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HÍREK

DOLF BRAAT (1959-1998) Július 29
tragikus balesetben elhunyt az elô-
zô számunkban a gabonakörök rej-
télyérôl írott cikk szerzôje, Dolf
Braat. Tíz évvel ezelôtt töltött egy
évet az akkori Makonában, aminek
eredményeképpen megépült egy
szép nyaralója Tihanyrévben és ba-
rátságok és szakmai kapcsolatok ré-
vén örökre összekötötte a sorsát Ma-
gyarországgal.

ERIK ASMUSSEN (1913-1998)
Néhány héttel azután, hogy Järnában
85 évesen maga vezette az ottani kon-
ferencia résztvevôit az általa tervezett
együttes épületeinek megtekintésén
és egy héttel stockholmi életmûkiállí-
tásának megnyitója elôtt, augusztus
29-én elhunyt a szerves építészet ve-
zetô mestere, Erik Asmussen. Irodája
szoros kapcsolatban állt sok magyar
kollégájával, ô maga 1987-ben járt Bu-
dapesten, a Makona által szervezett
vándorkonferencián, amelynek kere-
tében a Magyar Építômûvészek Szö-
vetségében volt kiállítása.

JÁNOSSY GYÖRGY (1923-1998) A szakmai karrierjét a háborút
követôen kezdô építészgeneráció általánosan elismert nagy
mesterei közé tartozott, akit rendkívüli mûveltsége, biztos ítélô-
készsége, bravúros rajztudása, hatalmas gyakorlati tudása és elsô-
sorban minden körülmények között megôrzött szellemi szuve-
renitása miatt ismert el iránymutató tekintélynek több nemzedék-
nyi tanítványa.

CAMPUS ’98 Július 15 és 20 között harmadízben rendezték meg
a  vajdasági Kishegyesen az építészeti találkozót. Az elôadók
között volt Valkay Zoltán zentai építész, Hovány Lajos szabadkai
vízépítô mérnök, Tolnai Ottó költô, Ekler Dezsô, Hegedûs Zsolt.
Bemutatkoztak a vándorok és az Országépítô.

SZEGHALMY BÁLINT németországi sírkövének hazahozata-
láról értesültünk. A miskolci deszkatemplom felújítása mellett a
tervezô emlékének méltó megôrzését is vállalta Miskolc városa.

DEBRECENBEN augusztus végén szentelték fel a Kôszeghy
Attila által tervezett Szent Család templomot, amelyet részletesen
következô számunkban mutatunk be.

SIKLÓD TEMPLOMA ÉS NÉPE címmel jelent meg a Kairosz
kiadó gondozásában a Kós Károly által 1948-ban tervezett és a
falu közössége által 1990 és 1994 között felépített templomot és
a községet bemutató kötet. Az angol nyelven is olvasható tanul-
mányok között van Incze Zoltánnak, a templomépítô lelkésznek
a leírása az építés történetérôl; Anthony Gallnak a tanulmánya
Kós Károlyról; Stefanovits Péter és Elekes Károly mennyezetké-
peinek részletes ismertetése és Madar Ilona írása a község népi
kultúrájáról.

A DOMUS 1998 májusi száma a kelet-európai építészettel
foglalkozik. Részletesen bemutatja Ekler Dezsô mádi borászati
együttesét, a melléklet pedig Kós Károlyt mutatja be az olvasók-
nak rövid életrajzzal és legjelentôsebb munkáinak ismertetésével.
Ezt az anyagot Anthony Gall állította össze a folyóirat felkérésére.

BUKA LÁSZLÓ: ÉLÔ TÁJ címen foglalta össze 1994-97. évi kuta-
tási eredményeit, melyeket Hajdú-Bihar megyei terepbejárások
során gyûjtött a terület kunhalmaival foglalkozva. Könyve, mely-
nek megjelenését a Kós Károly Alapítvány is támogatta, elôrelát-
hatóan 1999 tavaszán jelenik meg, 1400 forintos áron. Elôvétel-
ben megrendelhetô az Alapítványnál 1200 forintért; november
30-ig az Alapítvány számlájára történô befizetéssel.

HELYREIGAZÍTÁSUL közöljük, hogy a Henry Ford díjat a Pa-
gony iroda egésze nyerte el, Illyés Zsuzsa mindannyiuk nevében
vette át a jutalmat.

