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VEZÉRcikk 

Az idei tanévet a szokástól eltérően egy aktíva összehívásával kezdtük, mivel a tavaly februárban meg
választott Diákbizottság időközben megüresedett négy helyére új embereket kellett választani. illetve a DB 
általi megbízásukat megerősíteni. 

Azt hiszem, az azóta eltelt idő feljogosít arra, hogy azt higgyem, vagy legalábbis reméljem, hogy már 
mindenkiben kialakult valamilyen vélemény, az akkor elhangzottakról és esetleg már az új DB konkrét 
munkájáról is. Éppen ezért nem akarom megismételni az aktíván elhangzottakat, csak néhány jelenleg is 
aktuális problémára szeretném felhívni a figyelmet. 

Elsőször is: önmagában véve az aktíva és ez alapján az összes kollégista bizalma csak a válasz
tásokon elegendő. Sajnos ez a bizalom nagyon is egyhangú volt, és ez azért sajnos, mert ez az évfo
lyamok bizonyos fokú passzivitását jelenti érzésem szerint. Talán a felsőbbévesek emlékeznek elődeink 
forró hangulatú aktíváira, amikor egyáltalán nem ilyen langyos hangulatban választották az új DB-t. Pe
dig biztos most is tisztában voltak azzal, hogy nem mindegy milyen DB vezeti, illetve irányítja a kollé
giumi életet. Természetesen az is igaz, hogy önmagában egyetlen DB sem tud csodákat művelni. va-
gyis ha érdektelenek és közönyösek a többiek, akkor az a pár ember hiába erőlködik. Fordítva viszont 
nem teljesen igaz. Vagyis ha a többiek az aktívak és a DB a nemtörődöm még nem biztos hogy min
den rendben megy. mert az a néhány ember úgy sem számit. Ez a második eset szinte elképzelhetet
len. mert ha olyan tettrekészek lennének az emberek, akkor az általuk választott DB is biztos az lenne. 
Ebben az esetben az említett aktíva is forróbb hangulatú lett volna. De most nem akarom az egyes em
berek aktivitását, vagy passzivitását mérlegelni, azt végsősoron az évközi munka és eredmények mutat
ják meg. Inkább nézzük meg a munkaterv néhány hangsúlyos részét, amit Kenesén állított össze a DB. 

Sorrendben a legfontosabb a tanulmányi munka, bár hajlamosak vagyunk ezt a részt óvatosan át
ugrani és mint az egyén legbelső ügyét kezelni. Mindenki megérti a téma aktualitását ha megnézi a 
kollégium tanulmányi átlagának alakulását. Néhány évvel ezelőtt még azzal dicsekedhettünk, hogy a 
kollégiumban lakó hallgatók tanulmányi átlaga néhány tizeddel magasabb, a városi hallgatókénál. Később 
ez a különbség kiegyenlítődött és ma már ott tartunk, hogy a mi átlagunk az alacsonyabb. Ilyen körül
mények között úgy érzem, addig nem lehet a kollégiumi munka egyéb területéről beszélni, amíg valamit 
nem teszünk ezen a téren. Nincs az a látványos kulturális, vagy egyéb kollégiumi tevékenység, amely a 
fenti helyzetet magyarázni tudná Annak érdekében, hogy az esetleges feszített programok - okulva az 
előző évek tapasztalataiból - ne okozzanak tanulmányi munkánkban zökkenőket a DB az alábbi rendel
kezéseket hozta: a félév folyamán meghatározott két időszak alatt, amikor az egyetemen különösen nagy 
terhelés várható (zh-k, vázlattervek, stb. ) nagyobb szabású kollégiumi kiállítást rendezvényt nem sza
bad szervezni. 

Ezen kívül természetesen szükséges számú konzultációt szervezünk és egyéb a tanulást segítő 
intézkedést hozunk a hallgatók igényeinek megfelelően. Viszont szeretnénk ismét bevezetni azt az 
eléggé népszerűtlen hagyományt hogy azokkal szemben, akik nem teljesítették a követelményrendszer 
tanulmányi részét vagyis a 2, 51-es átlagot másodszor sem érték el, fokozottan szigorúan, de ugyan
akkor természetesen igazságosan is járjunk el. 

Nagyon jelentős kezdeményezésnek tartom a szakmai vonalat erősítő Építészkör megalakulását. 
Akik ott voltak az alakuló ülésen tudják, hogy programjában két komplex kiállítás rendezése, pályáza
tokon való részvétel, folyóirat kölcsönzés, építészek meghívása stb. szerepel. Külön meg kell említeni 
a makettozó létrehozását, ahol mindenki elkészítheti a tervezésben hatalmas súllyal bíró munkaközi, 
majd a végleges makettot is. 

Feltétlenül szeretném figyelmeteket felhívni arra, hogy ezévi munkánkat kollégiummá válásunk 5 
éves évfordulója határozza meg. Ebből az alkalomból november 16- és 23 kőzött Jubileumi hetet ren
dezünk. Erre az egy hétre eléggé zsúfolt programot állítottunk össze, amelynek megvalósításához tény
leg minden egyes emberre szükség van. A programban szerepel: hallgatói kiállítás, sportrendezvények, 
stb. Szeretnénk kiadni az öt évet bemutató kollégiumi «Almanach»-ot. 

Az itt felsorolt és a munkatervben részletesen ismertetett programok megvalósításához szeret
ném valamennyi kollégista segítségét kérni. 

Kiss Lajos 



Mottó helyett idézzük a már sokszor használt, de 
megszívlelendő idézetet. 
«Szeretném, ha az építészek a társadalom szellem
ben leggazdagabb emberei volnának. Kívánom, bárcsak 
mindenek iránt fogékonyak (nem szatócsok módjára 
specialitásukba beskatulyázva) lennének. Az építészet 
szellemi magatartás, nem pedig szakma dolga.... » 

Le Corbusier 

Kenésén a nyári napsütés kellős közepén tartotta a kollégium nagyjelentőségűnek ígérkező, úgyneve
zett vezetőképző táborát. Fontos határozataink a bevilágító-ablaktól a kollégisták erkölcséig bepásztázzák 
a szocialista együttélés izgalmas berkeit. 
Csat egyet ragadnék ki a felmerült kérdések közül, egy olyat, ami - remélem érdeklődésre tarthat szá
mot - és amiben komoly véleményeltérések vannak. A kollégiumi munkáról és a követelményrendszerről 
van szó. Megkérdeztem magamat, mi erről a véleményem, íme a válasz: 

Nézd öregem, ha érdekel a véleményem én elmondom. El, én. 
Először is: minek jöttünk az egyetemre? Nyilván tanulni. Én építészmérnök akarok lenni, nem pedig rá-
dióriporter, újságíró, főfotós, vagy bármi más. Ha az akartam volna lenni, máshová mentem volna. Ez az 
egyik. A másik pedig az, hogy nem tehetek róla. de hogyha valamit rám akarnák erőszakolni én akkor 
már meg sem nézem mi az, csak azt mondom, hogy: nem!! Tudom, hogy ez hülyeség, de végre értsétek 
már meg, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet erőszakolni. Én ugyan elvállalhatom az újság szerkeszté
sét, vagy akár a DB-titkárságot is, de aztán azt meg is nézhetitek. Miért jó az nektek, ha az ember 
csinál valamit, csak azért, hogy ki ne rúgják a koleszból, és közben megutálja az egészet. Azt megértem, 
ha valaki nem tanul rendesen és kirúgják, ez teljesen rendben van. És elsősorban azoknak kellene re
pülni, akik minden mást csinálnak, csak éppen nem tanulnak. Először tanuljon a krapek, azután jöhet a 
többi hacacáré. Újságosdi, meg studiósdi. De elsősorban nem is erről van szó. Az itt a velő. hogy nincs 
joga senkinek megszabni, mit csinálok a szabad időmmel. Jó. jó tudom! Az állam ennyi, meg ennyi pénzt 
fordít ránk stb... De most mondjátok meg őszintén, mire van szüksége az államnak: Jó szakemberekre, 
vagy pedig kis riporterekre, és ujságirócskákra? Ha összedől a háza, ír róla egy szívdöglesztő novellát! 
Ezt nem azért mondom, mintha érdekelne, hogy mit csinálnak, csinálják csak! Előfizetek az újságra -
pl. ez is egy társadalmi tevékenység, vagy nem? - Meghallgatom a stúdiót, igaz néha felmegy a vérnyo
másom, hogy micsoda blődségeket össze tudtok hordani. Egyszóval azt akarom mondani, hogy ez mind 
nagyon frankó, de engem hagyjatok békén. Ami engem érdekel, azt úgyis megnézem, vagy elolvasom, de 
erőszakkal . . . azt már nem. Nem tudjátok megérteni, hogy az ilyesmit semmiképpen nem lehet erősza
kolni. Nem beszélve arról, hogy az ilyet lemérni nem lehet. Talán naplót vezetsz minden emberről: Te 
lementél az előadásra, nagyon jó, kapsz egy jó pontot; te nem mentél le. te kapsz egy rossz pontot. 
Nem érzitek mennyire nevetséges az egész? Ha van egy jó előadás, lemegyek, ha a Bartókban van, 
akkor oda megyek. Most ezt nem a cinizmusból mondom, de nemzetgazdasági szempontból is kívánato
sabb, hogy egy ifjú szakember a szomszéd koleszban hallgasson meg egy jó előadást, mint a sajátjában 
egy szart. Na nem? 

Szóval ezt válaszoltam magamnak, ami elég szomorú, röstellem is, de hát mit csináljak. Megírom a 
véleményemet, úgy, ahogy a saját számból hallottam, ha valakinek nem tetszik, győzzön meg az ellenke
zőjéről, nagyon fogok neki örülni. A cikket mindenesetre leközöltetem az újságban, ezzel is egy rovattal 
feljebb rukkoltam a dicsőségtáblán. Be kell biztosítani magamat, mert zsúfolt a kolesz és könnyen repül az 
ember, azt a dialektikus úristenit neki! 

Varsányi Sándor 
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TANSZÉKI TERVEK 

Kérdéseinkre Arató János tanszékvezető docenstől és Szilas Elemér docenstől kapunk választ. 
Mi a helyzet a negyedéven, mik a változások a múlt évhez képest? 

A térkompozíció című tárgy keretén belül a tavalyitól eltérően idén négy, feladatot kell megoldani, 
öt feladatot kell a hallgatóknak megoldaniuk. 
A megoldás menete 1 óra: a témakör ismertetése 

2 óra: vázlatok készítése 
3 óra: modellkészítés 

A hallgatók a feladatot gyakorlati órákon végzik, az egyes fázisok időtartama két óra. A legsikerültebb 
kompozíciót év végén egy féléves rajzlapon rajzban feldolgozzák. 

Vélemény az új rendszerről 
1. könnyebbséget jelent a hallgatóknak a feladatok egyenletes elosztása a félév folyamán, ezzel el

kerülhető az évvégi torlódás. 
2. a tanszék által helyesnek tartott elvet - a hallgató komponáló készségének fejlesztését - ez a 

rendszer hatékonyabban szolgálja, mint az előző. 
Milyen elvek szerint irányítja a tanszék a komplex tervezést? A feladat megoldásának menete: 
1. A tervezés TEAMrendszerben indult (Gödöllő városközpont - hat épület) Zárthelyi formájában 

mindenki javaslatot tett a beépítésre, melyekből a legjobbat dolgozták fel. 
2. A múlt félév végére minden hallgató a központ egy-egy épületének tervét készítette el 1: 100 lép

tékben. 
3. Az e félévi munka leghangsúlyosabb része a belső terek megtervezése (nov. 14-én zh - a hall

gató által kiválasztott enteriőr megtervezése) Itt a tanszék a komplexitást az eddig tanultak 
(szin-8ik-térkompozició) összegzett felhasználásában látja. 

Eddig csak a rajzi tanszéken bevezetett újdonságok. 
1. A tanszékek által megszabott végső határidők figyelembevételével a hallgató maga készíti el 

munkájának féléves ütemtervét, amelynek betartását a tanszék megköveteli. 
2. A hallgató transzparens fénymásolatokon készítheti el a gépészeti és statikai rajzokat. 

