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Az építészek legrangosabb elismerésének 
1953-as alapítása óta idén első ízben Ybl 
Miklós egyik legjelentősebb épületében, az 
Operaházban rendezett gálaesten tüntet-
te ki Pintér Sándor belügyminiszter Ybl-
díjjal Gerencsér Judit, Jánosi János, Kováts 
András Miklós, Pottyondy Péter, Potzner Fe-
renc, Szalay Tihamér, Szegő György, Szuromi 
Imre és Szűcs Endre építészeket. Miniszteri 
elismerésben részesült Szmodits Júlia, a 
centenáriumi ünnepi év létrejöttét kezde-
ményező és szervező Ybl Egyesület elnöke. 
Az Ybl-díj elsősorban kiemelkedő színvo-
nalú építészeti alkotótevékenységért ado-
mányozható. Emellett azon ban, tekintettel 
az építészeti alkotótevékenység komple-
xitására, az építészet fejlődésére jelentős 
hatású munkásság esetén a díj olyan sze-
mélynek is ado mányozható, aki elsősorban 
elméleti – oktatói, kutatói, publikációs – te-
vékenységet folytat. A díjak odaítélésénél 
kiemelt figyelmet kapnak azon egyénisé-
gek, akik alkotótevékenységük mellett, 
vagy fő hivatásként a köz javára tevékeny-
kednek, településük értékeit védik, szakmai 
műhelyek munkáját segítik, jó és követen-
dő példát mutatva a szakma keretein belül 
és kívül egyaránt. Aktuális számunkban az 
idei év egyik kitüntetettjével, Gerencsér 
Judit építésszel beszélgettünk. Valamennyi 
díjazottnak gratulálunk!

EUROPA NOSTRA-DÍJ, 2014

Az idén két kategóriában magyar pályázók 
is kiérdemelték a kulturális örökség megőr-
zéséért járó legrangosabb európai uniós 
kitüntetést. Az Europa Nostra Alapítvány 
felhívására 30 országból 160 projektet ne-
veztek be. A zsűri négy kategóriában össze-
sen 27 pályamunkát díjazott. A kutatás ka-
tegóriában a Budapesti Corvi nus Egyetem 
Tájépítészeti Karán oktató Fekete Albert 
docens vezetésével megvalósult erdélyi 
kastélykertek megismerésére és dokumen-
tálására irányuló munkát tün tették ki Europa 
Nostra-díjjal. Hat projektet ismertek el a 
tízezer eurós pénzjutalommal is járó fődíj-
jal az Oktatás, képzés és tudatosságnövelés 
kategóriában. A rozsdazónától egy új Mis-

kolcig című szemléletformáló projekt meg-
valósításáért az Északkeleti Átjáró Egyesület 
vehette át a fődíjat május 5-én Bécsben. 

Az erdélyi kastélykertek inventarizációja

Az erdélyi kastélykertek felmérése régi adós-
sága kerttörténet-kutatásunknak. A hatá-
rainkon kívül rekedt nemesi rezidenciák 
kert jeinek vizsgálata nélkül az anyaország 
kerttörténete hiányos, összefüggései cson-
kák, s enélkül egyes stíluskorszakok hazai 
megjelenése sem értelmezhető. A Buda-
pesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán 
született meg az erdélyi történeti kertarchí-
vum létrehozásának gondolata. A munkát 
az egyetem Kert- és Szabadtér-tervezési, 
illet ve Kertművészeti Tanszéke az Állami 
Mű emlék-helyreállítási és Restaurálási Köz-
ponttal közösen kezdte el, Fekete Albert 
vezetésével. Több mint 60 egyetemi hallga-
tó és oktató közreműködésével 93 erdélyi 
kastélykert történeti vizs gálata és helyszíni 
felmérése valósult meg, jelentős eredmé-
nyekkel gazdagítva az európai kert történeti 
ismereteket. A kutatás értéke a fel lelt forrá-
sok összegyűjtése és elemzése, va lamint a 
számos helyszín állapotának dokumentá-
lása. A munka egy közel 400 éves periódust 
átfogó időszak kert- és tájtörténeti áttekin-
tése. A kutatás rámutat, hogy az er délyi 
kastélykert-együttesek komplex, mű vé sze-
ti-társadalmi-gazda sági rendszerként mű-
ködő egységek. Kialakulásuk, fenntartá suk, 
és a hajdani működésüket segítő sok rétű 
mezőgazdasági tevékenysé gek jelentős 
tájformáló tényezők. Alkotóik és használóik 
szellemi öröksége alapján is a 18–19. száza-
di erdélyi tájalakítás fontos eszközei és 
elemei, s mindmáig a hagyomá nyos erdé-
lyi tájkép erőteljes formálói. Felmérésük, 
ka taszterezésük felbecsülhetetlen örökség-
védelmi érték, s a jövőbeni hely reállítást 
tekintve elengedhetetlen.

A rozsdazónától egy új Miskolcig

Miskolc Észak-Magyarország egyik legje-
lentősebb városa, amely büszke középko-
rig visszanyúló történelmi múltjára. A vá-
roslakók számára a 30-as és a 80-as évek 
közötti időszakban a nehézipar számotte-
vő jólétet biztosított. Ezt követően azonban 
a megyeszékhely rohamos hanyatlásnak 

indult. Az Északkeleti Átjáró Egyesület 
projektje Miskolc kulturális és ipari öröksé-
gének megőrzésére irányul, valamint fel 
kívánja hívni a figyelmet ezekre az értékek-
re. A zsűrit a projekt jelentős közösségi 
értéke győzte meg. A csapatból áradó erő, 
energia és vállalkozó szellem jótékonyan 
ellensúlyozza az utóbbi időben végbe-
ment gazdasági és társadalmi átalakulás – 
az elnéptelenedés, a recesszió és a vitalitás 
megcsappanása – miatt érvényesülő rom-
boló hatásokat. A projekt keretében átfogó 
kulturális örökségvédelmi program kezdő-
dött, amely Miskolc kulturális és ipari múlt-
jának megóvására és megismerésére, a 
szellemi, kulturális örökség tudatosítására, 
másrészt az épített örökség bemutatására 
és revitalizációjára épül. Több történeti ku-
tatás zajlik még ma is: az interjúk készítése 
fotók, relikviák gyűjtésével, kisfilmek készí-
tésével, valamint tervrajzok archiválásával, 
fotózásával egészült ki. A program célja: 
megújult szemlélettel fejleszteni és helyre-
állítani a városi identitást, megelőzni a fia-
talok elvándorlását, erősíteni helyi kötődé-
süket. A közösségi tudatban a város kép-
zete és története így átértékelődik, s újfajta 
önbecsülésként integrálódhat a jelenbe.

LECHNER ÖDÖN 
HALÁLÁNAK CENTENÁRIUMA 
Nemzetközi tudományos konferencia 

Lechner Ödön halálának századik évfordu-
lója alkalmából az építész életművének 
szentelt nemzetközi tudományos konfe-
renciát rendeznek az Iparművészeti Múze-
umban 2014. november 19–21-ig, amellyel 
párhuzamosan egy kiállítás megnyitását is 
tervezik az intézményben. Az Iparművé-
szeti Múzeum, a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Bölcsészettudományi Kutató-
központ és a Művészettörténeti Intézet 
által szervezett konferencia célja, egyben 
feladata Lechner Ödön építészeti elveinek, 
valamint tervezői munkásságának elhelye-
zése a kortárs európai skálán, az összeha-
sonlítás lehetőségével. Idén az Iparművé-
szeti Múzeum történetében igen jelentős 
esemény is időszerűvé teszi a legújabb 
ku tatások ismertetését. Az épület a világ-
örökség cím várományosa. Állapota miatt 

a teljes rekonstrukciója, bővítése tovább 
nem halasztható, és ez összekapcsolódik 
az intézmény korszerűsítésének program-
jával. A műemléki feltárás, az épí tészeti terv 
részét képező restaurálási és művészettör-
téneti szakvélemény, valamint dokumen-
táció elkészítéséhez szükséges vizsgálatok 
számos új, gyakran meglepő eredménnyel 
jártak. Ezek inspirálták Lechner kinyilvánított 
elveinek, építészetének újragondolását.

A múzeum Adattár gyűjteménye őrzi az 
1892 és 1898 közötti építkezés dokumen-
tumait, az eredeti terveket, az építési bizott-
ság üléseinek jegyzőkönyveit, az építési 
naplót, munkajelentéseket, számlákat, s 
nem utolsósorban az állami mecenatúra 
levelezését, iratait. A kéziratok és tervek 
mellett archív fotók és negatívok alkotják 
azt a párját ritkítóan gazdag forrásanyagot, 
amelynek segítségével a feltárás értelmez-
hető volt, és a jövendő rekonstrukció hite-
les lehet. Lechner munkásságát korábban 
sokan nevezték eklektikusnak, mivel a stí-
lustörténet különböző korszakaira jellemző 
elemeket használt, de a „szinkretizmus”, az 
együtt élő felfogások egységbe ötvözése 
a megfelelő minősítés. Az alkalmazott plasz-
tikus dekorációt, síkornamentikát előtérbe 
helyezve többen tartják őt a magyar sze-
cesszió korai képviselőjének. Legutóbb a 
nemzeti romantika szemléletét tükröző 
vonásait emelték ki: jellegzetes magyar 
építészeti stílus alkotására törekedett. 

Az intézmény korszerűsítésének prog-
ramja támaszkodik az elmúlt évtizedekben 
a művészettörténet egyik központi témá-
jának, a paradigmának bizonyuló „muzeali-
záció” jelenségeinek kutatására. Az Iparmű-
vészeti Múzeum épülete – Lechner Ödön 
eszméinek emblematikus megtestesülése 

– ebből a szempontból is kiemelkedő mű. 
A rekonstrukciót előkészítő munka során 
az eddig kevésbé értékelt szempontok is 
érvényesültek. Lechner tervezői gyakorlatá-
ban a mérnöképítészet, korának legújabb 
vas-struktúrái, a tégla és beton használata 
jelentős helyet foglalt el. Az új matériák és 
szer kezetek használatával típusba sorolta, 
de egyedivé is tette a múzeum épületét. 
Ebben a rá jellemző stílusban Lechner har-
monikusan ötvözte az őt ért hatásokat, a 
Berlinben, Rómában, Párizsban, London-
ban tapasztaltakat és a hazai vágyakat: a 
magyarság eredetének 19. századi képében 
hangsúlyozott vonást, a karakteres keleti 
hagyományt. Iskolázottsága, a kortárs euró-
pai és magyar jelenségek felismerése, nyi-

tottsága a legújabb építési tendenciák iránt, 
valamint korának művészeti és elméleti 
nyilvánossága lehetővé tették, hogy – 
szándéka szerint – stílust hozzon létre, kö-
vetőiből, tanítványaiból „iskolát” képezzen. 
A konferencia szekcióinak kiválasztásában 
(iparművészet, építészet, építőművészet, 
mérnöképítészet, orientalizmus és orna-
mentika, követők és kritikusok) ezek a 
szempontok játszottak szerepet.

Szervezőbizottság: Csáki Tamás, Buda-
pest Főváros Levéltára; Hadik András, mű-
vészettörténész, Budapest; Jékely Zsombor, 
az Iparművészeti Múzeum gyűjteményi 
fő igazgató-helyettese; Keserü Katalin, ELTE 
Művészettörténeti Intézet, professor eme-
rita; Lichner Magda, Iparművészeti Múze-
um, művészettörténész; Sisa József, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Bölcsészettu-
dományi Kutatóközpontja Művészettörté-
neti Intézetének igazgatója.