BAGYINSZKY ZOLTÁN fotográfus magyar történelmi kastélyo-
kat bemutató kötete 1998 novemberében jelenik meg a Publi-
CITY 1492 kiadó gondozásában. A 7000 forintos kötet 10 % ked-
vezménnyel rendelhetô meg a kiadótól (1065 Budapest,
Nagymezô utca 4.).

A SZABAD GONDOLAT címû folyóirat idei harmadik számában
olvasható többek között Dieter Brüll cikke a Waldorf iskolák és
a hármas tagozódás kapcsolatáról; Kálmán István írása a szabad
nevelés jogi megalapozásáról; Gereben Ágnes tanulmánya a tör-
vényekrôl. (Megvásárolható és megrendelhetô az Ita Wegman
Alapítványnál 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 41. Tel: 3039179)

PILISCSABÁN rendkívül gyors ütemben folyik a Stephaneum,
elôadótermi épület
építése. Várhatóan rö-
vid idôn belül megkez-
dik a szintén Makovecz
Imre által tervezett
egyetemi templom épí-
tését és az új kollégium
építését is. Egerben az
elôbbi munkák kivitele-
zôje, a Bausystem kezdi
meg a fedett uszoda épí-
tését. Ôsszel adják át ren-
deltetésének a makói
színházat, mindkettô Ma-
kovecz Imre terve.
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ÉPÍTÉSZETI SZATÍRRAJZ PÁLYÁZAT
A MEGFAGYOTT MUZSIKUS CENTENÁRIUMÁRA

A Megfagyott Muzsikus címû építészhallgatói lap elsô ízben 1898 karácsonya elôtt jelent meg az építész bankett
alkalmából. Amit szerkesztôirôl, elôtörténetérôl, keletkezésérôl tudunk, a Bercsényi 28-30 kiadásában 1987-
ben megjelent antológiában olvasható. Gyakran jelentek meg építészeti paródiák, karikatúrák a lap hasábjain,
és az Országépítô szerkesztôsége az évforduló alkalmából a száz év során megjelent lapok készítôinek szelleme
elôtt kíván tisztelegni egy újabb építészeti tervpályázattal.
A pályázat tárgya a Városligetben felépítendô alkalmi, ünnepélyes wc-csoport tömeggyûlések résztvevôinek
kiszolgálására. Készülhet ideiglenes létesítményként vagy állandó üzemben tartásra, de feltétlenül betartandó
követelmény az ünnepélyes megjelenés és az igény, hogy az épület fejezze ki czélját, rendeltetését.
Az épület az ünnepélyes használat céljának megfelelôen kiegészíthetô egyéb funkciókkal is, ami a pályázó
döntésére van bízva. A tervet az alább felsorolt építészek valamelyikének stílusában kell elôadni:

Bán Ferenc, Csete György, Dévényi Sándor, Ekler Dezsô,
Finta József, Janáky István, Makovecz Imre,

Török Ferenc, Turányi Gábor, Z. Halmágyi Judit.

Beadandó munkarészek: a megértéshez szükséges mennyiségû, léptékû, tetszôleges feldolgozású alaprajz és
metszet, távlati képek, mûleírás, sokszorosításra alkalmas minôségû, A/4 vagy A/3 formátumú lapokon.
Beadási határidô: 1998. november 25. 18 óra, a Kós Károly Alapítvány címén: 1114 Budapest, Villányi út 8.
harmadik emelet, Sáros és Társa Építésziroda. A beérkezett pályaterveket az Országépítô idei negyedik számának
mellékleteként tesszük közzé és kellô számú résztvevô esetén kiállítjuk a MÉSZ Kós Károly termében.

SÁROS LÁSZLÓ és a SÁROS és Társa Építésziroda Bt. kiállítását
az Építészszövetség székházában augusztus 31-én Makovecz
Imre nyitotta meg:

Sajnos a bevezetõ egy kicsit hosszú lesz, annak ellenére, hogy
nem illik egy kiállítást hosszan megnyitni, de jelen esetben elfo-
gultságom miatt kénytelen vagyok hosszasabban beszélni.

