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kortárs építészekről (Peter Eisenman, Tadao Ando) és kü-
lönösen sok tanulmányt a zsidó művészetről. Új könyvé-
ben a Dohány utcai zsinagóga építéstörténetét dolgozza 
fel, de messze túlmegy egy építészettörténeti dokumentá-
ció keretein. Egyfelől azért, mert a kötetet saját, a szöveget 
értelmező fotói kísérik, ami lehetővé teszi az épület érté-
keinek vizuális átélését, másfelől, mert magát a művet és 
a művet létrehozó építési szándékot és felfogást kulturális 
jelenségként értelmezi, belehelyezve azt egy európai kon-
textusba. Ez utóbbin belül a zsidó identitás építészeten 
belüli megjelenésének elemzése bír számomra a legna-
gyobb jelentőséggel. Más tanulmányaiban részletesebben 
kifejtett nézeteit nagyon világosan foglalja össze a kötet 
utolsó fejezete, ami érthető magyarázatot ad arra a jelen-
ségre, hogy a zsidó építészek milyen jelentős szerepet vál-
laltak a magyar nemzeti szecesszió kibontakoztatásában 
és elterjesztésében, s hogy ugyanez a jelenség miért kapott 
egyúttal kortársi kritikát is, amelyre mindeddig érzelmi 
indokokat találtunk. Klein Rudolf a magyarázatot a zsidó 
(és iszlám) építészetben meghatározó antropomorf ábrá-
zolási tilalomra vezeti vissza. A kezdetektől fogva arra 
törekedtek a zsinagóga-építészetben, hogy az épületszerke-
zetek, mint pl. pillérek antropomorf utalásai rejtve marad-
janak. Ehhez el kellett leplezni, fátyol mögé kellett rejteni, 
fel kellett öltöztetni a szerkezeteket. Ez a gondolat a XIX. 
században váratlanul általános eszménnyé lett Gottfried 
Semper nagyhatású „öltözet-elméletében”, amelyet Klein 
szerint viszont maga az iszlám építészet ihletett. A század-
fordulón aztán ez a szecessziós törekvések által felkarolt 
elmélet, amely Magyarországon elsőként és a legtisztábban 
Lechner Ödön munkásságában jelent meg, tálcán kínál-
ta a lehetőséget, hogy az ősi tilalmat a kortárs eszme me-
zében formálják újjá. Lechner a nemzeti kultúra üzenetét 
hordozó lepelbe burkolta a maga szerkezeteit, s ez tökélete-
sen alkalmas módszer volt a más indíttatású leplezésre. Rá-
adásul „a magyar népviseletbe öltöztetés”, amire a legszebb 
példa a szabadkai zsinagóga épülete, összhangban volt a 
határozott asszimilációs törekvéssel is. A kötet száznál több 
fényképe e századfordulós jelenség egyik legfontosabb és 
közvetlen előzményét jelentő romantikus épület fantasz-
tikus formagazdagságát mutatja be. A belső berendezés 
egy része Feszl Frigyes munkája, akinek  fő művében, a 
hányatott sorsú Vigadóben éppen a részletek java pusztult 
el. (Klein Rudolf: A Dohány utcai zsinagóga. Terc, 2008.)

• az építészet utolsó másfél évszázadának történetét le lehet 
írni a világkiállítások építészetével, hiszen az a mindenko-
ri eszmények reprezentációját jelentette. Az első, az 1851-es 

