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a szlovéniai Vileniciben

Morvaország már csak azért is különleges, mert Mor
vaország van is és nincs is. Valamikor, a régen tovatűnt 
történelemben Morvaország a cseh királysággal szoros 
kapcsolatban álló őrgrófság volt. Ma egybeolvadt a Cseh 
szövetségi köztársasággal és neve csak az időjáráselőre- 
jelzésekben és a népdalokbar! fordul elő.

Ez utóbbiak Morvaországban gyönyörűek. A  morva 
népdalok nélkül, kissé érdes szépségük nélkül nem létez
ne Leos Janacek, a világhírű zeneszerző, aki Morvaor
szágban született és egész életét ott élte le. A morva dalok 
a hűséges és csalfa szerelmesekről szólnak, a török elleni 
harcokról, a tiszta és gyorsvízű patakokról, fecskékről és 
rablókról, mcgnycrgclt és szőrén megtilt lovakról, egy 
fiatal fiúról, akit agyonütöttek az erdőn. Ezeknek a dalok
nak a szavait színaranyból, dallamát tiszta ezüstből ko
vácsolták.

Ez az ezüst a keleti szél fésülte füvek ezüstje. A mi 
országunk kelet felé nyitott síkság. Kelet felől érkeztek a 
tatárok, akik egészen Morvaországig lovagoltak és utá
nuk jöttek a törökök. A  tengerit Morvaországban kuku- 
rucnak mondják a magyar kurucok után, akik többször 
betörtek az országba.

Morvaországban ugyan mindannyian csehül beszé
lünk, de ami magunk morva módján. Egy idegen számára 
titokzatosnak tűnhet ez a kijelentés, pedig ez bizony így 
van. Van egy Morvaország, de nincsenek már morvák. 
Morvák ugyan vannak, de Morvaország már nem létezik. 
Hogyan tudom magam ebből az ellentmondásból épen és 
őszintén kioldozni? Frantisek Palacky. nagy XIX. századi 
történészünk, a magasan szárnyaló cseh nyelven megírt 
átfogó mű: A  cseh nép története szerzője azt mondta 
magáról: én cseh vagyok a morvák nemzetségéből. Palac
ky szavai megfelelnek a tényeknek és mindent megma
gyaráznak.

Tehát: van Morvaország, meg nincs is. És mindenek
előtt: Morvaország nagyszerű hely. E tekintetben mi 
mind egységesek vagyunk, mi, morvák, akik egyúttal 
csehek vagyunk, azaz csehek, ami a nyelvet illeti és 
morvák a szívünk szerint.

És van még valamink, ami egyúttal nincs is, ez a mi 
nemzeti himnuszunk. A csehszlovák nemzeti himnusz 
ugyanis két dalból áll, egy cseh és egy szlovák dalból, me
lyeket egymás után játszanak és énekelnek cl. A két dal 
között mindig van egy kis szünet, két, talán három má
sodperc hosszan, nem tovább. Ez a látszólag kicsiny szü
net, ez a rövid csend, ez a morva himnusz.

M i morvák nagyon büszkék vagyunk nemzeti himnu
szunkra és vidáman azt gondoljuk, hogy az egész világon 
a miénk a legszebb nemzeti himnusz: maga a csend. A 
csend, ami ma olyan nagyon értékes, a csend, ami mindig 
fenséges és bölcs, a csend hangzatos szavak nélkül, me
lyek minket más nemzetek fölébe kívánnának emelni, a 
csend, ami soha nem hazudik. Ebben a csendben mi a saját 
földünkre gondolunk.

Erre a nagyszerű országra, ami ugyan nincs, de mégis
csak van.

Jan Skácel morva költő (1922—1989). Halála évében 
kapta meg a Petrarca-díjat és a Köiép-Európa-díjat. Né
metből fordította Gerle János az Individualitat c. fo 
lyóirat 1990 szeptemberi számából.

