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Vándorélet – breton-érzet

 
Bretagne: időjárás, munka, táj, Conleau, 
hortenziák, kedves emberek, biciklim, 
kis város, felhők, Himnusz, Pont-Aven, 
piac, fachwerk, templom, triskell, Le 
Mont-Saint-Michel, zöld táj, eső, zene-
iskola, gyógyulás, rák, szeretek, biza-
lom, jókedv, komolyság, szívesség, 
virágok, burjánzás, folyó, tenger, csi-
gák, kagylók, kövek, hullámok, balato-
ni öböl, nyugalom, izgatottság, önura-
lom, türelem, furcsa fenyőerdő, tün-
dérerdő, felhők, nyár, 15 fok, szalmabá-
la ház, teszt, gyönyörű bárányfelhők, 

hajtás, bizalom, jókedv, házak színei, 
beszélgetés autóúton, túlélők, pörgés, 
energia, tisztaság,…

Úgy kezdtem el írni, hogy Bretagne-
ra és Vannes-ra gondolva Wordbe ve
tettem a szavakat, amik eszembe ju-
tottak, és ez lett belőle, egy szóhalmaz, 
ahol a szavak mindegyikéhez egy-egy 
történet kapcsolódik a fejemben, és 
nehéz választani közülük, de a hazaírt 
leveleim alap ján megpróbálom rövi-
den bemutatni a négy hónapomat 
Bretagne-ban, amit Vannes-ban töl-

töttem, Bernard Menguy irodájában 
dolgozva.

Azt hiszem, ez az első hely, ahol tud-
nék élni Magyarországon kívül.

Levéltöredékek Bretagneból, 
Bernard Menguy irodájából

Első bretagne-i hetemet Bernardék nál 
töltöttem és az irodában. Nagyon szép 
helyen laknak, és hihetetlen az a nyu-
galom. És a másfél méteres hor tenzia-
bokrok anélkül virágoznak, hogy lo-
csolnák őket.

Hayde Réka Zsuzsanna

Az irodában azonnal mun kával tud-
tak fogadni. Egy családi házat rajzol-
tam át Bernard instrukciói alapján.

Jártunk Nantes közelében egy kis-
városban, Saint-Aignan-ban az ön kor-
mányzaton, ahol egy zeneiskola, iro-
dák, konferenciaterem-együttesre ír-
tak ki pályázatot (egyfajta kö zös ségi 
ház), ennek július 13-án van a határide-

je, most ezen dolgozom egy ottani 
építészlánnyal. (…) A homlokzatára a 
magyar Himnusz kezdősorát kottáz-
tam, remélem szerencsét hoz. Ők azt 
hiszik, csak hangjegyek…

A várost is elkezdtem felfedezni, és 
a körülötte lévő kirándulóutakat is. 
Nagyon tetszik itt, az az érzésem, hogy 
itt születnek a felhők.

Van egy kis honvágyam, de szeren-
csére jövő héten me gyek egy kisváros-
ba, Pont-Aven-be a 20. Fete des Caba
nes című ün nepségre, ami arról szól, 
hogy egy folyóparton összegyűlik 
né  hány mű vész, vagy akinek kedve 
van alkotni valamit, és az eredmény 
magáért beszél. Már huszadik éve 
rendezik meg ugyanitt, ami önmagá-

A breton mester: Bernard Menguy
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ban is gyönyörű és vadre gényes, és 
azt gondolom, nem is az eredmény a 
lényeg, hanem a hangulat, a művek 
ugyanis csak fotókon maradnak meg. 
Első nap alkottunk, második nap pe-
dig eljött sok-sok em ber megnézni.

Én egy fának készítettem angyalszár-
nyakat. Lehet, hogy nem véletlen. (…)  
Nem sokkal ez után jelentkeztem a 
Vándoriskolában egy pályázatra, ami-
nek szövege ekkor kezdett megszü-
letni: Angyal – Lélek – Ember

Kevés nép él olyan kicsi országban, 
mint mi, ezt sokszor tehernek érezzük, 
de elfelejtjük, hogy ez olyan dolgokat, 
gondolatokat és belső kommunikáci-
ót enged meg nekünk, amit mások 
nem élhetnek át. Olyan szabályrend-
szert erőltet rájuk a társadalmuk, amit 

már észre sem vesznek, teljesen alap-
vetőnek élik meg, de nem engedi őket, 
vagyis az elméjüket és a szívüket fel-
szabadulni. Erős a kifelé való kommu-
nikáció, de a belső az hiányzik, vagy 
nagyon elnyomják.

Ennek a szabadságnak, egy maga-
sabb rendűvel való kommunikációnak 
a jelképei, kifejeződései Makovecz 
Imre angyalszárnyai. Ez engem régóta 
fog lalkoztat, hogy abban a világban, 
amiben ma élünk, mekkora bizalom 
az, ha valaki így meg tudja osztani a 
legbelsőbb titkait másokkal.

Egy kérdésem van, amire választ 
keresek; honnan kezdtek el épülni 
Imre bácsi épületei? Alulról? Vagy in-
kább felülről…

Angyalok építették.

