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HÍREK
SZALAI TIBOR képzõmûvészeti alkotásait, építészeti rajzait,
tevékenységének dokumentumait mutatja be emlékkiállítá-
sán a Budapest Galéria (március 13-április 22) és ezzel egy-
idõben a Dunaújvárosi Kortárs Mûvészeti Intézet (március
14-április 20).

AZ ÚJ MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET idei elsõ számát új
szerkesztõség, új koncepció szerint készítette. Kiemelt téma-
ként, a Páholy rovatban Makovecz Imre egri uszodája, Bán
Ferenc tokaji családi háza és Király József belsõépítész kiállí-
tása szerepel a lapban. Az új fõszerkesztõ, Szegõ György a
Csarnok sorozatban jó minõségû építészeti példákat, a Profil
rovatban egy-egy alkotót kíván bemutatni. A Passzázs a mû-
vészeti ágak közötti kapcsolat erõsítését szolgálja, a História
és az Ökotárs az épített és a természetes környezet védelmé-
vel foglalkozik, a Hídfõ a legfiatalabb építésznemzedéket
kívánja bevonni a munkatársak közé. Utóirat címmel jelenik
meg a lap melléklete, amelyet ezúttal a huszadik század épí-
tészetelméleti írásainak szenteltek. Kívánjuk, hogy az 1907
óta megjelenõ folyóirat az egész építésztársadalom lapjaként
megfelelõ támogatásban részesüljön és hosszú távon meg-
maradjon az új lapszám által kijelölt színvonalon.

AZ ÖKOTÁJ februárban megjelent, 25-26. száma a „szelíd
kommunikáció” témájával foglalkozik. Az Utak és kiutak
rovatban olvasható mások mellett Bartos Tibor Kinn va-
gyunk a vízbôl címû írása, amelyben beszámol országjárá-
sának tapasztalatairól.

A NÁDASDY AKADÉMIA június 16-án Építészet - Belsõ
Terek és a Természet címmel ismét építészeti szimpoziumot
rendez. Jeles hazai és külföldi építészek beszélgetnek lakó-
tereink és a természet kapcsolatának fontosságáról, szûkebb
lakóhelyünk, életterünk hatásáról életünkre, közérzetünkre.
Meghívásunkat elfogadta Douglas Cardinal, Finta József,
Makovecz Imre, megnyitót mond Marta Moszczenska, Kana-
da magyarországi nagykövete. Érdeklõdni lehet a Nádasdy
Alapítványnál: 319-74-63, E-mail:nadasdy@nadasdy.org

ÉLÕ ÉPÍTÉSZET 2000 címen február 26-án nyílt meg a
MÉSZ Kós Károly termében szlovákiai építészek organikus
indíttatású alkotásainak gyûjteményes kiállítása. A 39 építész
munkáit bemutató tárlat a Szlovákiai Építészek Szövetsége
és a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet együttmûködésével
jött létre. Ezzel párhuzamosan február 22-én Kassán, a Kelet-
Szlovákiai Galériában nyílt meg a Kós Károly Egyesülés építé-
szeti tevékenységét bemutató, folyamatosan bõvülõ kiállítás.
A kiállítás rendezõi felhívták az érdeklõdõket, hogy adjanak
javaslatot a kassai Szent Erzsébet székesegyház befejezetlen
tornyának befejezésére. A megnyitót követõen Kassán Ma-
kovecz Imre Torony címen tartott elõadást, a budapesti kiállí-
tást Szlovákia budapesti nagykövete és Istenes József építész,
a szlovák szövetség alelnöke nyitotta meg.

Stanislav Barényi, Milos Dzúr, Karin Havierová: német ka-
tonai temetô, Vazsec, 1997-1998. A Magas-Tátra elôterében
a Német Katonai Sírgondozó Alapítvány kezdeményezésére
létesített II. világháborús katonatemetô építészeti elemei a
liptói falusi katonatemetôk örökségét idézik fel. A temetô
1999-ben Dusan Jurkovic díjat kapott

Peter C. Abonyi: A harangok nem ismernek határt; harang-
láb, Terény, 1999. A harangot összehangolt együttmûködés-
sel az ökumenikus hajó utasai tudják megszólaltatni.

