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A földdel, a társadalommal és önmagunkkal való kapcsola
tunkban elvehetünk, de adnunk is kell. A huszadik század 
embere őrülten odavan a nagy dolgokért, a nagy iskolákért, 
kórházakért, üzletekért és a nagy kormányokért. Egy egyen
súlyban lévő társadalomban a nagy dolgok nem lennének 
előnyben. Mindennek megfelelő mérete lenne. Mindennek 
megvan a megfelelő mérete és a megfelelő helye. A mi fel
adatunk csak annak biztosítása, hogy minden a helyes mé
retben és a megfelelő helyen legyen. Ha a dolgokat nem 
megfelelő helyre tesszük, új gondokat teremtünk. Nincs prob
léma, ha a kis ffi alacsonyra nő, és az óriási tölgyfa az égbe 
nyúlik. Ha hűvös fűbe akarunk heverni, akkor éppen nincs 
haszna számunkra a tölgyfának, de ha a tölgyfán ülő madara
kat akarjuk figyelni, akkor fel akarunk rá nézni. A fű nem 
túl kicsi, és a tölgyfa nem túl nagy, ha a saját helyükön van
nak. Hasonlóan, ha egy csésze teára vágyunk, akkor nem jó 
dolog, ha helyette előadást tartunk. Ebben az esetben a leg
fontosabb, amit előadhatunk, egy csésze tea készítése. Mi a 
legfontosabb, ha vendég érkezik a házunkba? Mondhatjuk: 
O, most túl elfoglalt vagyok, feladataim vannak, cikket, köny
vet, beszédet kell írnom. Nem, ebben a pillanatban ezek a 
dolgok nem fontosak. Amikor vendég érkezik a konyhánkba, 
a legfontosabb, amit tehetünk, egy csésze csodálatos teát 
készíteni a vendégnek. Japánban a teakészítést szertartássá 
emelték, és az nem kicsi, vagy mellékes feladat.

Ha észrevesszük, hogy életünk minden cselekedete egy
aránt fontos, életünk kiegyensúlyozottabbá válik. Ha azt 
kérdezzük: Miért nekem kell ebédet főznöm, mosogatnom? 
Sokkal fontosabb feladataim vannak, miért nem a feleségem, 
vagy a féljem  csinálja, vagy miért nincs segítségem a ház
ban?r akkor a szívünk nem a főzésért dobog, és a főzés min
dennapivá. teherré válik. Amikor a szívünket is beleadjuk a 
főzésbe, az szertartássá, ünneppé válik.

Az indiai tradíció szerint minden ételt Istennek főznek 
és először Istennek ajánlanak, aztán a családnak, a barátok
nak és a vendégeknek. A szakácsnak nincs megengedve az 
étel kóstolása főzés közben, -  vajon a rizs, a krumpli, a zöld
ségek megfőttek-e már, vajon elég-e a só és a fűszer -  mindezt 
csak az intuíciónk mondhatja meg; jelenlétünk, a végzett 
cselekedet teljes és tökéletes tudatossága.

Nem tudunk tíz dolgot tenni ugyanabban az időben. 
Ha főzés közben rádiót hallgatunk vagy tévét nézünk, fel
vesszük a telefont, az nem egy szent szertartás, az nem olyan 
főzés, amit Istennek ajánlhatunk. Ha teljesen és tudatosan 
főzünk, akkor az szellemi teljesítménnyé válik.

Az emberek élete manapság művészet nélküli, szívtelen 
és monoton. Orvosok, jogászok, mérnökök, autóvezetők, ahá- 
nyan csak vagyunk, szív nélkül dolgozunk. Gyakran az embe
rek csak azért dolgoznak, hogy kifizethessék a számláikat. 
Hol van az igazi munka? Ha nem a konyhában, ha nem a 
hivatalban, ha nem a munkahelyeken esnem a kertben, akkor 
hol az igazi munka? És mikor csináljuk az igazi munkát?

