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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. 
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Ott reggeliztem, ebédeltem és va-
csoráztam. Amíg ott dolgoztam, volt 
ellátásom. Muszáj volt, mert elfogyott 
a pénzem, meg örültem is, hogy van 
munka. Meglepő volt az építési tem-
pójuk. Összeállt egy alaprajz, amit ki-
nyomtattam, hogy beszélgessünk róla, 
de ennek az lett a következménye, 
hogy másnap már nekifogtak aszerint 
falazni. Akkor éreztem meg azt a fele-
lősséget, hogy mit is jelent valamit 
le rajzolni, amiben bízni kell, hogy jó. 
Onnantól azért kellett húzós tempó-
ban terveznem, hogy utolérjem az 
épít kezést a tervekkel, hogy ne akár-
milyen legyen, hanem olyan, amilyet 
kigondoltam. Minden nap többször 
feljártam, művezettem. Engem kacag-
tak a munkások – főleg 16-18 éves, 
alacsony, vékony lányok és 20-25 éves, 
alacsony, vékony férfiak. Nem volt 
közös nyelvünk, így vagy a téglával 
legóztam nekik, vagy rajzoltam a por-
ba, falra, lapra, amire csak tudtam. Vi-
szonylag ritkán kellett falat bontat-
nom velük, mert nem tükrözték a so  -
ron következő szoba alaprajzát, hogy 
a vizesblokkhoz tartozzon a für dő. 
Ké szítettem látványterveket, amit az-
tán a tulajdonos az építkezés alatt 
nagy örömmel mutogatott a barátai-
nak, hogy van neki egy saját építésze, 
aki tervezi a hoteljét. Eleinte kicsit 
megalázó volt a viselkedése velem 
szemben, hogy nála a pénz, nálam 
meg nincs, de aztán nem kellett sok 
idő, és kivívtam a tiszteletét. Elkezdett 
tetszeni neki, amit látott, és onnantól 
mindent úgy akart csinálni, ahogy én 
mondtam, rajzoltam.

Nagyon sok építőanyag-lerakatba 
vitt el, meg akart mutatni minden 
anyagot, amit fellelhetünk.  Akartunk 
gyártatni színes beton térkövet, sok 
mindenbe belevágtunk, de valami 
mindig kompromisszumra kényszerí-
tett. Főleg a fa volt nagy dilemma, 
mert nagyon drága, én meg sok fát 
terveztem a szobákba. Nagyon gyor-
san dolgoztak a munkások. Elektro-
mos tervről még szó sem volt, mikor 
kész helyzet elé állítottak, hogy itt van 
a villanyos szaki, és akkor hogy le-

gyen? Hol lesznek a lámpák, konnek-
torok? Én meg fogtam a fejem, hogy 
na ez megint egy komoly felelősség, 
rögtönözve dönteni. De nem volt más 
lehetőségem, fogtam egy tégladara-
bot, és szobánként felrajzoltam a falra 
direktbe, hogy mi hova kerül. Délután 
már kezdték is kivésni a falakat. 

Közben egyre jobb barátságba ke-
rültem a tulajdonosokkal. Elvittek va-
csorázni, ajándékokat kaptam tőlük, 
kölcsönadták az autójukat. Khmer 
barátom megtanított motorozni, és 
azzal kezdtem járni egy idő után dol-
gozni. Három hónap után már úgy 
éreztem, befogadtak. Persze először 
mindig turistának néztek, de ha ma-
gabiztos az ember és mond két szót a 
nyelvükön, akkor más képp állnak hoz-
zá. És minden olcsóbb, ha az ember 
ismeri a reális árakat. 

Építészetileg döbbenetes a kusza-
ság, rendezetlenség. Mindenki ahogy 
éri, úgy épít mindenféle tervezetlen 
épületet. Megjelentek az új anyagok, 
amiket szertelenül építenek össze-
vissza. A korrupció melegágya a hely, 
ahol jól működik a maga módján, de 
a szegényeket, vagyis a többséget 
nem nagyon érinti.  Mindenki minden-
nek elkéri az árát, és akinek pénze van 
szinte bármit megtehet, és meg is tesz. 