Hírek

A KÓS KÁROI.Y EGYESÜLÉS szabadiskolájának őszi rendez
vényére szeptember 15. és 18. közöli került sor Gálosfán. A találkozón 
összesen körülbelül nyolcvan fő veti részt. Az ORSZÁGÉPÍTŐ 2. 
számában közzétett programtervezet és a mellékletében közölt Felhí
vás tematikájához kapcsolódva a meghívó fogalmazta meg a megbe
szélésre javasolt kérdéseket. Néhány résztvevő rövid beszámolót tar 
lőtt egy-egy kérdésről, ezeket kötetlen beszélgetés követte. Összefog
lalásul a háromnapos beszélgetés-sorozat néhány egymásnak felelő 
gondolatát idézem fel több beszámoló és hozzászólás részleteiből, nem 
szószerinti jegyzetek alapján összeállítva:

1989 a kelet-közép-európai forradalmak éve, az. ellenállás kultúrá
jának győzelme. 1992 a nyugat-európai unió éve. a „nyugat-európai 
államok szent római birodalmának" megszületése. A két időpont 
között ki kell alakulnia az Európa rendeltetésének megfelelő kontinen
tális együttműködésnek, ellenkező esetben tovább növekszik a szaka
dék Európa közepén (Európa helyén?). „A jövőhöz nem több piacra, 
hanem több eszmére van szükségünk." (Rolf Ilinrich)

A tulajdon, a demokrácia és a szociális biztonság jelentik a legége
tőbb társadalmi kérdéseket. Keleten ezekre megoldást kell találni. 
Nyugaton látszólag véglegesen rendezettek ezek a kérdések. Ha Kelet 
nem ad saját választ, saját múltján, kultúráján. 40 év szenvedéseiből 
nyert tapasztalata talaján álló választ, akkor az egyetlen követendő 
példává válik Nyugat látszatmegoldása. Saját tapasztalataink alapján 
képesek vagyunk annak megértésére, hogy a mai kor igényeinek nem 
a magántulajdon, hanem a használati tulajdon felel meg. a termelőesz
közt használja az, aki arra a legrátermettebb. (Liska Tibor)

Csak a személyes képesség, tehetség, a szellemi tőke az, ami 
személyhez kötött. Ha képességeimmel én nem élek, helyettem azokat 
más nem használhatja. Minden más, tulajdonra vonatkozó jog negatív 
értelmű jog. mindenki mást kizár a használat lehetőségéből, hiába 
volna meg rá a képessége.

Tapasztalataink alapján könnyű belátnunk azt is, a demokrácia nem 
azt jelenti, hogy szabadon dönthetjük el, hogy kinek a kezében legyen 
a hatalom, hanem, hogy a hatalom kivonul a gazdasági és kulturális élet 
területéről és a jogi egyenlőség biztosításával, a külső és belső rend 
őrzésével foglalkozik.

Nyugaton a vállalkozás és a hitelfelvétel biztosítéka a magántulaj
don. A vállalkozás valódi feltétele azonban a szellemi tőke megléte, 
ami az esélyegyenlőség körülményei között működőképes. Hogy a
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magántulajdon a fejlődés gátjává vált, Nyugaton is széles kot Jen felis
mertók. de a  kérdés mindaddig érinthetetlen marad, amíg egy másfajta 
életképes gazdasági konstrukció el nem kezd működni,

Az ipari termelőüzemek felfuttatásához szükséges nyugati tőke 
hitelfedezetét a működőképesség és a piaci értékesítés lehetősége 
biztosítja. A hitelvisszafizetéshcz biztosítékot nyújt maga a meglévő 
termelőeszköz állomány használati tulajdonforma esetén is. A nyugati 
tőkebefektetőknek akkor van lehetőségük a munkavégzők bizalmát 
élvező munkáltatóval találkozni és megállapodni, ha az üzemek igaz
gatási tulajdonban, munkástanácsok irányítása alatt vannak. Az 1956- 
ban létrehozott munkástanácsok az európai történelemben egészen új 
formájú képviseletet jelentettek. A nyugaton általános, szakszervezet 
jellegű munkásképviseletek Csak jogi, személyt kérdésekbe szólhatnak 
bele, gazdaságiakba nem. Az ipari üzemek igazgatására olyan munkás- 
tanácsok alkalmasak, melyekben a gazdasági irányításhoz értő, a 
munkásság bizalmát nem demagógiával megszerző szakemberek 
vannak, Ilyen körülmények között lehetőség nyílik a bérgazdálkodás 
jelenlegi formáinak megszüntetésére is, a közös munkával elért jőve 
delem elosztásáról megállapodást kell kötniük az érdekelteknek, 
amelyben tisztázható, hogy kinek-kinek rni a része a munkából és a 
nyereségből. A vállalkozások kockázatát csökkenteni, szükséges 
munkaerő- és tőkeátcsoportosításokat végrehajtani az üzemek közötti 
szabad társulások révén lehetséges. A társult vállalkozások egymás 
közötti hitelfedezete a szellemi tőke. szemben a bankhitellel, ami a 
szellemi tőket nem ismeri cl,