Ha az igazi munkánkat nem végezhetjük ma, akkor mikor 
csinálhatjuk? Az igazi munka nem vár, hogy holnap végezzük 
el, nem vár, hogy nyugdíjba vonuljunk, vagy amíg templom
ba megyünk, nem vár, amíg zarándokolunk. Életünk minden 
perce a mi igazi munkánk, és minden cselekedetünk Isten 
megvalósulása.

Az igazi munkának három dimenziója van. Az első a 
talajjal, földdel, a környezettel, a természettel kapcsolatos. 
A másik a társadalommal, a körülöttünk lévő emberekkel. A 
harmadik a saját lelkűnkkel és önmegvalósításunkal. Az in
diai hagyományokban az első a Yagnya, a második a Dana 
és a harmadik a Tapas.

Közeledjünk a természethez a környezettel való kap
csolatunkban, mert a környezet fenyegetett, és ezért különös 
figyelmünket igényli

A földből jöttünk, és földből készültünk. Ha nem en
nénk a föld gyümölcseit, nem lennénk képesek élni. Minden 
nap iszunk vizet, ami a földből jön, élelmünk és erdeink is a 
földből származnak. Házaink, téglánk, kövünk, palánk, fánk, 
a fém, a földből jön. Minden, ami melegen tart minket -  
olaj, szén vagy g á z -a  földből jön. Ha folytatjuk a föld óvat
lan és újratöltés nélküli használatát, akkor éppenséggel mohó 
fogyasztók vagyunk.

Csak azt vehetjük el a földtől, ami abszolút és alapvető 
szükségletünk; dolgokat, amelyek nélkül nem élhetünk. A 
föld mindennek bőségében van, de a mi részünk abból csak 
a valós szükségletünk.

Van egy történet ennek illusztrálására. Mahatma Gan
dhi Nehruval, India miniszterelnökével Allahabad városában 
tartózkodott . Egy reggel Gandhi az arcát és a kezét mosta 
éppen. Nehru egy korsóból öntötte a vizet, és közben India 
gondjairól beszélgettek. Mélyen elmerültek a komoly vitá
ban, és így Gandhi elfeledkezett a mosdásról. Mielőtt arcá
nak mosását befejezte volna, a korsó kiürült. Akkor Nehru 
azt mondta: várjunk egy percet, elmegyek egy újabb korsó 
vízért. Gandhi így válaszolt: Micsoda? Elhasználtam egy 
egész korsó vizet anélkül, hogy befejeztem volna a mosako
dást? Milyen pazarló vagyok! Én minden reggel csak egyet
len korsó vizet használok. Elhallgatott, és könnyek folytak a 
szeméből. Nehru megvolt rendülve. Miért sir, miért aggódik 
a viz miatt? Allahabad városában három nagy folyó van, a 
Gangesz, a Jumna és a Sarasxvati; nem kell aggódnia a víz 
miatt. Gandhi így szólt: Nehru, önnek igaza van, három fo 
lyó van a vátosban, de az én részem azokból csak egy korsó- 
nyi és nem több.

Nos, ez volt az ökologikus gondolkodás, az erőforrások 
megőrzése, az újratöltés egy példája. Mit tehetünk mi? Zár
juk el a csapot! A pazarlás a civilizációnk átka. A városok
ban, mint New York, vagy London, rengeteg a pazarlás. A 
gyárak csak termelnek és termelnek. Nem törődünk azzal, 
hogy a termelés társadalmi szükséglet-e, meg kell tartanunk 
a munkahelyeket. Ez az. amiért a munka nyomasztóvá, unal-
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mássá és szívtelenné válik. Az ilyen munkának nincs értel
me, olyan dolgokat gyártunk, amikre nincs igény. Megcsi
náljuk, elhasználjuk és eldobjuk őket.

