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F. L. WRIGHT: 

TANÁCSOM EGY FIATAL ÉPÍTÉSZHEZ 

F.L.Wrigh: Tanácsom egy f i a t a l építészhez 
1. Felejtse el a világ építészetét és csak úgy emlékezzék rá, mint 

ami a maga idejében és a maga módján volt jó. 
2. Egyikük se válassza az építészetet megélhetésül, hacsak nem 

alkotó elvként szereti az építészetet önmagáért, és elszánta 
magát arra, hogy olyan hűséges lesz hozzá, mint anyjához, ba
rátjához. 

3. Óvakodjék az építészeti iskolától, kivéve, mint a mérnöki tudo
mány képviselőjétől. 

4. Arra a területre menjen, ahol működésében látja azokat a gépe
ket, és módszereket, melyek a modern építészetet alkotják, vagy 
maradjon az egyenes, egyszerű alkotásnál, míg az alkotás termé
szetéből természetesen eljut az épület tervezéséhez. 

5. Azonnal alakítsa ki azt a szokást, hogy arra gondoljon, miért 
tetszik vagy nem tetszik valamilyen hatás. 

6. Semmit se tekintsen határozottan szépnek vagy csúnyának, hanem 
szedjen minden épületet darabokra és támadjon meg minden vona
lat. Tanulja meg a különöset a széptől megkülönböztetni. 

7. Szokja meg az elemzést - idővel az elemzés hozzásegíti ahhoz, 
hogy a szintézis legyen gondolkodási módja. 

8. "Gondolkodjék tőmondatokban" - ahogyan öreg mesterem mondani 
szokta, ami azt jelenti, hogy az egészet a legegyszerűbb k i 
fejezésre szorítsa le, hogy eljusson az alapvető elvekhez. Te
gye ezt azért, hogy az általánosságoktól a részletekhez eljus-
son és sohase zavarja vagy keverje össze őket, mert végül azok 
zavarják majd őt meg. 

9. Méregként kerülje el a "gyors kialakulás" amerikai változatát. 
"Félig sülten" a gyakorlatba kerülni annyit jelent, hogy épí
tészeti elsőszülöttség eladja egytál lencséért, vagy úgy hal 
meg, hogy építésznek tetteti magát. 

10. Hagyjon időt az előkészületekre. Az építészi hivatásra tíz évi 
előkészület elég kevés olyan építész számára, aki az átlag fölé 
akar emelkedni, akár az építészet igazi megértésében, akár a 
gyakorlatban. 

11. Ezután menjen otthonától olyan messzire, amilyenre csak lehet, 
hogy első épületeit felépítse. Az orvos eltemetheti hibáit 
- az építész azonban legfeljebb csak azt tanácsolhatja megren
delőjének, hogy inkább ültessen szőlőt. 



12. Tekintse éppen olyan kívánatosnak egy tyúkól, mint egy székes
egyház építését. A terv nagysága keveset számit a művészetben, 
a pénzügyi résztől eltekintve. Az egyéniség az ami igazán szá
mit. Az egyéniség kicsiben i s nagy lehet, vagy k i c s i lehet a 
nagyban i s . 

15. Semmilyen körülmények között se vegyen részt építészeti pályá
zaton újonc korában. Semmilyen pályázat sem adott még semmi 
olyat a világnak, ami érdemes lett volna az építészet számára. 
A döntőbizottság tagjai is az átlagból állnak. A bizottság első 
dolga, hogy átnézi a terveket, kidobja belőlük a legjobbakat és 
a legrosszabbakat, úgyhogy átlagként hathat az átlagra. Minden 
pályázat tiszta eredménye az átlagok átlagának átlaga. 

14. Őrizkedjék a tervek vásárlóitól. Az olyan ember, aki a saját 
érdekében tervezett elgondolások reményében nem kap két kézzel 
ön után, hűtlen megrendelőnek bizonyul. 

Fordította Dr.Vámossy Ferenc 

Méhes Balázs rajza 



m i é r t ? ? ? 

Amit az Ifjúsági Parkban elérni szeretnének! 

Két évvel ezelőtt már írtunk a "Budapesti KlSZ Bizottság i l l e 
gális irodaparkjáról, hová belépés csak szolid öltözetben, kö
nyökön porvédővel, nehogy valamelyik határozathoz érve az, em
ber beporozza a kabátját, nadrágját. Amely természetesen nem 
farmer". Akkor alcímként, mint nyílt levelet a Budapesti-KISZ 
Bizottsághoz címeztük. Említésreméltó válasz azonban nem érke
zett. 
Most kénytelenek vagyunk újra felvetni az Ifjúsági Park ügyét, 
hisz újra adott a park vezetése apropót. Most azonban nem pusz
tán egy farmernadrág a bűnös. Ennél sajnos sokkal jelentősebb 
esemény késztet arra, hogy tollat fogjak. 
A nyáron BME Építészmérnöki Kara az aquincumi ásatásoknál se
gítő fiataloknak, építészhallgatóknak nemzetközi építőtábort 
szervezett. Diákjaink a külföldi vendégekkel, a magyar fiatalok 
szórakozóhelyét megmutatni,egy este elmentek a parkba. Ruháza
tuk a tábor építő munka jellege miatt nem volt exkluziv. Ez, 
s hogy egy lengyel diák - a körülményeket nem ismerve - a közön
ség elől elzárt úton próbált wc-re menni, kiváltotta a rendezők 
haragját. Szóváltás keletkezett, majd a rendezők a tettlegesség
től sem riadtak vissza. Kollegáink közül egyiket véresre verték. 
Bizonyított tények viszont, hogy közülünk, mármint a résztvevő 
külföldi és magyar diákok közül senki sem ütött vissza, sőt az 
első ütést sem ők adták! Nem lényegtelen az sem, hogy ilyen ne
héz helyzetben ezek a fiuk, lányok képesek voltak higgadtak ma
radni, és meg tudták akadályozni, hogy a külföldiek jogos f e l 
háborodásukban a bántottak oldalán beavatkozzanak. 
Óriási erkölcsi fölény. 
Az, hogy az események konkrétan hogyan alakultak, nem tudom. Ennek 
tisztázása nem feladatom /nem is lehet/. Az előbb emiitett tények 
azonban elegendőek nekem arra, hogy ezen esemény kapcsán néhány 
észrevételt tegyek a park szellemével, vezetésével kapcsolatban. 
S "vádat" emelek konkrétan az Ifjúsági Park vezetői ellen. Sze
retném hangsúlyozni, hogy az Ifjúsági Parkban uralkodó szellem
mel kapcsolatban elvi állásfoglalásunk van. Véleményünknek nem 
először adunk hangot. Jelentősnek tartom ezt hangsúlyozni, hisz 
kollegáink és barátaink azt, hogy megrakták őket, huszon-egynéhány 
évükkel testileg, de még lelkileg is ki tudják heverni. Arról 
azonban szólnom, s azért tiltakoznom kell, ha a KISZ tag köteles
sége a hibákat feltárni, hogy sajnos ez a módszer, magatartás az 
Ifi-park vezetési szelleme. 