Szerencsém volt, hogy megismer-
hettem a khme reket, ahogyan keve-
sen ismerik meg őket. Láttam a szoká-
saikat, a szerelmi kapcsolataikat, ahogy 
mulatnak egy-egy lakodalomban, és 
a ven dégszeretetüket is testközelből 
élveztem. Híresek arról, hogy mindent 
meg  ünnepelnek, amit csak lehet. Az 
öt hónap alatt négy újévet kellett 
ünnepelnem. De a Mikulás és az An-
gyal pont úgy szerepel a repertoárban, 
mint a kínai újév, és az európai szil-
veszteri újév köszöntése. A saját újévü-
ket, a Songkránt egy hétig ünneplik 
locsolkodós rítussal. Sajátos élmény 
egész Indokínában. A házasságkötés 
rituáléjáról külön kis regényt lehetne 
írni, legalább három napig tart a lako-
dalom. Volt szerencsém elég sok lako-
dalomban részt venni. Külön esküvői 
komplexum van a város szélén, ahol 
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termeket lehet bérelni. Légkondicio-
nált elit helyeket. 

A lakóhelyem egy egyszerű kétszin-
tes ház volt, sorban egymás melletti 
szobákkal. Mindennel felszerelt. Szek-
rény, ágy és tusoló wc-vel. Extraként 
lehetett kérni hűtőszekrényt, csak az 
másfél dollárral megemelte a havi 
elektromos költséget, amit külön kel-
lett fizetni az 50$  bérleti díjon felül. A 
tulaj egy háromgyermekes apa, aki 
egy kis, oszlopokon álló 20 m2-es hul-
lámlemez házban lakik. A nyugati 
homlokzat téglából van. Minden nap 
délután locsolnia kellett a háza falát, 
hogy tudjanak aludni, mert kályha-
ként fűtött a ház, miután megszívta 
magát az egész napi meleggel. Aján-
lottam, hogy építsen egy árnyékoló 
falat hátul, de a megszokások embere 
volt, és neki megfelelt a mindennapi 
locsolás. Mindig csodálkozott minde-
nen, amit nem megszokás szerint csi-
náltam. Bevallom, én nem szeretem a 
khmer ételeket. Mindig együtt ettek 
a szobám ajtaja elött a földön, és szól-
tak nekem, hogy egyek velük. Olyan-
kor vagy megköszöntem, vagy leül-
tem egy banánnal a kezemben, és fi-
gyeltem őket. A helyiek fő eledele a 
leves és rizs. Néha elkerülhetetlen volt, 
hogy azt egyek, mikor kirándulásra 
került a sor. Gyakorlatilag a belvároson 
kívül már nem kapható európai jelle-
gű étel. Volt, amit jóízűen fogyasztot-
tam, de sajnos zömében nem tetszett 
az ízvilág.

Angkor lenyűgöző. Az első alkalom-
mal dühös voltam, hogy milyen sokba 
kerül a jegy, és nem fogok tudni sok 
időt kinn tölteni. Később rájöttem, 
hogy tudok kinn lenni eleget. Két be-
járat van, egy középen délről, és egy a 
sarkon délnyugat felől, ott nem is lehet 
jegyet venni, csak az eltévedt turistá-
kat irányítják vissza, ha nincs jegyük. 
Viszont bukósisakban, motorral, nem 
feltétlenül kell megállni értetlenkedni, 
így mikor már tudtam motorozni, ak-
kor ott jártam be. Este hat után már 
kezdenek hazaszállingózni a turisták, 
éjjel meg senki nem őrzi a helyet. Így 
lehetőségem volt úgy bejárni a temp-

lomokat, hogy a lehető legkevesebb 
ember zavart és takarta a látványt. 
Nem szeretnék belemenni a khmer 
templomváros építészeti elemzésébe, 
mert erről vannak komoly írások, in-
kább az élményt tudnám megfogal-
mazni, ami bennük ért. Amikor újra 
visszafoglalják az öregasszonyok a 
megbékélés helyét a turistáktól. Beül-
nek egy ablakfülkébe és merengenek. 
Az öreg buddhista asszonyok eljárnak 
a pagodába, ahol a szerzetesek levág-
ják a hajukat, és onnantól csak imád-
koznak, és javarészt hallgatnak a csa-
ládon belül, kivonják magukat – úgy-
mond – a rendszerből, készülnek a 
következő ciklusra. Egyszerűen nem 
szólnak bele a fiatalok életébe.