Senki sem olyan bölcs, hogy belőlem miniszterelnököt 
csináljon. De ha huszonnégy órányi lehetőséget kapnék, egy 
egyszerű környezetbarát törvényt vezetnék be, amely megkö
vetelné minden gyártól, hogy csak visszaforgatható és új
rahasznosítható csomagolóanyagot gyártsanak. Nagy-Britan
nia az egyetlen ország, ahol a tejet visszaváltható üvegbe 
töltik. De itt van a Coca-Cola, a bor, a whiskey, gyümölcsle
vek és más termékek százai, amelyeknek eldobható csoma
golásuk van. Minden palacknak, a tejéhez hasonlóan vissza- 
válthatónak és újrahasznosíthatónak kellene lennie. Olyan 
vakok vagyunk a megszokotthoz való ragaszkodásunkkal, 
hogy saját magunk vagyunk sivár jövőnk előidézői.

Mindenkinek jut elegendő ezen a földön; nincs hiány. 
Egy magot teszünk a földbe, és egy nagy fát kapunk, amely 
minden évben gyümölcsöt ad, olyan sokat, hogy számlálni 
se bírjuk. Ha ültetünk egy almafát, hány almánk lesz; min
denki szükségleteinek elegendő, de nem mindenki mohósá
gának. Vissza kell térnünk alapvető szükségleteinkhez, ame
lyek egyszerűek, és a föld teljesítheti azokat. Tényleges igé
nyeink nemcsak fizikaiak, hanem érzelmiek, szellemiek, kul
turálisak és intellektuálisak. Ezeknek a nem fizikai igények
nek a teljesítésére nem kell kimerítenünk a fold erőforrásait.

A legalapvetőbb emberi szükségletek egyike a szeretet. 
Van szeretethiány ezen a földön? Nincs. Minél többet adunk, 
annál több van. És mi mégis vonakodunk adni és elfogadni. 
Gyakran rémültek és gyanakvók vagyunk egymás iránt. Ha 
valaki megölel minket, csodálkozunk, hogy miért, mi az oka, 
mit csináltunk? Igazán elfelejtettük, hogyan adjunk, és ho
gyan fogadjunk el szeretetet.

Hasonlóan nem tudjuk kimeríteni erőforrásainkat krea
tív szükségleteink teljesítésében. írjunk verseket, énekeljünk, 
táncoljunk, és találjunk több időt az örömre és az ünneplés
re, így tényleges igényeinket valósítjuk meg. Úgy tűnik, azt 
gondoljuk, hogy ha több autónk, házunk, ruhánk, bútorunk 
van, elégedettekké és boldogokká válunk. Mindenhol elége
detlenség van körülöttünk. Mi az orvosság erre az elégedet
lenségre? Nem a több áru. Ha több áruval az embereket bol
doggá lehetne tenni, a nyugati társadalom nagyon boldog 
volna.

Első gondolatunk kell legyen a földtől való elvétel kor
látozása; a második gondolatunk: jóvá tenni, amit elvettünk. 
Például a gondos kertész komposztot tesz a talajba, hogy 
helyreállítsa termékenységét. Egyszer beszélgettem az idős 
Lady Eve Balfour-ral, aki azt mondta: Gondját viseltem a 
talajnak. A talaj jó  erőben van, a növények gondoskodnak 
önmagukról. A talajerózió egyre növekszik. Az emberek egy
re több vegyszert tesznek a talajba, így több gabonát és na
gyobb zöldségeket kapnak. Lady Eve azt modta: Nem kell a 
nagyobb növényekért aggódnia. Aggódjon a talajért.

Egy másik példa az a buddhista hagyomány, amely sze
rint minden személy vallási felelőssége fákat ültetni. Asóka 
buddhista uralkodó támogatta, hogy minden indiai városlakó 
ültessen öt fát, és gondozza azokat. Richard St. George írt 
egy cikket a Resurgence-Ье mondván, hogy a gyerek születé
sét jelző fát kellene ültetni; egy születésnapi fát, mint ahogy 
karácsonyfánk is van. Milyen ragyogó ötlet! Ültetnénk egy

