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HÍREK
VISEGRÁDI TÁBOR, 1997

Arról a kérdésről, hogy meddig tait a nyár, a csillagászok 
és meteorológusok véleménye eltér. Abban azonban meg
egyeznek, hogy november 15-ig semmiképpen sem.

Más a helyzet az építészhallgatókkal: a nyári visegrádi 
építésztábor befejező aktusa, elkészült „művünk”, a hang
szer avatása erre a kései időpontra csúszott. I log)’ miért, 
abban leginkább néhány épszerkrajz és lakóterv a hibás.

E röpke bevezetőből is kitűnhetett: idén is volt tábor a 
visegrádi István-bányában. Sőt, néhány éves pangás után 
lassú növekedésnek is indult: ez évben több mint tízen, 
néha tizenöten is előfordultunk a Táborban.

Abban még tavasszal megállapodtunk, hogy a Kőbe
fagyott Muzsikához elsősorban egy Kőbefagyott Hang
szerre van szükség. S mivel kicsiny társaságunk amellett, 
hogy szereti a zenét, aktívan műveli is, nekiláttunk megter
vezni egy addig soha nem látott méretű és reményeink 
szerint építészeti értékeket is hordozó hangkibocsátó alkal
matosságot: leginkább egy óriási basszusgitárra emlékeztet. 
Ástunk egy nagy gödröt, melyet kiraktunk kővel, majd 
kitapasztottuk agyaggal. Ezt a „hangdobozt” fedtük le egy 
1,5 X  3,0 méteres 0,6-os acéllemezzel, melyet a Bonex Kft.-

től kaptunk ajándékba, akik ezt nagyvonalúan még le is 
szállították a táborba. A lemez egy szakadék fölé nyúló 
fakonzol és acélhuzalok segítségével van kifeszítve a gödör 
fölé. Erre támaszkodik fatartókon keresztül a négy -  hat 
méternél hosszabb acélhúr, melyeket környező fákhoz 
feszítettünk ki. További támogatóinknak, a Kos Károly 
Alapítványnak és a Dufa Kft.-nek köszönhetően jó minő
ségű faanyagot és acélkötélzetet tudtunk beszerezni. A 
gödröt úgy alakítottuk ki, hogy egy kis nyíláson be lehet 
bújni, s „zenélés” közben belülről is lehet élvezni a dörmö- 
gést-brummogást. A hangszer környezetét zenehallgató 
térré formáltuk, a húrok mellett elfutó kőúttal, mely a sem
mibe vész, támfalakkal s egy „meditáló paddal”.

Az elmúlt hetek szomorú tapasztalata, hogy ismeretlen 
gyujtögetők elkommunizáltak némi faanyagot a támfalból, 
ám reméljük, hogy a lényeg, a Hangszer még egy ideig 
lehetőséget ad a bolond egyetemistáknak és egyéb lelkes 
embereknek közös zenélésre.

A 15-ei avatóval kapcsolatban néhányan kétkedve kér
dezték, lesz-e ember aki abban a hidegben éjszaka felmegy 
a táborba. A cáfolatot az a sokszínű nemzetközi társaság 
adta, aki a sziklatetőn élőben hallgatta a „kortárs impro
vizációt”, mely sötétedés után hangzott el. A megnyitó után 
mindenki kipróbálta a Hangszerben rejlő lehetőségeket, 
így aztán az avató pár órás örömzenéléssel folytatódott.

Cseh K álm án

A SZEMÉLYI JÖVEDELEiMADÓ egy százalékának fel
ajánlásával 171.617 forintot utalt át az APEH a Kos Ká
roly Alapítvány számlájára. Ezúton köszönjük meg a 
támogatást, és kérjük, hogy jövőre is tiszteljenek meg 
bizalmukkal. Adószamunk: 19193580-2-42. A befolyt 
összeget kiadványokra kívánjuk fordítani.

A Kós K ároly A lapítvány Kuratórium a

AZ YBL MIKLÓS MŰSZAKI FŐISKOLA Népi Építészeti 
Tudományos Diákköre a korábbi hagyományoknak meg
felelően idén is végzett épületfelmérési gyakorlatot, ezúttal 
Kárpátalján. Dr. Szabó László irányításával huszonkét hall
gató huszonöt lakóházat mért fel a Beregszász melletti 
Nagybereg községben, tizenkét napos munkával. A hely
színen kiváló kapcsolat alakult ki a község lakóival, tiszt
ségviselőivel, valamint a Kárpátaljai Magyarok Kulturális 
Szövetségének képviselőivel.
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