Kambodzsa vidéki építészete egy-
szerű, természetes. Lábakon álló fahá-
zak; zsúpfedéllel vagy levélfonattal 
fedett-burkolt házak. Statikailag ért-
hetetlen, hogy miért állnak. Előfordul, 
hogy instabillá válnak, olyankor ele-
gánsan kitámasztják őket két deszká-
val, és élnek bennük tovább. 

A szobát elemelik a földtől. Ennek 
két oka is van. Az esős évszakban a víz 
elvonul a lábak között, a száraz évszak-
ban pedig árnyékos sziesztahelyet 
nyújt a lakóinak. A Tonle Sap körüli 
fal vak nagyon izgalmasak, mert éven-
te hatméteres vízszintkülönbséget 
kell elviselniük, ezért az emberek na-
gyon magas lábakra építik a házaikat. 
Én szárazság idején jártam ott, amikor 
magasan állnak a kis szedett-vedett 
há zikók, alattuk pedig csirkék és ma-
lacok kóricálnak. Fél évük van a mala-
coknak megnőni, mert utána nem lesz 
szárazföld, ahol nevelkedjenek. Jön a 
víz.  Van pár példa arra is, hogy erede-
ti állapotba állítanak vissza faházat. 
Amiket láttam, azokat mind khmer 
építészek újították fel, és csodálatos 
ácsszerkezeteket fedeztem fel bennük.

Március közepén érkezett meg 
kambodzsába Sánta Gábor építész 
mesterem, akivel a már említett Sam-
dech Euv High School középiskolához 
készítettünk fejlesztési tervet. Én egy 
szabadtéri kantin tervezésében vet-
tem részt. A hotel tulajdonosa bemu-
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tatott egy barátjának, aki szintén ho-
telt épített. Még csak az első szint  
készült el szerkezetileg, és elvállaltuk 
közösen a hotel újratervezését. Csak 
a design részével foglalkoztunk, telje-
sen átrajzoltuk kívül-belül. Ez jelenleg 
még épülőfélben van. 

Volt szerencsém eljutni a fővárosba, 
Phnom Phenbe. Ott is ugyanaz az 
építészeti szertelenség jellemző, de a 
Királyi Palota és a Nemzeti Múzeum 
csodálatos kultúráról árulkodik.

 Egy francia házaspár által alapított 
gyermekvédő szervezetnél szálltunk 
meg, ahol négyezer gyermek nevelé-
sét, szakoktatását végzik. Elsősorban 
nincstelen, árva gyerekek laknak itt, 
elszeparálva egymástól. Egyeseknek 
vannak szüleik, akikhez hazajárnak 
ünepekkor. Így jutottunk el néhány 
nagyon szegény településre, ahol ta-
lálkoztunk két érdekes építészeti pro-
jekttel. Az egyik az 50$ / ház, a másik 
egy keresztény projekt keretében 
épült kis tanya.

A főváros szeméttelepeiről kilakolta-
tott családokat műanyag sátrakba 
költöztették ki vidékre a semmi köze-
pére. Úgy találtak megoldást az egyik 

„falu” esetében, hogy egyéves futam-
időre kölcsönöztek 50$-t a családok-
nak, amiből felépíthették a házukat. 

A másik projekt egy ausztrál-kana-
dai építészeti workshop eredménye, 
kicsivel komplexebb, ott már komo-
lyabb „infrastruktúrát” jelentett a se-
gítség. A helyi földből készült, kismé-
retű vályogtégla épületek már szakí-
tottak a khmer oszlopos házak jelleg-
zetességével; hullámlemez-fedést 
kap tak napelemmel. Zseniális megol-
dással éltek, az utca végén egy har-
minc mé ter mélyre fúrt kútból vizet 
tudnak szivattyúzni egy biciklire sze-
relt mechanikus szivattyúval egy tar-
tályba. Így nagyjából fenntartható 
állapotot értek el. A lakók kaptak még 
ajándékba egy keresztény templomot, 
ahol már nem a buddhizmust gyako-
rolják, hanem Jézushoz imádkoznak.