A gazdasági rendszerváltás legsürgetőbb feladata, hogy a tulajdon 
kérdésével dűlőre jusson. A föld és az ipar privatizálásával kapcsolat
ban félelem, bizonytalanság és tiltakozás tapasztalható. A megoldás 
csak annak a felismerésnek a talajáról képzelhető el, hogy a mai 
munkamegosztásos világgazdasági rendben a tulajdon olyan eszköz, 
amellyel mások szükségleteit kielégítő javakat lehet termelni. A va
lóságban tehát a tulajdon szociális eszköz. A jognak biztosítania kell 
azt, hogy aki ezzel az eszközzel rendelkezik, azt korlátlanul használ
hassa. de ha nem képes a rendelkezésére álló termelőeszközöket 
igazgatni, akkor azok megfelelő használó kezelésébe kerüljenek. Az 
államnak fokozatosan ki kell vonulnia a gazdasági életből, de annak 
egészséges működését jogilag biztosítania kell.

Több példa van arra, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezeti 
tagok nem kívánnak élni földvisszaigénylési lehetőségükkel. Ennek 
fontos tényezői, hogy a mezőgazdaságban a vezető réteg hozzáértése, 
intelligenciája jóval magasabb, mint az iparban, a háztáji termelés 
formái stabilizálódtak, a mezőgazdaságban a  döntések következmé
nyei hosszú távon igen súlyosak lehetnek, ugyanígy a kiszámíthatatlan 
külső körülmények hatása is. Ezek miatt a földterületek birtok ha vétele
—  korlátozott, feltételekhez kötött tulajdona előnyösebb. A földdel 
a birtokos szabadon rendelkezik, de nem adhatja el. nem adhatja bérbe. 
A teljes jövedelemből csak a munka után rész illeti meg. a földjáradék 
az önkormányzaté vagy a mezőgazdasági egységé, ami a kiegészítő 
gazdasági tevékenységgel, forgalmazással, infrasturktúra fejlesztésé
vel foglalkozik.

Európa történetében először válik döntővé külső kényszer: az. öko
lógiai problémák, a környezet károsodása, a fenyegető klímakataszt- 
rófa. A tudatváltozás létfeltétel. Mindenkinek meg kell értenie, mit 
jcicnt az, hogy a Föld mindnyájunk közös tulajdona. A földkérdés és a 
környezetvédelem kérdése különösen szorosan összefüggnek. Ma már 
kérdéses az is, hogy lehetséges-e a termőképesség fenntartása folya
matos mezőgazdasági termelés mellett. Az Alföldön néhány évig 
pihentetni kellene a föld jelentős részét, hogy regenerálódjék. Az új 
gazdáknak tevékenységüket így oriásiráfordítássalkellene kezdeniük, 
a régi aranykorona érték csökkenése miatt a földjáradék sem nyújt 
alapot a közös kiadásokhoz. Nyugaton a  föld időnként szükségessé 
váló pihentetését állami támogatás teszi lehetővé. A mezőgazdaságban 
létfeltétel a társulások hálózatának fokozatos kialakulása.

A társadalmi élet hármas alappillérének, a magántulajdonnak, a 
pluralista demokráciának és a szociális gondoskodásnak az igazi ter
mészetét ma már a hadtápgazdálkodás határozza meg. A technikai 
fejlődés következtében a  gazdasági termelékenység megsokszorozó 
dott. A szabad tőke növekedése mellett a befektetési készség csökkent. 
A hadtápgazdálkodás: háborús szintű tőkebefektetés háború nélkül. Az 
első világháború időszakában a klasszikus piacgazdálkodást —  azt

álcaként megtartva —  katonai rendszer váltotta fel, A gazdasági 
termelés szervezete egy esetleges háború megnyerésének szolgálatá
ban áll. A  civil társadalom minden területét átható rendszerről van szó, 
amelynek lényege az expanzió, a háborúra készség folyamatos állapo
ta. A hadtápgazdálkodás a bankrendszerben magas kamatlábak mellett 
tőkehiányt hoz létre.