Mit látott egy szemtanú, ki külföldi diák lévén bizonyos fokig kívüláló. 
WITOLD WISNIEWSKI 
WARSAWA 

Folyó év július 24-én pénteken kb. 21.40-kor a varsói 
műegyetem építészmérnöki kara diákjainak egy csoportja részt vett 
az Ifjúsági Parkban lezajló eseményen. A parkba bennünket magyar 
kollegák hívtak meg. 
Mindnyájan az asztaloknál ültünk, amikor hozzám jött Marek Bajer 
/Bajer Márk/ és azt mondta, hogy valaki feltartóztatta Mlodecki 
Mareket. Amikor abba az irányba tekintettem, azt láttam, hogy 
Rajk László és Füspök László valamit magyaráznak a rendezőnek.. 
Azonnal ott termettek más rendezők is és a két magyart kezénél 
fogva rángatva, bekísérték az irodába. Mlodecki visszatért az 
asztalhoz. Néhány perc múlva a zenei műsor véget ért és a ren
dezők asztalainkhoz jöttek, udvariatlan gesztusokkal kifelé tes
sékelték. Hangosan azt mondtam, hogy senki ne mozduljon addig, 
amíg nem érkezik vissza az irdából Rajk László és Füspök Lász
ló. Egy idő múlva az irodába kijöttek a rendezők és a mi kollé
gáink. Elindultak a mi irányunkba. Úgy látszott, hogy minden rend
ben van, felálltunk tehát és kimentünk. Amikor a kirjáratnál vol
tam, megálltam, hogy megvárjam a többieket. Meghallottam az egyik 
kolleganőm kiáltását: "Verik a mi fiúinkat!" Futva visszatértem és 
igyekeztem megakadályozni az eseményt. A rendezők és a rendőrök 
azonban gumibottal fenyegettek meg. Láttam, hogy a rendezők igye
keznek feldönteni Rajk Lászlót, aki nem védekezett, hanem csak 
a botok és öklök csapásai alól próbált kitérni. Abban a pillanat
ban, amikor futott, az egyik rendező elgáncsolta. Rajk László e l 
vesztette az egyensúlyát, más rendezők és rendőrök ledöntötték 
őt. Kezdték a fekvő embert verni és rugdosni. Fejét kezeivel vé
delmezte. Megpróbáltam a Rajk Lászlót ütlegelőket elvonszolni, 
sőt az egyiket megütöttem. Ekkor 3 rendező megfogott engem és 
az iroda irányába kezdtek vezetni. Miután mentem és nem próbál
tam kirántani magamat a kezükből, közülük kettő elengedett. Akkor 
észrevettem Rajk Lászlót, amint hátrál, védvén a székkel a fejét, 
az őt egyidejűleg ütlegelő férfiak ütései ellen. Ekkor közvetle
nül az iroda ajtaja előtt kirántottam magam és sikerült elszök
nöm. Láttam, hogy a rendezők rángatják Szüts Zsuzsát és Slezák 
Bozsenát. A kimenetelem előtt még észrevettem, hogy két rendező 
kiséri Jánossy Pétert, aki véres arccal ment közöttük. Kimen
tem ekkor és a kollegákkal együtt a kijáratnál várakoztam. Egy 
idő múlva kijöttek a rendezők és felszólítottak bennünket, hogy 
oszoljunk szét. Le akarták fogni Wieszlaw Makalt, de ő lengyelül 
beszélt így aztán elengedték és letartóztattak egy ismeretlen magyar 
férfit, akit később vertek. Hallottam és láttam jól elég nagy 
távolságról. Amikor lementünk az utcára, lefogták Marek Mlodeckit 
és Füspök Lászlót. Mledeckit azonnal elengedték, ezzel szemben a 
magyar fiút felvezették. 

A rendezők magartását elítélendőnek tartom, számomra világos volt, 
hogy az alkohol hatására ürügyet kerestek arra, hogy verekedésben 
kitombolják magukat. Az ürügyet feltehetően a mi farmer nadrágja
ink és teniszcipőink szolgáltatták nekik. Úgy vélem, hogy paradox 
dolog követelni a vendégektől estélyi öltözetet, a kiszolgálás 
ilyen viselkedése mellett. 
Sajnálom, hogy nem hallgattak k i , hogy ebben az ügyben a mi mon
danivalónk - talán lényeges részletekkel szolgálhatott volna. 
A vallomáshoz még csak annyit, hogy a tábor lakóinak a KISZ 
foglaltatott asztalt. Az asztalfoglalást úgy tette meg a Park 
vezetősége, hogy tájékoztatták őket az építőtábor lakolnak 
öltözködési szükségleteiről, lehetőségeiről. Wisniewskin kívül 
voltak még francia, holland és arab diákok is a Parkban. 