londoni mindjárt a kor legjelentősebb alkotásával, a Kris-
tálypalotával vonult be az építészet történetébe, de az 
1889-es párizsi világkiállítás nagy gépcsarnokának és az 
Eiffel-toronynak az építészet fejlődésére és az építészetről 
alkotott kép megváltozására tett hatását jól ismerjük. 1900-
tól vált rendszeressé a nemzeti pavilonok építése, így a már 
korábban kialakulóban lévő gondolat, hogy egy-egy nem-
zet a saját építészet-eszményét tudja a nagyközönség elé 
tárni, innen kezdve vált máig tartó szellemi küzdelemmé. 
(Olimpiát is írhatnék, hiszen eleinte a világkiállítások és 
az olimpiák közös rendezvények voltak.) Ezáltal egy-egy 
nemzet saját identitását tükröző építészetfelfogását, annak 
időbeli változását is figyelemmel lehet kísérni és egy kiál-
lítás esetében össze lehet hasonlítani más nemzetekéivel. 
Gál Vilmos kötete nem kizárólag az építészetről szól, vi-
szont a világkiállítások történetét a magyarok szereplésének 
szemszögéből követi végig. Következetesen, azonos szem-
pontok szerint veszi sorra ezeket a nemzetközi eseménye-
ket, bemutatva a magyar kiállítók politikai-gazdasági 
hely zetét, kiemelve az országról a legfontosabb üzeneteket 
közvetítő, a legnagyobb sikereket elérő kiállítókat. A ko-
rabeli idézetekkel, bő és szemléletes képanyaggal kísért 
kötet izgalmas korrajzok sorozata számtalan különös, alig-
ha ismert történettel. A szerző többtucatnyi ország helyi 
közleményeit és a magyar sajtótudósítások óriási halmazát 
feldolgozva ad képet a kiállításokról, az egész rendezvényt 
és az egyes kiállítók kínálatát ritkán látott élvezetes és 
pontos stílusban bemutatva. Így különösen izgalmas lán-
colatot alkotnak a századfordulótól napjainkig épített 
magyar nemzeti pavilonok, Bálint és Jámbor, Maróti, Tőry 
és Pogány, Györgyi Dénes alkotásai, a brüsszeli, a sevillai, 
a hannoveri pavi lon. (Gál Vilmos: Világkiállító magyarok. 
Holnap kiadó, 2008.)

• szegő györgy önéletrajzi albuma a hetvenesnyolcvanas
kilencvenes évek magyar művészeti színpadán megfordul-
tak számára minden keserűségével együtt édesen nosztal-
gikus olvasmány, amely mégiscsak a tovatűnt ifjúság korát 
idézi, igaz, annak szélsőségesen szürreális kulisszái között. 
Szegő építész és belsőépítész, konceptuális művész, kiállí-
tásrendező és -tervező, színházi díszlettervező, tanár és 
uta zó, építészetkritikus és -teoretikus, folyóiratszerkesztő 
és különösen ebben a műfajban túlélőművész. Miközben 
elképesztő aktivitással dolgozik, egyszerre különféle terü-
leteken és mindenütt eredményesen, beszámolói rendre 
kudarcokról szólnak, a befogadás értetlenségéről és ellen-
séges hozzáállásáról. Munkájának intenzitása, tevékeny-
ségének sokoldalúsága és saját érzékenysége révén ezek a 

beszámolók nagyon pontos látleletet adnak ezekről az 
évtizedekről, a mazochista nosztalgiázáson kívül az ifjabb 
korosztályok számára egy ma már felfoghatatlan (sok te-
kintetben mégis nosztalgiával is nézhető) világról adnak 
érzékletes képet. Annak az elmúlt világnak, így visszate-
kintve, mintha egyetlen hatalamas színpada lett volna, 
amelyen előbb-utóbb mindenki megfordult, bármely 
művészeti ágban alkotott is: irodalmárok, festők, színhá-
zi emberek, építészek és mintha támogatottak és tiltottak 
között sem lett volna akkora távolság, személyes távolság, 
mint a kulturális élet mai, magukra utalt szereplői között. 
(Szegő György: Álomtervező. Tesz-vesz album földi, színpa-
di és csillagmesékkel. Ráday könyvesház, 2008.)  