F.nnek a rendszemek alapvető érdeke a keleti társadalmak beépítése 
a hadtápgazdálkodásba a lehető legalacsonyabb bér- és a lehető lég 
m agasa bb ársz i n ten, A v i I ág megoszto tt sága mögöt t a pcnz értékterem - 
tő funkciójára vonatkozó tévképzet áll. Ezt a tévfcépzetel a bankok 
kamatfizetési politikája látszólag igazolja, végső soron azonban az 
értékkülönbözetet valahol munkával létre kell hozni. Az egyik világ
ban a pénz önmaga értéket növeli, a  másik világban megfizetetten 
munkavégzés folyik. A társadalmat pánikban tartja a za  téveszme, hogy 
a hadigazdaság leállítása katasztrófához vezet. A termelésnek az szab 
hátán, ha a korlátozott materiális— testi szükségletek kielégítése a 
célja. Arra törekszik ugyan, hogy az ember fizikai mi voltához, kötött, 
de korábban nem ismén hajlamokat, igényeket támasszon fel a fo
gyasztás fokozására, de nem ismeri fel, hogy az ember valóságos 
szellemi egzisztenciával rendelkezik, amelynek a szükségletei korlát
lanok. A hadigazdálkodás leépülésével a felesleges tőkének erre a 
területre kellene irányulnia. A folytonos expanzió helyett a szabad 
szellemi életet kellene szolgálnia, mert a szabad szellemi élet nem 
állhat sem a hatalom, se a  gazdaság befolyása, kényszere alatt.

A 869-es konstantinápolyi zsinat kényszerítette ki a változást, hogy 
a korábban a test— lélek— szellem hármas egyseget elismerő keresz
ténység a testből és lélekből álló ember dogmáját fogadjad . A szellemi 
egzisztencia létének „eretnek" gondolatár ezzel időlegesen kiiktatta az 
európai kultúrából. A materializmus irányába vezető fejlődés során a 
természettudomány a lélek önálló létét is megkérdőjelezte, és a fizikai 
működés termékének tekintette. Rudolf Steiner fellépésének jelentő
sége abban áll, hogy a természettudományos gondolkodás módszeré 
vei igazolta az ember hármas létét, teremtettségének testi— lelki—  
szellemi természetét. Szellemi létét az. ember az önteremtés folyama
tában bontakoztathatja ki, ehhez szabadság szükséges. Az európai 
történelmi fejlődés hosszú távon erre a szabadságra irányul, a szabad
ság felé való törekvés, az. ember szellemi megvalósulására irányuló 
törekvés szemben áll a hadtápgazdálkodás rendszerével.

Nyugatnak nem szándéka, hogy elnyelje Európa keleti felét. De ha 
az. összeomlott diktatúrák helyén nem alakul ki stabil, működőképes 
rendszer, akkor Nyugat önvédelemből rákényszerül arra, hogy saját 
érdekei szerint befolyásolja a változásokat. F. mulasztás egész Európát 
eltávolítja a szabad fejlődés útjáról.

A bolsevizmus bukása után hatalmi vákuumról beszéltek, holott egy 
negyven éven át érlelődött szellemi vákuum vált nyilvánvalóvá. Ezt a 
vákuumot azonban a hatalom tölti be. ha a szellem üresen hagyja.

A hatalommal szemben kialakult egy lelki reflex. Egy felmerülő 
feladattal kapcsolatban az első gondolatunk ez: miért nem lehet meg
oldani. A hatalmi struktúra külső összeomlását nem követi automati
kusan ennek a reflexnek az oldódása, még mindig túlzó óvatossággal 
vagy alávetettséggel gyengítjük magunkat. Igazi szellemi tartalom 
csak az. ami a tárgyiasulás, a megvalósulás felé törekszik.

Az elmúlt negyven év talán legsúlyosabb bűne abban a jelszóban 
fejeződött ki: „nincs pótolhatatlan ember''. Csak pótolhatatlan ember 
van. mindenkinek éreznie kell, hogy szükség van a munkájára. A 
munkanélküliség azt jelenti: avval a  gondolattal kell élnem, hogy az 
élelem felesleges. Az ember munkája által létezik, a munkanélküliség 
egzisztenciája alapjától fosztja meg. Pénzt adni egzisztenciája elvéte
léért cserébeakeresztenység értelmében megbocsáthatatlan bűn. Krisz
tus magára vette az emberiség minden bűnét, kivéve azokat, melyek a 
Szentlélek ellen valók. Az egzisztencia elrablása ilyen bűn.

