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2003. november 6-án és 7-én Hugh Conway Morris kezdemé-
nyezésére Salamin Ferenccel együtt kétnapos gyakorlatot tartot-
tunk a sheffieldi School of Architecture építészhallgatói számára. 
Hugh az elmúlt évben több mint félévet töltött az Axisban és 
a Triskellben, mint ösztöndíjas építészhallgató. Velünk együtt 
nyolc vendégelõadót hívott meg az egyetem. Többek közt John 
Wilkes professzort az Emerson College-ból. A kétnapos gyakorlat 
célja az organikus építészet megismerése, illetve bemutatása volt, 
gyakorlatokon és elõadásokon keresztül.

Minden meghívott saját maga határozta meg a feladatot, ame-
lyet a csoportjába jelentkezõ hallgatóknak meg kellett oldanuk. A 
jelentkezés a feladat és a gyakorlatvezetõk nevének ismeretében 
történt.

A mi feladatunk kiírása az alábbi volt:
Tervezz olyan mobil teret, amely az emberi léthez minimálisan 
szükséges; fogalmazd meg, hogy mit jelent a létezéshez szük-
séges minimál tér
• elsõ délelõtt: tervkészítés
• elsõ délután: tervek megbeszélése, egy terv kiválasztása és 
annak közös továbbtervezése
másnap: a kiválasztott terv 1:1-es léptékû közös megépítése 

A rövid idõ ellenére (valójában a három alkalom háromszor két-
három órát jelentett) jól sikerült a gyakorlat. Elsõre mindenki csak a 
fizikai létre gondolt és a fizikailag szükséges térben gondolkoztak, azaz 
evés, alvás stb. szükségleteire. A lelki, illetve szellemi minimáltérben 
senki nem gondolkodott. A megbeszéléseken a segítségünkkel 
léptek tovább, és gondolták meg, hogy az ember több annál, 
mint amit vázlataikban gondoltak errõl. A délutáni foglalkozáson 
több jó megoldás is született. A végleges változatot másnap együtt 
építettük meg. Az összeállítás második nekifutásra sikerült. A kúp 
alakú tér felülete rostélyszerûen szétnyíló papírlamellákból állt. 
A teljesen zárt és a teljesen nyitott állapot között minden változat 
elképzelhetõ volt. A kúp alkotói 5/5 cm-es fastaflikból készültek. 
Az alkotók forgatása tette lehetõvé a rostélyok nyitását. Az elsõ 
nap estéjén eladást tartottunk a visegrádi táborokról és a magyar 
organikus építészetrõl.

Csernyus Lõrinc – Salamin Ferenc
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Fent, balra: walesi várrom; jobbra: a hallgatók építik a nyitható-zárható tér 
modelljét; Lent: John Wilkes víztisztító berendezése; a szemközti oldalon: 
kõbõl szárazon rakott, álboltozatos walesi disznóól
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PAP GÁBOR ELÕADÁSAI az egykori MOM mûvelõdési 
központban (XII. Csörsz utca 18. szerdánként 18 órakor):
Április 7. Nagyúr a világszínpadon – az ingyen kegyelem 

fényében (Katona József: Bánk bán)
Május 5. Napúton-napútfélen Árgyélustól Csongorig  

(Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde)
Június 2. Eredj, kérd Istentõl, utad megmutatom! (Arany 

János:Toldi)
Szeptember 15. Mondottam, emebr, küzdj és bízva bízzál! 

(Madách Imre: Az ember tragédiája)
Október 13. Szabadságharc égen-földön (Jókai Mór: A 

kõszívû ember fiai)
November 10. Az obsitos igazsága (Garay-Kodály: Háry 

János)
December 8. Szerelem nélkül nincs történelem (Ratkó 

József: Segítsd a királyt!)

AZ N&n GALÉRIA gyûjteményes kiállítást rendezett 
a Bercsényi 28-30 idõszakos folyóirat 1963-tól 1988-
ig megjelent számaiból és a szerkesztõk által készített 
különféle kiadványokból. Ez utóbbiak között néhány, 
ma már építészettörténeti kincsnek számító kötet is sz-
erepel (Kós Károly, Szovjet avantgard, Makovecz Imre, 
Lechner Ödön, Megfagyott Muzsikusok). Az N&n Galéria 
nagyon komoly munkával gyûjtötte össze valamennyi 
folyóiratszámot, amelyek anyagát részben számítógépre 
is vitte. A Galériában április 14-tõl Vincze László, május 
26-tól Zalotay Elemér, június 16-tól Zsitva Tibor tárlata 
látható. Tavasszal háromnapos Bercsényi 28-30 fesztiválra 
kerül sor, amely a kollégium zenei és egyéb mûvészeti 

eseményeit idézi fel. A folyamatosan bõvülõ információk 
a www.B28-30tavasz.hu honlapon találhatók.

AZ ERNST MÚZEUM építészeti beszélgetéssorozata Ek-
ler Dezsõ és Wesselényi-Garay Andor építész-teoretikus 
részvételével kezdõdött február 18-án. A további program 
(szerdánként 18 órakor):
március 31. Egy kiállítás képei. Makovecz Imrével beszélget 

a Rajzok címû kiállításáról Freund Tamás neurobiológus 
(A kiállítás az Ernst Múzeumban tekinthetõ meg március 
második felében.) 

április 14. Városi terek. Dévényi Sándor építésszel beszélget 
Gerle János 

május 19. Humán terek Bodonyi Csaba építész elõadása

TESTAMEN – LEONARDO EVANGÉLIUMA címmel jelent meg 
Zelnik József néprajzkutató, író és szerkesztõ és Kiss Tibor 
festõmûvész közös könyve az Ökotáj kiadásában. A kötet elsõ 
rétege két azonosulás párhuzama: a rajzoló anatómiai kutatásai 
révén, az író az élet mélyebb megértésére irányuló törekvése 
révén azonosul Leonardóval, így kerülnek egymással is szin-
kronba a könyv lapjain. A fiktív Leonardo-naplónak ez csak egy 
olvasata, hiszen az író-rajzoló szerzõ valójában egy személy, 
maga Leonardo. Álmainak mélyrétegeiben azonban kibom-
lik saját korának alapvetõ dilemmáin túl a mai kor számtalan 
alapkérdése, melyek a közegtõl, melyben a kérdés elhangzik, 
eleve túlemelkednek a napi aktualitás szintjén. A Testamen 
szívgyönyörködtetõ és szívmelengetõ vallomás a mi korunkról 
úgy, hogy mindennapi dilemmáinkat, küzdelmeinket történel-
mi térbe-távlatba-összefüggésrendbe emeli.


