SÁROS LÁSZLÓ TER VEI SZERINT készült e! V á
cott a piac új épületegyüttese. A z itt bem utatott fotókat ifj.
Lőrincz Ferenc és Sáros László készítették.

A KÓS KÁROLY EG YESÜ LÉS őszi konferenciájá
nak tém ája Kampis M iklós születésnapi köszöntése és a
szokásos építész-szalon m ellett a m édia jelenlegi helyzete
lesz. M eghívott előadók: Sára Sándor, a Duna TV elnöke és
K ristóf Attila, a M agyar N em zet fomunkatársa.
A Kós Károly A lapítvány K uratórium a a szeptem ber
11-i M agyar N em zetben a napilap sorsáért aggódó nyílt le
velet tett közzé.
ORSZÁGÉPÍTŐ - C SENG ER 1987-1995 címmel
O lasz Ferenc készített dokum entum film et a Duna TV meg
bízásából a Csengerben folyó városfejlesztési munkákról. A
film et szeptem ber 15-én láthatták a nézők.
A POZSONYI M Ű SZA K I F Ő ISK O L A M édium Ga
lériájában szeptem ber 7-én nyílt m eg az a K ós K ároly-kiállítás, amely Anthony G all gyűjtőm unkájának mindegyre
gazdagodó eredm ényét m utatja be. A kiállítás anyaga Er
délyből érkezett Pozsonyba a sepsiszentgyörgyi, székelyud
varhelyi és Csíkszeredái bem utatók után, A pozsonyi kiállí
tás társrendezője az ottani M agyar K ulturális Központ.
A megnyitón m egjelent vendégeket, köztük Csehor
szág, Lengyelország és Rom ánia követségeinek képviselőit,
a Magyar Polgári Párt elnökét a főiskola rektora, dr. Stefan
Slachta köszöntötte, A rendezők kérésére a m egnyitót a Kós
Károly Egyesülést képviselő G erle János m ondta el. Beszé
dében a pozsonyi Kós-kiállítás, és az ősszel várható buda
pesti Jurkovic-kiállítás kapcsán a két építész életútjának és
munkásságának párhuzam aira és különbségeire hívta fel a
figyelmet. Míg az azonos érdeklődésű, ihletettségű és társa
dalmi elhivatottságú két m űvész pályáját döntően befolyá
solta körülm ényeik ellentétes alakulása; - Jurkovic a m a
gyar királyságtól függetlenné vált Szlovákiában válhatott
kultúraszervező tekintéllyé; Kós ezt a szerepet az állam al
kotó szerepét elvesztett erdélyi m agyar kisebbség körében
küzdötte ki magának - építészeten belüli eredm ényeik, egy
más m ellé állítása a közép-európai népszellem ekben meglé
vő hasonlóságokra m utat rá. A saját, nem zeti form avilág k i
alakítására tett kísérletek lényegében azonos nem zetközi
körülmények között, azonos befolyások hatására* azonos fo
lyam atokként játszódtak le. Jurkovic ugyanúgy fedezte fel a
népm űvészet korszerű alkalm azásának lehetőségét, ugyan
úgy járt gyűjtő- és felm érőutakon, vázlataiból ugyanúgy je 
lentetett meg néprajzi-építészeti köteteket, saját m űterem há
zán ugyanúgy kísérletezett eszm éinek gyakorlatba való átül
tetésén, mint Kós. Az eredm ény pedig ugyanúgy egy nem 
zetközi áram latba; a pleb eju s historizmusának is nevezhető
nem zeti-rom antikus vonulatba tartozik.
A mai helyzet tekintetében alapvető különbség, hogy a
Szlovákiában nagy m egbecsülésnek örvendő Dusán Jurkovicról igényes monográfiák készültek. Tavaly hatalm as, az
életm űvet bem utató kiállítást rendeztek tiszteletére, ugyan
akkor szellemi inspiráló hatása, példaként való jelen léte az
építészek körében alig érzékelhető. Ennek fordítottja érvé
nyes M agyarországon, ahol a Kós Károly Egyesülés jelen lé
te és határokon túlra m utató kisugárzása egyedülálló je len 
ség. Ugyanakkor csak rem élhetjük, hogy a jövőben sorra
születnek m ajd Kós Károly és a m agyar építészet m ás nagy
jain ak munkásságáról m éltó kiállítások és hiánypótló publi
kációk.
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