Peter Marcinko: vásártér épületei, Ólubló, 1992. Az ólublói
óváros peremén, domboldalon helyezkedik el a regionális
építészeti hagyományt felhasználó komplexum
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SZEGHALMY BÁLINT EMLÉKBIZOTTSÁG alakult Miskol-
con, hogy megszervezze Szeghalmy Bálintnak Németország-
ból Bereczky Kálmán kezdeményezésére hazahozott hamvai
fölé emelendõ síremlék állítását. Az újjáépített Deszkatemp-
lom tervezõjének, Miskolc és korábban Nagykanizsa egykori
városi fõmérnökének új sírja alkotása közelében, a Tetemvári
temetõben van. A képen a keszthelyi református templom
és parókia Szeghalmy tervezte épülete látható

KIÁLTS TELYES TOROKAL címen emlékkönyvet jelentetett
meg a Polar Alapítvány (1125 Bp.,Trencséni utca 42. tel/fax:
2142566) Végvári József szerkesztésében Pap Gábor
hatvanadik születésnapjára. A kötet „képírók, költõk, em-
lékezõk” valamint kutatók tisztelgõ írásait gyûjti egybe 540
oldalon, egy teljes Pap Gábor-bibliográfiával is megaján-
dékozva az olvasót. Pap Gábor a Semmelweis utca 1-3. alatti
Magyarok Házában elõadássorozatot tart  havonta egy alka-
lommal, szerdánként 18 órai kezdettel az alábbi címeken:
január 24. Boncold csak, nyelvész… Február 14. Az Skíthiából
kijöttekrõl, Március 14. Szent István, a vaskezû mumus,
Április 25. Készíthetnek-e órát azok, akik annyit sem tudnak
róla, hogy ketyeg? Május 16. Fehérvár – fehér folt, júius 13.
Három szent király – de melyik három? Szeptember 12.
Reformáció – de minek a re-formációja? Október 10. Király
Zsiga vagy Marastoni Jakab? November 7. Vátesz vagy
posztimpresszionista plein air festõ? December 5. Ne hazudj!

ÉPÍTÉSZETI MODELLKIÁLLÍTÁS volt decemberben a Mû-
egyetem aulájában, amely végigkísérte a magyar építészet-
történet egészét. A modelleket nagyrészt az Építészettörténeti
Tanszék hallgatói készítették. Az elpusztult emlékek között
látható volt többek között Ybl Miklós Margitszigeti fürdõje
és az Ezredéves Kiállítás magyar faluja (a fenti képen).

A LENGYEL ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE áprilisban kiállítást
rendez Varsó, Pozsony, Prága és Budapest legújabb építésze-
ti alkotásaiból. A magyar anyagot összeállító Gerle János 12
olyan felújítás fotóit küldte el, ahol az egykori értékek meg-
mentése, felújítása vagy rekonstrukciója a mai építészeti
megoldásokkal közösen teremtett új értéket, megôrizve a
város saját, eredeti arcát a jövõ nemzedékeknek.(MATÁV
székház, Ybl Bank, Centrál Kávéház, Körössy-villa, Inter-
Európa Bank székháza, az állatkerti elefántház, a városligeti
körhinta, Új Színház)

A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA késõbb meghatározandó
idõpontban konferenciát rendez Jaschik Álmos mûvészeté-
rõl és iskolájának jelentõségérõl. A képen Urai Erika grafikus-
mûvész, Jaschik Álmos egykori tanítványa Kós Károlyról
készült rajza (mesterére emlékezô sorai mellékletünkben
olvashatók).

A FORMA Rt szervezésében február 16-18-án találkozó és
épületlátogatás volt Keszthelyen és környékén a VÁNDOR-
ISKOLA mesterei, hallgatói és diplomásai számára.
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A KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNY elõvételt hirdet a Kós
Károly Mûhelye címû, 2001 júniusáig megjelenõ könyvre.
Szerkesztette Anthony Gall, kiadja a MUNDUS Egyetemi
Kiadó kb. 450 oldalon, 1200 színes és fekete-fehér képpel,
keménytábla borítóval, magyar és angol nyelven. Tervezett
fogyasztói ára 13.440.-Ft. A kötetet a Kiadó az általa 2001.
május 8-9-én rendezendõ Kós Károly életmûve a 3. évezred
elején címû nemzetközi konferenciára tervezi megjelentet-
ni. A könyv Kós Károly (1883-1977) építészeti munkásságá-
nak legteljesebb bemutatására vállalkozik. Anthony Gall
tanulmánya alapos áttekintést ad a huszadik századi magyar
építészet kiemelkedõ alakjának tevékenységérõl. Több,
mint 150 építészeti tervét, keletkezésük körülményeit, a
megépült épületek címét, történetét, késõbbi sorsát ismer-
teti gazdagon illusztrálva eredeti rajzokkal, korabeli és mai
felvételekkel. Az épületek bemutatásán túl a kötet váloga-
tást nyújt Kós Károly írásaiból és az építészetérõl szóló iro-
dalomból.

