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Gadó Johanna rajza

Az egész kötet duzzada feladatok sokszínűségétől, miközben elég árnyaltan kirajzolódnak az egyes személyek alkotói értékei is.
Hallatlanul inspiratív, még olvasgatás közben is empatikus élményt ad számos közös
téma leleményes megoldása, amelyekről jó
fotóbeszámolókat is találunk, mint például az elzászi kis falu mezején egy hatalmas
tölgyfa köré épített Gubó-térkompozíció,
vagy akár egyik-másik, kevésbé sikeres akció bemutatása, és azok tanulságai. A Vándoriskola építész vezetőinek fantáziadús
pályázati kiírásai mellett a közvetlen megbízásaikba is bevont vándorok impozáns
lehetőségeiről, gondolkodásuk folyamatos
fejlesztéséről kaphatunk képet tehát.

Révai Attila rajza

2011-ben meghalt Makovecz Imre. Ennek a
veszteségnek a jelentősége a maga konkrétságában azonnal nyilvánvaló volt ugyan, ám
az ezáltal keletkezett űr a folytatás esélyeit
és lehetséges módozatait nehéz feladattá
tette közvetlen munkatársai számára. Egy
2013-ban rendezett kerekasztal-beszélgetéssel zárul a kötet, amelynek résztvevői a
korábbi és a mai Vándoriskola egykori tagjai, mai tanárai voltak.
Néhány gondolatot idézek, hogy érzékelhessük, kiben milyen visszhang maradt a Mester példájából és vándoriskolai tapasztalásaiból: „Egy általános kulturális szétcsúszás
tapasztalható. Eszméletlen sok dologról
tudnak az emberek, és ez nem csak korosztályi kérdés, ez általános dolog. De az a ko-
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héziós erő, amely ezt összetartotta, eresztékeiben recseg-ropog. Ha végiggondolja az
ember, hogy a Vándoriskolának tulajdonképpen mi a lényege, mit tanul egy diplomával rendelkező ember, akkor ez a lényeg
ugyanúgy rejtve marad, mint nekünk most.
Például Menyussal (Csernyus Lőrinc) az volt
a feladatunk, hogy írjuk le Makovecz Imre
településfejlesztési modelljét. Leírhatatlan
dolog, mert gesztusokból, félmondatokból,
adott esetben egy grimaszból vagy bármiből állt, az a lényeg, ami bennünk ebből
megmaradt, hogy ezt így kell tennünk. Soha
ebben az épületben erkölcsi példabeszédek
nem hangzottak el. Amit a Vándoriskola tanít, az egy megfoghatatlan belső tartás…
Az, hogy ezekbe az emberekbe, ha elvégzik
a Vándoriskolát, vagy ha nem, de legalább
egy ideig itt voltak, fölépül-e valami belső
struktúra, én úgy gondolom, ez a valódi kérdés.” (Turi Attila)
„Makovecz írta, amikor 55 éves volt, még
nem volt olyan öreg − most olvastam, s rádöbbentem, hogy hasonló volt hozzám −,
hogy ő most már rájött, hogy mi erre nem
gondolunk, hogy úgy élünk, mintha örökké
élnénk. Dolgozunk, mint »állat«, de aztán az
ember rájön, hogy meg kell halni... És akkor
azt mondja, hogy őt már semmi nem érdekli, ami korábban érdekelte. Az érdekli, hogy
valami olyasmit csináljon, ami a túlvilággal
összeköti, ami tulajdonképpen az egyéniségnek az átalakulása vagy a fejlődése, és
»benned a létra«-effektusnak kéne lennie…
Ilyen értelemben tulajdonképpen mindan�nyian egyformák vagyunk, mert vagy fejlődünk belül, vagy nem, és vagy rájövünk a
végén, hogy kell majd megközelíteni életünk
végén a túlvilágot, vagy nem jövünk rá…, de
a körülmények változnak…, ez hatással van
ránk, de éppen ezt a hatást kellene a Vándoriskolának, a gondolkodásnak, az önképzésnek kiküszöbölnie…” (Salamin Ferenc)
És mint vélekedik a Vándoriskola mai vezetője, ennek a kötetnek a szaklektora, és
a Makovecz-hagyaték szakmai gondozója?
„A Vándoriskola 25 évét bemutató vándornapló úgy jó, ahogy van… Ebben a korban,
ahol az értékek felülről irányított mesterséges elfelejtése történik, a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája él Európa közepén, és

