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KOSSUTH-DÍJJAL tüntették ki KAMPIS MIKLÓST, a Kós
Károly Egyesülés igazgatóját példamutató várostervezõi
munkásságáért, a Kaposvár belvárosának emberi léptékû
újjáalakítása érdekében kifejtett tevékenységéért. Joggal
tehetjük hozzá az indokláshoz több évtizedes szervezõ és
oktató munkáját, amelyet a hetvenes évek elejétõl fejtett ki
a dél-dunántúli régióban, valamint a Magyar Építész Kamara
megalakításában és tevékenységének formálásában kifejtett
erõfeszítéseit.

A MAGYAR ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE  tisztújító
közgyûlése WEILER ÁRPÁD pécsi építészt választotta a
Szövetség új elnökévé. Nehéz és felõsségteljes feladatának
ellátásához sok erõt kívánunk.

A SZÉP HÁZAK folyóirat legutóbbi száma a Kvadrum
építésziroda családi házait mutatta be olvasóközönségének.
A szám bevezetõje ízelítõt adott középületeikbõl is.

A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS legutóbbi igazgatótanácsi
ülésén jelentette be kilépési szándékát Lomnici és Társa kivite-
lezõ vállalata és a kecskeméti Farkas és Guha építésziroda.

A KÓS KÁROLY ÉLETMÛVÉVEL foglalkozó konferencián
elhangzott elõadásokat önálló kiadványban szándékozik
megjelentetni a szervezõ, a MUNDUS kiadó. Anthony Gall
kötetének megjelenése tovább késik és legutóbbi értesülé-
sünk szerint nyárra várható.

JÁNOSSY GYÖRGY életmûvét foglalja össze a 6 Bt kiadó
igényes építészeti kiadványait újabb hiánypótló mûvel és
egyúttal könyvészeti remekkel gyarapító kötet. Önéletrajzi
vallomások, visszaemlékezések és néhány épületet bemuta-
tó tanulmány keretei között állít méltó emléket a közelmúlt-
ban elhunyt építésznek, aki gondolkodóként, pedagógusként,
tervezõként egyaránt nagy hatással volt az õt követõ nemze-
dékekre. A kötet ismét felhívja arra is a figyelmet, hogy milyen
bepótolhatatlannak látszó mulasztásai vannak a magyar építé-
szeti irodalomnak, hiszen ez a Ferkai András szerkesztette
könyv a fájó hiányoknak csak egyetlen darabját kezdi el felszá-
molni.

AZ EDITIO PLURILINGUA kiadó jelentette meg Beke Pál
Méltóságkeresõ címû könyvét. A kötet mai tanulmányai és a
szerzõ 1975 õta megjelent írásaiból válogatott szöveggyûj-
temény a fõszereplõ szemével mutatja be a  – mai szóval –
közösségfejlesztés három évtizedes történetét, a mai magyar
társadalom alakulásában döntõ szerepet játszó, ám mindig a
háttérben zajló folyamatait. Titkos történelemkönyv, amely-
nek bemutatott eseményei talán – és remélhetõen – hosszabb
távon, nagyobb súllyal játszanak szerepet a jövõ alakulásá-
ban, mint a jól ismert, látványos politikatörténet. A kötet egyes
részei korábban az Országépítô-ben jelentek meg.

HÍREK

SIKLÓSI JÓZSEF tervezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
most elkészült mûszaki épületét, amely mûhelyeket, raktérakat,
irodákat és útkarbantartó gépkocsik garázsát foglalja magába.
Munkatársak: Kuli László és Kovács Ágnes vándorépítészek.

ÍRORSZÁGI OLVASÓNK, Nicola Gordon-Bowe küldött két,
Provence-ban készített fényképet a 2000/4 számunkban be-
mutatott olaszországi trullo-kkal rokon építényekrôl.
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ALKOTÓTÁBOR a lázárfalvi Büdös-fürdô újjáépítésére, 2001.
augusztus 4-12. Lázárfalva a Csomád-Bálványos Régió egyik
települése, ahol már õsidõk óta használják a földbôl feltörõ
gyógyhatású forrásokat. A Büdös-fürdõ, amelyet középkori
oklevelek is megemlítenek, helyi jelentõségû fürdõvé épült ki
a 20. század elsõ felében. Vizét és a feltörõ gázokra épített
mofettákat az itt és a környéken lakókon kívül máshonnan érke-
zõk is felkeresték ízületi, reumatikus és egyéb mozgásszervi
bántalmakkal. Mára a fürdõ tönkrement. Az egyik legnagyobb
gondot a nagymértékû talajerózió jelenti. Az alkotótábor célja a
fürdô felújítása és a környezetében szükséges tájvédelmi
feladatok elvégzése. Érdeklôdni lehet a PAGONY Táj- és
Kertépítészeti Kft.-nél – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 2. –
Tel/fax: 2062-878 – email: pagony@matavnet.hu