fát a születésnapunkon, vagy még jobb, ha minden születés
napunkon egyet. Ha elhasználunk egy fát, és ültetünk helyette 
egy másikat, az visszapótlás (replacement), de ha elhaszná
lunk egy fát, és ötöt ültetünk helyette, az újratöltés {replen
ishment). Erre a gyakorlatra, a föld mindennapos újratöltésére 
van szükségünk. Minden nap elveszünk a földtől. így azt 
minden nap vissza kell töltenünk. Ez az az adósság, amivel 
a Föld Anyának tartozunk, és meg kell fizetnünk a tartozásun
kat. Ha a banknak tartozunk, az igazgató úr ír egy levelet. 
Föld Anya nem tud levelet írni. ezért magunkat kell emlékez
tetnünk. Csak a fold újratöltésével tarthatjuk a Föld Bankot 
üzemben, különben jön a bankrobbanás. Cselekedetünk a 
Föld újratöltésére a Yagnya.

Aztán itt van a Dana: a társadalom újratöltése. Adósai 
vagyunk őseinknek, a nagy vallásalapítóknak, mint Jézus 
Krisztus, vagy Buddha. Adóssai vagyunk az amerikai indiá
noknak és a kalahárí bushmanoknak. Adósai vagyunk taná
rainknak, anyánknak, apánknak, testvéreinknek, férjünknek, 
feleségünknek. Mi mindent tettek értünk! Adósai vagyunk a 
nagy művészeknek, mint Tolsztoj, Dosztojevszkij, Shake
speare. Ahogy elveszünk az elmúlt generációktól, úgy kell 
visszaadni a jövő generációinak. Ez az adás a Dana. Teresa 
Anya munkája Calcuttában Dana. Ez nem karácsonyi aján
dékozás, hanem mindennapi. Minden munkánk ajándék a 
társadalomnak; hogy fizetnek érte, az csak melléktermék. 
Nem azért születtünk ebbe a társadalomba, hogy számlákat 
fizessünk. Azért dolgozunk, hogy ajándékokat készítsünk a 
társadalom gazdagítására és újratöltésére. Munkánknak mély 
jelentése van -  az imádkozás tettének, a művészet formá
jának, az önmegelégedés útjának kellene lennie.

Goethe és Milton költészete, a Ramajana és Arthur ki
rály legendája, Van Gogh és Turner festményei, a piramisok, 
a Tadzs Mahal és a múlt ezer más teljesítménye a mi örök
ségünk igazi tőkéje. Mint egy családi üzletben, ha feléljük a 
tőkénket és nem töltjük újra, az egésznek a végére járunk. 
Jó dolog dédelgetni és élvezni örökségünk gyümölcseit, de 
ugyanolyan fontos gyarapítanunk is azt. Ezért várható el tő
lünk, hogy verset írjunk, képet fessünk, építsünk egy gyönyö
rű házat; ne csupán keresni a megélhetésre, hanem újratölteni 
a kultúrát és a társadalmat.

Miközben adóságunkat fizetjük a földnek és a társada
lomnak, önmagunkat is újra kell tölteni. Sok teher és könny 
van a lelkűnkön. A lelkek minden nap sérülnek, néha harag, 
néha testi vágy és kapzsiság, vagy aggódás és félelem miatt. 
Sokfajta erő teheti beteggé a lelkünket. Nem lehetünk tel
jesek, ha nem vagyunk képesek a lelkünket meggyógyítani, 
így a társadalmat és a földet sem tudjuk újratölteni. Meditá
cióval, böjtöléssel, sétával, a folyóvíz szemlélésével, egy 
virágra csodálkozva, zarándoklattal vagy lelkigyakorlattal, 
szent könyv tanulmányozásával saját újratöltésünkön fára
dozunk. Ha önmagunk nem vagyunk boldogok, senki mást 
nem tehetünk boldoggá.

Társadalmunkat az anyagi növekedés rögeszméje gyöt- 
п. Mi mindenre van szükségünk? Nincs se vége, se hossza. 
Ha nem tudjuk, mikor elég az elég, soha nem lesz elég. De 
abban a pillanatban, amikor felismerjük, eljött az idő, hogy 
azt mondjuk az anyagi növekedésre és a birtoklásra -  elég! 
így energiánk, figyelmünk, időnk valami mélyebbre, jelen- 
tőségteljesebbre, szellemibbre áldozható. De nincs időnk,
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naptárunk tele van. Túl elfoglaltak vagyunk. Ez nem jó  hely
zet, időnknek kellene lennie a Tapas-га. Amikor Isten az időt 
teremtette, rengeteget teremtett; mi osztottuk be napokra, 
órákra, mi préseltük naptárakba, kalendáriumokba, találko
zókba.