( Ö s s z e á l l í t o t t a :  G e r l e  J á n o s )

KOLOZSVÁRT 1990 márciusában tartott alakuló közgyűlésén a 
Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság jóváhagyta alapszabályát, 
melyből néhány részt közlünk:

1.
A KELEMEN LAJOS MŰEMLÉKVÉDŐ TÁRSASÁG (KLMT) 

szakemberek és műemlékpánolók önkéntes szakmai egyesülete, amely
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politikával nem foglalkozik és nem folytat vagyonkezelő gazdasági 
tevékenységet.

2.
A KLMT a Kultuszminisztérium és az KM U S / mellett dolgozó, 

önálló tevékenységet folytató jogi személy, amely munkakapcsolatot 
tart fenn a Műemlékek, Együttesek és Történelmi Környezetek Nem
zeti Bizottsága (Comisia Nationalá a Monumentelor. Ansamblurilor si 
Siturilor Istorice) helyi és központi szerveivel, valamint minden más 
érdekelt intézménnyel.

4.
A KLMT székhelye Kolozsvár (Postacím: 3400 Cluj-Napoca, Sir. 

21 August nr. 51—53.)
5.
A KF.I.F.MF.N I.AJOS MŰT? MI .fi K VÉDŐ TÁRSASÁG célja a 

kegyeleti, építészeti, egyházi, régészeti, történeti, képzőművészeti 
vagy néprajzi jelentőségű, romániai magyar vagy más nemzetiségek
kel közös érdekű műemlékek szellemi és jogi védelmének érvényesí
tése az ország törvényeinek alapján, Románia területén.

6.
A KI.MT kezdeményező, véleményező és megfigyelő szerepet 

vállal, az érvényes törvények keretei közt, a II. fejezet 11. pontjában 
felsorolt műemlékekkel kapcsolatban.

7.
A KLMT nyilvántartásba vesz minden olyan műemléket, amelyel a 

Társaság tagjai leltárba foglaltak és javaslatokat tesz a helyi és országos 
hivatalos műemléklista kiegészítésére.

8 .

A KLMT lehetőségeihez mérten kutatásokat végez és javaslatokat 
tesz a II. fejezet 5. pontjában felsorolt műemlékek megőrzésére vonat
kozóan.

9.
A KLMT tanácsokat ad a II. fejezet 5. pontban felsorolt műemlékek 

tulajdonosainak, azok felkéréseire, s ugyanakkor igényt tart minden 
ilyen műemlékekkel kapcsolatos terv véleményezésére.
10.

A KLMT figyelemmel kíséri és megjegyzéseivel segíti a tervek 
minőségi és pontos kivitelezését.

11.
A KLMT tevékenysége a következő feladatokat öleli fel:
—  műemléképületek és elválaszthatatlan tartozékaik;
—  műcmlékcgyiittesek (falukép, városkép):
—  népi műemlékek;
—  temetők (kegyeleti, művészeti és régészeti értékek); 

szobrok, művészeti kovácsmunkák, harangok és ötvösmunkák;
— belső berendezések (bútorok, orgonák, kályhák és más használati 

tárgyak);
kertek, tervezett parkok, zöldövezetek;

—  emléktáblák, emlékhelyek, emléktárgyak, elnevezések; 
technikai berendezések, ipartörténeti emlékek; (hidak, malmok,

órák);
12.
A KLMT az európai értékek körforgásába kívánja bekapcsolni 

sajátos kultúrértékeinek. népszerűsítő és tudományos igényű publiká
ciók. folók és filmek segítségével.

14.
A KLMT tagjainak egyéni tudományos, szakmai és publicisztikai 

tevékenységét a Társaság támogatja és kívánatosnak tartja.

A SZÉKEI .YUD VÁRHELYI székhelyű Orbán Balázs Közműve
lődési Egyesület meghívására októberben kiállítás nyílt Makovecz 
Imre munkáiból a városi kultúrházban. Az Egyesület céljait ismertető 
nyilatkozatból idézünk:

Az ORBÁN BALÁZS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET (OBKE) 
a kultúra (tudomány, művészet stb.) valamennyi ágának széles körű 
terjesztésére hivatott romániai egyesület, melynek működési nyelve 
magyar.

Feladatául vállalja a romániai magyarság irodalmi, színházi, zenei 
és képzőművészeti tevékenységének támogatását, a hungarológia

eredményeinek tetjesztését, illetve a rokon célkitűzésű romániai magyar 
intézmények tevékenységének összehangolását. Ugyanakkor nem kíván 
ezek felügyeleti szerve lenni.

