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Az idén elsõ ízben került megrendezésre az Elzászi Falumúzeum 
(Ecomusée D’Alsace) szervezésében a „ház nemzetközi fesztivál”-
ja, melyre díszvendégként és résztvevõként Makovecz Imrét hív-
ták meg. A kiváló adottságú, évi 320-350 ezer látogatót vonzó 
Falumúzeum a fõbejárat közelében egy ligetes területet bizto-
sított az eseményhez. A kiállítás jelszava a hajlékteremtés volt, 
melyre – Makovecz Imre javaslatára- a Vándoriskola hallgatói 
csináltak terveket. A rövid idõ alatt lebonyolított kétfordulós 
házi pályázaton a nyolc pályamûbõl Szabó Gábor vándor mun-
káját választották ki a résztvevõk.

Az elsõ építõk Salamin Ferenc vezetésével április 26-án ér-
keztek meg a Mulhouse-tól északra fekvõ Ecomusée D’Alsace-
ba, a váltás május elején utazott Csernyus Lõrinccel és Turi At-
tilával. A lapokra szegezett, szélezetlen fenyõ deszkákból épült 
épület hivatalos neve „Gubó” (Le cocon) lett, s hamar népszerû-
séget szerzett az építõknek. Külön érdekessége a történetnek, 
hogy a kb. 30 m3-nyi deszkát itthonról szervezve Bernard Men-
guy breton építész és Yves Bernon elzászi erdész segítségével 
tudtuk megszerezni. A fesztivál szervezõi a pavilonokat patak-
kal övezett területen, több platón helyezték el, melyekbõl a 
leglátványosabb telepítésû helyszínt kapta a Vándoriskola. a 
többi pavilont a strasbourgi építészeti egyetem hallgatói  ter-
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vezték és mûvezették kivitelezésüket. Sajátos kettõsség ala-
kult ki a kilenc szoborszerû építmény és a Gubó területe, 
szellemisége és megvalósulása során. A francia hallgatók-
nak nyilvánvalóan komoly nehézségeket okozott a termé-
szeti környezethez való viszony, melyet a legtöbben valami-
lyen absztrakt gondolati síkon kezeltek. A létrehozott magas 
szintû mûvek így egyfajta épületszobrok lettek, kifejezve egy 
individuális gesztust vagy hangulatot, s létesítésüket is ez jel-
lemezte: a tervek alapján elõregyártott elemeket (acélszerke-
zet, bádogos vagy mûanyag elemeket) a helyszínen az alko-
tók felügyelete mellett összeszerelték. A mellettük dolgozó 
Vándoriskola munkája, kiindulása, viszonya a környezethez 
más irányokat mutatott, az egyéni akarat, tálentum és a cso-
portos alkotás egészséges arányú vegyülete õszinte elismerést 
váltott ki a szervezõkbõl, különösen A Falumúzeum igazga-
tójából Marc Grodwohl úrból, aki feleségével fél napot dol-
gozott is az építkezésen.

Az a kézzel fogható tény, hogy a Vándoriskola a környezet-
tel, mint realitással bánni tud, hogy olyan módon épít, mely 
folytat egy természetes folyamatot, hogy tágabb térben gondol-
kodik annak összefüggéseit vizsgálva és alakítva, megbecsülést 
és érzékelhetõ sikert hozott az akciónak.

Az építés befejezéseként nagyon jó hangulatú záró este zaj-
lott  a helyszínen a francia egyetemistákkal és a Falumúzeum 
vezetõivel együtt. Meg kellett állapítani, hogy a Gubó bulizá-
sokra is nagyon alkalmas.

A program végeztével vetítettképes elõadást tartottunk az 
érdeklõdõknek a helyszínen a magyar organikus építészet egyes 
fejezeteirõl. A kötetlen beszélgetéseken Marc Grodwohl igaz-
gató úr mindig kifejezte elismerését a Vándoriskola szellemi-
sége és teljesítménye iránt, és többször is felvetette a jövõ évi 
folytatás lehetõségeit.

Tanulságos és fényes történetû másfél hét volt a festõi El-
zászban, melynek szépségeit, ha szûken is, de néhány kirándu-
lás alatt megtekintettük (Colmar, Kaysersberg, Riquewihr, Haut-
Königsburg, Route des vins, a Grendelbruch-i erdõ megalitjai) 
Ellátogattunk a XX. századi építészet (és gondolkodás) két meg-
határozó helyére Ronchamp-ba és a Goetheanumhoz.
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Köszönetet kell mondanunk Salamin Pál és Ujj Mészáros 
Krisztina vándornak a tábor elõkészítésében való segítségért 
(Krisztának külön a népszerû pólókért), valamint elzászi segí-
tõnknek, Füke András építésznek, aki nélkül mindez nem va-
lósulhatott volna meg. Végezetül szeretnénk megköszönni a 
Kós Károly Egyesülés minden mesterének, hogy tolerálta és se-
gítette a vándoriskolás munkatársak hirtelen jött utazását, és le-
hetõséget biztosított a részvételre.

