
Hírek
A SZABADSÁG FELÉ...
(szlovákiai beszámoló)
A tavaly novemberi eseményekkel összefüggd változások egy kis

reményt ültetlek a szlovákiai építésiek szívébe is, Az építészet ügye__
ügy látszik —  még sincs egészen elveszve. Sokan nem hitték, de azért 
mégis érezték— hajnalodik! És talán egyszer eljön az a nap is, amikor 
az építészet dolgairól az építészek döntenek majd...

Talán így lehetne röviden jellemezni a múlt év karácsonya előtt 
megrcndezetiépíiészkongresszus hangulatát Az építész— éppúgy, mint 
a többi átlagember— nem merte szabad lényként elfogadni az új hely
zetet és még mindig a félelem volt a legnagyobb űr...

Azóta nagyot fordult a világkereke, sok minden változott, jó cs rossz 
értclembenegyaránt. A dől gaink ál lás ár ól szeretnek röv idén beszámolni.

Az újonnan megalakult Szlovák Építészek Társasága alapító kong
resszusán,ez év márciusában kitűzi iikafóteendóket, amelyek áz embert 
szolgáló építészet felévezctnénck.Szerintünkalegnagyobbbaj az, hogy 
az építész nem meghatározó eleme az építészetnek, hanem csak jog cs 
felelősség nélküli kiszolgálója. Ezért mindenképpen arra kell töreked
nünk, hogy az építész önálló személyiségként —  és nem mint egy terv
gyári alkatrész—  a kellő jogokkal felruházva és az ennek megfelelő 
felelősséggel alkothasson. Ezért kell, hogy mielőbb megalakuljon az 
Építész Kamara —  az építészeti színvonal biztosítéka és az építészek 
jogainak védelmezője. Ez a Társaság legfőbb feladata— ha a Kamara 
idén nem jön létre, akkor a Társaságnak sincs többé létjogosultsága! A 
legtöbb energiát ezért az új építésügyi törvények és előírások előkészí
tésének szenteljük (építésügyi törvény, kamara törvény, etikai kódex, 
tervezői díjszabás stb,).

Eközben —  az önkormányzati elvektől vezérelve —  egymás után 
alakulnak meg a helyi vagy az érdeklődés szerinti cpítész-csoportosu- 
lások, amelyek a Társaság szerves részei. (Például Kassán megalakult a 
KassaiÉpítészekTársasága,aKlubalakásújyászüIetésccitcsaSzeptísségi 
történelmi városok felúj ításának társasága, ezekben nemes ak a kassaiak 
vesznek részt) Úgy gondoljuk, hogy éppen a helyi szervezeteknek kell 
megteremteniük a jó építészet előfeltételeit— a közösségi élet szerves 
részét.

Úgy tűnhetne, hogy például Kassán nagyon egyszerűen mennek a 
dolgo^hiszenegyépíiészkoUégánkleuapoIgármester.Annyiban tényleg 
könnyebb, hogy 6 legalábbérti azt, hogy mi miről is beszélünk, dearégi 
struktúrát nem változtatja meg egy két vezető ember kicserélése. Úgy 
látszik, hogy még eltart egy ideig, amíg leromboljuk a totalitárius rend
szer állal az emberekben magukban felépített falakaL 

Ezekre agádásokranagyon jó példaa terv ezővállalaíok privatizálási 
folyamata is. Az állami tervezőirodák már ma is nagyon nehezen talál
nak munkát (nincs többé típusterv, csökkent az állami támogatás a la
kásépítésben), de a vezetőség megpróbálja a céget—  és főleg önmagát 
—  átmenteni azáltal, hogy részvénytársaságot hoz létre. De ez önma
gában nem jeleni semmit, mert ugyanúgy hiányzik ezekből az építész
egyének nyújtotta biztosíték, mint hiányzón a régi, szocialista szerve
zetekből.Tehát ez se az építészet, se az építészszámáranemjelentsemmi 
újaL Ezért eléggé érthetetlen, hogy bár már május 1-től megvan a jogi 
lehetősége a magánirodák létesítésének, ilyenek csak nagyon lassan 
jönnek létre és akkor is többnyire másodállásban.