A tanszéknek a komplextervezőknél is az a véleménye, hogy a hallgató maximálisan használja ki a ter
vezési órákat. Ehhez biztosítja az állandó külön termet, teljes felszereléssel. 

Méhes Balázs rajza 
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Ipar 

Dr. Rados Kornél 

A VII. félév zsúfoltságának megszűntetésére két megoldás vetődött fel. Az egyik - a tervek sza
kaszolása volt a féléven belül, de ez lerövidítette volna az egyes tervek érlelési idejét. A második 
megoldás - egy új ütemezés bevezetése volt. A félév első szakaszában, november II-ig üzemlátogatás, 
tanulmány, konzultálás, majd a vázlatterv beadása. Egyetlen kötött foglalkozás ebben a szakaszban az 
üzem bejáratának megoldása zártkörű feladat formájában. A félév második szakaszában a hallgatok heti 
kétszer-három órában itt az egyetemen készítik a kiviteli tervet. A terv léptéke és terjedelme csökken
tett. Fontos az előadások látogatása is, évközben öt ellenőrző zárthelyit tart a tanszék. 

Komplextervezés - a VIII. félévben a tanszék több részhatáridőt tűzött ki. Ez a módszer bevált, a IX. 
félévben a komplex tanszékek egyeztetett munkatervét is ebben a szellemben készítették, ügyelve a 
túlterhelés elkerülésére. Az épületszerkezettani és a tartószerkezeti tanszék speciális ipari szerkezeti 
részletek kidolgozását kéri, az épületgépészeti tanszék a gépészeti megoldást. Az építés kivitelezési tan
szék saját órakeretén belül oldotta meg a konzultálást. A hallgatók a terveket pauszpapíron is beadhat
ják. A tanszék szeminárium formájában heti két órában különleges ipari fejezetekből tart előadást -
pl. különleges szigetelések stb. 

Kivitelezés.... 
B. 28-30. A múlt évben létesített tanudvar megfelel-e oktatás céljaira. A IV. első félév túl

terheltségéről. 
Vajda Zoltán dékánhe!yettes válaszai. 

- El kell ismerni, a tanudvar a múlt félévben nem felelt meg a követelményeknek, az elképzelé
seinknek. De meg kell említeni, hogy kevesen vettek részt a munkában, pedig szükségünk lett volna a 
tanulók segítségére is a tanudvar fejlesztésében. Az idén megváltoztak a körülmények, a tanulók munká
jában három, munkaérdemrend aranyfokozatával kitüntetett ács segít. Akik rendszeresen résztvesznek 
a gyakorlatokon számukra csak 2 hét termelési gyakorlat lesz kötelező. Tervbe vettük továbbá, amennyi
ben lehetséges, egy olyan épület felhúzását, melyen az épületszerkezeteket 1: 1-ben vizsgálhatják a ta
nulók. 

-Az elmúlt félévben történt "objektiv" felmérés alapján arra a következtetésre jutottunk hogy az 
átlagos és a gyengébb tanulóknál a rajzi megterhelés a IV. első félévében tényleges. Ennek megoldása, 
és felülvizsgálása még folyamatban van. Mindenesetre tanszékenként csökkenteni fogják az anyagot. Más
részt a tanulók csak a 3 órás gyakorlati munka alapján kerülnek elbírálásra. Mindez azonban csak akkor 
jelent tényleges változást, ha a tanulók maguk is komolyan veszik a gyakorlatokat és nem a vizsgák 
előtt pár nappal próbálnak felkészülni. Az elmúlt év átlaga felülmúlta az előzőket, de kivételt képez a 
kollégium eredménye. Szükségesnek tartanám egy módszertani vizsgálat tartását a kollégiumon belül. 

- Kérésünk, hogy a tanulók őszintén forduljanak problémáikkal a tanszékhez. Minden évben meg
beszélést tartunk KISZ küldöttekkel, ez lenne az a fórum, ahol konkrét problémákat is megtárgyalhat
nánk. 

-Mi mindenesetre a tervezés irányában fogjuk könnyíteni a gyakorlati órák munkáját, de elvárjuk, 
hogy ez mutatkozzék ez eredményekben is. 
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B. 28. -30. Ugyanerről a problémáról érdeklődtünk az évfolyam felelős tanárától. 
Nagy Pál adjunktus úr válasza. 

-A felmérések valóban azt igazolják, hogy a negyedéves hallgatók túl vannak terhelve. Ezen mi is 
próbálunk segíteni. Egy új rendszert vezetünk be, amely a tanulmányi munka manuális részét csökkenti 
anélkül. hogy a munka tartalmi része csökkenne. Közelebbről: a hallgatók tanudvari gyakorlaton vesznek 
részt, amely három dimenzióban mutatja be mlndazt, amlt a rajztermi gyakorlatokon síkban kell megol
dani. A tanudvari négy gyakorlaton kívül nyolc témát kell feldolgozni rajzban a tavalyi őt feladattal 
szemben. Ez látszólag ellentmondás, de e feladatokat kizárólag az órán kell elkészíteni, vagyis otthoni 
többletmunkát nem jelent. A 3-3 óra az egy-egy feladat megoldására kevés a hallgatónak, de a gya
korlatvezető aktív irányítása és közreműködése segítségével elvégezhető. Így tehát bővül a gyakorla
ti órák tartalma; a hallgató a tervezési folyamatot megismeri és el tudja sajátítani. Persze, hogy az új 
módszer eredményes legyen nemcsak a tanszék segítőkészsége szükséges, hanem a másik fél, a hall
gatóság odaadó munkája, aktivitása is kell. 

Az első gyakorlatok már lezajlottak és a negyedévesek jónak és hasznosnak találták az 
új módszert. 

Épszerk 
B. 28-30. Milyen változás várható a tanszéki munkában a következő félévben az előzőekhez ké

pest? 
Az oktatásban semmi különös változás nem lesz, igyekszünk munkánkat a múlt évben kialakított új ok

tatási koncepcióhoz igazítani, ezért törekszünk arra, hogy a hallgatók otthoni munkáját minél inkább csök
kentsük. Amit lehet itt az egyetemen, a gyakorlati órákon szeretnénk elvégeztetni, hogy megszűnjenek az 

éjszakába nyúló rajzolások. Persze ehhez jóval több rajzteremre lenne szükség, de ez már más kérdés. 
Bizonyos módszertani változások lesznek, ez az előbb említett koncepcióhoz igazodásból következik. E 
koncepció az első évfolyamokon az órák számának növelését tervezi, hogy a felső évesek óraszáma csök
kenthető legyen, emellett előrehozzuk a szerkezetek tanítását, hogy megkönnyítsük a tervezés munkáját. 

Bizonyára lesz akit érdekel, hogy az Épületszerkezettan III. kötete elkészülőben van, már a grafikusok 
munkája van soron. Előreláthatólag 1970-re jelenik meg. 
A kar, s így a tanszék laboratóriumának építése a jövő évben kezdődik el, és 1972-re épül fel. 

B. 28-30. Mint a kar dékánja, mit tud prof. úr az új ösztöndíjjal kapcsolatban felmerült javaslatok
ról? 

Ha a kari KISZ segítségével kidolgozott elképzelésről van szó. Azzal egyetértek, mert azt szeretnénk el
érni, hogy a hallgatók érdeklődése a fő tudományterületek felé forduljon és hogy ezt az ösztöndíj rendszer 
is elősegítse. Már elkészült a felmérés, és a javasolt módszert a tartó-tanszék ellenőrzi és javítja (Szá
mítógép segítségével ) Még az ősszel a minisztériumba kerül a javaslat. 

V Á R O S É P Í T É S I T A N S Z É K 

Sajnos a tanszéken tett látogatások nem hozták meg a remélt eredményeket. Perényi professzor urat. 
aki a Iegbeavatottabb a negyedév tervezési munkájában, a sok elfoglaltsága miatt nem tudtam elérni. így 
csak a hallgatókkal beszélgethettem, s a felvetett problémákat, kérdéseket ismerem. 

Helyes lesne a témával kapcsolatban vitaestet rendezni, ahol nagy számmal jelennének meg a tan
tárgy problémáiban érdekelt hallgatók. Ekkor a tanszék képviselői feleletet adhatnának a nyitottan maradt 
kérdésekre. 

Következő számunkban folytatjuk tanszéki riportjainkat, mivel lapzártáig objektív okok miatt 
néhány tanszék vezetőt még nem sikerült meginterjúvolni. 

A riportokat készítették 
Szilas Katalin, Regős Rozália, Gáts András. 
Kovács László. Bezzeg Katalin. Varsányi Sándor 
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Mint a vizsgák befejeztével kiderült, a IV. évfolyam számára a legnagyobb «csapást» a talajmecha
nika jelentette. Az építészoktatásban elfoglalt súlyához képest (féléves kurzus) a 35 %-os UV arány feltű
nően magas, a tárgy gyakorlati jegyei viszont általában jók voltak. A vizsgák közben és közvetlenül 
utána a felkorbácsolódott kedélyek szélsőségesebbnél szélsőségesebb nézeteket dobtak felszínre, a Jövő 
Mérnöke is foglalkozott a témával egy objektivitással nem vádolható cikkében. 

Amikor a BERCSÉNYI 28-30 is foglalkozik a témával, rögtön előre bocsátjuk hogy célunk az okok 
kiderítésén túl elsősorban az, hogy a történteket higgadtabban értékelve elősegítsük az olyan módosítá
sok létrejöttét, (mind a tanszéki módszerek, mind a hallgatók felkészülése viszonylatában) melyek a 
jövőben kiküszöbölik az évfolyamok ilyen tömeges méretű sikertelen tanulmányi eredményeit. Álláspon
tunkból következik, hogy a kérdések tisztázására felkerestük Petrasovits Géza docens urat. 

B. 28-30. Tanár úr miben látja okát az évfolyam ilyen feltűnő méretű u. v. arányának? 
Mögöttem tíz éves vizsgáztatói tapasztalattal állíthatom, hogy ilyen nagyon felkészületlen évfolyammal még 
nem találkoztam. A tavalyi évfolyamnál 23 % volt az u. v. arány, a Mérnök Karon 25 % között mozog. 
Természetesen én is keretem az okokat. 

Feltűnő volt, hogy a jó gyakorlati jegyek ellenére a hallgatók jórésze a tervezési feladatoknál elő
forduló eljárásokat sem tudta. A szóbelin többször «mentőkérdés»-ként a terv vagy a gyakorlaton le
folytatott kísérletek anyagát adtam fel, és a hallgató teljes tájékozatlanságot árult el. Meg kellett állapí
tanom, hogy a féléves gyakorlatot a hallgatóság nem az összefüggések megértésével, nem elég elmé
lyülten oldotta meg. A vizsgaidőszak rövidsége feltehetőleg problémát okoz a hallgatóknak, nem tudnak 
optimális beosztást készíteni, és így nem jutott elég idő a talajmechanikára. 

B. 28-30. Ebben szerepet játszott a tárgy szokatlan volta, az építészek számára, eddigi tanulmá
nyaink során még nem volt ilyen tárgy, amelyben több mint 100 képlet szerepelt. Tanár 
úr szerint elképzelhető, hogy ilyen képletmennyiséget értelmesen, összefüggésében egy 
átlaghallgató meg tud tanulni? 

Az építészek fetisizálják a képleteket. A képlet a mérnöki gondolkodás alakításának módja, egy 
fogalom tömör megfogalmazása. Nem ezért kell a képletet megtanulni, hogy később a formulára szósze-
rint emlékezzen, hanem hogy értelmezni tudja, a gyakorlat folyamán eszébe jusson az az általa tanult 
és megértett módszer, mely alapján igénye támad a megfelelő szakkönyvre, hogy onnan aztán csak a 

pontos formulát kikeresve rögtön értelmezni, és alkalmazni tudja. 
A vizsgán a bonyolultabb képleteket csak az írásbeli alapján jobb jegyre aspiráló hallgatótól 

kérdeztem, az elégséges osztályzathoz az alapvető összefüggések ismerete elegendő volt. 
B. 28-30. A jegyzet - talán éppen az egy félévben való besűrítés miatt túlságosan tömörnek 

tűnt, az építészek számára új szaknyelven, a hallgatók nem tudták súlyozni az alapvető és kevésbé 
lényeges részeket. 