Azt gondoljuk, anyag nélkül nincsen 
élet sem, ez a fizika és biológia mai 
álláspontja, de ha elképzelek egy 
olyan világot, ahol hiányik a matéria, 
nincs anyag, csak lélek, érzés (…) a 
gondolkodásunk, a szívünk és az ér-
zelemvilágunk szerint ez a világ létezik. 
Mennyországnak hívják, ahol minden 
megvan, egyetlen dolog hiány zik: az 
anyag, a test (ebben még azok sem 
nagyon kételkednek, akik nem hisz-
nek egy feljebbvalóban). De miért csak 
a testünk tud kommunikálni a másik 
testtel, mikor valójában nemcsak egy 
test vagyunk – vagy mégis?

Lehet, hogy a lelkük csak kevesek-
nek látszik ki a bőrük alól? És ezek az 
emberek képesek az Istennel és más 
Lelkekkel való kommunikációra?

Pont-Aven, Bretagne, Franciaország

2011. őszén felvételt nyertem a Kós 
Károly Egyesülés Vándoriskolájába, és 
már aznap szóba kerültek a vándor-
helyek, vagyis hogy milyen irodákhoz, 
Mesterekhez lehet menni dolgozni. 
Az egyik ilyen hely Kambodzsa volt, s 
én ide jelentkeztem anélkül, hogy 
átgondoltam volna a dolgot. Annyit 
tudtam róla, hogy Ázsiában van, és én 
nagyon rég szerettem volna megta-
pasztalni Ázsiát. A művészeti is kolá-
ban semmit sem tanítottak az Angko-
ri csodáról. 

Hogy miért Kambodzsa? Kambo-
dzsában már járt egy vándorépítész, 
kétszer is, a Borbás Péter, aki a Sam-
dech Euv High School középiskolában, 
a gyerekek aktív bevonásával biotoa-
lettet tervezett és épített. 

Kíváncsian és lelkesen ugrottam be-
le  a kalandba. December 6-án meg is 
csapott Bangkokban Ázsia illata. Hir-
telen megijedtem, hogy nem kapok 
levegőt. A budapesti hidegből a har-
minc fokos páradús klímába érkezni 
meghatározó élmény! Aztán nincs 
más választás, meg kell szokni. Bang-
kokból továbbrepültem Kambodzsá-
ba. Ez már kezdett ijesztő lenni, mert 
míg Bangkok környéke fényárban 
úszott leszállás közben, Siem Reap, az 
Angkor mellé épült város majdhogy-
nem vaksötét volt. Este érkeztem, és 
addigra már utolért a jetlag; az embert 
kifárasztja a 24 órás utazás. Már más-
nap elindultam felfedezni a környéket. 
Egy kellemes vendégházba érkeztem, 
két magyar férfi és egy helyi, khmer 
fiú fogadott, akivel aztán jó barátság-
ba kerültem. Az utat a Kós Károly Egye-
sülés támogatta, az ellá tásommal egy 
másik szervezet volt megbízva. Így 
másnap bemutattak a szállásadóim-

nak, és át is költöztettek a kellemes 
vendégházból a vidéki oldalra, a Tonle 
Sap folyó felé vezető útra, 6 km-re a 
várostól. Sajnos az árvíz tönkretette az 
utat, és a hullámzó, po ros út megnehe-
zítette a közlekedést.  Egy KKO (Khmer 
for Khmer Organization) nevű szerve-
zet magániskolája vál lalta, hogy szál-
lást és élelmet ad, vagyis gyakorlatilag 
a szülők kislányának a szobáját kap-
tam meg, és velük étkezhettem. Beval-
lom, elég erős váltás volt ez; minden, 
másképp működött ott. Gyakorlatilag 
a meglepetések nem múltak; a har-
madik hét után inkább beköltöztem 
a városba a khmer fiú segítségével egy 
olyan helyre, ahol szintén khmerek 
lak nak, akik különböző hivatalban 
dol goznak, és egyedül élnek, egyelő-
re család nélkül. Ez már közel volt min-
denhez, és nem éreztem elszigetelve 
magam a civilizációtól, higiéniától. 

A Vándoriskola úgy működik, hogy 
adott a Mester, és a fiatal építész, akit 
fogad, és bevonja az aktuális munkák-

ba. Egy kisebb félreértés miatt ez az én 
esetemben kimaradt, ugyanis egye-
dül maradtam. Nem tudott rólam az 
építész mester, Sánta Gábor, aki csak 
négy hónappal később érkezett az 
országba. 

Ennek köszönhetően magamnak 
kellett kitalálnom, hogy mit kezdek a 
sorsommal bevétel nélkül négy hóna-
pig a világ másik felén. Elpanaszoltam 
a khmer fiúnak, hogy milyen helyzet-
be kerültem, és elkezdtünk gondol-
kozni. Managerként dolgozott egy 
hotelban, ahol egy új szintet tervezett 
építeni a tulajdonos. Bemutatott neki, 
és beszélgettünk. Mutattam neki a 
portfólióm, de nem nagyon érdekelte. 
Jobban értékelte azt, hogy lerajzoltam 
a portréját, azt legalább középen félbe 
hajtva eltette. Megegyeztünk abban, 
hogy csinálok variációkat az új szintre, 
cserébe ellátást kapok a hotelben.  
On nantól kezdve lett munkahelyem, 
egy pálmafa árnyékában, a medence 
szélén egy asztalnál. 

Félév Kambodzsában
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