Rengeteg izgalmas helyzet , látniva-
ló van az országban, egy kaotikus, 
hir telen változó világ, nagyon megle-
pő kontrasztokkal. Egyik alkalommal 
egy elegáns helyen van az ember, és 
pár perc után elétárul a mélyszegény 
család a szemétdombján. Egy komoly 
kulturális sokk után az ember mégis 
rájön, hogy mindenkinek megvan a 
helye a világban. Mindenütt azok az 
emberek voltak a legőszintébbek ve-
lem, akiknek semmijük sem volt. Épí-
tész szemmel fájdalmas a kaotikusság, 
de mégis sok mindenből lehet ihletet 
meríteni és leleményes megoldások-
kal találkozni. 

Mindenkinek ajánlom, hogy maga 
ismerje, tapasztalja meg ezt a merő-
ben más kul túrát, amely sajnos na-
gyon gyors változáson megy keresztül. 
A nyugati világ csábító árucikkei már 
elérték a vidéket. Az amerikanizálódás 
és a nyugat szolgai majmolása kultu-
rális korcsokká formálja az ott élő em-
bereket.
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termeket lehet bérelni. Légkondicio-
nált elit helyeket. 

A lakóhelyem egy egyszerű kétszin-
tes ház volt, sorban egymás melletti 
szobákkal. Mindennel felszerelt. Szek-
rény, ágy és tusoló wc-vel. Extraként 
lehetett kérni hűtőszekrényt, csak az 
másfél dollárral megemelte a havi 
elektromos költséget, amit külön kel-
lett fizetni az 50$  bérleti díjon felül. A 
tulaj egy háromgyermekes apa, aki 
egy kis, oszlopokon álló 20 m2-es hul-
lámlemez házban lakik. A nyugati 
homlokzat téglából van. Minden nap 
délután locsolnia kellett a háza falát, 
hogy tudjanak aludni, mert kályha-
ként fűtött a ház, miután megszívta 
magát az egész napi meleggel. Aján-
lottam, hogy építsen egy árnyékoló 
falat hátul, de a megszokások embere 
volt, és neki megfelelt a mindennapi 
locsolás. Mindig csodálkozott minde-
nen, amit nem megszokás szerint csi-
náltam. Bevallom, én nem szeretem a 
khmer ételeket. Mindig együtt ettek 
a szobám ajtaja elött a földön, és szól-
tak nekem, hogy egyek velük. Olyan-
kor vagy megköszöntem, vagy leül-
tem egy banánnal a kezemben, és fi-
gyeltem őket. A helyiek fő eledele a 
leves és rizs. Néha elkerülhetetlen volt, 
hogy azt egyek, mikor kirándulásra 
került a sor. Gyakorlatilag a belvároson 
kívül már nem kapható európai jelle-
gű étel. Volt, amit jóízűen fogyasztot-
tam, de sajnos zömében nem tetszett 
az ízvilág.

Angkor lenyűgöző. Az első alkalom-
mal dühös voltam, hogy milyen sokba 
kerül a jegy, és nem fogok tudni sok 
időt kinn tölteni. Később rájöttem, 
hogy tudok kinn lenni eleget. Két be-
járat van, egy középen délről, és egy a 
sarkon délnyugat felől, ott nem is lehet 
jegyet venni, csak az eltévedt turistá-
kat irányítják vissza, ha nincs jegyük. 
Viszont bukósisakban, motorral, nem 
feltétlenül kell megállni értetlenkedni, 
így mikor már tudtam motorozni, ak-
kor ott jártam be. Este hat után már 
kezdenek hazaszállingózni a turisták, 
éjjel meg senki nem őrzi a helyet. Így 
lehetőségem volt úgy bejárni a temp-

lomokat, hogy a lehető legkevesebb 
ember zavart és takarta a látványt. 
Nem szeretnék belemenni a khmer 
templomváros építészeti elemzésébe, 
mert erről vannak komoly írások, in-
kább az élményt tudnám megfogal-
mazni, ami bennük ért. Amikor újra 
visszafoglalják az öregasszonyok a 
megbékélés helyét a turistáktól. Beül-
nek egy ablakfülkébe és merengenek. 
Az öreg buddhista asszonyok eljárnak 
a pagodába, ahol a szerzetesek levág-
ják a hajukat, és onnantól csak imád-
koznak, és javarészt hallgatnak a csa-
ládon belül, kivonják magukat – úgy-
mond – a rendszerből, készülnek a 
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