VELENCEI BIENNÁLÉ

Június 5-én megnyílt a 14. Velencei Nemzet-
közi Építészeti Biennále magyar pavilonja. 
Jakab Csaba és Márton László Attila ku ráto-
rok Építés/Building címmel valósították meg 
programjukat. A kiállításon, amely nek köz-
ponti eleme az átriumban folyó demonst-
ratív építés, Az épí tés személyiség- és közös-
ségépítő ere je, hatása az épített kör nyezetre 
alcímmel az általuk Kárpát-medencei mo-
dellnek ne vezett oktatási módszert mutat-
ják be. A kiállítás része Kunkovács Lász ló 
néprajzkutató, fotóművész Ősépítmé nyek 
című fotókiállítása, a magyarországi építész- 
és tájépítész-képzés építés-kalá kái nak anya-
ga, illetve a kurátorok által kiírt fo gadótér-
KAPU pályázatra beadott munkák. A pavi-
lon november 23-ig várja a látogatókat.

HILD-DÍJ

A Magyar Urbanisztikai Társaság elnöksége 
az idén 34. alkalommal ítélte oda a telepü-
lési Hild János-díjat, mely a településfejlesz-
tés és -rendezés legrangosabb szakmai ki-
tüntetése. A díjat olyan települések kap ják, 
amelyek a céltudatos, fenntartható, in teg-
rált, illetve stratégiai településfejlesztés te-
rületén kimagasló eredményeket értek el. 
Idén a 2000 fő alatti települések kategó riá-
jában Budajenő, a 2000-30 000 fő közötti 
települések kategóriájában Nagykőrös, a 
30 000 fő feletti települések kategóriájában 
Vác városa részesült a rangos elismerésben.

JELENTÉS A VAJDASÁGI 
MAGYAR ÉPÍTÉSZEK VIII., 
TÉLI BARÁTI TALÁLKOZÓJÁRÓL
2014. március 1-én Magyarkanizsán, Tóth 
Vilmos és Valkay Zoltán felhívására nyolca-
dik alkalommal jöttek össze hagyományos 
Téli Baráti Találkozójukra a vajdasági magyar 
építészek, hogy a fürdőépítészet testet-
lelket felemelő kérdéseit körüljárják. Az 
éltető, gyógyító, megújító víz előtti tisz tel-
gés; a pannon síkság természeti kincsét 
hasznosító fürdők építészeti kérdéseinek 
felvetése, a Vajdaságban/Bács kában is mind 
komolyabban megjelenő fürdőfejlesztések 
és fürdőturizmus problémáinak megvitatá-
sa képezte az összejövetel témáját. Ven-
dégelőadóink voltak: Tamás Gábor (Buda-
pest), valamint Magyarkanizsa testvérvá-
rosainak két főépítésze, Kiss Zsolt (Tata), 
Deák-Varga Dénes (Nagykanizsa), Tóth Zol-
tán (Zenta–Budapest), Szabó Zsombor 
(Szabadka), Szabó Albert (Szabadka–Markó), 
Pióker Károly (Kula) és Valkay Zoltán (Magyar-
kanizsa) személyében.

HAGYOMÁNY ÉS LELEMÉNY

A fenti címmel rendezett kortárs magyar 
művészeti kiállítást a Magyar Művészeti 
Akadémia Párizsban, az UNESCO-palotá-
ban  június 30-tól július 4-ig. A tárlaton az 
organikus építészetet Makovecz-épületek-
ről készült fotók, valamint egy monitoron 
futó, a KKE fiatal építészeinek munkáiból 
válogatott képanyag képviselte.

FORGÓRÓZSA

Jánosi János Ybl-díjas építész munkáiból 
rendeztek kiállítást április 13. és május 3. kö-
zött Forgórózsa – Népművészeti kísérletek a 
21. századi építészetben címmel Szadán, a 
Székely Bertalan Műteremház Galériában. 
A kiállítást Mezei Gábor nyitotta meg, közre-
működött Szokolay Dongó Balázs.