Turi Attila, Csernyus Lõrinc

*
Elzász lakosságának identitása vegyes. A hármas (francia, német, 
svájci) határ mentén húzódó települések jelene francia, múlt-
ja német és nyelve sokszínû. A határsáv mellett elterülõ bánya-
vidék lakossága – a nagyszámú lengyel vendégmunkás okán – 
ma is folyékonyan beszéli a lengyel nyelvet is.

Ebben a régióban, a Mulhouse város mellett található El-
zászi Falumúzeumban rendezendõ kiállításon való részvétel-
re – egy magyar pavilon tervezésére és megépítésére – hívták 
meg Makovecz Imrét és általa a Kós Károly Egyesülés Vándor-
iskolájának hallgatóit.

A kiállítás témája az építés õsi rítusa, megfogalmazva egy 10 m2-
es elbontható építményben. A megépítendõ munkát a vándo-
rok tervei közül kétfordulós zsûrin választottuk ki közösen.

Tervem alapgondolata volt, hogy egy nem egyértelmû, vegyes 
kulturális identitással rendelkezõ területen egy jelet helyezzünk el, 
mely kifejezi hovatartozásunkat, múltunkat és gyökereinket. Az épü-
let és környezete kelet-nyugati irányú tengelyre szervezett. A tengelyt 
tizenkét kopjafa szegélyezi, melyek az építmény elõtt megnyílnak, 
teresedést – gyülekezeti teret – hoznak létre. A lényszerû építmény 
két fõ jelentést hordoz:
1. Az építmény egy alacsonyan szerteágazó tölgyfára épül. A 

tölgyfa koronájának erõvonalait nem a törzsek vezetik le kon-
centráltan a földbe, hanem az építmény amorf szárnyai terí-
tik szét a talajon.

2. Az épülõ lény egy hangszer. Farokszerû kinyúlása a vízesés fölé 
bevezeti a hangot a lény belsejébe, ezáltal az építmény gyomrá-
ban morgást idéz elõ.

Az alapozás sugárirányú, földbe leásott gerendákból áll. A héj 
szögelt, gyalulatlan 20-40 cm széles 50 hosszú colos deszkákból 
áll. A deszkák álboltozatként mûködõ dupla héjszerkezetet al-
kotnak. Az amorf forma és a választott építési mód okán nem 
jelentettek problémát a szerteágazó fatörzsek körbeépítésébõl 

fakadó esetlegességek. A deszkák elcsúsztatásával fényforráso-
kat képeztünk ki a burok felületén. A héjszerkezet megerõsített 
felsõ gyûrûvel és opeionnal záródik.

Megérkezésünkkor meglepetés fogadott, a helyszínrajzon 
bejelölt vízáttörés 10 méterrel arrébb volt a területen. A következõ 
napok munkájának és Marc Grodwohl igazgató közbenjárásá-
nak köszönhetõen „vizet fakasztottunk” a töltésbõl, egy új át-
törést létrehozva saját vízesést építettük fel. Az építmény nap-
ról-napra emelkedett ki a földbõl. A statika és a szabad formálás 
határait napról napra megízlelve közös alkotásként született 
meg az épület. A belsõ kõburkolat, a kopjafák egyedi kiképzé-
se, a vízmedence kiépítése mind a társaság tagjainak kitartását 
és szépérzékét dicséri. A résztvevõk – mindenki saját helyét gyor-
san megtalálva – igyekeztek saját erejük szerint a legtöbbet hozzá-
tenni a közös feladat megoldásához.

Németh László szerint vannak idõk, mikor „Az absztrakt szó-
rakozások … helyét a csendben növekvõ dolgok ünnepélyessé-
ge foglalja el.” Talán mindannyiunk nevében állíthatom, hogy 
ezek a napok, órák számunkra valami hasonló emelkedettség-
ben teltek el.

A resztvevõk: Krieger Orsolya, Máté Edina, Rosenberg Zsu-
zsanna, Szeift Zsuzsanna, Ujj Mészáros Krisztina, Zsólyomi Ré-
ka, Berta Attila, Erhardt Gábor, Fábián Rigó Tamás, Horváth Ba-
lázs, Kováts Ábel, Papp Tamás, Salamin Pál, Szabó Gábor, Török 
Ádám, Tótfalusi Gábor, Zólyomi Zoltán Balázs, Csernyus Lõrinc, 
Salamin Pál, Turi Attila

Szabó Gábor vándorépítész