Van egy történet a Ramayana-Ъап: Volt egy Khumbha- 
kama nevű óriás, aki hiperaktív volt, ezért az anyja így szólt 
az istenekhez: A gyermekem tál aktív. Mindentfele idő alatt 
megcsinál, és amikor semmi hasznosat nem tehet, destruk
tívvá válik. Az istenek áldást adtak az anyának: A fiad  ezután 
csak hat hónapig lesz tudatánál, s aztán, ha aludni megy, 
hat hónapig alva marad, A nyugati munkaerő is olyan, mint 
ez az óriás. A modem technológia miatt az alapvető igények 
fele idő alatt kielégíthetők, de ahelyett, hogy a maradék időt 
szellemi és kulturális időtöltésre használnánk, szükségtelen 
és hiábavaló dolgokat gyártunk, amelyek nemcsak a lelkün
ket de a földet is rombolják. Azt gondolom, nagyon jó volna, 
ha a nyugati emberek szabadságra mennének, vagy aludnának 
hat hónapot, és feleannyi időben csak a szükséges javakat 
gyártanák.

Az is gond, hogy nem alszunk eleget. Alvás helyett éj
jel televíziót nézünk, és korán felkelünk, hogy naponta Lon
donba, vagy akárhová ingázzunk. Rengeteg ember ingázik, 
így az emberek fáradtak, kimerültek és elfoglaltak. Elvesz
tettük mindennapi, közönséges érzékünket; nem alszunk jól, 
nem eszünk rendesen és túl sokat dolgozunk. Ha alszunk, 
gyönyörű álmaink lehetnek. Alvás közben nem vagyunk in
aktívak. Az álom afféle finom aktivitás. Ha nem engedjük 
meg magunknak az álmot néha, miért érdemes élni? Az ál
mok töltik újra a lelket.

Perzsia császára egyszer megkérdezte szufi tanárát: 
Mondd, mi a legfontosabb, amit tehetek? Némi gondolkodás 
utána tanár válaszolt: Uram, amit javasolhatok aludj olyan 
hosszan, ahogy csak tudsz. -  Micsoda? Ez a tanácsod? Any- 
nyi dolgom van, igazságot kell szolgáltatnom, törvényeket 
kell csinálnom, ellenőriznem kell az embereket. -  Uram, mi
nél tovább alszol, annál kevesebb időd lesz sanyargatni a 
népet. Miképpen adhatnánk ezt a tanácsot miniszterelnöke
inknek és elnökeinknek?

(Afenti írást 1991-ben fordítottam az angliai Sdiumacher Collcge-böl 
hazatérne. Ajánlom mindenkinek magyarázat helyett, mit is tartok fontosnak 
az életben. A szerző a Schumacher College alapító igazgatója, a Resurgence 

kiadója. A cikk a Resurgence / 990 11-12. számában jelent meg.)
Faludi Erika

AZ 1100 ÉVES ÉVFORDULÓ tiszteletére készül cl a Kós Károly 
Egyesüléshez tartozó cégek és a Vándoriskolát végzett építészek 
kiállítása, mely a 90-cs évek munkáit mutatja be. Idei harmadik, 
augusztusi számunk a kiállítás katalógusaként jelenik meg.

AZ 1991-ES VELENCEI BIENNALE azóta kiegészített magyar 
építészeti anyagát idén Koppenhágában, Európa kulturális fővárosá
ban mutatják be. A kiállítás ezt követően a Műcsarnok szervezésé
ben Norvégiába utazik.

