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HELYREIGAZÍTÁSElõzõszámunkbanazYbl-díjjalkitüntetett
GuczoghyGyörgynevéthibásan írtuk.Elnézéstkérünk tõleés
olvasóinktól.

BORS ISTVÁN szobrászmûvészaugusztus10-én,életének65.
esztendejében hosszas betegség után Kaposvárott elhunyt.

BOCZ GYULA szobrászmûvész júliusban, 66éves korában a
Pécs melletti Hosszúhetényben elhunyt.

DERCSÉNYI BALÁZS mûvészettörténész, soképítészettörté-
netikönyv,mûemlékvédelmikiadványés filmszerzõje63éves
korában, szeptember10-én váratlanulelhunyt.

KÓSKÁROLYLEVELEZÉSÉTaközeljövõbenadjakiaMundus
Kiadó.ASasPéterszerkesztettekötetKósmindentevékenységi
körére, egész életére kiterjedõen gyûjtötte össze az eddig leg-
különfélébb kiadványokban megjelent és nagyrészt publiká-
latlan leveleket.

AZ ELZÁSZI FALUMÚZEUM szervezte építészeti mûhely,
amelynekaVándoriskolásokalkottapavilonjárólelõzõszámunk-
banbeszámoltunk, tovább folytatjamunkáját.Akövetkezõévi
táborok elõkészítésére, a mûhelymunka egész struktúrájának
kialakításáramegállapodásszületettaFalumúzeumésaMakona
építészei között.

A KIJÁRAT KIADÓ építészeti sorozatának új könyvei: az
Erdélyi Zoltán életmûvét bemutató kötet (2400 forintért) és a
VadászGyörgy70.születésnapjárakészített reprezentatívalbum
(3000 forintért rendelhetõ meg a Kiadónál: 1035 Budapest,
Veder utca 20.).

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI
EGYETEMEN szeptemberben új fakultatív tantárgy indult a
szerves építészet témakörében. A tantárgy foglalkozásai négy
félévenát tartanakelõadásokésgyakorlatokformájában. Jelent-
kezni az 5. félévtõl lehet és az érvényes végosztályzat 2 kredit-
pontotér.Azelõzetes tervezet szerint azegyes félévekanyaga:
a szerves építészet impulzusai, a szerves építészet huszadik
századivonatkozásai, építészetésmunkamódszerek,valamint
a szerves építészet magyarországi gyakorlata.

Egy-egy félév 12-13 alkalommal 2x45 perces foglalkozást
jelent.Azelsõ félévelõadásai lényegébenazépítészettörténetet
tekintik át a szerves építészeti szemlélet egyes korszakokban
történõ megjelenését elemezve.

KÕSZEGHYATTILANewDebrecencímmelmagánkiadásban
jelentettemegavárossal foglalkozóírásait,elõadásait,kiegészít-
ve néhány olyan dokumentummal, amelyek az utóbbi évek
torzulásairahívták fela figyelmet.Akönyvecskemegnemhall-
gatott felhívások,eredménytelenpályázatok,visszautasítottcik-
kek,süket fülekre találó tiltakozásokelkeserítõsorozata.Doku-

mentumértéke aligha vigasz a jóvátehetetlen városrombolás
eredményei láttán.Akötetet zárócsúfolódó levélbõl idézzüka
belváros szétverése, ahagyományoskertesvárosrészeket zsú-
folt lakóteleppéátépítõspekulációellenhiábatiltakozószerzõtõl:
„…elõzõleg eltakarították a fél belvárost, a kis utcácskákat
telerakták jókora nagy társasházakkal. A másik fél belváros
megmarad.Atársasház-lakókkifejezettenragaszkodnakszom-
szédaik másságához, ahhoz, hogy oda már ne épüljön újabb
társasház,ezamelírozott figura–egy társasház,egycsaládiház
–éppenjó. Ígyatársasházakból lehetgyönyörködniaszomszéd
kertjében, a szomszéd pedig gyakorolja a toleranciát. A háza
elõtt öten is parkolhatnak, hiszen õ csak egyedül lézeng ott. A
húsz szomszédpedighová tennéautóit akisutcában?”