A magyar olvasó számárasoraim talán nem túlbuzdítóak. A negyven 
évelmyomásaal alt azépítészsem lehelen szabad ember. Aszlováképítész
éppúgy egy kelet-közép-európai rabszolganép tagja volt, mintamagyar...
Az a tény, hogy felszabadultunk, még nem jelenti azt, hogy szabad 
emberkéntintézzük dolgainkat Egyelőre csak egy kulcslyukon keresz
tül figyeljük Európái— közeledik-e mifelénk? Ahelyett, hogyszabad és 
egy enrangúparnierkéntpróbálnánk miközeledni. Ezen az útonmégvan 
egy-két tennivalónk. Úgy gondolom éppen ez a mi közös dolgunk!

Kassa, 1990 augusztusában.
Pásztor Péter

KASSAI ÉPÍTÉSZEK BUDAPESTEN. Május 25-én kassai és 
besztercebányai tervezőirodákban dolgozó építészek kiállítása nyílt 
meg a Tölgy fa G aleriában. A bemutaiko zás egy szlo váki ai MAKON A- 
kiállítás viszonzásaként és a baráti jellegű szakmai kapcsolatok szo
rosabbá fűzése jegyében jött léire. A kiállításon munkáikat bemulatták: 
Ladislav Bobcák, Dusán Burák, Martin Drahovsky, Jozef Fábián, 
Ladislav Friedmann, Juraj Koban, Jaroslava Kubániová, Alexander 
Lámi, A1 bért Mikovíny, Mária Nad'ová, Pásztor Péter, Mikulás Rohr- 
böck, Iván Rozdobudko, Simkó Pál, Martin Somora, S. Zahatnansky. 
Makovecz Imre megnyitójában arról beszélt, hogy kívülről nézve a 
provinciális magyarok és a provinciális szlovákok találkozójának 
nincs szakmai súlya. Az új, meglehetősen gyötrelmei, mitikus korban 
azonban a jövőt meghatározó professzionális lelkiállapot ilyen provin
ciális találkozásokból születik meg.

PAGONY BT Táj- és Kertépítész Iroda néven július l -tői cégsze
rűen megalakullBuellaMónika, Herczeg Ágnes, Illyés Zsuzsa, Müller 
Krisztina, Páldy Eszter. Pán Marian, Szücs Gábor és Viczc Attila 
kertészmérnökök tervezőirodája. Címe: 1122 Budapest, Ráül György
u. 34. Tel.: 155-2243.

A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS új tagokkal gyarapodott, 1990 
júliustól a BIOKÖR Környezetvédelmi Kft (1116 Budapest, Építész u. 
44 .Tel.: 181-3520)., a PAGONY BT. és a KÖR Építészed Stúdió Kft. 
(1026Budapesl, Szilágyi Erzsébet fasor41 .Tel.: 115-0203,115-7374) 
csatlakozásáról döntött az igazgatótanács. Az Egyesülés július 1-jévcl 
létrehozta a Kós Károly Alapítványt.

PAKS, SIÓFOK, CSENGER ÉS SZERENCS volt a színhelye —  
többek között —  az elmúlt hónapokban az Egyesüléshez tartozó 
tervező irodák építészei által tervezett épületek átadásának. Pakson 
Makovecz Imre római katolikus, Siófokon evangélikus temploma 
CsengerenTuri Attila többlakásos lakóháza, Szerencsen Salamin Ferenc 
népháza készült el.

BALATONSZENTGYÖRGYÖNmegnyíltaDél-Balaion Tsz Gulya 
csárdája. Csete György vázlatterve alapján Sánta Gábor (PROFIL 
Mérnöki Iroda) készítette a kiviteli terveket Ökológiai tanácsadó: 
Koppány Imre, statikus: Dulánszky Jenő és Bcrendi Péter, belsőépí
tész; Blazsek Gyöngyvér, textiltervező: Cscte Ildikó, Sub Rosa terem 
nemezmunkái: Nagy Mária és Vidák István.

A SIÓFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM felavatásának alkal
mából jelent meg Fabiny Tamás: Hogy néki szent házat építs... c. 
könyve. Az építés történetét Józsa Márton, a templomcpítő lelkész 
naplójegyzeteiből követhetjük végig. Aligha született ehhez fogható 
építési napló, mely az építkezés mindennapi keserveiben annak szent
ségét fel tudja mutatni.

„— 1985. december 9., hétfő. Lelkészi munkaközösségi ülés Keszt
helyen . Az esperes nyugtalan a püspökkel való telefonbeszélgetés után. 
Nem látja a tervek anyagi megalapozóLlságát. Pedig egy ház terveit is 
komolyan cs bizalommal kell hordozni már akkor, amikor ezek a tervek 
csak „papíron" léteznek. Kértem az esperest, hogy .informálja derűs 
lélekkel a püspököt"!

— 1985. december 12., csütörtök. Fogadolldr.GáüIstván, a Városi 
Tanács elnöke. Az elnöknek elmondom, hogy Siófok Nagyközség 
1946 -bán adollmár telket templom céljára Erre a gyülekezet már követ 
is hordott. Sándy Gyula építész elkészítette a templom tervet is. Később 
a Nagyközség visszavette a telket, és oda épült a Motel Étterem. Ez a 
gyülekezetét érzékenyen érintette, és kérem, legyenek erre tekintettel 
a templom és a paplaktelek árának megállapításánál.

— 1988. augusztus 15^-16., kedd—szerda. Az eltépett vízvezeték
cső. A víz elárasztotta a kábel árkát és környékét. Ha elzártuk, a 
napközi nem kapott v izet Ez így megy péntek óta. Végre felfedeztük 
a sérült részt, és ma sikerült három embert keresni a víz elzárására, a 
földmunkák elvégzésére.
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— / 989. április21., péntek. Hálál adok Istennek azért, hogy éppen 
ma, amikor mindkét püspök megkapja körlevelünket, az Útmutató igéi 
Jób 38,4 és Lukács 12,24: az égi madarakat ellátó isteni szeretettől 
szólnak. A  tavasa fészkekben megjelennek a sárga csőrű. tehetetlen 
fíőkák. Az egyik fióka éppen a siófoki gyülekezet Az Űr tudja ezr cs 
törődik velünk!

Vannak presbitereink, akiknek annyiraszívügyük a templom, hogy 
újra meg újra elmondják: „bárcsak már látnám a tornyon a keresztet!" 
És van olyan presbiterünk, mint a mindkét lábára rokkant Tikkel Pál, 
aki a hét folyamán minden nap eljön, és végzi az általa egyáltalán 
végezheti munkát: szegteleníti a zsaluzási deszkákat.

— 1990, április 9., hétfő. A Somogyi Néplapban cikk jeleni meg a 
templomépíiéssel kapcsolatban. Ebben arról esik szó. hogy a tűzoltó
ságnál nagyon későn jelentették az épüld templomot, s amikor kiszáll
tak, az alábbi észrevételeket tették: 1 .Nincs betervezve v il lámhár íió; 2. 
Nincs külön kiépítve tűzoltó csap; 3. Kérdéses, hogy a faanyag tuzgátló 
szerrel való kezelése megtörtént e; 4. Keleti irányban, egészen közel a 
templomhoz épület van, ami tűzveszélyes. A cikk szerint egyik tűzoltó 
liszt,.hasznosnak vélné a templom lebontását’',

Az első három pont betartása a gyülekezetre tartozik, s in nem 
lesznek akadályok. A 4. pontot a Tanácsnak kell megoldani, a valóban 
közeli, használaton kívüli építmény kisajátításával és lebontásával. 
Látásom szerint a lap, azért, hogy mindenáron érdekes legyen, helyt 
adott egy olyan idétlen álláspontnak, hogy a már becserepezeu temp
lomot le kellene bontani! Luthertől tudjuk: ahol Istennek templomot 
építenek, oll az ördög is felépíti a maga kápolnáját. Ezt már régóta 
vámom is kellett volna”.