Válasz: Valóban a Jegyzet tömör, mérnökkaron a kapcsolódó levezetéseket és eljárásokat 
részletesebben ismertetjük, de itt a féléves kurzus alatt erre nem volt lehetőség. Az oktatási program
ban a «talajmechanika - és alapozás» tárgynak meghatározott helye van, a jegyzetet az építészkar kép
viselői elfogadták, tudományos egyesület zsűrizte. A vizsgáztatásnál igyekeztem figyelembe venni a 
jegyzet tömörségéből adódó nehézségeket, egyes képletcsoportokat nem is kérdeztem. 

B. 28-30. Tanár úr szerint milyen módszerrel tudnának a hallgatók a legeredményesebben fel
készülni a tárgyból? 

Válasz: Mikor előadásaim látogatottsága erősen lecsökkent, érdeklődtem a dékáni hivatalban 
ennek okáról, ahol részletesen tájékoztattak az építészet terheléséről, és megállapíthattam, hogy valóban 
rendkívül nagy, ezért megértéssel vettem tudomásul a csökkent érdeklődést. Szerintem a tudás alapja 
az egyéni munka. Ha a hallgató a gyakorlatokon, illetve a tervezési feladatok során felmerült eljáráso
kat és módszereket érti is - tehát nemcsak testben, hanem lélekben is ott van - akkor a vizsgaidő
szakban négy napi tanulással menthetetlenül átmegy. 

B. 28-30. A Jövőben a tanszék milyen módosít sokat tervez az oktatás hatékonyabbá tételére? 
Válasz: A gyakorlatban az a vélemény a kezdő mérnökökről, hogy csak rutinmunkák elvégzé

sére képesek. Az oktatás - és így tanszékünk célja, hogy a kikerülő mérnök a haladást, a legmoder
nebb technikát vigye ki a gyakorlatba. Ehhez viszont feltétlenül szükséges, hogy a hallgató is igyekez
zen minél magasabb fokú ismereteket elsajátítani. A hallgatók és az oktatók között nem lehet antago
nisztikus ellentét, céljuk ugyanaz. Az oktatás eredményességének fokozására a tanszék tervbe vette 
az előadásokon a vetítés bevezetését, beleértve műszaki kisfilmeket is. A gyakorlaton a jegyzőkönyvnek 
illetve a tervfeladat beadásakor a feldolgozott témák megértésének ellenőrzését, két- három alkalommal 
mélyépítési munkahelyek látogatását. 
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B. 28-30. Úgy érezzük, hogy az interjú kapcsán a történtek leglényegesebb okait tisztábban 
láthatjuk. Véleményünk szerint célszerűbb volna - az objektív körülmények figyelembevételével -
a tanszék részéről bizonyos súlyozást végrehajtani a lényeges (alapvető) és kevésbé lényeges kép
letcsoportok között. Másrészt a hallgatókban tudatosítanunk kell, hogy a tárgy az építészoktatás szük
séges része, és jellegénél fogva más hozzáállást igényel, mint megszokott tárgyaink, tehát más mód
szerekkel kell a talajmechanikát elsajátítani, és a vizsgákra felkészülni. 

Galgóczl Károly és Speier Rudolf 

ZAKÓ változatlanul AZ UTÓKORNAK 

És akkor megláttam a zakóm. Jó három éve láttam utoljára. Mit se tudok további sorsáról. Egyáltalán: mi 
a sorsuk s levetett, elhasznált zakóknak? 
A zakóm egy fényképen volt. A fénykép meg üveg alatt, megfelelő tálalásban, vitaest a kollégiumban - az 
egyetem folyosóin őgyelgőknek adva hírt kollégiumunk életéről. 
Bármennyire is büszkeséggel tölti el kebelemet, hogy zakóm, s benne szerénységem, lenyomata megmarad 
az utókornak, mégis: 

Nem lehetne egy kicsit frissebb tájékoztatást adni magunkról - fotópapíron? 

Csanálosi István 

A múltkor mi is arra jártunk és újra láttuk Csanálosi zakóját. Pedig a fent idézett cikk a 1966/1. 
számunkban már - és reméljük, hogy most utoljára - megjelelt. 
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A művelődésügyi miniszter 122/1964. / M . KJO. / MM számú utasítása alapján «A hallgató kivételesen 
indokolt esetben, igazolt betegség, vagy más méltánylást érdemlő ok miatt az utóvizsga időszakban vizs
gázhat. Ilyen esetben a vizsga utóvizsgának nem tekinthető». 

Miért tekinti hát a Matematika Tanszék utószigorlatnak azt a szigorlatot amit a hallgató elmaradt 
kollokviuma miatt nem tehetett le. Vagyis miért kapott az a hallgató rögtön, szigorlat nélkül is két elégte
lent az indexébe, ha az elmaradt vizsga miatt nem szigorlatozhatott? Vagy az utolsó félév elégtelen, így 
a hiányzó kollokviuma nem számitható méltánylást érdemlő oknak? Az előző mondat «elégtelen, így hi
ányzó kollokvium» része magyarázatot követel: a harmadik félév utóvizsga időszaka és szigorlati idősza
ka egybeesik. Az utóvizsga és a szigorlat közötti pár nap olyan rövid idő. hogy az általában amúgy is 
gyengébb felkészültségű tanulóknak ez valószínűleg csak sikertelen vizsgát jelent. A szigorlat letételére 
vonatkozó utasítás szerint, a vizsga és szigorlat letételének időpontjai között legalább 8 napnak kell el
telni. Ezt pedig az Írásbeli korai időpontja miatt amúgy sem lehet betartani. Mint később kiderült, lehe
tett volna dékáni engedéllyel halasztást kérni, de erről az érdekeltek közül csak kevesen tudtak. (Hiszen 
a Politikai Gazdaságtan és a Szilárdságtan tanszéken nem kell engedély ehhez. ) 

A vizsgaszabályzat természetesen tartalmazza a vizsga definícióját: «A vizsga a hallgató felelős
ségérzetének emelésével és önálló gondolkodásra fejlesztésével a nevelés célját is szolgálja». A felelős
ségérzet emelése valóban fontos nevelési cél. de az az utójelző a szigorlat előtt is nem olyan mármint -
ha valaki ugyanazért a bűnért többször bűnhődne? 

Nagyhegyi Éva 
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Karunkon is megtörtént az oktatási intézmények KISZ szervezeteinél évkezdéskor szükségessé váló 
vezetőség kiegészités. Ez alkalommal megkerestük Fiala Istvánt a VB új titkárát. 

Elmondotta, hogy a VB a karon folyó munka rendszerét jónak tartja és ebben véleményük szerint 
nem szükséges változtatni. Az önálló alapszervezeteknek meg van az a lehetőségük hogy olyan munkát vé
gezzenek, amihez a hallgatóknak a legnagyobb kedvük van. 

B. 28-30. Melyek a VB legfőbb tervei az új félévben? 
Az egész kart érintő programtervezetek közül a félév folyamán szeretnénk kettőt teljesen megvalósítani, 
kettőt pedig jól beindítani. Társadalmi munkát szervezünk, amire a jelentkezési lapokat már készítjük. Sze
retnénk megvalósítani nagy tervünket, a kari kiállítást, megnyitóelőadással egybekötve. A megnyitó előadá
son helyet kívánunk biztosítani azoknak a hallgatóknak, akiknek tehetségük van az íráshoz, vershez, elő
adáshoz. Örömmel veszünk minden jelentkezést, vagy ajánlást. Ugyanúgy örülünk minden, a kiállításra be
küldendő alkotásnak. Az anyag kiválogatására szakértő zsűrit fogunk felkérni, hogy a kiállítás minél maga
sabb szinvonalat biztosíthassuk. 

Hosszabb lejáratú terv a kar égisze alatt működő egyetemi régészeti kör újjászervezése és felllen
ditése. Szeretnénk ha a kör az aquincumi ásatótábor gerincét képezné. 

TÁJÉKOZÓDÁS 
interjú a kari KISZ titkárral 



Szintén nem egy félévre szól merésznek tűnő, de egyre inkább megvalósíthatónak látszó tervál
munk. Egy műemléket, vagy műemlék jellegű épületet szeretnénk felkutatni és helyreállítani. Egy várról, 
vagy egy népi építészeti emlékről lenne szó, amit a helyreállítás után pihenőháznak lehetne berendezni, 
ahol hétvégeket, vagy pár nyári napot tölthetnének a hallgatók. 

Reméljük, hogy a tervek mindenkinek tetszeni fognak. Végrehajtásukban nem kötelező résztvenni. 
Akit érdekel velünk tart. 

B. 28-30. A személyes érintkezés során nem okoz-e nehézséget, hogy az általános gyakorlat
tal szemben karunkon hallgató és nem fiatal oktató a VB titkár? 

Nem! Szerintem a hallgató titkárnak is van annyi szava, mint máshol az oktatónak. Nekünk még az az 
előnyünk is megvan, hogy magunk is hallgatók lévén, a tankörök, évfolyamok problémái, gondjai a mi 
gondunk is. Ismerjük, saját bőrünkön érezzük mindazt, ami a hallgatókat foglalkoztatja. Így természetesen 
gyorsabban, közvetlenebbül tudunk reagálni. 

B. 28-30. Mit tesz a VB abban az esetben, ha valamely alapszervben gyenge munka folyik? 
Semmi adminisztratív lépést nem teszünk. Legfeljebb nem kap az alapszervezet dicséretet, és nem ér el 
helyezést a TEB versenyben. Különben is relatív a jó munka értékelés. Csinálhat egy alapszerv minden
nap programot, ha nem sikerül a tankör egységét jó közösséggé kovácsolni, akkor jobb munkát végez az 
a tankör, amelyik ezt a célt heti egy, max. két megmozdulással eléri. Szerintem az alapszerv munkájának 
legfőbb célja, jó közösség kialakítása kell hogy legyen. Ezt felső utasításokkal nem lehet elérni. Az alap
szervezet vezetőségének kell megtalálni a helyes utat. Ha sikerül elmondhatják, hogy jó munkát végeztek, 
és szerintem minden célt elértek. 

B. 28-30. Viszont a TEB versenyt még mindig az a tankör nyerheti, amelyik több rendezvényt 
tartott, ha kevesebb sikerrel is. Vagy megvan a TEB módszere a közösség kialakí
tásában elért eredmény elbírálására is? 

Ha egy alapszervezet sok rendezvényt tart. előbb-utóbb rájön, a közös megmozdulások izére. Ha nem, 
akkor nem tudja a rendezvényeket megtartani, hiába vette azokat tervbe. 

B. 28-30. Ezek szerint a sok rendezvény feltétlenül jó közösséget is jelent? 
Egyáltalán nem! Az elbírálásra még nincs, de nem is hiszem, hogy szükséges lenne egy «pontos mér
leg» bevezetésére. A közösség összetartó erejét kívülről amúgy sem hiszem, hogy pontosan le lehet mér
ni, a lényeg pedig ebben van. 

B. 28-30. Tehát a jelenlegi ellenőrzés, ha nem is egészen pontos, szerinted megfelel? 
Nem egészen. Szerintem az nem módszer, hogy megnézik az alapszervezet munkanaplóját, kérdéseket 
tesznek fel a titkárnak, majd ellenőrzésképpen megkérdeznek egy tagot is. hogy mit csináltak az elmúlt 
egy-két héten. Ez olyan mint egy nyomozás. Jobb lenne, ha TEB tagjai havi két-három alkalommal részt
vennének az alapszervezet rendezvényein. Lehetőleg nem előre bejelentve a látogatásokat. A jelenlegi 
módszer tulajdonképpen nem is nevezhető a munka ellenőrzésének. Azt sem tartom teljesen helyesnek, 
hogy csak oktatók vesznek részt a TEB munkájában. Jobb lenne, ha hallgatók is ellenőriznének. Sajnos 
nekik azonban nincs meg a kellő tekintélyük, főleg a felsőbb évfolyamokon. 

B. 28-30. A karon folyó KISZ munka eddigi leggyengébb pontjának a politikai tájékoztatást 
tartjuk. Véleményed szerint milyen lehetőség van ennek megváltoztatására? 