TATAI MÁRIA Az épített környezet – vezérfonal a korszerû
építészetszemlélethez – címmel foglalta össze az Enciklopédia
Kiadó által megjelentetett könyvében azokat az alapismerete-
ket,amelyekaszakmaigondolkodáskialakításáhoznélkülözhe-
tetlenek. A kiadvány tanári kézikönyv olyan pedagógusok
számára,akikakörnyezetkultúra területéntevékenykednikívá-
nó diákokat oktatnak, hogy segítséget adjon eligazodni a kör-
nyezetalkotással kapcsolatos fogalmak rendszerében. Átfogó
szemléletemiatt azépítészhallgatók„építészeti alapismeretek”
iránti szükségletét iskielégítheti,mertazalapfogalmakegymás-
hozvalóviszonyáról,helyiértékükrõl,a tervezéssoránfelmerülõ
szempontokról építészettörténeti példák elemzésével ad
képet,azazamaolyhiányosalapmûveltségkialakítását is segíti.
A könyv egyes fejezetei az épület és az ember kapcsolatával,
viszonyával,akörnyezetemberregyakorolthatásánakfajtáival;
azépítészeti formával,a térérzékelésénekkérdésével;aszerke-
zetek, anyagok, technológiák ismertetésével; a kor, ahelyés a
hagyományszerepével; végülpedignéhány jelentõsépítészeti
mû elemzésével foglalkoznak.

A NÁD kovasavtartalmának köszönhetõen tartós, szívós; le-
mezzékötve,nagyonpraktikusan felhasználható.Hõ,hangés
páratechnikai tulajdonságainagyonkedvezõek, rágcsálók, ro-
varoknemkárosítják.Kétoldalivakolattalellátva,nehezenéghe-
tõanyagnakminõsül (DIN4102-1 szerint).Amagyarépítészet
történetébenanádfedésenkívül,anádlemez-födémvalahaszin-
ténelterjedtvolt.Kisebbmértékbenmegtalálhatókvoltaknáddal
kialakított falszerkezetek is. Ezek úgy készültek, hogy a talpas
vázasvagyegyszerûkaróvázaspaticsfalbavesszõfonathelyett
nádkötegeket,nádlemezterõsítettekésazt tapasztottákbe.

Új utakat keresve, földünk számos táján újra és új módon
elõtérbe került a szerves szálakkal, így a náddal való építés is.
Magyarországon is elérhetõ már a nádat és nádból készült
anyagokat átfogóan alkalmazó korszerû építési technológia,
amely teljesen természetes, mindenféle vegyi kipárolgástól
mentes lakóteretbiztosít.Anyagaia természetbevisszajuttatha-
tók vagy újrahasznosíthatók. Hang és hõszigetelése kiváló,
U=0,155W/m2K. Tartós, száz év élettartamra méretezik.

Anádház technológiaazért jött létre,hogyegyúj, a szabad
személy méltóságát elismerõ, együttmûködésre épülõ,
organikuskultúraeleme legyen.

Az anyaggal, technológiával, forgalmazással kapcsolatos
kérdésekben felvilágosítást nyújt Mészáros József. (mj@3h-
realestate.com, telefon: 30/2846097)

HÍREK
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RAJZOK ÉS SZOBROK
Nagy Szilvia kiállítása

1976. október 28-án születtem Gyõrben
Gyermekkoromatmajdnemegészenkitöltöttékazokahelyek,
élõlények és élmények, amelyeket hosszú eltemetettség után
ismét felidézhettem; amelyek ma is éltetnek. Ecetfa illata, tuli-
pánhagymák,darázspókok,gyíkok,ésegymelegnyárinapon
a Patkányos-tó melletti pocsolyában talált nyári pajzsosrákok
csillogó,domborúháta.

Az ezt követõ idõ leírása helyett inkább egy álmot írok le.
Huszonegynehányévesenanagyszüleimházábanegyeldugott,
poroságynemûtartóbanmegtaláltamsaját, kiszáradtgyermek-
kori testemet. Legyen ez elég.

Amásodikszületésemhuszonegyéveskoromban történt,
amikormeghajlítottamazelsõdrótotazelsõõslényvázához,és
körülvévemagamatösszecsipegetett jóemlékekkela saját éle-
tembõl ésmásemberekéletébõl; felépítettemegy szerkezetet,
amelybenmáigélek,ésamelynekkivetüléseit a kiállítás tartal-
mazza.Nemcserélnémel semmiért sem.Számomra idõtlenés
emlékekkel teli minden egyes lény – legyen rajz vagy szobor.

Hogymi leszkésõbb, csaksejteni tudom.Elképzelésekés
vágyak vannak, amelyekre építeni lehet, és érdemes. Legkö-
zelebbmajdmár többet tudhatunk.

Nagy Szilvia

A Magyar Építõmûvészek
Szövetsége székháza,
Kós Károly terem
(1088 Ötpacsirta utca 2.)
2003.október 14-24.
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A törzsi népek bölcsessége
2004. január 11-30.

Hugh Brody, Gregory Cajete és Rebecca Hossack

Akörnyezeti válságok idejénkülönösen fontosmegértenünka
természet világát és az ember kapcsolatát a földhöz. A kurzus
azt vizsgálja, hogy különbözõ törzsi társadalmak hogyan ké-
pesek szembenézni a globalizációval, hogyan képesek meg-
õrizni sajátkultúrájukat. (Földügyipolitikaimozgalmak,a törzsi
„etnotudomány” kialakulása, a mûvészeti hagyományok újra
felfedezése).