Gerle János

• világosan megmutatni, hogy világvége nem lesz, hanem 
van, és mindez miattunk, a mi bűneink miatt következett 
be, nem népszerű mesterség. Meszlényi Attila túlélőkalau-
zában, e breviáriumszerű, tömör, élvezetes olvasmányban 
mégis sokkal több a szeretet, mint az ostorozás. Szerzője 
rokonszenvesen nem mentegetőzik, amiért mindannyiun-
kat tegez, a többes szám első személyt mégis gyakrabban 
használja. Nincs bűnbak, a világot nem ők (a tőke, a mul-

tinacionális cégek, a gazdagok) tették ilyenné, hanem mi 
magunk, mindannyian. A könyv részben jóféle összefog-
lalás: az ökológia alaptételei, a természettel való összhang 
gyakorlati teendői, az alternatív közgazdasági modell, a 
tudatos vásárló eszménye és egy új világrend terve sokak-
nak ismerős lesz. Aztán van, amit egyébként is gyanítot-
tunk, például, hogy szobabiciklizni testedzés céljából, majd 
autóval munkába menni legalábbis ésszerűtlen, de inkább 
kínos. De akadnak olyan részei is ennek az élet minden 
területére kiterjedő kis könyvnek, amelyek döbbenetesen 
újszerűek, akár vitára is ingerelnek. A meddőség erény 
lehet? A saját készítésű ajándék ritkán jó megoldás? Túl 
sokat foglalkoznánk a lelkünkkel, az önismerettel? Aki 
szereti az értelmes érveket, biztosan élvezni fogja a vékony 
kötetet. Aki pedig őszintén irányt, világos elveket keres 
fémesen csillogó, az önérdeket, az egyén kényelmét min-
den elé helyező korunkban, az sem csalódhat benne. 
Honlapja is van: tulelokonyv.hu.

Fanyalgók: tessék vitatkozni a leírtakkal. De észérvek-
kel és érthetően és szeretettel és szépen, magyarul és embe-
rül, és persze újrapapíron, mint Meszlényi. (Meszlényi At-
ti la: A világvége illemtana. Túlélőkönyv. Ad Librum, 2008.) 

Rumbold Éva

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete, a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem, a Szövetség az Élő Tiszáért, az 
Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz – MTA–BCE Kuta-
tócsoport közös programot dolgozott ki TÁJ-KÉP – Tiszai 
Alföld Jövőkép címmel a „részvételi jövőkép-építés” mód-
szertanával. A tanulmány rövidített, társadalmi és parla-
menti vitára bocsátott szövegéből idézünk részleteket.

A fő célkitűzés a Tiszai Alföld hosszú távú jövőképének 
megfogalmazása a helyi szereplők, érintettek részvételével. 
A kiinduló feltételeket az alábbiakban határozták meg:

• a fosszilis energiakészletek hozzáférése korlátozottá 
válik, felhasználásukat gyorsan és drasztikusan csök-
kenteni kell.

• a klímaváltozás keretében a szélsőséges meteorológiai 
események, azok egymást erősítő hatásai sokkal gyak-
rabban fognak előfordulni. A telek enyhébbek és csa-
padékosabbak, a nyarak forróbbak és szárazabbak 
lesz nek. Nő ni fog az árvíz- és aszálykockázat, a vízkész-
letek (és a természeti erőforrások) felértékelődnek.

TÁJ-KÉP
• a negatív társadalmi folyamatok tovább erősödnek – a 
városokba irányuló megélhetési migráció miatt a vidék 
lakossága többszörösen kontraszelektálódik, elöregszik, 
halmozza a hátránnyal élőket, az iskolázatlanokat, a 
társa dalom perifériájára szorultakat, miközben csökken 
a vidé ki népesség vásárlóereje és piaci potenciálja. Kor-
látozottá válik a helyi árutermelés, értékesítés, ellehe-
tetlenül a helyi piacon, helyi termékből helyi jövedelem 
megteremtésének esélye. A vidék egyre inkább külső 
forrásokra szorul, ami tovább rontja önmeghatározó 
képességét, a szubszidiaritás helyes gyakorlatának kiala-
kulását.  Az egész társadalom egyre növekvő demog-
ráfiai feszültségekkel és foglalkoztatási, megélhetési, 
értékvesztési problémákkal néz szembe. A helyi közös-
ségek felelősségérzete, kompetenciája, áldozatvállalása, 
műveltsége (tájismeret, tájtudat) egyre romlik. 