HÍREK
A KECSKE UTCAI MAKONA-IRODAHÁZ avatására március 
22-én került sor. A felszentelést Németh Lőrinc, a győri bencésrendi 
gimnázium igazgatója végezte. Ezt követően a ház gazdái, valamint 
a kivitelező BAUSYSTEM képviselője mondott rövid köszöntőt. 
Az épületet Makovccz Imre tervezte, munkatársak: Túri Attila és 
Cserayus Lőrinc.

M akona-irodaház a Kecske utca felől ( ifjabb Lőrincz Fcrcncz felvétele)

A SZÁZHALOMBATTAI KATOLIKUS TEMPLOM szerkezete 
elkészült; a kivitelezést Lomnici Péter vállalata végzi Makovecz 
Imre tervei szerint. A felszentelés várható időpontja augusztus 20. 
Folynak a piliscsabai új egyetemi oktatási épület szerkezetépítési 
munkái (terv: Siklósi József), és befejezéséhez közeledik az üllői 
állatklinika ( tervező : Makovccz Imre, munkatársak: Cscmyus 
Lőrinc, Túri Attila).

A MAGYAR IPARMŰVÉSZET 1996/1 számában Fekete György 
Szükségem van a csendre címmel Blazsek Gyöngyvérrel készített, 
hosszú inteijúja olvasható,

A VEZETÉSTUDOMÁNY 1996/1 számában jelent meg Kőszeghy 
Attila tanulmánya ,, Ártatlan " axiómák -  EU-elvek a hazai területi 
ten'ezés kelléktárában című írása, amelyben azt elemzi, hogy az 
EU által javasolt, és a hazánkban axiómaként elfogadott, a térség
fejlesztésben alkalmazott elvek politikai-gazdasági-liatalmi érdekek 
érvényesítését szolgálják.
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TAD AO ANDO japán építészről, többek közt 
a sevillai japán pavilon tervezőjéről írta 
legújabb könyvét Klein Rudolf, akinek építé
szettörténeti és elméleti előadásait Szabadka, 

majd Budapest után egyre újabb világrészek építészhallgatói ismer
hetik meg, A kétnyelvű (magyar és an-gol) kötet a Pont Kiadónál 
jelent meg (H-1300 Budapest, Pf.: 215) A könyv, amelynek alcíme 
Az építész kelet és nyugat között (különös, hogy a keleti világ másik 
szélén ugyanez a kettősség a legfontosabb elméleti tisztáznivaló) 
az olvasót a hagyományos a hagyományos japán térszemléletbe is 
be kívánja vezetni, amelynek több-kevesebb ismerete nélkül nem
csak Lada о Ando munkássága, hanem az egész mai japán építészet 
aligha megérthető. A részletes építészetelméleti bevezető tanul
mányt követően a szerző Tadao legfontosabb munkáit elemzi az 
alábbi csoportosításban: a lélek terei, intim terek, szociális terek. 
Végül egy szemiotikái értelmezési kísérlet keretében vizsgálja a 
nyugati és keleti térfelfogás jellegzetességeit és ebben Tadao Ando 
sajátos helyzetét. A kötet az elmélyült és teijedclmcs építészeti 
esszé fehér holló-ritkaságú, értékes, nélkülözhetetlen de hiányzó 
alapműveltséget terjesztő példája.

VALLOMÁSOK címmel a Kijárat Kiadó 
könyvsorozatot indított kortárs magyar épí
tészek gondolatainak és munkáinak bemuta
tására. A könyvhéten jelent meg TÖRÖK 

FERENC vallomásainak kötete, amelyet a kiadó tervei szerint Bán 
Ferenc, Dévényi Sándor és Jurcsik Károly bemutatása követ.

A MAKOVECZ IMRE munkásságát össze
foglaló kötet, amelynek megjelenését a Kos 
Károly Egyesülésen belül meghirdetett -  
rendkívül eredményes — előfizetési akció so

rán május végére igéi luk, leghamarabb augusztusban fog megje
lenni a nyomdai előkészítés elhúzódása miatt. A kiadó Mundus 
Press egy építészeti sorozat első kötetének szánja a könyvet, ame
lyet az év végén a Finta Józsefről szóló kötet követ.