Célkitűzése: nemzetiségi kultúránk ápolása, terjesztése az ország 
egész területén, humanista hagyományaink, értékeink ápolása, szoros 
együttműködésben egyházainkkal, a romániai magyarság nemzettu
datának erősítése, különös figyelmet fordítva a szórvány-magyarság 
nemzettudatának és kultúrájának erősítésére, így a csángómagyarság 
közművelődésének felkarolására. Együttműködve a visszaállítandó 
Bolyai Tudományegyetern és az Erdélyi Múzeum-Egyesület, valamint 
az. egyéb magyar tudományos művészeti, műszaki egyesületek külön
böző szakosztályaival, ezek eredményeit felhasználja akultúrát teijesz- 
tő munkájában, kiegészíti ezek tevékenységét.

Sajátságos feladatának tekinti országos hatókörű információs és 
módszertani központ létrehozását Székelyudvarhelyen, valamint a 
célkitűzéseit szolgáló könyv- és időszaki kiadványok megjelentetését, 
külföldi kulturális kapcsolatok fenntartását és ápolását a magyar nyelv
területen és azon kívül is.

Az Orbán Balázs Közművelődési Egyesület megalapítására 1990. 
április 26-án került sor Székelyudvarhelyen, a Városi Művelődési 
Házban, amely az egyesület székhelye. (Postacím: OBKE —  Casa de 
Cultura. 4150 Odorheiu Secuiese, Románia).

Az OBKE programjának része azon tudományos kutatók serkenté
se. támogatása, akik intézményeken kívül tevékenykednek. Ezt a célt 
az ORBÁN BALÁZS ALAPÍTVÁNY kívánja szolgálni. Az Alapít
vány alkalmi segélyek és ösztöndíjak formájában, illetve tanfolyamok 
és alkotótáborok rendezésével segíti elsősorban a hungarológia műve
lőit valamint fiatal alkotó- meg előadóművészek (írók, képzőművé
szek, zenészek stb.) munkáját továbbképzését.

Az Egyesület kötelességének tartja ORBÁN BALÁZS emlékezeté
nek. szellemi hagyatékának tiszteletben tartását, ápolását is. Ezt a célt 
különböző kiadványokkal, rendezvényekkel s szoboralapítvánnyal 
kívánja elérni.

Ezúton kérjük mindazokat, akik egyetértenek az Orbán Balázs 
Közművelődési Egyesület célkitűzéseivel, hogy adományaikkal támo 
gassák egyesületünket!

Az első adomány t Tőkés Lászlótól kapta az egyesület, aki a székely- 
udvarhelyi szolgálatán összegyűlt pénzsegélyt (22.364 lejt) felajánlot
ta az Orbán Balázs Alapítvány céljaira.

Katona Adám 
az alapító tagság nevében

A SZÁZADFORDULÓ MAGYAR ÉPÍTÉSZETE címmel megje
lent Gerle János, Kovács Attila és Makovecz Imre építészettörténeti 
könyve. A megjelenés alkalmából építészeti könyvnapokat szervezett 
az írók boltja könyvesbolti forgalomban nem lévő építészeti kiadvá
nyok árusítására. Ugyanekkor került sorkácz Zoltán debreceni építész, 
a NOÉ Építészeti Műhely tagja Borsos Józsefről írt monográfiájának 
(Csokonai Kiadó) premierjére is.

..MF.NSCH UND ARCH1TEKTUR", azaz Emberésépítészetcímen 
1990. szeptember 27— 28-án nemzetközi fórumot és kiállítást szerve
zett Alberts és van Huut amszterdami, a HÚS csoport bergeni, Asmus- 
sen jiimai, Biliing, Peters és Ruff stuttgarti, a MAKONA budapesti 
irodája és a bonni ALANUS Művészeti Főiskola. A találkozóra az 
Alberts-iroda által tervezett amszterdami NMB bankszékházban került 
sor. A mintegy 120 résztvevővel lezajlott találkozó célja, hogy az 
organikus építészeten belül kialakítsa a nemzetközt együttműködés 
formáit.

AZ ARCHITHESE c. Zürichben megjelenő építészeti folyóirat, 
melynek 1987/3. száma Magyarországgal, elsősorban az organikus 
törekvésekkel foglalkozott, idei októberi számában Adáquate Form 
elmen összeállítást közöl kortárs organikus építészeti munkákból. 
Többek között Asmussen, Alberts, a HÚS csoport munkái és Mako
vecz Imre paksi temploma szerepel a lapban.
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