A könyv elõvételi ára 2001. április 20-áig történõ befize-
tés esetén 10.500.-Ft, mely összeg a postaköltséget nem
tartalmazza. Elõfizethetõ az ORSZÁGÉPÍTÕ 2001. évfo-
lyama is. Az éves elõfizetés díja 1.600.-Ft, mely a belföldi
postaköltséget tartalmazza. A külföldi elõfizetõknek a tény-
leges postaköltséget felszámítjuk. Április 20-át követõen
kedvezményes éves elõfizetést nem fogadunk el, egyes
számok ára melléklettel idén változatlanul 450.-Ft.

A Kós Károly mûhelye c. könyv elõvételi árát és az
ORSZÁGÉPÍTÕ elõfizetési díját április 20-ig a Kós Károly
Alapítvány 10402166-21629530-00000000 számú
bankszámlájára történõ átutalással, illetve készpénz-átutalá-
si megbízással (csekken) lehet befizetni. Az átutalásnál is
szükséges a befizetõ számlázási címének és az elõrendelés/
elõfizetés tárgyának feltüntetése! A befizetett összegekrõl
számlát küldünk, a könyvet és a lapszámokat megjelenésük
után postázzuk.

A könyvre szóló megrendelést a Kós Károly Alapítvány
1114 Budapest Villányi út 8. III. 2. címére, vagy a 209-1174-
es fax-számra kérjük. A megrendelés telefonon is történhet
a 209-1173, a 209-1174 és a 06-20-945-5247-es számokon
Tenkács Márta titkárnál.

Az ORSZÁGÉPÍTÕ megrendelését az Artbureau Kft.
1065 Budapest, Nagymezõ u. 4. I. 128. alatti címére, vagy
322-0677-es fax-számra kérjük. (Megrendelôlap mellékelve)

A GYERGYÓSZENTMIK-
LÓSI FALUMÚZEUM, az
elsõ székelyföldi néprajzi

múzeum létreho-
zásához 1000.- fo-
rint és 10 000.- lej
értékû téglajegyet
bocsátott ki a Kós
Károly Egyesülés
(1074. Bp. Barát
utca 11., bank-
s z á m l a s z á m :
1 0 4 0 2 1 6 6 -
2 1 6 2 9 5 3 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 )

és a Fundatia Renaissance (BCR Gheorgheni, Str. Fogarassy
Mihály Nr. 3., bankszámlaszám: 2511.1-1077.1)

A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS tavaszi konferenciáját 2001.
március 23-24-én tartja a ráckevei Savoyai kastélyban. A pro-
gram: 23-án este a vándoriskolások legújabb munkáinak
bemutatása. 24-én délelôtt 9 órakor Építész Fórum (az Egye-
sülés három építésze mutatja be egy-egy munkáját), majd
délután 15 órakor: Organikus és modern, nemzetköziség és
regionalizmus (elõadás és beszélgetés Frank Lloyd Wright
építészetérõl).

A MALMÖ-I (SVÉDORSZÁG) EURÓPA-FALUBAN épülô
magyar ház tervezését pályázaton Vincze László és Nagy
Tamás (AXIS) nyerte el.

FÁBIÁN LÁSZLÓ esszékötete Okafogyott jövô (a tartozott
juss elherdálása) címmel kiadás elôtt áll. A kötet 15 esszéje
közül választottuk a lapunk 20 oldalán található írást. A szer-
zô könyvérôl: „Megírására Luc Ferry Új rend: az ökológia
címû könyve inspirált. Belôle döbbentem rá, hogy a magyar
ökológiából leginkább a szellemi alapvetés hiányzik; ekép-
pen egy ilyen föllengzôs írásmû, mint Ferryé, inkább csak
károkat okozhat a gondolkodásban. Arra késztetett: gondol-
jam végig, miféle esélyünk lehet arra, hogy ne a múlt nélküli
bambaságból tántorogjunk a jövôtlen tétovaság felé, hanem
megpróbáljunk szisztematikusan eltöprengeni, hol és mit
tévesztettünk; melyek ennek a tévedésnek a dimenziói.”

IRODALMI, MÛVÉSZETI
ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT


