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Két hétig vágtunk, fúrtunk, illesztettünk és
csavaroztunk, valamint ittunk, izzadtunk és
kovácsolódtunk. Elképesztő látni, hogy mennyi
energiát, vért és verítéket tud igényelni az
építés folyamata, hogy az, amit megrajzolunk
papíron, annak hányszorosát kell teljesítenünk
akkor, amikor az a szándékunk, hogy a rendelkezésünkre álló anyagot a terv mintájára igazítsuk.
Nem feledem, hányan kellettünk egy darab
gerenda mozgatásához, noha a végére már
szavak se kellettek, hogy érezzük, ha a másik
elfáradt vagy rosszul fogta meg az elemet, de
hosszú út vezetett el eddig a pontig. Röviden
így jellemezném a tábor alatt tapasztaltakat:
Építettünk, tehát épültünk.

Bedrossian Ádám Krisztián

szön valami a megvalósult épületen. Köszönöm
azoknak, akik összegyúrták halvány megsejtéseinket, és így egy olyan művet terveztek, ami
közelebb kerülhetett a „Jó”-hoz. Végül pedig
köszönöm, hogy részese lehettem a kivitelezésnek, egy apró visegrádi buszmegálló születésének. Örök lenyomatát hagyta rajtam.

Kis Domonkos László
A buszmegálló építése közben mi is „megálltunk”
egy kicsit. Jó volt kilépni a hétköznapok rohanásából, és csak egy dologgal foglalkozni: láttuk,
ahogyan a tervlapok vonalai testet öltöttek a
kezünk közt, és bár nem kis erőfeszítések árán,
de minden a helyére került.
Hiányzik most ez az egyszerű világ. Felkeltünk, és
csak a buszváró volt, meg persze a közös munka.
Nem volt zárthelyi, nem voltak kérvények,
sem reggeli csúcsforgalom, de ami a legfontosabb, az egyén is eltűnt a munka hevében, csak
a közös cél létezett.
Ez az összhang kellett, hogy elkészülhessünk. Számomra így ez jelenti a tábor legnagyobb élményét.

Markolt Péter Tamás

Építeni... Építeni mindig felelősség. Valami újat
létrehozni, olyat, ami azelőtt soha nem volt.
Olyat, ami jó..., ami szolgálni tudja majd az emberek igényeit funkcionálisan és esztétikailag is.
Ki mondja meg, milyen is a jó? Mitől jó igazán?
Igen, tanítják: működik, betölti a neki szánt
szerepet, örömöt okoz a megrendelőnek. Azt
gondolom, ezek fontos irányelvek, de nem
képesek kimeríteni a „jó” fogalmát. A jót mindig keressük. Ha pedig egy építész rátalál egy
jó formára, irányelvre, egy kiváló ötletre, az
még mindig csak a nagybetűs „Jó” egy egészen
apró, elenyésző részlete, egy halvány megsejtés.
Így járja körbe minden kor minden építésze azt
a Jót, azt az Igazságot, amit ezen a világon soha
nem tudunk teljesen befogadni.
Köszönöm, hogy többedmagammal együtt én is
elmondhatom, hogy a „jó sejtésemből” visszakö-
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33 év… misztikus szám az emberi életben…
Krisztus 33 éves, mikor színre lép… Dante az
ember útjának feleként beszél róla… A 100 éves
ciklus, a centenárium harmadolása is 33 1/3évet mutat… ez is egy ciklus, a legjelentősebbek
közül való…
Az első és a mostani tábor között 33 év telt el…
Filmet készíteni mentünk a lepencei fürdőhöz. Az
ott folyó munkálatokat kellett dokumentálnunk.
Egyszerű feladat.
Néhány vágókép a munkafolyamatok kezdetekor,
a közepén, a végén, aztán viszontlátásra…
Minden látható lesz a filmen, ahogy a semmiből,
a tervek alapján megépül valami, aztán azt
átadják, és boldogok az emberek. Használják-e
vagy sem az objektumot, az már mindegy…
Azt gondoltuk, így lesz…
Budapestről vasárnap reggel indultunk, már
tikkasztó volt a hőség. Arra készültünk, hogy
gyorsan végzünk…, de ott ragadtunk…, és a
következő nap is, majd azután is…, és este
is…, és azt vettük magunkon észre, hogy majd’
minden nap kimentünk, ha meg nem, akkor
hiányérzetünk támadt…

Amikor két hét után otthon beléptem az ajtón,
felségem végigmért, a szemembe nézett, és azt
mondta, hogy megfiatalodtam. Én is úgy éreztem, hogy újra huszonéves vagyok. Köszönöm
Nektek, Szemtelenül Fiatal Építészpalánták!

Jó volt látni, hogy mindenkit az együtt végzett
munka öröme lelkesít, tart össze, mindenki talál
magának feladatot, vagy a feladat találja meg
éppenséggel őt. Az esti beszélgetések egy olyan
világot nyitottak ki, amely sokszor a múltból köszönt vissza, de nem múlt el, jelenné, jövővé vált.
33 éve az első visegrádi tábor egy új lehetőség
volt…, a mostani talán egy új lépés lehet egy új
építészet, egy újfajta, „makoveczi” gondolkodás
elsajátítása felé. Ehhez az új visegrádi induláshoz arra az érdeklődésre, ízlésre és eleganciára
lesz szükség, amiről Makovecz Imre beszélt az
akkori tanítványoknak, a mai mestereknek.

Rüll Tamás

Zajti Ferenc
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 Fotó: Csernyus Lőrinc

Kemence-kápolna
Csernyus Lőrinc

Community Building
in Viszák
Actor József Szarvas founded the first Tündérkert (Garden
of Fairies) in Viszák seven years ago to cultivate rare indigenous varieties of local fruit trees. Besides that, the
venue hosts various cultural events, both in the gallery
and the barn theater. Architecture camps are also regularly organized under the direction of Lőrinc Csernyus,
with the purpose of strengthening the community.

Az idén már harmadik éve, hogy Viszákon építünk a falunak, a közösségnek és a Tündérkertnek
(OÉ 2014/2., Viszák – Közösségépítő Tündérkertek). Számomra egyfajta múltidézés történik a
jelenben. A „viszákozóknak” a nyári bő egy hét az év meghatározó ünnepe, amely elválaszthatatlan
a Kultúrpajta és a Tündérkert rendezvényeitől. A résztvevők év közben is közösséget alkotnak,
amire munka esetén mindig lehet számítani. Már most készülnek a Kemence-kápolna jövő évi
befejezésére. És itt jelenik meg a visegrádi táborok szellemisége. Az építve tanítani, építve alkotni
folyamat a „Nomád nemzedék” Tokaji Alkotóházával kezdődött, és Visegrádon át a Vándoriskolán és az erdélyi kalákákon keresztül jutott le Viszákig. Én személy szerint is remélem, hogy
ez a közösség ugyanolyan erővel lesz jelen a majdani építészeti közéletben, mint ahogyan ma a
visegrádi közösség.

És végezetül Szarvas József színművész – a Tündérkert mozgalom kezdeményezőjének és motorjának − gondolatai:
„Vannak olyan új szavaink, mint :
– Pajtaszínház és Galéria /
Tündérkert / Tündérkert csillaga
/ Börü / Kemence-kápolna.
Majd ha szavaink gondolattá, majd mondatokká érnek, és elkezdünk ezen az új nyelven beszélgetni, sorsfordító idők jönnek.
A Kárpát-medence több mint száz Tündérkertjében ápolják már gyümölcshagyatékunk végtelen
fajtagazdagságú hagyatékát!”