KÖSZÖNTJÜK az építészeti sajtó új termékeit, a szeptemberben 
megjelenő A/3címűhavilapot és 2— 3. összevont, 1990-es számával a 
periodika létét igazoló PAVILON-t, az ÜMF lapját.

A  SZOCIÁLIS ÉLET KÉRDÉSEI címmel a Kós Károly Egyesülés 
és a Mandátum Könyv Bt. közösen adta ki Rudolf Steiner: Die 
Kcmpunktc dér sozialen Frage című, 1919-ben megjelent művének 
magyar fordítását (1 legedüs Miklós munkája). Ez a könyv tekinthető az, 
első olyan magyar nyelven kiadott Steiner-műnek, melynek fordítása 
az eredeti szellemének megfelel. A húszas évek elején Steiner egy 
kérdésre azt válaszolta, hogy a magyar kultúr terük t számára saját 
munkásságából a Waldorf iskola-Tendszer meghonosítását és e köny
vének megjelentetését tartja elsődleges fontosságúnak.

RUDOLF STEINER: A SZAB ADSÁG FILOZÓFIÁJA című, 1893- 
ban megjelent könyvének magyar fordítását (Dalmai Zoltán munkája) 
32 Édesvíz Kiadó jelentette meg Géniusz Könyvek sorozatában.

,.Könyvünk fejtegetései az emberi lelki élet kél alapkérdése köré 
csoportosulnak. —  Az egyik kérdés: van-c lehetőség az ember mivol
tának olyan szemlélésére, hogy ez a szemlélet támaszunk legyen 
minden egyébben, amivel tapasztalásként vagy tudományos ism ém 
ként találkozunk, amiről azonban úgy érezzük, hogy önmagában nem 
áll meg. Mert kételkedés és kritikai ítélet a bizonytalanság területére 
utalja. —  A másik kérdés: szabadnak mondhatja-e magát az ember, 
mint akarati lény. vagy pedig ez a szabadság csak illúzió, amely azért 
keletkezik benne, mert nem látja a szükségszerűség szálait, amelyektől 
akarata éppen úgy függ, mini a természeti történések.”

CSAK TISZTA FORRÁSBÓL címmel jelent meg Pap Gábor 
könyve a Kós Károly Egyesülés és a Mandátum Könyv Bt. közös 
kiadásában.

„A művészetek egyetemes történetében kevés olyan mű akad, 
amellyel kapcsolatban a kortársak és az utókor legjobbjai annyira 
egybehangzóan nyilatkoztatták volna ki vélekedésüket, hogy létkérdése 
az. emberiségnek, vajon megérti-e üzenetét vagy sem. amennnyiben 
megérti, jól érú-e meg vagy sem, végül hogy megfogadja-e a mű 
útmutatását, s képes Icsz-e (hajlandó lesz-e) aszerint rendezni jövendő