A politikai munkát eddig is minden tankör a saját igénye szerint végezte, és ezen ezután sem változ
tatunk. A VB nem szervez központi politikai előadásokat, vitákat. Sajnos ezek iránt nincs meg a kellő 
érdeklődés. Ennek szerintem nem a hallgatók apolitikussága az oka, hanem az a helytelen szemlélet, 
hogy ne mondják meg nekem mikor politizáljak, vagy mikor vitatkozzak. Sajnos ez a központi szerve
zéssel szembenállás elég általános. Pedig a hallgatók kaphatók a vitára, politizálásra. Volt már példa rá. 
hogy egy hallgató félév elején felállt és azt mondta, hogy ő nem hajlandó velünk vitatkozni, hagyjuk bé
kén! Ezután egész évben beszélt, vitatkozott, érvelt, s más alig jutott szóhoz mellette. 
Csupán az alapszervezeti vezetőkön múlik, hogy milyen politikai munka folyik nálunk. Ha ügyesek, és 
észreveszik, hogy valamilyen témában vitatkoznak, de nem tudnak előre Jutni, a kellő időben javasol
ják a téma egyik jó ismerőjének meghívását. Ekkor már nem erőszakolt vita lesz, idegen témával, csak 
jól kell ezt csinálni. Új lehetőség, hogy a most megalakult Politikai Tájékoztató csoporttól az alapszerve
zetek bármikor kérhetnek olyan előadókat, akik egy-egy témát az átlagosnál jóval bővebben ismernek. 
Így nincs vele sok utánjárás, de talán jobb ha saját előadóval, vitatvezetővel oldják meg a problémát. 

Itt befejeztük a beszélgetést, elköszönés után István még megjegyezte; Nem hiszem, hogy úgy tudom 
majd csinálni, ahogy Erdei csinálta. 

Mi pedig hisszük, és segítünk, hogy egy év múlva se számolhasson be a VB rosszabb munkáról, 
ránt most, sőt. 

Kádár András 
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Méhes Balázs rajza 



Sokan úgy tartják, az érettségi az egyik fordulópont az ember életében. Ez igaz. Az egyetem
re jelentkezőknél azonban a legtöbb esetben követi a felvételi vizsga, amelynek szerintem a 
jó érettségi csak az egyik előfeltétele, amelynek eredménye messze kiható meghatározó lehet. 
Idén is több mint kétszázan izgultak át több napot az egyetemen, majd hetet az értesítésig 
az építészkarra jelentkezők. És ekkor már nem egy jegyért vagy rendűségért idegeskedtek, 
annál fontos fontosabbért harcoltak: a felvételért (harcoltak - mert hogy harc is volt bizo
nyítja, hogy a képességvizsgán nem akadt aki felcserélte volna a táblához közelebbi helyét 
a szemüvegesekkel. ) Reményekkel tele, ujjakat tördelve, idegesen fel-alá járkálva várták, hogy 
a bizottság elé kerüljenek. 

A vizsga 
A felvételi vizsgák lefolyását a Művelődésügyi Minisztérium határozza meg. Központi írásbeli van matema
tikából és fizikából. Bár a példák nem Toltak a legnehezebbek, az írásbeli nem nyújthat alkalmat, hogy az 
egyes karok specialitását mélyebben figyelembe vegyék. (Ugyanazt írja az egyetemre, fősikolára jelent
kező). A kétnullások - mindkét tárgyból eredménytelen írásbelizők - eleve elesnek a továbbítástól. A kar 
elérte, hogy a rajzi felvételen nem megfelelők is kiesnek a versenyből. Képességvizsga: logikai készséget, 
és «érzéket megkívánó» feladatok helyet kapnak. És végül a szóbeli a vizsgabizottság előtt. Ez nemcsak a 
szorosan vett tananyag visszakérdezése, hanem a legtöbb esetben kötetlen beszélgetés. ( M é g emlékszem 
Lőrincze Zsuzsa számára a legnehezebb kérdése az volt: véleménye szerint a hepe-hupában melyik jelenti 
a völgyet, melyik a dombot. ) 

A szóbeli felvételinél hat vizsgabizottság volt. Személyesen csupán a felvételizők egyhatodát 
ismerhettem meg, de a kiválasztás esetlegessége és a másik bizottságban levőkkel folytatott 
beszélgetések módot adtak arra, hogy az összképről írhassam meg szubjektív véleményemet. 

Az első ami rendkívül meglepő: a jelentkezők alacsony száma és megoszlása. Négy év alatt a je
lentkezések a felére csökkentek és tavasszal a 180 jelentkezőből a szóbeliig eljutottak közül 120-at fel 
lehetett venni! Tudom, hogy a sikertelen felvételi az egyénnek «tragédiát» jelenthet és több jelentkezőnél 
ezek száma is növekszik, de a kar kevés jelentkezőből nem biztosíthatja magának a megfelelő színvonalú 
új évfolyamot. Ebben a kérdésben a kari - mint társadalmi - érdek az előbbre való. Bár a felvételi pont
számokat évenként különböző objektív és szubjektív tényezők befolyásolhatják mégis érzékenyen követik a 
színvonal változást: egyre csökken a minimális pontszám - idén már csak 13, 5 - amellyel a karra még be 
lehet kerülni. 

Miért van ilyen kevés jelentkező? Talán az a hír, hogy az építészekhez nagyon nehéz bejutni - ez 
egymagában még nem lehet döntő - inkább, hogy az újságok NEM VALÓSAN többszörös túljelentkezés
ről írtak és a kar propagandája - amely tudomásom szerint nem is volt - az ok. Itt nem toborzásra 
gondolok, hanem a szakmánk iránti érdeklődés felkeltésére az érettségi előtt állók között. Hisz ebben a 
korban még nem alakult ki - és nem minden esetben alakulhatott ki - egy szakma iránti mélyebb érdek
lődés - de erre még a szóbeli kapcsán visszatérek. ) Erősen közrejátszik még a kar «arisztokratikus» 
híre: az építészet elit szakma, sok pénzt lehet keresni. Egyáltalán nincs szándékomban sem az építészet, 
sem az építészek társadalmi funkcióinak, feladatainak csökkentése. De az a tény. hogy a fizikai dolgozók 
gyerekei a jelentkezők 20 százalékát sem tették ki - és gondoljunk csak a jugoszláv diákmegmozdulásokra, 
amelyeknek egyik követelése: s karunkkal közel azonos helyzet normalizálása a belgrádi egyetemen - fon
tos társadalom struktúra építési teendőkre hívja fel a figyelmet. Egyetemi továbbtanulás szempontjából nincs 
egyenlő esélye egy anyagilag gyengébben ellátott család gyermekének egy anyagilag jobban ellátott csa
lád gyermekével. A legtöbb esetben a család jobb anyagi helyzete magasabb szellemi fokot is jelent. E 
helyzet javításához az első lépéseket az illetékes szervek már megtették. (speciális kollégiumok, előké
szítők) de hatása, eredménye csak évek multán jelentkezhet. (Véleményem szerint hozzájárul még 
- bár államunk rengeteget fordít az alapfokútól kezdve a felsőfokú képzésre - az utóbbi időben egyre 
erősödő tendencia: a tanulási költségek áthárítása az egyénre. (Sokat lehetne vitatkozni, hogy melyik 
félnek mennyire érdeke a tanulás, a magasabb képzettség elérése, de ez egy külön téma. ) 
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hallgató a FELVÉTELI 

BIZOTTSÁGban 



A pesti és vidéki hallgatók aránya kb. azonos, ezt tényként elfogadom, de meglepett, hogy jóval 
gyengébb középiskolai eredménnyel sokkal több pesti jelentkezett, mint viéki. Ez pedig azt jelenti, hogy az 
indulás szempontjából a vidéki hallgatóknak nem egyenlő az esélyük a pestiekkel - kollégiumi díj, távol 
a szülőktől. De nyugodtan kijelenthetem, hogy a kollégiumi közösség a tanuláshoz való segítségnyújtásban 
felveheti a versenyt egy építész-szülővel is. Úgy érzem tájékoztatásunknak köszönhető, hogy a felvételi 
vizsgán sok jelentkezőt arról kellett megnyugtatni szeptembertől még nem lesz 800 Ft a kollégiumi díj. 
(Hogy az elmúlt tanévben kiadott tanulmány és ösztöndíj tervezet mennyiben reális, azzal itt nem foglal
kozom, de a róla szóló tájékoztatás hibája a vidéki jelentkezők számát szerintem erősen befolyásolta. ) 

A felvételi leginpozánsabb - egyben a legveszélytelenebb - része a képességvizsga volt. Ötven 
kis feladatot kellett megoldani, amelyek gyors, logikus gondolkodást, rajzkészséget, térlátást és némi 
esztétikai érzéket kívántak meg. A vizsga neve pontosan fedi tartalmát - a képességet próbálták értékel
ni. A feladatokra mínusz egytől plusz háromig lehetett pontokat szerezni. A maximálisan megszerezhető 
nyolcvan feletti pontszámtól közel hússzal maradt el a legjobb. Igaz, mint írtam, ez az eredmény alaku
lásában nem játszott döntő - csak esetenként eldöntő - szerepet, (prémiumpontok) A felvételizőknek 
azonban csupán egyhatoda ért el díjazható eredményt. Ezen érdemes elgondolkozni, mert - véleményem 
szerint - ez a vizsga mutatja ki legjobban a jelölt rátermettségét és a felvételizők zöme eszerint nem 
felelt meg a kar követelményeinek. Érdekes, hogy a legtöbb esetben a prémiumpontot kapók nem a kitűnő 
tanulók, az úgynevezett «jó t a n u l ó » típusok, hanem a középiskolai osztályzás szerint a jó középme
zőnyt elfoglalók voltak. Azon is lehetne vitázni, hogy a képesség és a rajzi felvételi vizsga milyen mér
tékben befolyásolhassa a felvételt. A jelenlegi felvételi rendszer szerint döntő a matematikai és a fizikai 
szereplés. Nem azt akarom mondani, hogy e két tárgy minek az építésznek, de úgy érzem a másik kettő
re az életben ugyanolyan nagy szüksége lesz. A jellemzések megbízhatóságáról csak annyit, hogy sok
szor úgy éreztem, a felvételiző mintegy végkielégítést kap ezzel az iskolától. Szerencsésebb esetben 
KISZ alapszervezetekből is kaptunk jellemzést és ezek inkább megfeleltek a valóságnak. 

Már emiitettem a szakmai érdeklődést - amit a jelentkezők nagy részénél nem éreztünk. 
Megdöbbentő az, hogy egy technikumban végzett hallgató nem ismer egy magyar építész folyóiratot sem 
- a gimnáziumiakról nem is beszé lve - , hogy a «szakkönyvek» közül csak a «Művészetről mindenkinek», 
az «Évezredek Művészeté»-t ismerték - de csak páran. Fellélegeztünk amikor már valaki Pogány pro
fesszor úr könyvét is mondta. Kétségbeejtő, hogy a jelentkezők nem ismertek - vagy alig - magyar épí
tészt és épületét. E téren az anyagilag jobban álló családok gyerekei sem mutattak többet - pedig náluk 
nem okozhatott gondot egy-egy szakkönyv vagy folyóirat beszerzése. 

Körülbelül ezek voltak a tapasztalataim, gondolataim a felvételi vizsga után. Várom, hogy reagálja
nak akik esetleg nem mindenben értenek velem egyet, a szerkesztőség fórumot biztosít a különböző vé
leményeknek. 

Horváth György 
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Fülöp Ilona rajza 



MITŐL HULIGÁNY 
A HULIGÁNY? 

Nyílt levél a Budapesti KISZ Bizottsághoz. 

Lehet, hogy a kezdődő öregség első jele és letűnt ifjúságom iránti nosztalgia íratja velem e sorokat, 
bocsánat érte, de életemben kétszer akartam bejutni az Ifjúsági Parkba, és egyszer sem sikerült. Most 

már nős vagyok ( ó , régi szép, táncolós idők) és már csak nézni tudom a THOMASTIK táncoló kö
zönségét, ám ebből én mór kiöregedtem. 