• a bolognai folyamat eredményeként a felsőoktatás a 
munkanélküliség elkerülését és nem társadalmi kép-
zési igények kielégítését szolgáló rendszer. A tömeges 
felsőoktatás későbbre halasztja a fiatal munkanélküli-
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ek megjelenését a munkaerőpiacon, de használható 
diplomát többségüknek nem ad a kezébe. Szükséges 
a rendszer kritikai felülvizsgálata.

•  a középszintű szakoktatás, a gyakorlati képzés színvo
nala süllyed, a kétkezi munkák nem vonzóak, érzékel-
hető szakmunkáshiányt okoznak. 

•  a tiszai alföld a globális folyamatoknak kitett, terme
lési és piaci helyzetében gyenge érdekérvényesítéssel 
bíró, sérülékeny gazdasági alapokon nyugvó térség, 
melynek önellátása, öngondoskodási képessége, tulaj-
donosi és térszerkezete jelentősen leromlott.

• a tiszai alföld természeti kincsei, erőforrásai (táj, talaj, 
víz, levegő, biodiverzitás, genetikai diverzitás, ökoló giai 
rendszerek, védett fajok) jelentős értéket képviselnek, 
nemcsak európai, hanem globális viszonylatban is. A 
természeti értékek és a táj ökológiai potenciálja jelentős 
lehetőségeket rejt magában. 
A kevésbé sérülékeny, a táj ismeretén keresztül önvé-

delemre képes, a globális változásokhoz alkalmazkodó, az 
ökológiai terhelés tájléptékben történő minimalizálására 
törekvő, a negatív folyamatokhoz alkalmazkodni képes, 
a helyi adottságok fenntartható használatára támaszkodó 
Tiszai Alföld elérése érdekében a hazai szakértők a követ-
kező feladatokat tartják a legfontosabbaknak és legsürge-
tőbbeknek: 
1. helyi és kistérségi közösségek önrendelkezésen alapu-
ló önszerveződésének előmozdítása

• agrárszerkezetváltás: a nagytömegű gabonatermesztés 
csökkentése a hazai gabona-önellátás megtartása mel-
lett. A mezőgazdasági termékszerkezet változatosabbá 
tétele, a tájak adottságainak és hagyományainak meg-
felelő alaptermékek előállítása, helyi feldolgozása. 

• biztosítani kell a térségben az önrendelkezés jogát és 
lehetőségét. Ehhez nélkülözhetetlen: 
– A Földtörvény azonnali módosítása, rendezése, a 
területek (parcellák, gazdaságok, öblözetek vízgaz-
dálkodásának) üzemszabályozásának rendezése.

–  A helyi gazdálkodók földhöz jutásának, ésszerű mé-
retű birtoktestek kialakulásának elősegítése az üzem-
szabályozás és a Nemzeti Földalap segítségével.

– A hazai gazdálkodó egységek többségét alkotó kis- 
és közepes méretű gazdálkodók előnyben részesítése 
a támogatási és jogi szabályozási rendszerben.

– A regionalitás azonnali fejlesztése a valós kistérségi 
önrendelkezés kialakítása érdekében, decentralizáció. 
Helyi, regionális szabályozórendszerek fejlesztése, 
melyek például elősegítik a helyi termelést, feldolgo-
zást és értékesítést.

– Kistérségekben a helyi termelési-gazdálkodási rend-
szerek, hálózatok fejlesztése, mely elősegíti a térségi 
szintű fogyasztási, gazdálkodási-termelési együttmű-
ködést,csökkenti a függőségi viszonyt a globális tő-
kétől, piacoktól és az általuk teremtett gazdasági, 
foglalkoztatási és biztonsági problémáktól.

– Kistérségi képviseleti demokrácia megvalósítása. 
Kistérségi, helyi szinten erős, jogokkal rendelkező 
területi önkormányzás kell, amelynek igazodnia kell 
a táj, a kultúra, a gazdaság által kijelölt határokhoz.  

2. szemléletváltás segítése a rendszerben gondolkodás 
fejlesztése érdekében

•  fogyasztóvédelem megerősítése, fogyasztók tájékoztatá
sa a fogyasztott termékek társadalmi, egészségügyi és 
környezeti hatásairól. Olyan címkék kötelező bevezeté-
se, amelyek kifejezik a termék hozzájárulását a helyi 
közösségek, tájak fenntarthatóságának alakulásához, 
az egészség és munkahelyek megőrzéséhez. 