SZEGHALM Y BÁLINT életművét össze
foglaló kötet bemutatására keiül sor július 
9-én Hévizén. Bereczky Kálmán a szerzője 
az Egy újmfel fedezett építőművész- Szeghal - 

ту Bálint élete és életműve című kötetnek, amelynek teljes bevételét 
a háborút követően Hévízié tervezett Szeghalmy-templom felépí
tésére fogják fordítani. A könyv megrendelhető a szerző címén: 
H-8360 Keszthely, Széchenyi utca 4. (Lásd még szerző írását az 
Országépitő 95/2 számában)

TEREMTÉS ÉS ÁTVÁLTOZÁS címmel 
magyar-német-angol nyelven adta ki a Hegyi 
és Tsa Kiadó Szegő György esszékötetét a 
századforduló budapesti építészetéről. A 

témában első ízben jelent meg a bemutatott anyaghoz méltóan szí
nes és nagyméretű fotókkal a külföldi közönség számára is hozzá
férhető kötet. Szegő a századforduló építészetének ornamentikájá
ban, kedvelt motívumaiban ősi mítoszok felelevenedését fedezi 
fcL, és ezeket az archctipikus elemeket rendszerezi és értelmezi az 
egyes fejezetekben: Epítöáldozat és fal; Sárkányok, tetők, lépcsők; 
Életfa-világfa, oszlop; torony\ kupola; Földanya, köldök, kapu, ab
lak. Tanulmány sorozatát azzal a következtetéssel zárja le, hogy: 
legújabban a magyar organikus építészetben valóban újjászületni 
látszik a budapesti szecesszió építészetének kettős programja. A 
kozmogóniával kacérkodó, rituális építészeté és a középkori kéz
műves és városi közösségek kultúráját feltámasztani kívánó archi
tektúrái is. A könyv kedvezményesen megrendelhető: Hegyi és 
Tsa Kiadó, 1027 Bp, Kacsa utca 14/b, Telefon: 201-66-33

A SZERENCSI BOLYAI-ISKOLA és sportcsarnok épületegyüt
tesét május 4-én avatták fel. A megnyitó beszédet Kupa Mihály 
tartotta. Magda Gábor polgármester es a képviselőtestület döntése 
alapján 1992-ben kezdték cl az építkezést, amely részben még az 
előző parlament által jóváhagyott állami céltámogatásból valósult 
meg. Ateivezés 1988-ban indult; az engedélyezési és kiviteli tervek 
1991 és 94 között készültek. A területen álló századfordulós iskola- 
épületet helyreállították, és ez bővült sportcsarnokkal, új tantermek
kel, 200 fős étkezővel, 600 adagos konyhával; összesen 4700 m5 
alapterülctcn. Az épület tervezője Salamin Ferenc (AXIS).

A szerencsi iskola tornaterme (Túsnády Zsolt felvétele)

JEFFREY COOK arizonai professzor 
SEEKING STRUCTURE FROM NATURE 
című a magyar organikus építészeti törekvé
seket ismertető, 190 oldalas, számos képpel 

illusztrált könyve májusban jelent meg angol nyelven a svájci 
Birkháuscf kiadónál. A könyv, amelyhez a jeles angol építészeti 
író, Peter Blundell Jones írt rövid előszót, az alábbi fejezetekből 
áll:

Csak tiszta forrásból (Csete György és a Pécs Csoport) 
Természetes struktúrák (Makovccz Imre és az új nemzedék) 
Közösségi- és faluházak (Makovecz és a MAKONA) 
Vendégszeretet és felüdülés (A Pécs Csoport)
A tető, mint menedék (Ház cs hajlék)
Városi lakásépítés (A szerves építészet beavatkozása) 
Vásárlás és kereskedelem (Üzleti- és szabadidőterek) 
Templomok és kápolnák (A szellem hajlékai)
Alkotó ellenállás (Kultúra és változás)

Jeffrey Cook -  amint látható -  épületfunkciók szerint rend-szerczi 
a magyar organikus építészet igen széles körét átfogó anyagát.
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A VroOLOVICS LÁSZLÓ életművét is
mertető kötettel indult, külföldön karriert be
futott magyar építészeket bemutató sorozat 
második köteteként júniusban jelenik meg az 

Egyesült Államokban élő PAPP LÁSZLÓ munkásságáról szóló 
könyv. A sorozat szerkesztője Timon Kálmán, Kiadjaaz Építésügyi 
Tájékoztatási központ.