1914–2014

Az Ita Wegman Alapítvány, a Kós Károly Ala-
pítvány, valamint a svájci  Perseus Alapítvány 
nemzetközi konferenciát szervezett az I. 
világháború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából. A konferenciát 1914-2014 Hazug-
ságok, tények, perspektívák címmel Budapes-
ten tartották június 27. és 29. között a MOM 
Kulturális Központban.
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Az erdélyi kastélykertek felmérése régi adós-
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született meg az erdélyi történeti kertarchí-
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illet ve Kertművészeti Tanszéke az Állami 
Mű emlék-helyreállítási és Restaurálási Köz-
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felmérése valósult meg, jelentős eredmé-
nyekkel gazdagítva az európai kert történeti 
ismereteket. A kutatás értéke a fel lelt forrá-
sok összegyűjtése és elemzése, va lamint a 
számos helyszín állapotának dokumentá-
lása. A munka egy közel 400 éves periódust 
átfogó időszak kert- és tájtörténeti áttekin-
tése. A kutatás rámutat, hogy az er délyi 
kastélykert-együttesek komplex, mű vé sze-
ti-társadalmi-gazda sági rendszerként mű-
ködő egységek. Kialakulásuk, fenntartá suk, 
és a hajdani működésüket segítő sok rétű 
mezőgazdasági tevékenysé gek jelentős 
tájformáló tényezők. Alkotóik és használóik 
szellemi öröksége alapján is a 18–19. száza-
di erdélyi tájalakítás fontos eszközei és 
elemei, s mindmáig a hagyomá nyos erdé-
lyi tájkép erőteljes formálói. Felmérésük, 
ka taszterezésük felbecsülhetetlen örökség-
védelmi érték, s a jövőbeni hely reállítást 
tekintve elengedhetetlen.

A rozsdazónától egy új Miskolcig

Miskolc Észak-Magyarország egyik legje-
lentősebb városa, amely büszke középko-
rig visszanyúló történelmi múltjára. A vá-
roslakók számára a 30-as és a 80-as évek 
közötti időszakban a nehézipar számotte-
vő jólétet biztosított. Ezt követően azonban 
a megyeszékhely rohamos hanyatlásnak 

indult. Az Északkeleti Átjáró Egyesület 
projektje Miskolc kulturális és ipari öröksé-
gének megőrzésére irányul, valamint fel 
kívánja hívni a figyelmet ezekre az értékek-
re. A zsűrit a projekt jelentős közösségi 
értéke győzte meg. A csapatból áradó erő, 
energia és vállalkozó szellem jótékonyan 
ellensúlyozza az utóbbi időben végbe-
ment gazdasági és társadalmi átalakulás – 
az elnéptelenedés, a recesszió és a vitalitás 
megcsappanása – miatt érvényesülő rom-
boló hatásokat. A projekt keretében átfogó 
kulturális örökségvédelmi program kezdő-
dött, amely Miskolc kulturális és ipari múlt-
jának megóvására és megismerésére, a 
szellemi, kulturális örökség tudatosítására, 
másrészt az épített örökség bemutatására 
és revitalizációjára épül. Több történeti ku-
tatás zajlik még ma is: az interjúk készítése 
fotók, relikviák gyűjtésével, kisfilmek készí-
tésével, valamint tervrajzok archiválásával, 
fotózásával egészült ki. A program célja: 
megújult szemlélettel fejleszteni és helyre-
állítani a városi identitást, megelőzni a fia-
talok elvándorlását, erősíteni helyi kötődé-
süket. A közösségi tudatban a város kép-
zete és története így átértékelődik, s újfajta 
önbecsülésként integrálódhat a jelenbe.