•  a iskolai és felnőttképzésben az oktatás helyett a szer-
ves tanulás feltételeit kell megteremteni. A jelenlegi 
tan tárgystruktúra helyett a világot egységben és rend-
szerben látó és kezelő ismeretekre és szemléletre van 
szükség. A helyi ismereteknek több helyet kell kapniuk 
az iskolában.  

• korszerű (táj)gazdálkodási ismeretek oktatása, napra-
kész ingyenes szaktanácsadói rendszer a helyi gazdál-
kodók számára.

• elő kell segíteni, hogy a helyi közösség megismerje 
környezetének adottságait, erőforrásait, történetét. Sze-
resse szülőföldjét, éljen lehetőségeivel és fogadja el  
korlátait.

• a (táj)gazdálkodás, mint életforma gyakorlati támo-
gatása és népszerűsítése.

• a fejlesztési folyamatok lassítása. olyan sebességgel 
kell ezeket végrehajtani, hogy a társadalom a progra-
mokra fel tudjon készülni, valós részvétele biztosított 
legyen. Nem gyorsan rosszat, hanem lassan jót és em-
berközelit kell teremteni. 

3. a helyi közösség a helyben rendelkezésre álló erőfor-
rásokra alapozza megélhetését, ezek fenntartható hasz-
nálata (minimális ökológiai terhelés) mellett 

• a természeti erőforrások használati költségeinek érté-
kelését be kell építeni a gazdasági értékelési folyama-
tokba. 

• áruszállítás minimalizálása, a szállítás ökológiai ká
raina k beépítése az árakba. 

• alacsony, illetve zéró fosszilis energia felhasználásra 
törekvés: az energiafogyasztás csökkentését (háztartá-

soktól a közintézményekig), a termelési ciklusok ener-
gia –és anyagforgalmának minimalizását, illetve a 
helyi alternatív energiaforrások fenntartható, kislépté-
kű, decentralizált alkalmazását elősegítő programok 
felfuttatása. 

• ugyanezeket a takarékossági elveket kell követni a 
helyi közművek kialakításánál. Meg kell teremteni az 
autonóm kistérségi működés lehetőségét – a helyi kö-
zösségeket függetleníteni kell a számukra kontrollál-
hatatlan mega-rendszerktől. 

•  a helyi közszolgáltatások (iskola, óvoda, egészségügy) 
színvonalának, intézményrendszerének fenntartása.

•  a települések megközelíthetőségének biztosítását, a 
meglévő infrastruktúra jó karban tartását a hatalmas, 
pazarló infrastruktúrafejlesztések elé kell helyezni.

4. ökológiai vízgazdálkodás a tisza völgyben
• az eu víz keretirányelvének (vki) keretében megva

lósuló vízgyűjtő-gazdálkodási tervek a valós ökológiai, 
gazdasági és társadalmi kihívásokat, erőforrás- és te-

rülethasználati konfliktusokat figyelembe vevő, komp-
lex programok legyenek. 

•  a vki tervezése során a teljes gazdasági értékelés mód
szerén keresztül a vízkészletek valós, komplex értéke-
lését kell elérni.

• biztosítani kell a folyószabályozási művek optimális 
elhelyezését és működését, melyek elősegítik a folyó és 
a hozzá kapcsolódó ökológiai rendszerek működését a 
lehető legalacsonyabb külső energiabefektetés mellett. 
A jelenlegi Tisza menti vízelvezető és vízpótló rendsze-
rek teljes felülvizsgálata szükséges..

• Mindezt a táj és területhasználatban kötött ésszerű 
kompromisszumokkal kell segíteni.

