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Az ‘Akadémia’ továbbélése
A Magyar Etimológiai Szótárban ezt olvashatjuk: “Az ókori Athén közelében, a Képhisszosz
folyó mellett terült el az Akadémeia nevű szent liget, amelyben Akadémosz attikai hérosz
szobra és kultuszhelye állt. Platón itt tartotta filozófiai előadásait, s ezért nyerte az ő iskolája is
az Akadémeia nevet. A szó a latin Academia alakon át jutott el az európai nyelvekbe, és
nyerte kettős értelmét: ‘főbb iskola’, illetve ‘tudós társaság’.”

A budai kadétiskolában - ahol a századfordulótól a közműveltségi tantárgyak óraszáma
azonos lett a polgári középiskolákban előírt óraszámokkal - a ‘szakmai’ tárgyak mellett a
következőket oktatták: vallástan, magyar nyelv, német nyelv, horvát nyelv, francia nyelv,
földrajz, történelem, számtan és betűszámtan, mértan, természettan, vegytan, szépírás,
szabadkézi rajz, gyakorlatok a távbecslésben, a térképolvasásban, a szabadban és a terepen
való tájékozódásban, torna, vívás, illemtan, egészségápolás, úszás, tánc, iskolajátékok és
korcsolyázás, ének és zene. Széchenyi István szavaival: "Egy nemzet ereje a kiművelt
emberfők sokaságában rejlik."

Az Akadémia megállónál leszállunk az Akadémia Parkhoz. Nomen est omen... Javaslatunk
szerint ez a hely lehetne a környék ‘akadémiája’, és tágabb értelemben korunk akadémiája:
lokális és globális gondolkodás közös jövőnkről, az ősi tudás és a holnap technológiájának
együttműködése, megismerés és ismeretterjesztés, testi és lelki fejlődésünk színtere. Mindez
csak akkor valósulhat meg, ha valódi közösségeket építünk, ez a feltétele és egyben
következménye is a közös gondolkodásnak, és főleg a közös cselekvésnek. Ez a mi
felelősségünk.

Akadémia Park – axonometrikus nézet

- Hozd a deszkád, Betty!
Vágod, hogy tolja az a Csépes?

- Srácok, szabaduljunk ki a büféből,
még kicsit dolgozzunk a startup-on,
este előadás a padlástérben!

- Papa, milyen szépek a lovak!
És hogyhogy nincs büdös?
- Jaj, fiacskám, nem látod?
Oda van írva: "korszerű trágyakezelés"...

- Na gyerekek, irány a játszótér!
Utána együtt átsétálunk
az állatsimogatóhoz.
Ha netán eleredne az eső,
nyomás be a játszóházba!

- Kedves látogatók!
Ezen a vertikális farmon
a városi gazdálkodás
korszerű lehetőségeit mutatjuk be.
Az eredményét a piacunkon is
megvásárolhatják!

- Édesem, sose gondoltam volna,
hogy a város közepén
egy parkban is lehet élni....

- Mindenkit üdvözlünk az Akadémia Parkban!
Konkrét programra érkeztek?
Vagy csak egy kis szabadidőt eltölteni?
Esetleg részt vennének
ismeretterjesztő idegenvezetésünkön?

- Eddig azt hittem, hogy
a környezettudatosság
csak egy divatos duma,
de ez a kiállítás meggyőzött arról,
hogy a saját életemről van szó,
és én is mi mindent tehetek érte.

- Mama, hogy lett itt ennyi víz?
Múltkor a dombok között fogócskáztunk...
- Annuska, nem emlékszel? Tegnap volt egy nagy zivatar.
Most a hidakon tudsz átmenni a szigetekre.
De ne legyél nyakig vizes!

- Ennél jobb munkahelyet
nem is tudok elképzelni!
Szép környezet, jó közlekedés,
és ez a levegő...

- Menjünk fel a hídra! Onnan
jól látjuk a pályákat és a lovak
sem ijednek meg tőlünk!

- Végre egy igazi rét,
ahol lehet szaladgálni
vagy a fűben heverni,
kánikulában a fák árnyékába bújni!

- Két tárgyalás között
üssünk egy kicsit!

- Nézd, Imruska,
ilyen egy kecske!

- Jól esik munka előtt
hajnalban kicsit lovagolni.

- Nem kell bemennem a városba ahhoz,
hogy a központban érezzem magam!
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