De akkor még ifjú voltam, mondhatni táncoslábú teenager, mikor először nem nyertem bebocsátást 
az ígéret földjére. Hosszú volt a hajam. Le ugyan nem mérték, de a nagyon zord és kopaszodó ifjú-
gárdista kijelentette a kapuban, hogy hosszú. Ez tavaly nyáron történt, és én az eset előtt pár nappal 
olvastam a Magyar Ifjúságban a Központi Bizottság állásfoglalását, amelyben valami olyan is volt, (szó
szerlnt már nem emlékszem, hja, a memóriám sem a régi már) hogy a hosszú haj és a divatos öl
tözék is takarhat szocialista keblet. Úgy látszik az ajtónálló elvtárs, vagy pedig fölöttesei nem olvassák 
s Magyar Ifjúságot. Így hát fájó szívvel néztem a hegyoldalról a vidám beat zenészeket akik az enyém
nél kétszerte hosszabb hajukat bőszen lobogtatva verték a húrokat. Hiába, az üzlet az üzlet. Mindeneset
re a fejlődés szembeszökő, hiszen az ötvenes években az ilyen haj és zene az imperializmus szőrös 
keze lett volna, mely betette lábát hazánkba, hogy bomlassza az éber proletárifjúságot. Amelyik bátor 
tekintettel, tekint a jövőbe. Ma ez már nevetséges lenne. 

Meg kell vallanom, hogy akkor kicsit morgolódtam, (elvégre KISZ tag vagyok, egy KISZ lap szer
kesztője, nem huligán, meg hogy mi ez a megkülönböztetés stb. ) de aztán az idő ment és idén nyáron 
végre itt volt a nagy pillanat. Öröm volt látnom, hogy van fejlődés az ajtónál álló idősebb férfi ügyet sem 
vetett hajamra, nahát, mégiscsak, ez a KISZ tényleg modern szervezet, a mai fiatalok szövetsége meg
felel igényeiknek, fejlődőképes, és még ilyen hasonlókon füstölögtem, mikor az ajtónálló feltartóztatott. 
Mert, hogy farmernadrág volt rajtam. És aztat sem szabad. Neki beengedni. A farmernadrágot. 

Hát igen. Én ugyan vitatkoztam vele (kis bohó), de kereken a Budapesti KISZ Bizottsághoz uta
sított. Mert az adta az utasítást. Biztos igazuk van. Kérem a farmernadrágosoktól sok minden kitelik. Ma 
még farmernadrág, de holnap... ki tudja? Aki hazudik, az lop, aki lop az rabol, aki rabol az gyilkol, 
aki gyilkol azé pedig az akasztófa. Értik a logikát, nemde? 

Az éberség nem «bizalmatlanság». Az ötvenes évek nagy jelszava. Vigyázni kell kérem, ma még csak 
nyugati farmernadrágot vesz fel, de holnap talán felveszi a közöny filozófiáját is. Tény, hogy a farmer, 
mint kitűnik, veszélyes ruhadarab. Azért a kis ördög nem hagyott nyugodni. Ilyesmiket sugdosott, hogy a 
farmerom magyar gyártmány (sajnos) a Magyar Állami Ruhaipar gyártmánya és hogyjön ahhoz egy szerv 
hogy állampolgári jogaimban korlátozzon (mert, hogy a Magyar Alkotmány törvénytelennek minősít min

dennemű megkülönböztetést) és hogy lehet hogy az amerikai Délen azért nem engedik be a négereket 
a mulatókba, mert farmernadrágot hordanak node én elhallgattattam ezt a kis ördögöt és beismertem ma
gamnak, hogy ez így helyes, valóban, én bűnös vagyok, mert huligán vagyok, és a huligánok kirekesz
tésével az Ifjúsági Parkból egyetértek. Persze így négyszemközt megmondhatom, hogy később némi ké
telyeim támadtak, mert olvastam a tagkönyvem szervezeti szabályzatát (ott van a végébe betéve, érde
mes elolvasni) s abból megállapíthattam, hogy a kötelességét betartó KISZ tag garantáltan nem lehet 
huligán. De ha időközben mégis huligánná váltam volna, akkor nem tarthattam volna be a kötelességemet 
viszont majdnem 10 éve Kiszista vagyok, és nem zártak ki, tehát betartottam a kötelességeimet, és nem 
lehetek huligán. Szóval ebbe egy kicsit belegabalyodtam. 

Már éppen sikerült megnyugtatnom magamat, mégis huligán vagyok, hiszen már két alkalommal is 
felettes vezetőim közvetve annak minősítettek, amikor elolvastam a KISZ tag jogai kőzött a következő ki
tételt, szószerint (a tag joga) 

- használja a szövetség tulajdonában levő, vagy a szövetség rendelkezésére bo
csátott kulturális, sport, és egyéb létesítményeket, eszközöket. 

Ezekután én már nem is merek semmire gondolni, mert minden további gondolatom istenkáromlás 
vo lna! . . . . megvan. Van még egy lehetőség: az Ifjúsági Park nem sorolható a felsorolt létesítmények 
egyikébe sem. Bizonyára «hivatalosan» a Budapesti KISZ Bizottság illegális irodaparkja, ahová belé
pés csak szolid polgári öltözetben, könyökön porvédővel, nehogy valamelyik határozathoz hozzáérve, az 
ember beporozza a kabátját és a nadrágját. Amely természetesen nem farmer. 

Speier Rudolf 
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Túlesve egy város féléves terv tanulságain, mint átlagos építészhallgató már nem újságírói szinten 
teszem fel magamnak a kérdést: milyen lesz a jövő városa, vagy milyen legyen? 

Különös érdeklődéssel olvastam Christopher Alexander cikkét, melyet annak beismerésével kezd. 
hogy a mesterségesen tervezett városok funkcionálása a spontánul nőtt. természetes történelmi váro
sokhoz képest emberi szempontból sikertelen. Nem bontja végsőkig, az emberalkotta tökéletes dolgok 
embertelenségéig a kérdést, hanem a két városfajta közötti alapvető különbséget keresi és ezt azoknak 
alapvető szerkezeti különbségében találja meg. Ez a két fő szerkezet: a «fa» jellegű és a «félrács» 

jellegű nála úgy kerül szembe, mint élettelen dolgok szerkezete az élő dolgokéval. A «fá»-ban meglevő 
szervezés logikusan lebontott, helyűkre tett kapcsolatai egysíkúak ugyan, de rendet teremtenek a káosz
ban és a gondolkodás nyers szintjén feltétlenül igaznak is bizonyulnak. A «félrács» azonban átfedései
vel szövevényes kapcsolatainak áttételeivel nem kevésbé logikus vagy rendszerező az előzőnél, de 
jobban megközelíti az élő dolgok közötti többsíkú viszonyt. 

Alexander először matematikailag tisztázva a fogalmakat néhány tervezett mesterséges város szer
kezetét vizsgálja és mindig a «fa» jellegű gondolkodás nyomait találja, mindig a központ - alközpontra 
bontást, a nagy felől a kisebb felé tartó logikus, de sematikus utat. Szabad-e éles határvonalatat húz
nunk egy városban pl. úgy . hogy elválasztjuk az egyetemi negyedet a város többi részétől? Szabad-e 
valamit is kialakítani a «rend» kedvéért? 

A városi élet realitásai tele vannak átfedésekkel, minden városi lakos egyidejűleg több rendszer
nek tagja, egyszerre - mint dolgozó, fogyasztó, közlekedő, szórakozó - kerül kapcsolatba a városi 
rendszerek egész sorával. Lehet-e pl. tiszta funkciójú alvó-város? Nem kell-e felfigyelnünk arra, hogy 
az ilyen bolygó-város destruktív hatású a nőkre, és gyerekekre és nem kell-e lehetőséget biztosítani az 
egyéb - «nem tiszta» - funkcióknak? 

A gyalogos forgalom és a járműforgalom éles szétválasztása modern gondolat, alapjában helyes is, 
de a dolgok természete néha épp az ellenkezőjét kívánja. Vagy ott van az öregek - városának gondola
ta, amely kettéhasítja az egyéni életet azzal, hogy kapcsolatokat szakit el a múlttal. 

A «mindent a megfelelő skatulyába» elv az emberi gondolkodás védekezése a világ komplexitásá
nak káosza ellen. Legegyszerűbben «fa» jellegű lebontásokkal érthető meg egy komplex rendszer, így 
fogható csak fel. De azért mégsem ez a dolgok közötti kapcsolat. Ez mindig csak a kapcsolatok egy 
része, egy hiányos ága, hisz közhely, hogy minden mindennel összefügg. 

Igaz-e pld. az, hogy a római katonai tábor a város őstípusa? Az igaz, hogy ennél a tábornál 
nehéz jobban, vagy világosabban «fa» jellegű szervezést találni. De fegyelme és merevsége visszahatva 
lakóira, azokat önmagához hasonlóan rideggé alakithatja. Ez a szerkezeti szimplaság olyan mint a rend, 
a csinosság utáni vágy, mint a szimmetria igénye. Összehasonlításul: a félrács egy komplex gyárnak egy 
igazi műalkotásnak az élő dolgoknak szerkezete. 

Alexander még nem tud olyan városterveket mutatni, melyek félrács - és nem «fa» szerkezetű
ek. Becsületesen megmondja, hogy nem elég átfedéseket alkotni (hisz ez csábító lenne már csak ön
magáért is), hanem annak az átfedésnek igaznak is kell lennie, mert önmagában két rendszer átfedése 
nem ad szerkezetet, káoszt is adhat. A világon minden tele van átfedésekkel, ahhoz, hogy szerkezet 
legyen, igaz és helyes átfedése kell. hogy legyen, és ez - egy építész számára - bizonyosan külön
bözni fog a történelmi városokban megfigyelt régi átfedésektől. Ahogyan a funkciók közötti kapcsolatok 
változnak, ugyanúgy ezeket a kapcsolatokat kielégítő átfedő rendszereknek is változnia kell. 

A város életünk kerete. Nem közömbös, hogy mi történik a mai, nagy laksűrűségű városter
vekben. A csinos, rendes, új lakónegyedek, a régi nőtt-város rendszerébe ékelődve, e város megle
vő félrács szerkezeteit fa-jellegű szerkezettel cserélik fel, elszegényítve, vagy elsorvasztva azt. Csak 
jóval később, a használat során alakulhatnak ki olyan kapcsolataik az új negyedeknek a régivel, vagy 
egymással, melyek valóban élővé teszik a várost, hiszen Chandigarh vagy Brasilia sem lesz talán min
dig kihalt. De ezek a kapcsolatok csak akkor alakulhatnak ki, ha az építész tervezők lehetőségeket biz
tosítottak, az előre nem látott dolgok kialakulására, ha tudták, hogy e probléma megoldásánál - a nagy 
probléma becsületes és helyes megoldásán túl - hol van az a pont. ahol a kérdést nyitva kell hagyni. 

A cikk és fordítása megtalálható a Lakóépülettervezés Tanszéken. 
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(Gondolatok Christopher Alexander: «A város nem fa» c. cikkéről) 

SZAKMA 



Tervezéskor meg kell szabni a határozott funkció határozott kielégítésének helyét és módját, de majd
nem biztosan kell lenni határozatlan funkciójú tereknek is. Mert, ha már egy lakást sem úgy használ 
rendszerint a lakó, ahogyan azt az építész elképzelte, hogyan használhatna egy várost, mindenki az 
előre meghatározott normák szerint? Hol az a határ, ahol egy építészcsoport megszabhatja más embe
rek életmódját? 

A várostervezésben -sem szakítható el egymástól analízis és szintézis. Először természetesen, 
mikor az egyes funkciók kapcsolatait tisztázzuk, szét kell azokat darabolni. De ez a szétdaraboltság nem 
válhat elkülönüléssé. Alexander írja: «mikor fa jellegű, tisztázott terminusokban gondolkodunk, az élő 
város gazdagságát, humanitását kicseréljük egy olyan kiagyalt egyszerűségre, mely épp a város alapve
tő funkcióját tagadja meg. Minden szervezett dologban a belső elemek elkülönülése, a szétdarabolódás 
az elkövetkező destrukció első jele. A társadalomban ez az elkülönülés anarchia, egy személyiségben 
ez, a tudathasadás és a küszöbön álló öngyilkosság jele. A város életünk kerete. Ha fa-jellegű városo
kat csinálunk, ez életünket darabokra fogja szabdalni». 