• az ensz 2009. évi jelentése szerint a vízgazdálkodás 
hatékony megoldása kiemelt nemzeti stratégiai kérdés. 
E szemléletet kell a hazai tervezésben is érvényesíteni. 
Kiemelt figyelmet érdemel az egészséges ivóvíz és azt 
biztosító vízbázisaink védelme, a virtuális víz és a víz-
készlet tárolás nem tározó alapú lehetőségei.

a FaLuFeJLesztÉsI tÁrsasÁG – MÉsz Csütör-
töki iskolája, 2009 első félévi előadásai
Január 29. Dr. Csányi Vilmos, etológus: az eMberI 
VIseLKeDÉs És az eVOLúCIó 
Az ember az egyetlen olyan állatfaj, amely képes kultúrát 
és társadalmat létrehozni, pedig génjeink csak körülbelül 
egy százalékban különböznek a csimpánzokétól. Az em-
beri viselkedéssel foglalkozó biológusok, antropológusok, 
paleontológusok, etológusok már régóta dolgoznak azon, 
hogy felderítsék az ember különleges viselkedésformáinak 
evolúciós eredetét. Ha pontosan felmérjük, milyen tulaj-
donságokban különbözünk lényegesen az állatoktól, egy-
ben ezek kialakulására is tudományos magyarázatot ka-
punk. Az előadásban szó esik egyebek mellett az ember 
szociális viselkedésének különlegességeiről, arról, hogy 
miért szeretünk csoportokban élni, miért olyan fontos a 
szexuális életünk, miért vagyunk hajlandóak sokszor 
együtt és azonos módon tevékenykedni, miért készítünk 
annyiféle tárgyat, miért beszélünk nyelveket és miért tud-
juk elképzelni a semmit és a végtelent. 
Március 26. Molnár V. József, néplélekrajzkutató: az 
eMberÉLet szentsÉGe
A régiségben a Mindenség parancsa, rítusrendszere szabá-
lyozta az ember természetes közösségeinek (család, nem-
zetség, törzs) életét. A hajdanvolt Kerek-világban a min-
denség lélekrajzát valósította meg az ember, s hagyta 
mintául, kovászként mireánk. A hétköznapok szentségét, 

a mindennapi ünnepeket. Hiszen minden gyermek – bár-
hol is születik a világra – tudatmögöttijében e gondolkodás 
ősi formáit hozza. A Mindenség rendszeréhez való igazo-
dás adottságát és gyönyörű óhaját.
Április 23. Dr. Dúll andrea, pszichológus: eMber az 
InFrastruKtúrÁban 
A környezetpszichológia a környezet és az ember viszonyá-
nak kölcsönhatásával foglalkozik, ahol a környezet része-
it jelentő tárgyak/helyszínek és az emberi oldal (események 
és maguk az emberek) egymástól függenek, azaz tranz-
akcióban állnak. Így a viselkedés a környezeti sajátosságok 
oka és következménye is egyben, és ez az állítás fordítva 
is igaz. A változásnak tehát nincs eleje vagy vége, az ember-
környezet adott konstellációja ok és okozat egyszerre. A 
környezet ügye azonban ennél jóval tágabb és egziszten-
ciális értelemben is egyre fontosabb kérdés – valójában 
minden ember, az emberiség túlélésének ügye. 
Május 21. Dr. Kopp Mária, egyetemi tanár: a MaGYar 
nÉpessÉG ÉLetMInősÉGe
Ma Magyarországon a középkorú, 45–65 éves férfiak halá-
lozási aránya abszolút értékben is magasabb, mint az 1930-
as években volt, és a középkorú nők halálozási aránya is 
jóval magasabb, mint az európai átlag. Ez a jelenség a ma-
gatartástudomány, népegészségügy, orvostudomány, bio-
lógia számára rendkívüli kihívást jelent. Az eddigi magya-
rázó hipotézisek nem alkalmasak az igen rövid időtartam 
alatt lejátszódó egészségi változások értelmezésére. 
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ek megjelenését a munkaerőpiacon, de használható 
diplomát többségüknek nem ad a kezébe. Szükséges 
a rendszer kritikai felülvizsgálata.

•  a középszintű szakoktatás, a gyakorlati képzés színvo
nala süllyed, a kétkezi munkák nem vonzóak, érzékel-
hető szakmunkáshiányt okoznak. 