életét..." —  Bartók Béla Cantata profana-jának elemzése kapcsán Pap 
Gábor 260 oldalas gazdagon illusztrált tanulmányaválasztkeres ezek
re a kérdésekre, s ennek eredményeképpen a könyv summázata szerint; 
„Tudjuk, de legalábbis nagy biztonsággal sejtjük immár, kicsoda
micsoda lehet az »öregapó«, s miért cppen kilenc a »szép szál fia*. 
Miért *nem nevelte őket semmi mesterségre*, az egy vadászaton 
kívül? Hová érkeztek a fiúk, amikor *szép hídra találtak-, s ott van-e 
hát a »csodaszarvasnyom« a »hídnál«? Mi mindent jelenthet a szarvas
sá válás rejtélyes mozzanata, és miért nem követhetjük őket innen 
tovább? Ehelyett miért kell újra kezdenünk az utat a fiai keresésére 
induló atyával? Mit jelent az. hogy az atya végül »el is jutott hús 
forráshoz, hűs forrásnál szarvasokhoz*? Hát az, hogy »fcltérdre eresz
kedett,... egyre rá is célzott*? Milyen erő fordítja egymással szembe az 
atyát és fiait, s ha már szembefordultak, miért marad el a valódi 
összecsapás? Hová csábítja az atya szarvassá vált fiait, amikor »haza« 
hívja őket, »jo anyjukhoz«? A  »fáklyák«, az »asztal«r a »scrlcg tele 
bonal« milyen környezetet, miféle cselekménymozzanatokat írnak le 
valójában?... S ha ennyit tudunk, akkor azt már magunktól is  kitalál
hatjuk, miért makacsolja meg magát a többiek nevében is a legkedve
sebb fiú: »De mi nem megyünk!* Mert már tudjuk, hogy az ő  útjuk 
elkerülhctclcnül a whűvös forráshoz« vezet. És akkor azt is sejtjük már, 
miért indul innét, a cselekmény végétől a Bartók-féle kolinda-feldol- 
gozás szövege váratlanul visszafelé, hogy felgyorsult tempóban még 
egyszer végighullámozlasson bennünket a szarvassá váll fiúk történe
tén, egészen a forrásig, amely végülis itt cs így válik »hűvösből« —  
^tisztává*."

A BERCSÉNYI 28— 30 építészhallgatók lapja négy év kollégiumi 
eseménycitösszefoglaló kötete három és féléves késéssel, deközel40G 
oldalán időszerű dokumentumokkal végre megjeleni

A tartalomból: Kiállítások a Bercsényi klubban.
Ertsey Attila: Joseph Beuys.
Molnár V. József: Vázlat a természetes modellezésről.
Pap Gábor: Igaz történet.
Hegedűs Géza: Kós Károly és Erdély szellemi élete.
Sánta Gábor: KHMER.
A Bercsényi 28— 30 kiadványai közül a kollégiumban (1117 

Budapest, Bercsényi utca 28— 30.) megvásárolhatók vagy megrendel
het ók az alábbiak:

León Bauisia Alberti: Tíz könyv az építészetről.
Atelier SÍ AL (Egy csehszlovák építésziroda munkái).
Makovccz Imre.
Kós Károly (1883— 1977).
Bercsényi 28—-30.1980— 1982.
Ledmer Ödön (1845— 1914) OMF kiadása.
Aldo Rossi: Tervek, rajzok, írások. A város építészete.
Megfagyott Muzsikusok. Antológia, 1898— 1974.

AZ ORSZÁG ÉPÍTÓ egyes számai megvásárolhatók 

a TÉKA könyvesboltjaiban
Budapesten Illyés Gyula Könyvesbolt (Népköztársaság útja 16.) 

Múzsák Könyvesbolt (Ráday u. 3.) 25. sz. Könyvesbolt (Váci út 19.) 
TÉKA Könyváruház (Honvéd u. 5.) Győrben M agvető Könyvesbolt 
(Arany J.u. 20.) Pécseit Kodolányi János Könyvesbolt (Rákóczi u. 39/ 
a.) Sopronban Széchenyi István Könyvesbolt (Mátyás Király u,34/a.) 
Szegeden Bálint Sándor Könyvesbolt (Jókai u. 11.) Tatán 101. sz. 
Könyvesbolt (Kossuth tér 18.) Tatabányán 20. sx. Könyvesbolt (Gál 
István ltp. 714.) Vácott 111. sz. Könyvesbolt (Mártírok útja 21.). 
valamint a KÓS KÁROLY Egyesülés tagszervezeteinél.

Az Orszigcpítő terjesztését az Egerszeg Kiadói KFT. végzi, mely 
újabb bizományosok jelentkezését várja. Ugyancsak ÍR fizethetők elő 
1990, és 1991. évi számaink is. A cím: 8900 Zalaegerszeg, Landor- 
h cgyiú t21 .T .:92— 16-129.14-120.
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