A mi századunk előtt a városok maguktól nőttek, többé-kevésbé spontánul. Egy teljes város meg
tervezése művi úton annyira újszerű feladat, hogy a még benne rejlő veszélyek is újak. Ezeket a veszé
lyekre való felhívás olyan érdem, mely feledteti velem, hogy nem értek egyet Alexander cikkének a 
társadalmat és az emberi gondolkodást érintő egyes kitételeivel, melyek a társadalmi meghatározottság 
és a dialektika alaptörvényeinek ismerete hiányában születtek 

Néhányan, akik végigolvastuk Alexander írását, azt a tanulságot találtuk, hogy - ha mégegyszer 
kéne egy várost megterveznünk, - feltétlenül számolnunk kell azzal, hogy ez a város máshogyan fog 
működni, mint ahogy azt a tervezők megszabták. A tervezők feladata lehetőségeket biztosítani az előre 
nem látott dolgoknak is, és nem szabad azoknak a részleteknek megoldásait végigvinni, amelyek Ieme-
revítően hatnak vissza az egészre. Egy, csak egyfajtaképpen működni tudó város lehet logikus, lehet 
szép, lehet rendes, de rossz város. Ez a gondolat kapcsolódik a Suliivan- Wright féle «belülről kifelé 
való tervezés» elvéhez, de ezt kifejteni itt helytelen lenne - vitaindítónak szánva ezt a cikkismertetést. 

Visszatérve a hangulati hatások miatt erősen vulgarizáló címre: senkit nem az élő dolgok töké
letességétől óvok. Azok ugyanis korántsem tökéletesek. A «tökéletesség» a rendhez, vagy a fegye
lemhez kapcsolódó fogalom. A kérdés nem is így vetődik fel. Talán a problémák nyitvahagyása iránti 
érzék fontossága a cikk fő tanulsága. Ezt pedig nem lehet tanítani az egyetemen. Legfeljebb néhány 
igazán kiváló egyetemi tanárunk általános magatartása, az alkotásra ösztönző bizonytalansága - mely a 
világ sokoldalúságának és az igazsághoz vezető út sokféleségének állandó intenzív átéléséből eredhet -
érzékelteti a figyelmesebbek előtt ezt a kérdést. 

Úgy érzem, azért kell a várostervezéssel foglalkozóknak elolvasniuk Alexander cikkét hogy vilá
gossá váljon előttük, mennyire nem merül ki a tervezői felelősség a műszaki felelősségben. 

16 

Fülöp Péter rajza 



- Na, három, k e t t ő . . . tartod, vagy egy, vagy odaadod... csak mondjál már valamit, mert ideges í t . . . 
- Jól van jól, inkább adj egy cigit... odaadom, mért ne adnám? 
- Startoltatok?... hívom a nagyerejű húszast, tuletroá. . . passz? 
- Nyolc tarokk... pagátulti... írd be a nyolcat... hallod? 
- Á. Rokker veled vagyok.. . hát négycsászár . . . v o l á t ? . . . nincs volát? 
- Látod Petya, hülyéknek áll a szerencse, mi csak dumálunk s beosztottak maguknak egy vagyont. 
Megkontrázzuk? nem mondtak volátot. 
- Ne marháskodj, ilyen lapokra? 
- Kontra. 
- He, h e . . . egyáltalán leüljünk játszani velük Lajos? 
- Na, nyomás, te indulsz Petya. 
- Petya, ha jó partner vagy, tudod mivel indulsz. 
- Nem jó partner, mert mindenbe politikát visz, fogadjunk, hogy körrel indul. 
- Fogd be a szád, te még ilyen sem vagy, csak röhögsz mindenen. 
- Jó. jó, tudjuk, te csak vörösbort szereted... te indulj már! 
- Azért is pikkel indul... nesze. 
- Petya nem szép dolog az elveiddel dobálózni. 
- Egy frászt, csak nem bírom nézni azt a röhögő pofáját. Tudod mi lesz belőled Rokker? Egy élősködő. 
Érted? Mindenben csak mások mögött, mondod ami kell, de sosem e l ő r e . . . áztán mindent te aratsz... 
- Hát aztán mi közöd hozzá? Azt csinálok amit akarok. Vagy irigykedsz? Csináld te i s . . . Nézd apám.. 
- Nem, nincs igazad, ha mindenki ezt csinálná, nem lennénk itt, elhiszed? 
- Ez már a könyökömön jön ki, szerintem mindenki ezt csinálja, ki sznobizmusból, ki azért, amiért én. 
Felköti a nyakkendőt és úgy. Én legalább nem tagadom. 
- És szerinted ez rendjén van? 
- He, h e . . . hülye kérdéseid vannak... mintha KISZ gyűlésen lennénk. . . 
- Na most elégedett vagy magaddal? 
- Na, játszunk, vagy hozzak nagykést is? 
- Tizenhármas királyt fog. 
- Fog a fenét 
- Tudod, otthon én vagyok az ellenzék, a jobb. Néha szinte kínos az öregemmel vitázni, hiszen tiszte
lem, de sokszor nem értjük meg egymást. Itt meg én vagyok a cé l tábla . . . pedig nincs igazatok... 
nincs középút . . . 
- Jó. jó. ezt már hallottuk e l é g s z e r . . . csak t e g y é l . . . 
- Apám, mikor hívod már le azt a nyomorék skizedet... elúszik az ultim... 
- Te Lajos, te olyan vagy. hogy csak nézel, de csak mindig magadra. Te is olyan leszel, mint a Rokker. 
Meg lesz mindened... tudom... csak valami nem.. . 
- Ha a belső igényeimre célzol, nekem nagy gyomrom van, a többi hülyeség. Majd húzok egy fedőt a 
fejem fölé, alája egy hölgyet garázzsal, de addig utazni akarok, élni az istenfáját... te olyan vagy, én 
ilyen. Ámen. 
- Nézd apám, mire elvégzem azt a rohadt egyetemet, fél életem odavan. Akkor akasszak a nyakamba 
gondokat, mikor így mindenem meg lesz? 
- Mi fontosabb, hogy legyen célod, gondolataid, elved, vagy gondtalan életed? 
- Ha épp te mondod, hogy elv, lerohadok. Még ha a Petya... Én apám, megcsinálom a melómat, egy 
büdös szóval sem lehet majd áskálódni. Na, van valami kifogásod? Jó lenne, ha mindenki megcsinálna 
ennyit... 
- A Petya az előbb azt mondta, nincs középút. 
- Pedig én középpályás vagyok. 
- Ja. Olyan, aki ügyesen engedi át a neki szánt labdákat, bárkitől kapja. Ez középút? 
- Tegyél. 
- Na és? Legyek balszélső és annyit rohangáljak, mint a többi összes, vagy legyek taccsdobó. mert ha 
te lennél a szélen, mindig kivezetnéd a labdát? 

17 

négycsaszár.... pagátulti 

ÍRÁS 



- És aztán? Új pályán játszunk! És miért nem lehetnél taccsdobó, - mindenkinek annak kellene lenni, 
csak meg kellene tanulni, meddig kell bedobni a labdát. 
- Hát ez nem középút? 
- Miért lenne az? 
- Jól van. Csak tegyél. Egy null. 
- Frászt, csak akkor, ha ez meg is valósítható. De ez idealizmus. Az embert mióta a világ a világ, csak 
a pénz érdekl i . . . Jó. jó, én is tanultam történelmet, sót a tankönyvet is olvastam. De az átlagembertől, 
mit gondolsz, meg lehet-e kívánni, hogy túl tegye ezeken magát, öt gyerekkel, mikor minden nap maga 
előtt csak a hibákat látja, vagy érzi? 
- Az előbb elregélted a jövendő életed, és most meg azt, hogy mit kellene csinálnod. Te gondolom úgy 
érzed nem vagy átlagember, nem? Gyereked sincs, most értél és így gondolkozol? Mi lesz veled ha ne
talán lesznek gondjaid? Megmaradsz-e közömbösnek? 
- Nézd. ez egyre inkább egy sakkpartira kezd hasonlítani, holott tarokkozunk. Petyával rámszálltatok, hogy 
berántsatok a csőbe. 
- Í g y van nyomás, mert a gatyátokat is elveszítitek. Ha nem lesz meg az ultink. Rokker felkötlek. 
- Hülye vagy apám. Teledumálták a fejemet. Nincs már semmijük, csak a szájuk jár. Fogadni merek, az 
egész szózat ezért volt. 
- Hívd le már a körödet és ne szövegelj! Meg lesz ne félj! 
- Ökör vagy, mire mondtál ultit? 
- Te vagy az ökör, miért nem ütöttél ki a lapjaiddal! Nem értem, úgy összezavarodott minden!... 

Gáts András 

Dobos László versei 

Locsogó, csobogó, lefolyó 
Víztömeg 
Mossa, nyalogatja a 
Köveket 
Ülök a parton, némán 
Figyelem 
Hogy mint a víz, lefolyik 
Életem -

TISZTA 

ITT ÉLNI 

Ránkesett az este 
Gyulladtak fel ezernyi fények 
Mozgó tömegek, testet öltött házak 
Mind-mind sötét, ismeretlen lények -
Mégis ezek közé zártan 
Élem le rettegéstől mentes világom 
Mert sehol sincs az egész, fájó világon 
Annyi kedves pont, faldarab 
Fák, fa. ég s gondolat 
Mint itt, mert ez a hazám -Fülöp Ilona rajza 
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Nagyokat hallgató kis házak 
átfutó szél süvít a kéményen 
lámpák gyúlnak, halkan, szerényen 
Pislákoló fények a szürkeségen 
hol itt, hol ott koppanó léptek 
ballagó sorsok az estben 
benn levest mernek a tányérban -
kutyák ugatnak a csendben. 

Különös kép; összefonódott, kioldoz hatatlan 
Két emberi akarat 
Egy szó. egy mosoly, egy álom. egy vágy s 
Két. de egy gondolat 
Társtalan lélek, kóborgó, egyedüli léptek 
Emléke sir minden nászban 
Hogy teljessé lett - felszabaduló sóhaj 
Van minden csendes fohászban -

Fülöp Ilona rajza 

Varga Gábor versei NÉLKÜLED 

Itt mindenki őrjöng. 
Mind ki itt van a világé. 
Az örömük, mint az égi harsonáé. 
S álmuk a valóságé. 
És én. ki magam vagyok itt. 
Kihez tartozom én? 
Örömtelen találgatás a lét. 
Pedig volt mosoly - de rég! 
Most a zajló világé ő 
Egy széteső tőkéé. 
De ha piacra veti a gazdagodásért. 
Én a szent hittel adózok azért. 
Hogy egyszer, csak egyszer ne sírjak én. 
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( R é s z l e t ) 

S mi az élet célja? Ha a változás 
A világ lényege, és a haladás csak 
Ebbe ágyazva ébred, s öli a múltat. 
Eteti az újat. de mivel? Emberrel? 

S igazságtalan-e a világ, ha a változás, 
Mi hozza az újat. s csak a jobb nyomhat 
El tapasztaltabbat, tehát az új magába 
öleli a jobbat - ha követeli és veszi áldozatát? 

S ez a változás, mely várva jött, de 
Gyorsabban, mint a villámcsapás, 
Utóléri-e önmagát? Eltörölve mindent 
Mi megölte és öli az általa elképzelt 

Emberi eszméket diadalra vivő, ujat 
Építő emberek életének világát, kik 
Tudva vagy tudatlan haltak nemcsak 
Eltörölve a hullámokat, hanem simítva s jeget. 

Miért nem lehet másként simán 
Úgy csinálni, mint a természet, ahogy 
tükörré fagyasztja a vizet, s görcs 
Nélkül csúsznak rajta a mezítlábas gyerekek. 

Miért csak így lehet, hogy a leggyengébb 
Pék húsán a többiek híznak, és bő vérben 
Csontvázat megemésztő életben, később 
Már rovarokat erősködve ölnek, élnek? 

Téged kérdezlek, változás, a változást 
Elősegítő, tudatában vagy tudatlanul 
Véghez vivő emberi világ, győző szikra. 
Bizalmam csak egyedül benned él. 

Hogyha a változás másként nem vér? 
S csak az áldozat egy szívdobbanás, 
Mely továbbnyomja a keringést, legyen áldozat. 
Vagy ne legyen, -mondd, miért nem tudom én? 

Csak több ne legyen, de ez se kellene. 
Nem szabad lennie, mert ha megindul 
Ebből kiindulva az élet, ó jaj, ki tartja meg?! 
Ki lesz az az Isten, ki ilyet újra teremthet? 

Mert nem marad meg, s egy örök változást 
Az Atom tesz, mely semmit sem kímélve 
Az almafa éretlen gyümölcsét megölve. -
Gazdája sírján csak szemét, hamu lesz. 
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az E M B E R 
Vitákon felvetődik sokszor, hogy művészet-e egyáltalán a fotó. Igen. Nem az ábrázolás adja az alap

ját ennek a megállapításnak, hanem a pillanat jellemző ereje, amit csak a fényképezés tud. 
Érdekelt: látom-e a pillanatot, a pillanat költészetét. Mikor beléptem, úgy éreztem: biztosan szép a ki
állítás, de nem fogom tudni élvezni, annyira rázúdul az emberre a képek tömege. 

Aztán nagy lélegzettel elkezdtem szemlélődni, s valóban szép az élet, a mi életünk. 
Az anyaság, A szerelem. Akt a tengerben. 

Portrék, gyermekfotók, dokumentumok. 
Művészek portréi. Az édes álom. Félelem, Bánat. 

Persze, egyáltalán nem ilyen rendszerben voltak a képek, de csak ezekre emlékezhetek, mert csak ezek 
a képek emelkedtek fölé az elrendezéssel is alkotni kivánók egyáltalán nem magasröptű »fantáziájának«. 
Következetesek voltak, de ez nem állandóan mozgó alakító készség, hanem monoton nem a képek lényegét 
érintő ellenpontozás. 

A japán fotóművészet tökéletes kompozícióiról kell beszélnem: Szerelem - az aktot átfonó védel
mező férfikar. 

Aztán a portrék: Amerikai néger lány, mint a fekete madonna. AZ édes álom: a szerelem csodá
latos kifejezője. 

Akt a tengerben: a víz mozgása, az élet mozgása a rohanó hullámok útjában fekvő alakon. 
És újra «dicsérnem» kell a rendezést: Aggok háza: egy fáradt, reménytelen, fizikailag is csúnya 

fárfiarc. mellette Párizs - egy érzéki nőalak. Külön-külön tökéletes ábrázolások - együtt nevetségesség 
felé taszítva a szerencsétlen öregség szimbóluma. 

Sok a dokumentum kép a fajüldözésről, mégis legmegrázóbb a három kis színesbőrü, bár nem 
tudjuk mitől rémültek meg, hiszen csak arcukat látjuk. 

Ember - tőled félnek az emberek. 
Nézem a kiállítást és ha van erőm kibontani a látványból az igazat - meglátom ö n m a g a m . . . 
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A század elején a döntő pillanat a festészetben akkor érkezett el, mikor Cézanne geometriájából, Van 
Gogh, Gauguin művészetéből, a látott tárgyat tolmácsoló szerkezettől az alkotó eljutott egy olyan ábrá
zoláshoz, melyet a tárgy sugalmaz, de a művész szétdarabolta, hogy hatalmas belső összetartással 
építőanyagként használja fel. A darabokból egy független szerkezetet szült meg, s ez volt a felszaba
dulás pillanata. A határ, az üresség kezdete, a tér, ahonnan a művész mindenfelé indulhat, minden 
gondolatát korlátok nélkül kifejezheti. 

Két felfogás áll szemben egymással. Az egyik tehát azt vallja, hogy a megvalósított formák az em
beri fogékonyságra nagyobb hatással bírnak. A másik viszont, hogy a szabad ábrázolással szerkeszt
hető képek sokkal ösztönösebben, közvetlenebbül és mélyebben hatnak a nézőre. 

Fernand Légér a modern művészet egyik legfőbb alakja. Kezdetben Matisse és a fauveok befolyásol
ták, de mindig távol tudta magát tartani Picasso csoportjától. 

Életében két döntőm mozzanat volt. Az egyik, mikor rádöbbent Cézanne híres megjegyzésének mély
ségére, miszerint a természet nem más mint henger, gömb és kúp. 
A másik, mikor kubizmusa csúcsán megtalálta a realizmushoz vezető utat. 

«Szabadnak lenni, mégsem veszíteni el a kapcsolatot a realizmussal - ez a drámai problémája 
annak az epikai alaknak, akit általában feltaláló, művész vagy költő névvel illetnek. Éjjel és nappal, 
sötétben és fényben, valami lármás bárhelyiségben a mestermegvilágításban fürdő formák és tárgyak új 
víziója. Kinn a fák megszűnnek fák lenni, árnyék hull a söntéspulton nyugvó kézre, egy hirtelen fény
től eltorzuló szem. a járókelők elsuhanó körvonalai. A részletek élete, vörös köröm, egy szem, egy 
s z á j . . . A művész megtelik mindezzel, magába issza a minden irányból rátörő, életteli pillanatnyiságnak 
ezt a teljességét. 0 a szivacs, a szivacs érzete: az áttetszőségé, élességé, az új realizmusé. » 

A gondolatok dinamizmusa, élénksége, feszültsége. Léger képiszemléletének hű követője. És ezt 
a lendületét megtartotta a háború által felkavart új élményvilágban is. 

... «Amikor Párist elhagytam stílusom teljesen absztrakt volt: a festői szabadság korszaka. Hir
telen a legcsekélyebb törés nélkül az egész francia néppel azonos szinten találtam magam. Utász baj
társaim, bányászok, tengerészek, fém és famunkások... Ez elég volt ahhoz, hogy elfeledtesse velem 
az 1912-13-as évek absztrakt művészetét». 

Léger haláláig követte ezt az utat. Élete bebizonyította eszméjének helyességét, időtállóságát. 
Művészetének kevés követője volt. mint ahogy kevés értője is. Egyike azoknak a kevés festőknek, akik 
bámulatos nagy energiájukat bármikor eszméik szolgálatába állították. 

Gáts András 

Fülöp Péter rajza 

Fernand Léger gondolataival 
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Magas színvonalú előadás, hatalmas és lelkes rajongótábor, szaunabeli állapotok - ezek jellemezték 
a szeptember 21-i beat-koncertet, melyet a legnépszerűbb magyar együttes, az Illés adott az Egyetem E-
épületében. Az együttes nemrég tért vissza vidéki turnéjáról, melynek gerincét a balatoni körút tette ki. 
Ez volt az első őszi. nyilvános budapesti koncertjük, melyen óriási sikert arattak. Néhány élvonalbeli 
külföldi szám után saját szerzeményeket játszott a zenekar. A koncert végén néhány kérdést tettünk fel 
az együttes tagjainak: 

- Mikor és hol lesz a következő koncertetek? 
Illés: Október 19-én és 20-án az Egyetemi Színpadon a Tolcsvai-trióval. 

- Mi a véleményed a mai közönségről? 
Illés: Kellemes volt. Éreztük, hogy idefigyeltek... Elég jó volt. 
Szabolcs: Kellemes és nagyon jó volt. 
Levente: Hát mit mondjak?... Meg vagyok elégedve a közönséggel . . . Figyeltek, és ez jó volt. 

- Mikor jelenik meg nagylemezetek? 
Illés: Karácsonykor jelenik meg egy mikrolemez, januárban vagy februárban szintén egy kislemez és 
egy nagylemez. 

- Mondj már pár szót az együttes főbb terveiről! 
Illés: Külföldi kötelezettségeinknek teszünk először eleget, u t á n a . . . majd meglátjuk. 
Szabolcs: Ehhez hasonló koncertek lesznek még. Október végén Jugoszláviába utazunk, utána pedig 

Nyugat-Németország nagyobb városaiban lépünk fel. Itthon azután csak jövőre játszunk. 

BEAT-INTERJÚ ILLÉSÉK A Z E-ÉPÜLETBEN 

Kollégiumunknak nagy hagyománya van a beat istápolásában. 
Jelenleg egy új, de egyáltalán nem kezdő zenekar, a Thomastik talált otthont itt. 
Vezetőjével váltottunk néhány szót. 

Először is kijelentjük csupa nagy betűvel NEM A MÁTÉ PÉTER ZENEKAR A THOMASTIK. Tudniillik a 
nevetek még mindig sokszor ad erre a félreértésre lehetőséget. 
Tudjuk, de nem tartjuk veszedelmesnek. A jelenlegi gárda mind régi jó zenész, képesnek tartom a hír
név megszerzésére. Ezek a fiuk szeretik amit csinálnak és sokat tudnak dolgozni érte. 

B. 28-30. Mi a célotok, mi az a szint, amit el akartok érni? 
Közelebbi célunk, hogy egy jó klubélet alakuljon ki, legyen egy törzsgárdánk, aki állandóan eljár ide, és 
jól is érzi magát. 
Távolabbi célunk az élvonalba kerülni. 

B. 28-30. És meg van a lehetőség erre? 
A fiuk képesek rá, és az Országos Rendező Iroda is foglalkoztatja, így nem látszik elképzelhetetlennek 
a dolog. Persze ehhez az kell, hogy egy koncertet végig tudjunk adni egyenlő színvonalú számokkal. 

A repertoár valóban megvan! 
Igen, de még össze kell dolgozni a számokat. 

B. 28-30. Stílusotok? 
Minél változatosabb számok, nem akarunk megrekedni egy stílusnál. Ismerek tehetséges zenekart, ame
lyik csak ritm and bluest játszik és ezért elszürkülnek. És még egy dolog, szerintem az előadásba be
letartozik a hogyan is. Színpadi mozgás, fényhatás és a formaruha. A közönség igényli a külsőségeket 
is. 

B. 28-30. Érdekes színfoltja a zenekarnak a fúvósok használata. Végül az u. n. «magyar beatről» 
szeretném hallani a véleményedet? 

Szerintem ennek a dolognak a sikeressége el van túlozva. A pricc-pracc-prucc-ra szót sem érdemes 
vesztegetni, de a «beates magyar ur» sem magyar beat. Talán egyedül Szörényiék csinálják ügyesen. 

Fejős János 

THOMASTIK 



- Mit vársz, hogy mi lesz a három nagy beat-zenekar - Illés, Omega, Metro - Közös hangversenyén? 
Illés: Nagy a konkurrencia. 

- Milyen stílusban játszotok tovább? 
Illés: Zenénk se beat, se folk. Az új stílusunk az exmusik. Magunknak találtuk ki. Felhasználjuk a nép
zenei elemeket is. 

E rövid interjú után a közönség körében köz véleménykutatást végeztünk. Megoszlott válaszokat kap
tunk az együttesről és a rendezésről. 

Külföldiek a koncertről 
« . . . Minek játszottak külföldi számokat . . . csak saját számokat játszottak volna... A stílusuk jó volt. 
Tetszett az együt te s . . . » 
« . . . Nagyon jó a zenekar... Egy ilyen jó együttesnek jobb termet kellett volna biztosítani... A stí
lusuk j ó . . . Számaik közül a Little Richard tettszett a legjobban... » 

Magyar vélemények: « Ez a koncert nem sikerült olyan jól, mint az Omega, de ettől függetlenül az 
Illésék a legjobbak. A rendezés rossz volt, nem lehetett látni az együttest. » 

«Az Illésék jók voltak. A koncert értékét csak a rendezés rontotta. Gyakrabban kellene Illés kon
certet rendezni, hogy igényeink kielégítésre találjanak. » 

« . . . Miért nem helyeztek el hangszórókat az első két emeleten, hogy akik nem fértek el az együttes 
közelében, azok is hallhatták volna ő k e t . . . » 

«Ha pénzem lenne, nagy emlékművet állítanék nekik. Zenéjük, új stílusuk kitűnő, csak táncolni ne
héz rá. Jó hangulatot teremtettek. Vidéken miért játszanak gyengébben, mint Pesten?» 

« A koncert első fele rosszabb volt. mint a második. Nagyon tetszettek az új számok. Többször 
kellett volna ismételni. » 

. . . és végül egy rendező véleményét «A közönséggel sok baj volt. Úgy különben nem vagyok 
Illés-párti. Jók. De a LIVERSING ŐRÜLT CSELEKEDET-e jobb. mint az ILLÉS LONDONTÓL BUDA
PESTIG c. száma. Állítsák helyre a Liversinggel a szerződést!!! 