"Összebilincselve - a rendezők, rendőrök hadonászása, ordibálása 
közepette; hogy mi majd rendet csinálunk, hogy mi majd megmutatjuk, 
mi a magyarok istene - néha már azt érezhette az ember, hogy bűnös 
i s . Azon kellett gondolkoznom, mit tehettem, mert ilyenre nem min
den nap, s nemcsak véletlen kerül sor. 
Nem ez volt a legtöbb, melyet egyik résztvevő diáktársunk az ese
ményekkel kapcsolatban elmondott. De számomra a leglényegesebb. 
Ebből derül ki egyrészt, a felelősségérzet azért, ami - hiába - be
következett. Másrészt, hogy a brutalitás eszközeivel, a megalázta
tás módszerével próbálják "egyesek" igaztalanságukat igazolni. 
Érző, gondolkodó emberek becsületességét, lelkiismeretét kihasználni. 
Kényszeríteni őket, olyat vallani, sőt gondolni, ami nem a való, 
csak látszat. 
Manipuláció ez, csak a legkegyetlenebb. Bátorkodom ezt a kifejezést 
használni, hisz manipuláció a magyar nyelvnek megfelelő szóval bá
násmódot jelent. 
Nézegetem az IM-et, a teenagerek "nívós" lapját, ahol épp az Ifjú
sági Parkról olvasható néhány sor, látható néhány kép. Jellemző ké
pek, őket látni kellene. Néhány képaláírás - ami legjobban a szemem
be ötlik: 

"A kapunál éber szemmel figyelik a belépőt." 
"Ezek a fiuk átmentek a rostán, bejutottak." 
"Kötelező: a kulturált hajviselet, kivétel a beat zenész." 
"És íme az a bizonyos sportcipő, amely miatt restelked
nem kellett" 

Megdöbbentő szellem. Meglepetésemben szinte nem találok szavakat. Egy 
egész iromány, egyetlen ifjúsági szórakozóhelyünkről /bocsánat most 
már kettő/ - mely állítólag egy reprezentatív intézmény is - csak fe
nyegetés. 
Adódik a kérdés. Mit akarhatnak elérni az Ifjúsági Parkban? Kultu
rált szórakozást? Nem, különben törekednének a kapcsolatra a fiatalok 
és az értékes beatzene között, s nemcsak azt i s , a gondolkozás, 
"energiák" levezetésére kihasználni. Kulturált öltözetet, hajvise
letet? Nem csak színtelen uniformizáltságot. Csak rövid haj, és sö
tétkék nadrág lehet kulturált? Úgy érzem a válasz kézenfekvő. S ami 
a legjobban felháborító, s az előbb emített kihasználtságot mégin-
kább alátámasztja, hogy a beatzenésznek lehet hosszú haja, szakálla. 
Igen, mert a bevételért, a "nyugalomért" minden felett be lehet huny
ni a szemet. Ordító elvtelenség! Fiatalos hangulatot, felszabadult
ságot, felszabadult szellemet akar az Ifjúsági Park elérni? Nem, de 
szorongást. Miért akkor, hogy egy nyári nyitott szórakozóhelyen res
telkedni k e l l a teniszcipő miatt? A teniszcipő kényelmes, könnyű 
sőt tiszta is lehet. 
Legfeljebb, ha a tánc hevében piszkosabb lesz, a takarítása is egy
szerűbb. 
Bár nem szeretném, ha pusztán ilyen profán dolgon folyna a vita: 
teniszcipő, vagy nem. Bármelyik!! 
Szorongást? Ez talán túlzás, gondolhatnák sokan. Nos, akkor hadd 
mutassam be az Ifjúsági Park igazgatóját. Először a "Fiatal arcok" 
c. bestseller" alapján, melyet az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat adott 
k i . 
"... képzeljünk el egy 166 centiméter, tehát mérsékelt magasságú; 
ám 94 kilogramm testsúlyu, 40 éves férfiút, akinek hevesen lángoló 
lelkesedése, a naivságig jóságos lelke, és a rendőrségi szabványnak 
megfelelő gumibotja van. /kiemelés tőlem/ Ez a nemcsak testiségben 
figyelemre méltó egyéniség Rajnák László, ahogyan az Ifjúsági Park 



fogékony közönsége nevezi - "Rajnák a góré"...." 

De hogy ne legyünk egyoldalúak, s csak egy hivatalos lap utján tá
jékozottak, most hallgassuk meg Chastagnol Alain, francia diák val
lomását róla: "Rövidesen visszajött, rendőrökkel együtt, és Jánossy 
Péterhez közelitett, a vállánál megragadta, és haragosan kiabálva 
"beszélt hozzá. Ekkor az igazgató többször megrúgta Pétert. Határo
zottan állítom, hogy mindeddig a pillanatig semmiféle ütés, verekedés 
nem volt, és hogy az első ütleget az igazgató adta." Ezután a vallo
más után szeretném megragadni az alkalmat, hogy kérdést intézzek a 
Budapesti KISZ Bizottsághoz, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy ilyen 
emberekre bízzák épp az Ifi-park irányítását? A megtörténtek után az 
ilyen vezetőség meddig maradhat? Jogom van kérdezni! Első fokon 
ugyanis egyedül a hallgatókat érte vád fegyveres erőszak címen. Meg
elégedéssel vettük azonban tudomásul, hogy a fővárosi főügyészség 
ezt nem érezte jogosnak, s eljárást indított Rajnáékkal szemben. 
Sajnálatos azonban, hogy egy figyelmeztetéssel megúszták a dolgot, 
s az eljárást ellenük beszüntették. Most pedig az Egyetemi KISZ Bi
zottság figyelmét szeretném felhívni, hogy az ifjúságpolitikai e l 
képzeléseknek megfelelően hatékonyabb érdekvédelemmel álljanak ki 
hallgatóink mellett. Nem úgy, mint ahogy Tj "multat" idézi a KB ál
lásfoglalása» 
"....Sajnos még igazságos ügyért sem merjük "harcba vinni" a fiata
lokat, ezért sokan úgy érzik: a KISZ csak az ő irányukba közvetít, 
a párt- és állami szerveknek azonban nem jelzi, előttük nem "képviseli" 
kellően az ifjúság igényeit..." 
Az eddig írtak csupa-csupa kifogás volt, az Ifjúsági Park tevékeny
ségével, vezetésével kapcsolatban. Szeretném érezni, hogy nem egy 
feltűnés, hangulathajhászó reagálás volt a történtekre. Ha egy kicsit 
élesebb is volt, mint kellett volna a konvenciók szerint, de nem sze
retnék annyival megelégedni, mint Pintér István a Népszabadság augusz
tus 12-i számában írt, cikkében a Parkról. Itt ő csak a vezetés bo
nyolult feladatának, rendcsináló buzgalmának tudja be a törvénytelen
ségeket, a banditizmust, a tudvalevően érzékenyebb fiatalok szabad
ságába, jogaiba való tiprást. 
Szeretném remélni, hogy a párt új ifjúságpolitikai célkitűzései 
lehetetlenné fogjak tenni az ilyen "mozgalmi" emberek működését. 
Hisz ez a fajta magatartás, és a KB 1970. II. 18-19. ülésének ha
tározata nem férhet össze. 
".... - A fiatalokat olyan felnőttekké k e l l nevelni; akiknek szoci
alista céljaik vannak; akiknek világnézetét, erkölcsét a marxizmus-
leninizmus egyre elmélyültebb ismerete határozza meg; akik hazafiak 
és internacionalisták, és akik erkölcsösnek tartják mindazt, ami 
előreviszi a naladás és a szocializmus ügyét hazánkban és a világ 
más részein, és akik erkölcstelennek tekintik mindazt, ami gátolja 
a népek gazdasági, politikai, szellemi felszabadulását." 
".... Az ifjúság kapjon nagyobb elismerést, bizalmat és megértést, 
több alkalmat arra, hogy kifejthesse képességeit, tapasztalatokat 
szerezzen, ugyanakkor fokozni kell a vele szemben támasztott erköl
csi, politikai követelményeket, és erősíteni kel l gondolkodása, 
magatartása hibás vonásainak jóindulatú bírálatát." /kiemelések tőlem/. 

Kovács Sándor 



Hogy kerültél a JM-hez? 
Egy évig katona voltam. Azelőtt nem sokat tudtam a Műszaki Egye
temről. Szentesre, ahol katonák voltunk, járt a JM. Boldogan o l 
vastuk minden példányt', mert lényegében ez első híradás volt a 
BME-ről. Aztán volt ott egy irodalmi színpadunk i s , akinek a ve
zetője műegyetemista korában szintén részt vett a JM szerkeszté
sében. 

- A múltkor kezembe került egy l a 
potok- Jóformán csak ketten írta
tok. Ez mivel magyarázható? 

Ezzel kapcsolatban már nagyon sok fejmosást kaptam egyetemisták
tól, mondván, kisajátítom a lapot. Ha bárki ír egy cikket és le
viszi a szerkesztőségbe azt, ha megfelelő leközöljük. Célkitűzé
sünk, hogy minél szélesebb rétegeket vonjunk be az ISZB munkájá
ba. A hivatásos szerkesztőgárdán kívül, mely öt hivatásos újság
íróból áll, működik az Ifjúsági Szerkesztő Bizottság, amely a 
KISZ Agit-prop. Bizottságának egy ún. munkacsoportja. Ennek veze
tője éppen egy II. éves építőmérnök kollégám. 

- Milyen szempontok szerint bírál-
tok el egy cikket? 

Egy cikket nagyon sokféleképpen lehet megírni, dühösen, humoro
san. Nyílvánvaló, ha nem fele l meg a valóságnak, az ISZB nem ja
vasolja a leközlést. 

Fülöp Péter rajza 



- Mennyiben van jelentősége a lap
nak az egyes karok számára? 

- Az ISZB-ben minden kar képviselve van. Kivétel az építészkar. 
Én személy szerint nem csak saját karomról, hanem a villamos, 
gépész kar problémáiról is írtam már. Ez egyéni adottság és fő
leg idő kérdése. 

- Véleményed szerint, a ''kari sovi
nizmus" mennyiben jelentkezik a 
leközölt cikkekben? 

- Amennyiben ez a sovinizmus valamilyen túlkapásban nyílvánul meg, 
akkor nem szerencsés a cikk leközlése. A JM előfizetési listáján 
az építészmérnöki kar magasan a legutolsó helyen van. Öt meg hat 
előfizető van egy-egy évfolyamon. 
Le kell szögeznem elöljáróban, hogy minden tiszteletem az épí
tészeké. Sok építészt ismerek, aki jó mérnök, és csodálatosan 
jó művész. De sok olyant is ismerek, aki már az alapindulásnál 
leszögezi, hogy őt ne sorolják a mérnökök közé, mert ő művész. 
Fölteszem a kérdést; ha fönnáll, hogy az építészmérnöki hivatás 
egy kicsit közel áll a művészetekhez, akkor hogyan lehet az, hogy 
az egyetem lapját, amely az egyetem életéről tudósít, ilyen keve
sen olvassák. 

- Mi köze a JM-nek a művészethez, és 
mi köze a művészetnek az egyetemi 
élethez? 

- A művészek általában intenziven érdeklődnek a közélet iránt. Be
szélgetések során meggyőződhettem, hogy egyes építészek a JM-t 
egyszerűen nem tartják lapnak. De a problémák felszámolásához 
már nem kapunk segítséget tőlük. Egyáltalán, hiányzik az érdek
lődés. 

- Személy szerint Te hogyan fogsz 
hozzá egy cikk megírásához, pl; 
A JM panoptikuma a l e l l e i KISZ 
vezetőképző táborában c. cikked
hez? 

- Én még nem voltam ilyen táborban. Nagyon jól éreztem magamat. 
A program úgy volt összeállítva, hogy a szórakozást is lehető
vé tette. Szóval, nagyon ügyes és jó dolog volt az a tábor. Ezt 
valahogy szerettem volna érzékeltetni az újság hasábjain. Az ed
dig általam i r t tábori beszámolók nagyon sematikusak, hosszúak 
voltak. Arra törekedtem tehát, hogy úgy írjak a táborról, hogy 
az olvasó figyelmét megragadja. 
Ekkor jött az az ötletem, hogy kiválogatom azokat a táborból, 
akik rám a legnagyobb hatást gyakorolták, vagy akik viselkedé
sükkel a legjobban jellemezték a tábor hangulatát. Gondoltam, 
hogy a nagybetűkkel szedett névre felfigyelnek, és elolvassák 
a jellemzést róluk. 

- Mint mondtad, neked ez volt az 
első táborod. Véleményem szerint, 
ezeknél a táboroknál kialakult az 
a szokás, hogy a KISZ vezetőkön 
kívül szép számmal látni olyan 
hölgyeket, akik reprezentatív cél
l a l kerülnek a táborba. Ezt a cik
ket végigolvasva az jut az ember 
eszébe a jellemzések alapján, hogy 
vannak vezetők, dolgozók meg ez a 
két hölgy a repro teremtések t i p i 
kus képviselője? 

- Nem tudok ilyesmiről! Ismereteim szerint ilyesmiről szó sem lehet! 
Egyébként értem a célzást: Bányai Juditról és Dónáth Ágiról van 
szó. 

- Bányai? Ilyen nincs. Gyulai Judit. 
- Tudomásom szerint Bányai! Bár őtőle nem kérdeztem meg a nevét! 



Ceglédi András rajza 

-Saját KISZ vezetőidről a cikkedben 
jókora pozitív véleménnyel operál
tál, nem sajnálva a népszerűsítés 
eszközeit, és ezzel meredek ellen
tétben szerepelt ez a két szerencsét
len teremtés. Éppen ez adta a cikked 
lényegét. Milyen jogon engedheti meg 
magának az ember, hogy a következő
ket írja; hukk, hukk kiáltások kö
zött , tökrészegen kérdezte tőlem, hogy 
merre van az illemhely? 
Azt hiszem majdnem szószerint idéz
tem? 

-Abszolút nem. Jóval finomabban volt megfogalmazva. Személyes vé
leményem szerint a Dónáth Ági egy végtelen kedves teremtés, talán 
a legkedvesebb volt az ottlévő építészek közül. Azóta is beszéltem 
már vele többször 

- Én nem kérdeztem meg őt, hogy za
varta-e a cikk vagy sem. Engemet 
zavart. Mert ott nem szerepelt 
más hölgy, vagy ha igen, hát más 
hangnemben. 

- Nyilvánvaló, hogy egy cikkel kapcsolatban sokféle vélemény k i 
alakulhat. Különben direkt vigyáztam, nehogy ilyen színben tűn
jön f e l a dolog. Ezek a kis storik is hozzátartoztak a tábor 
hangulatához. 

-Ez a dolog onnan is megközelíthető, hogy kinek mi a véleménye 
az egyetemi KISZ-ről. Nem? Itt a tanköri titkárok, az agit. propo
sok és tankörönként egy-egy tag volt képviselve. Tehát ez eleve 
kizárja annak a lehetőségét, hogy válogassunk a tagok között. 

- A l e l l e i táborról egyébként az a 
vélemény, hogy sokkal inkább volt 
nyári tábor, mint vezetőképzőtábor. 

- Itt ellenkezik a véleményünk. Mert én hangoztatom, hogy ez az a 
vezetőképzőtábor, ami kell nekünk, amit úgy kellene hívni 1970-ben 
a XX. sz. II. felében, hogy vezetőképző. Sokkal többet értek el 
ezzel a formával, mint bárhol másutt. Az, hogy ott összejött pár 
csinos lány, az a szerencse dolga, nem válogatásé. 



BALATONLELLE ANNO 1970 
"Keverj össze napsugarat vízzel, tégy hozzá egy kis nádast, sté
get hagyd 10 napig zene mellett tűző napon pirulni embereidet, 
néha mártsd őket vízbe és locsold állandóan sörrel..." ez egy 
jó tábor alapreceptje. A természetfelelős, a vendéglátóipar és 
a zsebem kitűnő kooperációja alapján a feltételek megteremtődtek. 
És mi hozzáfogtunk. 
Kevertünk hozzá még egy kis vidámságot, de az az érzésem, hogy 
az inkább magától jött. Klassz 10 napot töltöttünk lenn Lellén, 
felszedtünk valamicske szint, lógattuk lábunkat a langyos vízbe 
- többek között a mátészalkai, fehérvári melók után. Fürödtünk 
éjjel-nappal, voltunk Badacsonyban és csodával határos módon 
vissza is találtunk. 
Na,szóval komplett tábor volt. Csak 
Csak, i t t kellett volna kezdenem. Ez a tábor ugyanis Kari KISZ 
Vezetőképző Tábor volt, papíron fektetett komoly programmal, elő
adásokkal, stb. És egy kissé fájt az, hogy mindez csak gépelt 
papír maradt, szaporítva az amúgy sem kevés adminisztrációs munkát. 
Ne gondolja azt azonban senki, hogy most és felvéve a komolyabbik 
képem, jó fiú akarok lenni ezzel a fájdalmammal. 
De.... Kissé furcsa dolog volt az, hogy elvétve akadt csak Kari 
KISZ Vezetőség - és elnézést azoktól, kik lenn voltak - de tan
évelőkészóitésről, vagy éppenséggel vezetőképzésről szó sem lehetett. 
Már a létszám és a jelenlévő -egyébként jópofa és klassz - társa
ság összetétele miatt sem. 
A l e i l e i "karakterfejek" egyébként a JM képzeletbeli múzeumában 
a Balatonlelle nevű kiállítási teremben tekinthetők meg. A gipsz
figurákat a mester művészi igényességgel és szakavatott kézzel 
formálta meg. Hogy ez a Koltay milyen ügyes, hát Mademe Tussaud 
elbújhat saját múzeumának raktárában. Szégyenében. 
Ez a kis kitérő után ismét komolyra fordítva a szót, ami, vagyis 
az építészek táboráról volna néhány gondolatom. 
Mindenképpen elgondolkoztató az a tény, hogy milyen nagy érdek
telenség kisérte az évfolyamvezetőségek, a tanköri triumvirá
tusok és a saját házunk tájáról, a kollégium részéről a tábort. 
Hová lett a kari KISZ vezetőség? Többeket külföldi útja, terme
lési gyakorlata és egyéb elfoglaltsága bizonyos fokig mentesiti 
a - azt hiszem írhatom így - a felelősség alól. A múlt félév vé
gén már bizonyára kialakult a személyi nyári program - a vezetőkép
ző időpontját kellett volna megváltoztatni. Nem ártana ebben a 
problémadús világban a vezetőképzéshez, az utódneveléshez nagyobb 
komolysággal nyúlni. 
A nyáron úgy látszott, a tanévelőkészítés nem tábor programja, 
a vezetőképzés másképp is megoldható /biztosan, csak úgy nem, 
mint Lellén/ akkor miért van egyáltalán ilyen tábor? Legyen 
Balatonllele is az üdültetési akciónk egyik eleme, nem hiszem, 
hogy az ellenségeink, vagy a barátaink és a kar hallgatóinak meg
tévesztésére szükség lenne arra, hogy "fedőnévvel" üdüljünk. 
Egyébként kösz a 10 napot, kipihentem magam. 

Dobos László 



Dr. Müller Ferenc 
Kollégiumi 
tudományos diákkör terveiről 

Az elmúlt tanévben beindult diákköri munkát ebben a félévben 
szélesebb alapokra kívánjuk helyezni. Mint minden diákköri te
vékenység, ugy a Kollégiumban tervezett munka is elsősorban a 
hivatalos tananyagon felül álló ismeretekkel foglalkozik. 
Választott témánk azon matematikai módszereknek ismertetése, i l l . 
kisvolumenű feladatokon való gyakorlati alkalmazása, amelyek a 
mai épitészeti tervezésnél elengedhetetlenek. 
A témák a következő feladatcsoportok köréből kerülnek k i : 
1./ A tervezési munkát közvetlenül megelőző műszaki-közgazdasági 

döntések. 
2. / Az effektív tervezési munka során hasznosítható módszerek 

egyrészt az alaprajzoptimalizálás, másrészt az épületekben 
vagy épületegyüttesekben lezajló funkciók szimulálása téma
köréből. 

3./ A tervezési munka befejezése után szükséges manuális munka 
egyes részeinek számítógépeken történő elvégzése. 

4./ A tervezési munka szervezésének lehetőségeiről. 
A fenti témák túlnyomó része szorosan összefügg az elektronikus 
számítóberendezések alkalmazásának kérdésével. E témakörből kö
zös foglalkozások keretén belül olyan alapvető ismereteket köz
lünk a diákkör tagjaival, amely ismeretek — bár nem tételeznek 
f e l komoly matematikai alaptudást, - de a logikus gondolkodás 
képességére támaszkodva nagyon leegyszerűsíti egy majdani effek
tív ilyen irányú tevékenységbe való bekapcsolódást. Mindezek 
mellett az i t t szerzett ismeretek már most lehetővé teszik az 
alkotómunkát egyszerűbb feladatok elvégzésénél, nem a gyakorlati 
matematikus, - hanem a jövő gyakorló építésze szintjén. 
A vázolt munka minden ismeretszerző funkciója mellett még két 
alapvető célt szolgál: 
1./ A téma az utóbbi két-három esztendő során vált hazánkban, -

csak néhány esztendővel korábban fejlettebb országokban is -
aktuálissá. Átfogó és hathatós kutatómunka a ma rendelkezés
re álló személyi feltételek között rendkívül nehéz és idő
igényes: a ma praktizáló építészek a témától nagyon távol 
állnak, ilyen irányú átképzésük szinte lehetetlen. A mate
matika e témáiban járatos szakemberek viszont nem rendelkez
nek építészi képességekkel, s így munkájuk az épitészet te
rületén csak csiga lassúsággal halad előre. A diákkör tagjai, 
a témáról szerzett alapismeretek birtokában úttörő gárdáját 
képezhetik az elkövetkező évek kutató-apparátusának. Olyan 
intézmények, mint a MÉSZ, az ÉTI és az EVM- és SZÁMGÉP, ahol 
e kérdésekkel foglalkoznak munkánkhoz éppen úttörő jellege 
miatt hathatós segítséget adhatnak. 