•  a tiszai alföld a globális folyamatoknak kitett, terme
lési és piaci helyzetében gyenge érdekérvényesítéssel 
bíró, sérülékeny gazdasági alapokon nyugvó térség, 
melynek önellátása, öngondoskodási képessége, tulaj-
donosi és térszerkezete jelentősen leromlott.
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rendszerek, védett fajok) jelentős értéket képviselnek, 
nemcsak európai, hanem globális viszonylatban is. A 
természeti értékek és a táj ökológiai potenciálja jelentős 
lehetőségeket rejt magában. 
A kevésbé sérülékeny, a táj ismeretén keresztül önvé-

delemre képes, a globális változásokhoz alkalmazkodó, az 
ökológiai terhelés tájléptékben történő minimalizálására 
törekvő, a negatív folyamatokhoz alkalmazkodni képes, 
a helyi adottságok fenntartható használatára támaszkodó 
Tiszai Alföld elérése érdekében a hazai szakértők a követ-
kező feladatokat tartják a legfontosabbaknak és legsürge-
tőbbeknek: 
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Helyi, regionális szabályozórendszerek fejlesztése, 
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ködést,csökkenti a függőségi viszonyt a globális tő-
kétől, piacoktól és az általuk teremtett gazdasági, 
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gatása és népszerűsítése.

• a fejlesztési folyamatok lassítása. olyan sebességgel 
kell ezeket végrehajtani, hogy a társadalom a progra-
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3. a helyi közösség a helyben rendelkezésre álló erőfor-
rásokra alapozza megélhetését, ezek fenntartható hasz-
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autonóm kistérségi működés lehetőségét – a helyi kö-
zösségeket függetleníteni kell a számukra kontrollál-
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rek teljes felülvizsgálata szükséges..

• Mindezt a táj és területhasználatban kötött ésszerű 
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• az ensz 2009. évi jelentése szerint a vízgazdálkodás 
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készlet tárolás nem tározó alapú lehetőségei.
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Január 29. Dr. Csányi Vilmos, etológus: az eMberI 
VIseLKeDÉs És az eVOLúCIó 
Az ember az egyetlen olyan állatfaj, amely képes kultúrát 
és társadalmat létrehozni, pedig génjeink csak körülbelül 
egy százalékban különböznek a csimpánzokétól. Az em-
beri viselkedéssel foglalkozó biológusok, antropológusok, 
paleontológusok, etológusok már régóta dolgoznak azon, 
hogy felderítsék az ember különleges viselkedésformáinak 
evolúciós eredetét. Ha pontosan felmérjük, milyen tulaj-
donságokban különbözünk lényegesen az állatoktól, egy-
ben ezek kialakulására is tudományos magyarázatot ka-
punk. Az előadásban szó esik egyebek mellett az ember 
szociális viselkedésének különlegességeiről, arról, hogy 
miért szeretünk csoportokban élni, miért olyan fontos a 
szexuális életünk, miért vagyunk hajlandóak sokszor 
együtt és azonos módon tevékenykedni, miért készítünk 
annyiféle tárgyat, miért beszélünk nyelveket és miért tud-
juk elképzelni a semmit és a végtelent. 
Március 26. Molnár V. József, néplélekrajzkutató: az 
eMberÉLet szentsÉGe
A régiségben a Mindenség parancsa, rítusrendszere szabá-
lyozta az ember természetes közösségeinek (család, nem-
zetség, törzs) életét. A hajdanvolt Kerek-világban a min-
denség lélekrajzát valósította meg az ember, s hagyta 
mintául, kovászként mireánk. A hétköznapok szentségét, 

a mindennapi ünnepeket. Hiszen minden gyermek – bár-
hol is születik a világra – tudatmögöttijében e gondolkodás 
ősi formáit hozza. A Mindenség rendszeréhez való igazo-
dás adottságát és gyönyörű óhaját.
Április 23. Dr. Dúll andrea, pszichológus: eMber az 
InFrastruKtúrÁban 
A környezetpszichológia a környezet és az ember viszonyá-
nak kölcsönhatásával foglalkozik, ahol a környezet része-
it jelentő tárgyak/helyszínek és az emberi oldal (események 
és maguk az emberek) egymástól függenek, azaz tranz-
akcióban állnak. Így a viselkedés a környezeti sajátosságok 
oka és következménye is egyben, és ez az állítás fordítva 
is igaz. A változásnak tehát nincs eleje vagy vége, az ember-
környezet adott konstellációja ok és okozat egyszerre. A 
környezet ügye azonban ennél jóval tágabb és egziszten-
ciális értelemben is egyre fontosabb kérdés – valójában 
minden ember, az emberiség túlélésének ügye. 
Május 21. Dr. Kopp Mária, egyetemi tanár: a MaGYar 
nÉpessÉG ÉLetMInősÉGe
Ma Magyarországon a középkorú, 45–65 éves férfiak halá-
lozási aránya abszolút értékben is magasabb, mint az 1930-
as években volt, és a középkorú nők halálozási aránya is 
jóval magasabb, mint az európai átlag. Ez a jelenség a ma-
gatartástudomány, népegészségügy, orvostudomány, bio-
lógia számára rendkívüli kihívást jelent. Az eddigi magya-
rázó hipotézisek nem alkalmasak az igen rövid időtartam 
alatt lejátszódó egészségi változások értelmezésére. 
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter az egyéni ka-
tegóriában, rangsorolás nélküli Kós KÁrOLY-DíJat 
adományozott sÁrOs LÁszLónaK. (Fent: Sáros Lász-
ló egy, 2008-ban épült jászberényi társasházának részlete.)

az ÉV naphÁza 2007 pályázaton megosztott első 
díjat kapott Ertsey Attila budakeszi családi háza.

a buDaKaLÁszI MűVeLőDÉsI KözpOnt szü-
letésének 125. évfordulóján vette fel Kós Károly nevét, a 
névadó ünnepséget december 15-én tartották a Turi Attila 
által több mint egy évtizede tervezett épületben. A rendez-
vény részvevőit Andrásfalvy Bertalan köszöntötte a kör 
ala kú teremben, a Kós Károly műveit bemutató fotókiállí-
tás tablói között. Az előadóteremben a Kós Károly Egye-
sülés építészeinek terveiből nyílt kiállítás, amelyet Mako-
vecz Imre nyitott meg. 
(Jobbra: képek a budakalászi ünnepségről – fent: a polgár-
mester úr, Parlagi Endre beszéde; középen: Kobzos Kiss 
Ta más Kós Károly Atilla királról ének c. balladájá t adja elő 
a saját megzenésítésében; lent: kép a rendezvényről.)

Június végén nyílik a Magyar Iparművészeti Múzeum 
tárlata, amely a Kós KÁrOLY eGYesüLÉs FennÁL-
LÁsÁnaK huszaDIK ÉVFOrDuLóJa alkalmából 
mutatja be a magyar organikus építészet történetét és al-
kotásait. Augusztus 27. és 30. között nemzetközi konferen-
ciát tartunk; a részletes programról az érdeklődők az Egye-
sülés honlapján találnak tájékoztatást (http://www.koskaroly 
egyesules.hu). Előadóként már visszaigazolták rész vételi 
szándékukat Marko Pogacnik, Peter Blundell-Jones, Roger 
Connah, Peter Hübner, Pieter van der Ree, Karl-Dieter 
Bodack, Joachim Eble és Lucien Kroll, hogy segítsenek 
meg rajzolni a képet egy egészséges jövőt szolgáló építészet 
feladatai ról és lehetőségeiről.
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sülés honlapján találnak tájékoztatást (http://www.koskaroly 
egyesules.hu). Előadóként már visszaigazolták rész vételi 
szándékukat Marko Pogacnik, Peter Blundell-Jones, Roger 
Connah, Peter Hübner, Pieter van der Ree, Karl-Dieter 
Bodack, Joachim Eble és Lucien Kroll, hogy segítsenek 
meg rajzolni a képet egy egészséges jövőt szolgáló építészet 
feladatai ról és lehetőségeiről.



66