PEST ÉPÍTÉSZETE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
címmel jelent meg Ferkai András munkatársaival (Branczik
Márta, Hajdú Virág, Molnos Attila, Oláh Éva) közösen készített
kötete, a hasonló budai dokumentumkötet (1995) folytatása.
Kiadóként a könyvet az építészek és mûvészettörténészek
által ez alkalomból létrehozott Modern Építészetért KHT jegyzi,
amelynek célja a huszadik századi építészet kutatása, védelme
és megismertetése. A hatszáz épületet és együttest részletes
leírással, tervekkel, fényképekkel bemutató könyv mostantól
nélkülözhetetlen segédeszköze az építészettel való foglalko-
zásnak, akár laikus tájékozódásról, akár városvédelmi kérdések-
rõl, akár tervezésrõl legyen szó, hiszen a Budapest városképét
döntõen meghatározó épületállományról van szó. A két kötet
együtt nemzetközi mércével mérve is egyedülálló vállalkozás,
egy korszak közel teljesnek mondható építészeti katasztere,
szakmailag korrekt válogatásban és elemzésekkel. Az új kötet
bevezetõ tanulmányai (angol nyelven is olvashatók) történeti,
funkcionális, városfejlõdési összefoglalást adnak és Ferkai András
kísérletet tesz az eddigi, rutinszerû stílusmeghatározások helyébe
egy új, az egész korszakot egységes szemlélettel értékelõ kon-
cepciót állítani. Ennek lényege, nagyon röviden összefoglalva,
hogy az egyes épületek helye stilisztikailag (1) a konzervativiz-
mus, hagyományõrzés (historizálás); (2) a modernizmus, újító
szándék (nemzetközi jellegû funkcionalizmus) és (3) a nem-
zeti gondolat (nemzeti stílusirányzatok, népi mozgalom) által
meghatározott háromszögben jelölhetõ ki. E gondolat értel-
mében a három irányzat vizsgált objektumra gyakorolt von-
zásának ereje adja meg a helyzetét a háromszögön belül. Dávid
Ferenc a könyv bemutatóján tartott értékelésében kiemelte a
koncepció újszerûségét és azt a tájékozódási lehetõséget, ame-
lyet ez a megközelítésmód a nagyon összetett korszakban való
eligazodás számára jelent. Ilyen alapon állított fel a szerzõ új
stíluskategóriákat az egyes erõközpontokhoz való viszony
jegyében, hogy minél árnyaltabb, mégis összefüggõ képet
adjon a korszakról. Az elegáns, áttekinthetõ szerkezet és tördelés
a tartalommal jó összhangban van. A kötet nagyon idõszerû
abból a szempontból is, hogy a jelenleg uralkodóvá vált neo-
modernista stílust követõk számára alapos tájékoztatást tud adni
az elõképül szolgáló irányzat esztétikai értékein túl jellemzõ
összetevõirõl.

PAVILONÉPÍTÉSZET címmel A Magyar Építészeti Múzeum
rendezésében májusban nyílt meg a Múzeum gyûjteményé-
nek anyagából válogatott kiállítás az Országos Mûemlékvé-
delmi Hivatal aulájában. A Múzeum PavilonAlapítványa adta
ki katalógusként a Pavilonépítészet a XIX-XX. században
címû kiadványt, ami egyúttal a Pavilon idõszakos folyóirat
különszáma. A rendkívül gazdag, sokszínû anyagot bemutató
kötet, amelyet Fehérvári Zoltán, Hajdú Virág és Prakfalvi
Endre szerkesztett, elsõsorban a kiállítási pavilonok történe-
tébõl mutat be fejezeteket egy 1815-ös dohányárusító pavi-
lon tervétõl a Budapesti Ipari Vásáron felállított1960-as AU-
RAS pavilonig. Budapest, Pécs, Brüsszel, Velence, Torino kiál-
lításai szerepelnek a tanulmányok között, amelyek sorát az
elsõ világháborús hadikiállítás (Lemberg és Budapest) részle-
tes bemutatása és a Budapestre tervezett Expo pavilonjaira
kiírt tervpályázatok ismertetése egészít ki. A katalógus szá-
mos forrásértékû anyagot publikál a különleges tematikai
összeállítás keretében. Néhány, a kiállítási anyagot kiegészítõ
pavilont mutatunk be Gerle János képeslapgyûjteményébõl.

Alibunár járás pavilonja az 1903-as pancsovai kiállításon
Borászati pavilon (Pilch Andor terve) az 1907-es pécsi kiállításon

Dohánypavilon az 1948-as Budapesti Nemzetközi Vásáron