A VÁNDORISKOLÁSOK számára öt elő
adásból álló kurzust tartott 1995 telén Mako- 
vecz Imre. Az el őadások szövegéből és a ván

doriskolások terveiből Fülöp István és Pintér Balázs állított össze 
kiadványt Ég és Föld címmel. Hasonló kötetet állított össze 1992- 
ben Kapuk címmel Balasa Endre, Holecz János cs Krizsán András.

YBL-DÍ JAT KAPOTT VINCZE LÁSZLÓ

az építészeti környezet igényes alakításában elért eredményeiért. Eddig megépült legjelentősebb köz
épületei a csengeri sportcsarnok és konyha-étterem, az ő tervei szerint épül az új szerencsi római 

katolikus templom. Kitüntetése alkalmából néhány építészeti vázlatának bemutatásával köszöntjük.

Kiegészítő jegyzetek Rudolf Steiner Memorandumához:

1. A katonai helyzet átmeneti sikerei - Románia elfoglalása — nyo
mán Németország 1916 decemberében békejavaslatot tett az antant
nak. A békekötés reális esélye megvolt, azonban a szövetségesek 
a javaslatot elutasították.
2. Woodrow Wilsonnak, az Egyesült Államok elnökének 1918 január 
8-án nyilvánosságra hozott 14 pontból álló békejavaslata képezte 
az alapját a háború utáni Párizs környéki békekonferenciáknak. 
Lásd: Raffay Ernő: Trianon titkai; Tornado Domcnija kiadó, Buda
pest, 1990, 141. o.
3. Rudolf Steiner: A szociális élet kérdései (Die Kernpunkte der 
sozialen Frage) Mandátum kiadó, Budapest, 1990.
4. C. G. Hamson: Das transzendentale Weltenall, Stuttgart, 1990 
(eredeti angol kiadás: 1894, London)
5. A 14 pontot eredetileg egy George Creel nevű reklámszakember 
fogalmazta.
Lásd: G. Bateson előadása, ,,Two Worlds Symposium”, State Colle
ge, Sacramento, 1966.
6. A pánszláv gondolat -  mely Nagy Péter orosz cár meghamisított 
végrendeletében bukkant föl először -  szolgált a közép-európai 
formáció szétrobbantásának eszközeként.

Lásd: Harry Breslau: Das Testament Peters des Grossen, 
Historische Zeitsclirift, München, 1879.
7,,Népek háborúja”: Kelet-Európában a nép és a nemzet fogalma 
elkülönül, míg nyugaton egységet képez. Keleten a népek felszaba
dítása a tét, ez azonban nem jár szükségszerűen együtt önálló nem
zetállamok létrejöttével. A pánszláv eszme szembefordította a szlá- 
vokatés a németeket, „Gazdasági háború'’: Németország XIX. szá
zadi óriási gazdasági fej lődése nyomán az angolszász világ konkur- 
rensévé vált.
8. „Revans-háború Elzász-Lotharingia a VI. sz-tól Európa kultúr- 
forrása volt. Birtoklásában gazdasági vagy politikai érdekek nem 
játszottak szerepet. Kulturális jelentőségét azonban ki lehetett hasz
nálni bizonyos politikai célok érdekében.
9. Más szavakkal: a szellemi élet
10. Aktuális példával élve: a magyar-román illetve a magyar-szlo
vák viszony súlyos feszültségekkel terhes; a heiyzet politikai rende
zése a sorozatos kudarcok nyomán reménytelennek látszik. A gaz
dasági területen, kereskedelemben, vállalkozásokban létrejövő 
konkrét, tárgyilagos kapcsolatok egészséges együttműködést tesz
nek lehetővé, ami gyógyítóan hat vissza a politikai teiületre is.
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