Sáros Lászlót harmadéves korában ismertem meg, de elõbb
ismertem meg Tenkács Mártát. Sárospatakon, rámás csizmában
és csípõre szabott téli bundában, amikor is a Borostyán vendégfo-
gadónak a hatósági átadása volt és õ mint hatóság volt jelen,
miskolci illetõségû hatóság és Tenkács Márta volt az, akin ke-
resztül a harmadéves hosszúhajú fiatalembert megismertem, aki-
nek akkori szellemi utánozható mestere Lõrinczy, a a fotós, aki
a Kerouac féle amerikai hangulatot hordozta maga körül, a nagy-
méretû napszemüveg, a Szelíd motorosok világa volt ez, a Zab-
riskie Point hangulata, Antonioni. És az a terv, amit a harmadéves
Sáros magából kiizzadt, tulajdonképpen egy életre elkötelezte
õt egy bizonyos irányba, érthetetlen oknál fogva. És ez egy csil-
lagvizsgáló terve volt, amelyet azután diplomamunkaként ké-
szített el. Egy meghatározott hangvétel jelent ott meg, egy sajá-
tos köztes világ, amelyik elegánsan volt képes undorodni attól
a high-techtõl s attól az esztelen áruházvilágtól, amely akkor
még csak kezdeményeit mutatta Nyugat-Európában is.

Ma ez a hosszúhajú fiatalember itt áll mellettem, szembe-
szállva egy eleganciától mentes fogyasztói – fogyaszd és dobd
el – világgal, egy elegáns kiállításnak a szerzõjeként, pénzt, idõt
és szorgalmat nem sajnálva attól, hogy azt, amit nagyon gyenge
munkaellátottság mellett meg tudott csinálni, azt másoknak
bemutassa. Egy hasonlíthatóan szép épület udvarából nyíló kiál-
lítóteremben, aminek azonban a belsõépítêszete nem az igazi.

Elmúlt három évtized. Sokminden történt körülöttünk.
Sárosban azonban egy álló idõ egzisztál, a mai napig is vasutas,
váltókezelõi, hihetetlen minuciózus, gusztustalan erôszakos-
sággal ragaszkodik az utolsó részletrajz megrajzolásához is egy
olyan családi ház tervezése során, ahol talán a rezsire futja a
tervezési díjból. Nem átall az utolsó kilincsig megrajzolni mindent

és kifizetni mindenkit, aki ebben a munkában részt vett.
Anakronisztikus figura tehát, nem követhetô, mert ma  ócs-

ka, provinciális, mucsai nemzetköziséggel számítógépen raj-
zolnak semmit, ami azonnal eladható, mivel az indiánoknak az
üveggyöngy mindig kelendõ volt, és az a gondosság, és az az
erkölcsi fölény, amellyel õ a munkát fogadja és feldolgozza, zava-
ró, beletartozik tehát Bradburynek abba a néhány emberébe,
akik behúzódnak az erdõbe,amikor válságba kerül a világ, és
az egyik a Máté evangéliumát tudja kívülrõl, a másik a Lukácsot,
a harmadik Jánost.

Ezek közé a különös figurák közé tartozik Sáros László, és
vasutas ambícióit illetõen biztos vagyok benne, hogy így is megy
el majd, nem közülünk, mert addigra én már itt nem leszek,
hanem közületek. Ki fog tartani tehát egy  klasszikus európai
építészmagatartás mellett.

Ehhez kívánok neki rendíthetetlen kitartást, ugyanazt az
eszelõs szorgalmat és ugyanazt a soha meg nem fogalmazott
bizalmat, hogy házat tervezni jó, hogy másoknak szolgálni jó,
hogy jót cselekedni a többinek jó dolog, mindegy hogy írják-e
valahol, vagy nem.

Közbevetõleg megjegyzem: Sáros Lászlônak a kirakott épü-
letek ellenére semmiféle építészeti díja nincs. A magyar építész-
társadalom úgy gondolta, hogy ezt az egyedülálló, originális épí-
tészetet nem kell Ybl-díjjal jutalmazni. Lehet, hogy emellett kitart,
de ez a szégyen a Magyar Építész Szövetségen és Kamarán fog
rajtaragadni, hogyha ezen rövidesen nem változtat.

Lehet, hogy már késõ. Lehet, hogy már magasabb díjban
kellene részesíteni, a kérdés az, hogy akik ezt osztják, elérték-e
azt a színvonalat, hogy ezt meg tudják ítélni.

Kérem, vidám szívvel, legalább annyi elegáns magatartással
tessenek végignézni a kiállítást.

A kiállításhoz és az egész munkássághoz, mint öregebb,
szívbõl gratulálok.

A kiállításról P. Szabó Ernô írt a Magyar Nemzet szeptember 4-i
számában. Szegô György írása pedig a Balkon-ban jelent meg.