Becsületesség egy törékeny világban:
Globalizáció és jogengyenlõség

2004. február 8-27.
MartinKhor,AnnPettiforésWolfgangSachs

Mivelaglobalizációazéletszintevalamennyi területérekiterjed,
tudnunkkell,hogyanalakultki,ésmerretarta jövõben.Akurzust
vezetõ tanárokévekótaegybecsületesebbgazdasági rendszer
kialakításáértküzdenek.Akurzusfõtémája:avégesbioszférában
hogyan lehetséges kialakítani egy fenntartható gazdaságot,
amelybennemcsakapénzbefolyásoljaadöntéshozókhatároza-
tait,éshogyantudjákmegváltoztatnimagatartásukatavásárlók?

Gazdaság és fenntarthatóság
2004. március 7-12.

SimonZadek

Akurzus témája,hogyafenntarthatófejlõdésérdekébenmilyen
elõírásokat és intézkedéseket kell és lehet reálisan elvárni a
gazdasági szférától.

Agri-kultúra és agro-ökológia: A vidék új jövõje
2004. március 14 - április 2.

TewoldgeEgziabher, Jules Pretty ésMiguelAltieri

Napjainkban emberek milliói alultápláltak vagy éheznek, míg
másokbelebetegszeneka túl sokevésbe.Elérkezett az idõegy
újfajta,ökológiaielvekennyugvómezõgazdaságkialakításához,
amelyharmóniábanvanazemberrel, a társadalommalésakul-
túrával.A fenntarthatómezõgazdaságalapelveinek tárgyalása
a világ különbözõ vidékein élõ mezõgazdászok, farmerek
bölcsességén, tapasztalatánkeresztül.

Föld, szellem és cselekvés
2004. április 25 - május 14.

JohnSeed,RuthRosenhek,Starhawk,AlastairMalntoshés
VereneNicolas

Három kontinens környezetvédõi találkoznak és beszélnek
aktivista tevékenységük alapelveirõl. A buddhizmus, a mély-
ökológia, a rendszerelmélet és a sámánizmus által inspirált
munkájuk része, hogy a kurzus résztvevõivel a jobb világért
valóküzdelemspirituális alapjait lefektessék.

Ökológiai design
2004. május 16 - június 2.

JohnésNancy JackTodd,BillDunsterésAlanPowers

Akurzusazélõgépesszennyvíztisztításmûködésérõl, valamint
azöko-design történetérõl ésgyakorlatimegvalósításáról szól.
A harmadik héten az ökoház-tervezés kihívásait tárgyalják,
megmutatván, hogyan jár karöltve a szépség és a hatékony
energiaforrás.

Az élõ bolygó: Gaia elmélet
2004. június 13 - július 2.

StephanHarding, JamesLovelock,LynnMargulis,Ricardo
Guerrero és Tom Wakeford

A kurzus során a Gaia-elmélet és egy egészséges globális
ökológia fenntartásáról leszszó.

Élet és komplexitás
2004. július 4-17.

FritjofCapra,BrianGoodwinésStephanHarding

Azelmúlthúszévbena tudományúj iránytvett: akomplexitás-
elmélet lehetõvé tette az élõ rendszerek olyan modellezését,
amelynek révén az ökológiai világszemlélet is új jelentõséget
kapott.Akurzusaztvizsgálja,hogyakomplexitásésarendszer-
elmélet hogyan segítik az élet biológiai, kognitív és társadalmi
dimenzióinak integrálását.

Üzlet és fenntarthatóság:
A komplexitástól a felelõsségig

2004 július 18-23.
FritjofCapraésMarjoireKelly

A komplexitás-elmélet és az élõ rendszerek új nyelve az élet
alkalmazkodókészségét és kreativitását tükrözõ szervezetek
létrehozásáhozvezetnek.Akurzus témája:a jelenlegi rendszer-
tervezés milyen etikai és társadalmilag felelõsségteljes maga-
tartást tesz lehetõvé és mit hoz a jövõben?

Részvételidíjak,ösztöndíjak: Aháromheteskurzusokára1500£,
a kétheteseké 1000£, ami fedezi a tandíjat, a szállást, a teljes
ellátástésakirándulásokat.A teljesköltséget fedezõösztöndíjra
is lehetõségvan,az ilyen irányú igényeketazadottkurzuselõtt
legkevesebb két hónappal jelezni és kérvényezni kell.

Cím: SchumacherCollege
TheOldPostern
Dartington
Totnes
Devon TQ9 6EA
UnitedKingdom
Tel: 44-1803-865934
e-mail: admin@schumachercollege.org.uk
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