2./ A munkánk másik célja, hogy ismereteket és tapasztalatokat 
szerezzünk a téma oktatása és megismerése legeredményesebb 
módszereiről. A közeljövőben hasonló feladatok előtt áll 
majd karunk i s , s így nem lesz annak idején közömbös kér
dés, hogy rendelkezünk-e komoly oktatási és gyakorlati 
tapasztalatokkal, - avagy új uton kell-e majd, minden i
rányjelző nélkül haladni. Ez utóbbi feladat eredményessége 
esetén szinte felbecsülhetetlen értékeket jelenthet. 
Munkánkat támogatandó, rendelkezésünkre áll adódó esetben 
az Egyetemi Számítóközpont számítógépe. /E épületben/ 
Eredményes munkákat, tanulmányokat hazai szákfolyóirataink
ban, valamint Egyetemünk kiadványaiban publikálni és közre
adni fogjuk. 
Természetesen, mint minden ilyen munkának alapvető feltéte
le az abban résztvevők aktív érdeklődése és átütő munkaked
ve. Remélve, hogy erre a Kollégium keretein belül lehetőség 
van, adjuk közre, felhívásunkat ezen az úton is mindazok fe
lé, akik a szokványos és átlagos építészi tevékenységen 
felül is hozzájárulni szándékoznak épitőiparunk jelenlegi 
szintvonala emeléséhez. 

Illyés István rajza 



Előadások. Determinánsok - a lineáris egyenletrendszer megoldása, 
malrix. Á-val, vagy a-val? Nem ott jár az eszem. 
Milyen érdekesek az ember gondolatai! Olyanok, mint az álmok: rövi
dek, pergők, több kép egyszerre. - Sokat érnek neked ezek a gondo
latok? Sokat ér! S nemcsak szóban ér sokat. - Ki tudod fejezni, 
mennyit ér? - Megpróbálhatom: egy szóval közösség -
Áh, elcsépelt szó! - Jó, megpróbálom másképpen. Az állandó otthon
ülesből belepottyantam a nagy-nagy Önállóságba, a csak-magamgondol
kodásba, az egyedüllétbe, s még a Nagy Baráti Körbe, ahol én is 
csak egy vagyok a sok közül, meg Én maradok, s ENGEM szeretnek, tisz
telnek, vagy kerülnek, de ez mind-mind én vagyok. Meghallgatnak, nem 
vagyok gyerek a szemükben. S ez mindenkinek sokat jelent. - Most 
érzed, hogy felnőtt lettél? Majd nemsokára nem tartod ilyen megtisz
telő ténynek. Nemsokára rádöbbensz, nehéz felnőttnek lenni. - Nem 
fogok rádöbbenni, most már tudom. De mindig marad bennem egy kis
gyerek, ha nyolcvanéves leszek i s . s ennek örülök. Visszamenekülök 
az ÉNGYEREKHEZ, ha fáj a felnőttség. S a rövid kiruccanás után job
ban tudom majd élvezni a felnőttséget. Így könnyebb lesz, tudom! 
S nagy szívvel tudom majd elfogadni a felkínált tiszta búzát és 
f r i s s vizet. 

Makó Enikő I.ép. 

Méhes Balázs rajza 



Alkottalak magamnak 
agyagból 
Adtam rád ruhát suta 
szavakból. 
Szenteltelek Holdnak mély 
vizéből 
Meleget hoztam virágok 
spinéből 
szemedhez elloptam az 
éjszakát 
Mért nem nyúlsz hozzám 
még ma át? 

Dobos László 

Fülöp Péter rajza 

Talán csend van? 
hogy nincs zúgás Budán 
az elmúlás ökörnyálat 
úsztató őszi délutánján 
mikor elönti szobám 
e megszőkített fénysugár 
ablakomhoz állit az álmodás 
s lent az utcán csak 
megsárgult levelek futnák 
e rohanásban meg nem álló 
életünk során. 

Varga Gábor 

Fülöp Péter r a j z a 



BERGMANN vagy RÍTUS 
13 éve filmezett már, amikor 1958-ban a rendezés dijával tüntették 
ki Cannes-ban. Azután tucatnyi díj, kitüntetés, siker. 
S most mi csalta moziba a nézőt? Elsősorban Bergman. Aztán csalódás? 
Azért nem. Rítus! A rendező beülteti a nézőt démoni világába, ahol 
hétfejű sárkányok törölgetik könnyes szemüket, félve a kőbaltától, 
mert szegénykék könnyen sérthetők, mióta levedlettek szaru-pikkelye
iket. S a lángnyelvek? Már tüzet lehet velük oltani. De még lázad
nak az utolsó rúgás jogán, megkapaszkodva minden indában, észre sem 
véve, hogy ég köröttük az őserdő. 
Vagy tudják s éppezért ragaszkodnak, és tépelődnek a párperces 
gyönyörért? Felszínen tartani egy többszörösen megfúrt kalózhajót, 
ez csak a Törvénynek jó. De csak addig, amíg a bohóc-démonok nem 
szövik be testét és agysejtjeit a t i l t o t t fa pókhálójába, míg né
hány pofon figyelemre serkentő szavával nem kényszeríti rá, hogy belépjen 
a megtagadott és a művészet-szeretők előtt eltitkolt Rítusba. 
Egy film - egy halál. De ennél sokkal több. Több ok van rá, s több 
ellenérv, a hangulat megfogalmazására. /Fárasztó játék a színésznek 
/nehéz szerep/. 
Fárasztó a nézőnek, koncentrálni a tömör, és írott szövegre, de 
egy RÍTUS kérheti ezt akkor i s , ha Bergmantól már többet is kaptunk. 

Varga József 

Ceglédi András rajza 



- Hiányérzetem van! Itt ülünk a múzeum lépcsőin és ma még egy 
hippivel sem találkoztunk! 

- Miért hiányoznak? 
- Régen simogattam almát! 
- Engem felkaroltak. Kölnben történt a dóm környéke egészen f e l 

volt túrva, az U Bahnt építik. Nem volt szállásom, így este 9 
tájban letelepedtem az egyik készülő mozgólépcsőre. Pár perc 
múlva nagy csoport ült körülöttem. Úgy látszott a helyüket fog
laltam e l . Nem mondták, hogy adjam át a lépcsőt. Kaptam egy plé
det, és egy gyanús folyadékkal t e l i üveget, aminek tartalmát 
fogmosásra használják. Jó éjszakát kívántunk egymásnak, ők be
takartak - soha nem feküdtem ilyen jól. 

