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József Attila: Születésnapomra

Harminckét éves lettem én -
meglepetés e költemény
csecse
becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,
a hont
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” -
gagyog
s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj -

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!

1937. április 11.

Cseh Tamás - 
Bereményi Géza: 
József Attila

A sínen egy vonat jön,
én állok ablakaiban,
és én fekszem az útjába,
egy ember, ki többfele van,
ki mindenhol tanítható már
óvodától egyetemig.

Megleltem, íme hazámat
s nevemet hibátlanul.
Hogy hány hét is a világ,
a jó pap holtig tanul,
és mindenhol tanítható már
óvodától egyetemig.

Ahhoz elég sokat próbáltam,
hogy szakaszolható legyek,
résztvettem mozgalomban,
kiváltam, elvegyültem s egyebek.
Egy mindenhol taníthatónak
kiosztva most már mindene,
és nem tudja megkérdezni,
hogy önnönmaga lehet-e.
Mert minden vonatnak mindegyik,
mindegyik ablakában ő,
csak ő áll, s hogy mindennek háttal,
azt nem tudja a tanított integető.

Kívülről...
Kívülről tudják már,
kívülről tudják már,
kívülről tudják már,
kívülről tudják már,
az összes versem...

Cseh Tamás - Másik János - 
Bereményi Géza:
Levél nővéremnek: Az ötödik levélrészlet

Kedves Irén!

Közlöm veled, hogy feleségem,
Éva nagyon jól van,
él és virul,
csak néha kissé
elkedvetlenítem
Ám este jár marxizmus-leninizmus
esti egyetemre,
esztétikát,
esztétikát tanul szabadidőben.
Tanulni kell,
mert így maradhat ember csak az ember,
s Éva tanul,
megérdemli hát,
hogy őróla is írjak.



universidad europea de madrid - 5 év - 10 osztályzat - 1. év számítógép
koncepció 200 ig - medialab makettműhely - 10 pontos osztályzás



Masterstudiengang Architektur und KunstAkademie der Bildenden Künste München
2 év - 2x 3 hónap

















PROBLÉMÁK

KIÁLLÍTÁS - MAGAMUTATÁSÁNAK HIÁNYA-KÖZÖS CÉL!

MAKETT-RAJZ-SZÖVEG EGYSÉGE

ÉPÍÉTSZ-ÉPÍTÉSZ SPECIALIZÁCIÓ

ÉRTÉKELÉS - MI ALAPJÁN? - MINŐSÉGDEFINICÍÓ

ÉLETHELYZETEK MODELLEZÉSE-VALÓS PROJEKTEK