Lehetne még sorolni a véleményeket, de ezekből is leszögezhetjük, hogy aki idejött és végighall
gatta a koncertet, jó zenének volt fültanuja. Az Illésék. - a véleményekből is kitűnik - a legjobbak, 
zenéjük és a fiatalság zenéjének magasszintű előadói. 

Külföldi hírnevüket talán a mostani turnéjuk alapozza meg. 
Még több ilyen koncertet! Shmilliár Tamás 

Keller Tibor 

A pozsonyi »Rohács«-ból 
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- Te is akarod? 
- Akarom. 
- Gyere. Gyere gyorsan. 
- Csináljuk mi is. 
- Ezt csak együtt lehet csinálni. 

VAJJON MIT? 

A 66-os év erkölcsrendészeti NÍVÓDÍJÁVAL kitüntetett 

van s z ó . Ez az az évkönyv, amely lehengerli a konkurenciát, földrengető humorával kisiklatja a 
vicinálisokat, kihúzza a tüskét, és a konkurrencia eszi a kefét. 
Mert kérem, mi van ebben az évkönyvben? 

MINDEN! 
SŐT. MÉG TÖBB IS! 

Ebből tudhatja meg a nagyérdemű közönség, hogy mit mondott BUBU 1966-68-ig, és kinek mondta 
Reischl, hogy menjen, menjen...... és egyéb prof. -i és tanseg. -i kiizadt szel lemességeket . 

-ról 

Mi írjuk, a kutya sem olvassa, csak az 

BOMBAÜZLET! Húsz év múlva az antikváriumok milliót fizetnek érte, de Ön kétmillióért sem fog 
megválni tőle, mert 

REGGEL 
DÉLBEN 
ESTE 

A NAP MINDEN ÓRÁJÁBAN A LEGNÍVÓSABB IRODALOM A 

Legyen Ön is bába, hogy megszülessen a 

Kegyes ADOMÁNYOKAT, elhasznált POÉNOKAT, nyomdafesték allergiás kifejezéseket. 
(CSAK KIPONTOZVA) hálásan fogad a 

Most megalakult szerkesztőbizottsága. Címünk a régi: 

-t! 

MINDEN ÉPITÉSZCSALÁD ASZTALÁRA 

- t! 

MEGFAGYOTT MUZSIKUS 



- Jó napot építésvezető űr! - köszönti ismerősét a belépő. 
- Jó napot - köszönnek vissza vagy tizen a cella homolyából. 

- Ezt a hangot nem tűröm! 
- Miért, kicsoda maga? 
- Nyomdafesték vagyok - szól az ismeretlen. 

Helyszín: útpadka 
- A hölgy rosszat sejtve kiszáll, előre megy és felnyitja a csomagtartót Mint villám, cikázik át fején a 

felismerés. Elveszítette a motort. Fejéhez kap. Fékcsikorgás. Ugyanaz a típus, krémszínben, hölgy vezető
vel. 
- Mi történt? - kérdi a most érkezett. (festett szőke) 
- Elveszett a motor - feleli drámai módon a károsult. 
- Á. csak ez a baj? tegnap találtam hátul egy motort, szívesen odaadom, ha ezzel segíthetek. . . 

Tekintve az élet egyre gyorsuló ütemét a Megfagyott Muzsikus szerkesztőbizottsága elhatározta, 
hogy pályázatot hirdet a hallgatók előadás alatti komplex elfoglatságára 

B Á R - M A X 
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FIAT 600 

címmel. 

Ajánlott szolgáltatások: függőágy, rumautomaták, varieté színpad, magnó. TV, játékasztalok stb. 

A pályázat jeligés, a nyertesek értékes jutalomban részesülnek és tervüket a MM-ben leközöljük. 
A pályázatok november 30 24 óráig leadhatók a MM szerkesztőségének. (Oktatók is pályázhatnak. ) 
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Üdvözöljük új testvérlapunkat, a Mária utcai Landler Jenő kollégium «Pódium» 
c. folyóiratát. 

Az egri Tanárképző Főiskola «Fórum» című lapjával fennálló kapcsolatunk keretében szeptemberben 
a lap szerkesztői megbeszélést folytattak velünk, melynek témája az újság technikai kivitelezése volt. 

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartjuk. 
Október 18-án este fél 8-kor az Irodalmi Kör rendezésében a Kortárs júniusi 
számában megjelent cikke kapcsán Hegedüs András szociológus előadást tart. 
Utána vita. 

Szeptember 20-án összeüli az Aktiva. A négy megüresedett helyre új tagokat választottak: 
Kiss Lajost (DB titkár). Kovács Lászlót (Agrop titkár). Kiss Istvánt (stúdió felelős). Kiss 
Mátyást (sportfelelős). 

Az építészmérnöki kar kiállítást rendez november végén az egyetemen. Rajzokat, grafikákat, festménye
ket a kari VB-re lehet beadni. 

Az Építész Kör az ötödéves hallgatók komplex vázlatterveiből kiállítást rende
zett a klubban. 3-án este nagysikerű vitát rendeztek az elmúlt félév tapaszta
latairól az oktatók részvételével. 
Október 10-én a Kör rendezésében Marton Ákos tart előadást a japán építé
szetről. 

Október 29-én Hofer Miklós építészmérnök előadást tart a kollégiumban. Téma: az új Nemzeti Színház. 
-színháztervezés. 

A MÉSZ 68-as diplomaterv pályázatán első dijat nyertek: Patonai Dénes, 
Szöllősi József és Metz Beatrix, a második dijat nem adták ki, harmadik díj
ban részesült Szabó Tünde és Gulyás Anikó, dicséretben részesült volt kép
szerkesztőnk Bachmann Zoltán. A díjkiosztásnál elhangzott néhány sematlkua 
mondat és az, hogy a többi tervet nem véleményezték, arra enged következtet
ni, hogy a pályázat főként a résztvevők számúra bírt jelentőséggel. 

Október 1-től megnyílt a makettműhely. Akit érdekel, azokat szívesen látjuk, és várjuk részvé
telüket. Az Építész Kör vezetőjénél - Szamosi György (106) és Marton Ákoa(104) -kaphatnak to
vábbi tájékoztatást az érdeklődők. 

A Menza Bizottság e hónapban megkezdi munkáját. Tagjai Terney László, Borbély Lajos. Ujvári 
Andor. Mindennemű étkezési problémával és a menzával kapcsolatban náluk lehet jelentkezni. 

A kollégium 5 éves fennállását egy hetes ünnepség sorozattal ünnepeljük, 
nov. 16-23 között. Ennek keretében nyitjuk meg a B. 28-30. 5 éves múlt
ját, és egy szám elkészülését bemutató kiállítást, mely előtt jubileumi foga
dóst tartunk. 

A Budapesti Műszaki Egyetem védnöksége alatt és annak jelentős támogatásával kezdte meg munkáját 
a Győri Távközlési és Közlekedési Műszaki Főiskola. Az új felsőoktatási intézmény 120 fős alapító év
folyammal indult. A vidékiek a mi kollégiumunkban nyertek elhelyezést. A főiskolán tanult hallgatók üzem
mérnöki képzést kapnak. Az iskola Szijártó László igazgató vezetésével a Szerb utcában kapott elhelye
zést, de ezen kívül az egyetem előadó termeit is igénybeveszi. 

Ezúton köszöntjük a kollégiumunkban lakó elsősöket! 
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Meglepetéssel értesültünk, hogy a filozófia- és a tud. szoc. tanszék megszüntette 
a tankörönként! előadásokat. Mint értesültünk, a változás legfőbb oka: a most
már összevont BME tanszékeken az oktatók létszáma kevés, a megszaporodott 
feladatokhoz. Sajnáljuk, hogy ezt a szerintünk nagyon jó oktatási formát meg 
kellett szüntetni. 

Sportolj te is. mert játszani jó! 

Úgy érzem, fölösleges lenne most a sport szépségeiről, következményeiről regényt írni. Gondolom, ezek
kel nagyjából mindannyian tisztában vagytok. A jubileumi versenyre történt nevezéstek alapján örömmel 
állapítottam meg, hogy a felfrissített gárdával - az új lakókkal - aktívabb sportéletünk lehet, mint az elő
ző években volt. Sajnos, csak lehet, mert a sors és a Kedves Szomszédok közbeszóltak. Egyetlen sport
pályánkat a szomszédok jóvoltából rektori utasításra be kell zárnunk. Mi azonban mindezek ellenére sem 
csüggedünk. Bízunk abban, hogy a megígért kerítést talán határidőre elkészítik. 

A nagy tervekhez a bitumenes pálya építését a közeljövőben mindenestre elkezdjük. A nagy épí
tési költségekhez a fizikai munkák társadalmi munkában való elvégzésével járulunk hozzá. ígéretet kap
tunk, hogy a kellő anyagmennyiséget a kívánt időben rendelkezésünkre bocsájtják. Ha a kedvező első 
lépések után nem lesz hirtelen megtorpanás, akkor rövid időn belül kitűnő pályánk lesz, melyen lehet 
majd focizni, kosárlabdázni, tollasteniszezni és télen korcsolyázni. 

A közeljövő kiemelkedő sportprogramja a jubileumi versenysorozat, melyet egyelőre csak aszta
liteniszben és sakkban tudunk elkezdeni. Ha egy mód lesz rá. akkor a kispályás labdarugó bajnokságot 
is szeretnénk lebonyolítani. A győzteseknek kollégiumi vándorkupát alapítunk, melyet ők egy évig saját 
szobájukban tarthatnak. 

Lányainkat szeretnénk minél jobban bevonni a sportolásba, ezért nekik a Martos Flóra kollégium 
csapatával asztalitenisz mérkőzést szervezünk. A távolabbi tervekben szerepel egy művészi torna kör 
beindítása, szakképzett nevelő vezetésével. 

Szerény lehetőségeinkhez mérten igyekszünk kivenni részünket a kollégiumok közötti szorosabb 
sportkapcsolat létrehozásából. A kispályás labdarugó tornát mi fogjuk rendezni. Ezen kívül indulunk még 
a kézilabda és a kosárlabda tornán is. Ez évben is megrendezzük a tanárok - diákok labdarugó mérkő
zését, melyre reméljük, a tanárok most már erősebb csapattal állnak ki. 

A nagy tervekből néhányat említettem, ezek csak a jelentősebbek voltak. Bízom abban, hogy ezek 
a tervek nem csak egy új sportfelelős meddő ábrándozásai maradnak, hanem a segítségetekkel sikerül 
őket megvalósítani. 

Kiss Mátyás 
sportfelelős 

Új magnó (Grundig TK 140 de Luxe) eladó. Megtekinthető: 110-es szobában, főként az esti 
órákban. 

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI: 

Alméssy Irén, Bartosovszky Éva, Bánhelyi Károly, Benedetti Tibor, Braxatoris Andrea, Belényes 
Bernadett, Balikó Gyuláné, Bezzeg Katalin, Csizmadia Margit, Dobos László,, Farkas Magda, 
Ferenczhalmy Katalin, Fejős János, Fülöp Ilona, Fülöp Péter, Galla Zsuzsa, Gáts András, Galgóczi 
Károly, Hegedűs Emőke, Kovács Irén, Kovács László, Kovács Sándor, Kiss Zsuzsa, Kádas Ágnes, 
Kalló József, Kiss Lajos, Kádár András, Keller Tibor, Losonczy László, Méhes Balázs, Moldován 
Zsuzsa, Missura Éva, Madarász Edit, Nagyhegyi Éva, Orosz Tibor, Pankotay Marietta Edina, 
Regős Rozália, Speier Rudolf, Slyuch György, Serfőző István, Shmiiliár Tamás, Serény László, 
Sipos Judit, Szilas Katalin, Székely Zsófia, Tarján Mária, Terjéki Margit, Varsányi Sándor, Vargha 
Gábor, Winkler Barnabás, Sáros László. 

Szerkesztő Bizottságunk, és technikai gárdánk örvendetesen megszaporodott; az új elsős évfolyam 
- és a tavalyi változatlanok - nagy aktivitással kapcsolódott munkánkba. Köszönjük! 
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SZENTENDREI TEMPLOMTORONY (MONTÁZS) 