- Azok tényleg hippik voltak? 
- Filozófiájuk teljesen megegyezett a hippik filozófiájával, dol

gozni nem szoktak, de olyan melegben és sem dolgoznék. Pénzük 
van, néha hazaugranak az Onklihoz, vagy a Winklihez /nevezzük így 
a Tantit/ Kis kommunákban élnek teljes vagyoni, tárgyi és szex
közösségben. 

- Mesélj te is valamit az amszterdamiakról. 
- A nagy pályaudvartól a főtérig, ahol a hősi emlékmű áll -a Dam -
Az út két oldalán a kirakatok előtt ülnek a dolgozó hippik. 

- Ők is láncokat és érmeket készítenek? 
- Igen. Ezek igazi kézművesek, akik ellenségei mindenféle automa
tizálásnak, gyári portékának. 
- 1 kölni dolgozó hippik a Maurer egyik tornyából egészen szen
zációs kégli-kombinátot készítettek maguknak. Ahol isznak, ját
szanak és megejtik a szertartásos plakátégetést. /kiszúrják 
Udo Jürgens szemét, utána elégetik és szétszórják a hamut, köz
ben furulya szól - játszik Etwas Brothers együttes - döng az 
underground./ 

- Téged 9-kor lépcsőbe fektettek, én reggel 9-kor láttam az első 
napsugarakra megmozduló hálózsákokat a Dam alatt. Felgöngyölik, 
hátuk mögé teszik és kezdődik a napi elmélkedés. Csendes, szo
l i d lányok, fiuk szivják a hasist; soraikat néhány kontár k i 
ránduló zavarja. Köztük élveztem az amszterdami napsütés és 
az amerikai filmező kíváncsi tekintetét. A mellettem átöltöző 
fiú délceg alakja alig egy pár tekintetet vonzott. Az ő dolga 
mit tesz, senki nem törődik vele. 

- Ne rugdosd azt a gesztenyét, az is érez! 
- Ismételten Te jössz az U Bahnon. 
- Elhagytuk már! A Maurerben töltöttem két napot. A főnök csendes, 
bölcs, jó svádáju fazon. Fővárosunkról, Bécsről igen sok szépet 
mesélt. Szülei egy divatos iskolába tették be, melynek légköre 
gátolta szabadon csapongó gondolatait. Amíg az U Bahn építése 
elkezdődött, addig a Rathaus romjai között töltötték napjaikat. 
Ez volt az I-es kommuna. Ezeket szeretem! Béke, barátsági test
vériség, semmi anarchia! 

- A holland anarchisták éjt nappallá téve hordják ki az építkezé
sek anyagát a szélrózsa minden irányába, sorrendben a varoson 
kívülre. Festik a betonozott tereket zöld olajfestékkel. Rotter
damban egy ilyen mesterséges zöld térre írták hófehér betűkkel 
"Gyepet ide" 

- Erről jut eszembe, hol vannak a permetezők a Rákóczi útról? 

Radványi György 
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Hol volt, hol nem volt, valahol az alföldi rónaságon van egy 
falucska. Az gondolná, aki nem járt ott, hogy egy kis városka, 
yan nekije egy utcája, de ha ráérős ember nagyon keresgélj akkor 
esetleg talál még egyet. De ritka az ilyen ember - talán ötezer 
évenként akad egy-egy. Egy utcába minden hangulat belepréselve. 
De i t t aztán mindenki sürög-forog. Szorgos emberek települése. 
Aki csak teheti, kiáll a kapuba és polgári nyugalommal lesi a 
város kedves jelenségét, a két rendőr bácsit, akik komótosan sé
tálnak föl-alá az utcában jobbra-balra tekintve, de nagy gonddal 
ügyelve arra, hogy egyszerre lépjenek. A város fénypontja a "fé
nyes", intim kis vendéglő. Érdekessége ennek a kocsmának, hogy 
aki ide belép, ha bicska van nála, ha nincs, akkor is bicskával 
távozik. Általában a hátukban szeretik i t t a kést az emberek. 
Úgy látszik erre felé ez valami népszokás. Istenem, ilyen is van. 
Először nekem is furcsa volt a késnek ilyen fajta viselete, 
de aztán megszoktam. Mindent meg lehet szokni, pont ezt ne lehet
ne? Aztán aki ide elmegy, csak forintos címletekben vigyen pénzt. 
Ezt azért mondom, mert i t t úgy köszönnek, hogy tessék már adni 
egy forintot. Kedves szokás. Ez is valami népszokás lehet, mit 
lehet tudni. Ahogy így figyelgettem az embereket, arra is rájöt
tem, hogy a Simphonia a legjobb cigaretta. Boldog-boldogtalan 
azt kért. Van ízlésük! A délutánokba az volt szép, mikor kimen
tem a strandra tojást főzni. Erre is csak hosszú kalkulálás után 
jöttem rá. Tudni i l l i k ez látszott a Iegkényelmesebbnek, és leg
olcsóbbnak. Csak bementem a vízbe, beleraktam két tojást, ami 
pillanatok alatt megfőtt, és kész volt a vacsora. 
Vándor! Nem tudod mit mulasztasz, ha kihagyod ezt a várost, Én 
tudom, 

Kiris i t s József 

Egyik előadáson: 

Az előadó példálózik imégyen: mondjuk, mondjuk egy, mondjuk egy 
— majd zavartan papírjába nézve — mondjuk egy 

Michelangelo 

Valahol az alföldi rónaságon 
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Makó Enikő Pelényi Margit Podolecz Gusztáv Pusztai Márta Rimely Károly 
Szentirmai József Veress Judit Varga József Körmendi Benő 
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