egy olyan magatartást képvisel, ami átviszi
az évezredes értékeket a túloldalra. A sötétségen túlra.” (Csernyus Lőrinc)
Amíg olvastam ezeket a gondolatokat, nem
csak a közeli pünkösd miatt jutott eszembe
az apostolok írásaiban ránk hagyományozott újszövetségi jelenet. Az, amikor a Jézus
mennybemenetele utáni napokban az árván
maradt tanítványok együtt vannak szokásos
helyükön, s egyszer csak a nagy zúgással
érkező szélben elárasztja őket az a Lélek,
amelytől mindenféle nyelveken tudnak beszélni, s így elindulván szerte a világban
hirdetik az evangéliumot, azaz a jó hírt, a
feltámadást, s így teljesítik be küldetésüket.
Nagy valószínűséggel ez a feladata mindegyikünknek: a ránk bízott értékek hiteles
továbbadása. A mai idők nagy kérdése, hogy
van-e kinek. Az egykori jelentős létszámú és
kiemelkedően egyéni karakterű organikus
építészeti szemléletben tervező magyar építészek nem jutnak méltó és jelentős építészeti megbízásokhoz. Elismertségük nincs
kellően a helyén a magyar és a nemzetközi
építészeti és társadalmi trendekben, holott
még mindig képesek őrizni a globalizált világban a Kárpát-medencei gondolkodás
szellemi oázisait.
A Vándoriskola 25 évét bemutató, a vállalkozás jelentőségéhez méltó kötet munkatársai
megtették ezt a jelentős lépést. A munkát,
legalábbis, ami a hatalmas dokumentációs
anyagot illeti, a megőrzött eredeti szellemiség elevenségével lehet folytatni.

Ember nélkül nincs táj
Portréf ilm Mőcsényi Mihályról
Mőcsényi Mihály tájépítész tavaly novemberben
töltötte be a 95. életévét, munkásságát két bőröndöt megtöltő kitüntetésekkel (Kossuth-díj, Sir
Geoffrey Jellicoe-díj, Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Széchenyi-díj, Staatpreis
für Land- und Forstwirtschaft) ismerték el. Neve
elválaszthatatlan a magyarországi tájépítészet,
mint önálló tudományág, szakma létrejöttétől.
Hosszú és változatos életútja, személyisége senkit nem hagy hidegen, életfelfogását a fiatalabb
korosztály is megirigyelhetné. Három éven keresztül forgattuk a róla szóló portréfilmet, kerestük a
titkot: hogyan őrizte meg szellemi és testi frissességét, életigenlő hozzáállását a történelem viharaiban. Legendás balatongyöröki nyaralójában
gyakran jártunk forgatni, nemegyszer találtuk a
létra tetején állva szőlőmetszés közben. Szerteágazó történeteit hallgatva kitágította horizontunkat, a tíz évvel azelőtti események keveredtek
a harminc, ötven, hetven évvel azelőttiekkel.

A filmből egy három korszakot áthidaló közép-keleteurópai életutat ismerhetünk meg. A sorstörténet mellett képet kapunk a történelmi korszakok
társadalmi folyamatairól, amelyet korabeli archív
kertépítészeti alkotások megjelenítése tesz átélhetővé. Kirajzolódik egy kultúrtörténeti ív, a hazai
tájépítészet története, amely élőn reprezentálja
Mőcsényi Mihály felfogását: ember nélkül nincs
táj. Dr. Mőcsényi Mihály tájépítész professzort
2015. május 29-én a Magyar Művészeti Akadémia
tiszteletbeli taggá választotta.
Rendező, operatőr: Zajti Gábor
Utómunka: Zajti Balázs
Forgatókönyvíró, szerkesztő: Buella Mónika

Kós Károly Egyesülés
konferencia
2015 június 12-én tartotta meg „Állapotunk – közös
beszélgetés a KKE-ről és az országról” – címmel
konferenciáját a Kós Károly Egyesülés a Kecske
utcai irodaház dísztermében. A program összeállítója és az esemény moderátora Ertsey Attila volt.
A konferencián Makovecz Pál, a MIKA kuratóriumának elnöke ismertette a Makovecz Imre díj
adományozására tett javaslatot. Moderált baráti
beszélgetés formájában szó került az ország állapotának vizsgálata mellett az Egyesülés szellemi
és fizikai állapotáról, a felkért hozzászólók Kálmán
István, Kampis Miklós, Erhardt Gábor voltak.

Akadémikusok
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozat rendes tagjává Szűcs Endre, a Művészetelméleti
Tagozat levelező tagjává Csernyus Lőrinc építészeket,
tiszteletbeli taggá Mőcsényi Ferenc tájépítészt és
Anthony Gall építészt választották 2015-ben.

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:
Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre
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