáltuk megteremteni. Az első ülősorok is 
ehhez a világhoz kapcsolódnak és a nézőtér kövei felfelé 
haladva, egymástól távolabb kerülve, fokozatosan oldód
nak fel a természetben. Ennek a SZÍNHÁZ-nak talán mi 
ni agunk leszünk a színészei, itt tehát néző és színész közt 
nem az áthághatatlan szakadék, hanem a közvetlen kap
csolat ábrázoló dik.

Eredetileg a terep szintvonalait szerettük volna kiraj
zolni az ülésekkel, később a színészek számára inspiráló, 
és a nézőket bensőséges közelben tartó teret akartunk 
kialakítani. Az akusztikáról a környező növényzet, a 
világításról a Nap és a Hold gondoskodik. Éjszakai elő
adásokat máglyákkal, gyertyákkal tehetünk láthatóvá.

A tábor életéhez hagyományosan hozzátartozó elő
adások tavaly C. G. Jungról. Joseph Beuys-ról, a sámániz
musról és a görög színházról szóltak. Milán Vukotic és 
színjátszó gárdája a commedia delTarte kezdeteiről szóló 
játékba vonta be a táborozókat. Ez még nem az új szín
házban történt, hiszen a színpad burkolata még nem 
készült el...

(1990)

Az eddigi történethez hozzátartozik, hogy a tábort 
mindvégig támogatta a Pilisi Parkerdőgazdaság, a Nép
művelési Intézet, a Közművelődési Információs Központ 
és Visegrád Tanácsa. Külön köszönet illeti a visegrádi 
Havér Sándort hosszú éveken át kitartó segítségéért 

. 1990. augusztus közepén kezdődik a tizedik, jubileu
mi tábor. MinL a korábbiakra, erre is várunk minden 
érdeklődői, külföldi építészhallgatók is érkeznek Angliá
ból és Németországból. Az idei szervezők augusztus 20- 
ra meghívják az összes korábbi tábor résztvevőjét, hogy 
együtt ünnepeljék az új Élet napját, mely bennünk is új 
hajtást fakasztott.

A meghívó tanúsága szerint meglepetés is lesz.
1990. július

Összeállította Salamin Ferenc és Tiisnády Zsolt
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