LECHNER ÖDÖN 
HALÁLÁNAK CENTENÁRIUMA 
Nemzetközi tudományos konferencia 

Lechner Ödön halálának századik évfordu-
lója alkalmából az építész életművének 
szentelt nemzetközi tudományos konfe-
renciát rendeznek az Iparművészeti Múze-
umban 2014. november 19–21-ig, amellyel 
párhuzamosan egy kiállítás megnyitását is 
tervezik az intézményben. Az Iparművé-
szeti Múzeum, a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Bölcsészettudományi Kutató-
központ és a Művészettörténeti Intézet 
által szervezett konferencia célja, egyben 
feladata Lechner Ödön építészeti elveinek, 
valamint tervezői munkásságának elhelye-
zése a kortárs európai skálán, az összeha-
sonlítás lehetőségével. Idén az Iparművé-
szeti Múzeum történetében igen jelentős 
esemény is időszerűvé teszi a legújabb 
ku tatások ismertetését. Az épület a világ-
örökség cím várományosa. Állapota miatt 

a teljes rekonstrukciója, bővítése tovább 
nem halasztható, és ez összekapcsolódik 
az intézmény korszerűsítésének program-
jával. A műemléki feltárás, az épí tészeti terv 
részét képező restaurálási és művészettör-
téneti szakvélemény, valamint dokumen-
táció elkészítéséhez szükséges vizsgálatok 
számos új, gyakran meglepő eredménnyel 
jártak. Ezek inspirálták Lechner kinyilvánított 
elveinek, építészetének újragondolását.

A múzeum Adattár gyűjteménye őrzi az 
1892 és 1898 közötti építkezés dokumen-
tumait, az eredeti terveket, az építési bizott-
ság üléseinek jegyzőkönyveit, az építési 
naplót, munkajelentéseket, számlákat, s 
nem utolsósorban az állami mecenatúra 
levelezését, iratait. A kéziratok és tervek 
mellett archív fotók és negatívok alkotják 
azt a párját ritkítóan gazdag forrásanyagot, 
amelynek segítségével a feltárás értelmez-
hető volt, és a jövendő rekonstrukció hite-
les lehet. Lechner munkásságát korábban 
sokan nevezték eklektikusnak, mivel a stí-
lustörténet különböző korszakaira jellemző 
elemeket használt, de a „szinkretizmus”, az 
együtt élő felfogások egységbe ötvözése 
a megfelelő minősítés. Az alkalmazott plasz-
tikus dekorációt, síkornamentikát előtérbe 
helyezve többen tartják őt a magyar sze-
cesszió korai képviselőjének. Legutóbb a 
nemzeti romantika szemléletét tükröző 
vonásait emelték ki: jellegzetes magyar 
építészeti stílus alkotására törekedett. 

Az intézmény korszerűsítésének prog-
ramja támaszkodik az elmúlt évtizedekben 
a művészettörténet egyik központi témá-
jának, a paradigmának bizonyuló „muzeali-
záció” jelenségeinek kutatására. Az Iparmű-
vészeti Múzeum épülete – Lechner Ödön 
eszméinek emblematikus megtestesülése 

– ebből a szempontból is kiemelkedő mű. 
A rekonstrukciót előkészítő munka során 
az eddig kevésbé értékelt szempontok is 
érvényesültek. Lechner tervezői gyakorlatá-
ban a mérnöképítészet, korának legújabb 
vas-struktúrái, a tégla és beton használata 
jelentős helyet foglalt el. Az új matériák és 
szer kezetek használatával típusba sorolta, 
de egyedivé is tette a múzeum épületét. 
Ebben a rá jellemző stílusban Lechner har-
monikusan ötvözte az őt ért hatásokat, a 
Berlinben, Rómában, Párizsban, London-
ban tapasztaltakat és a hazai vágyakat: a 
magyarság eredetének 19. századi képében 
hangsúlyozott vonást, a karakteres keleti 
hagyományt. Iskolázottsága, a kortárs euró-
pai és magyar jelenségek felismerése, nyi-

tottsága a legújabb építési tendenciák iránt, 
valamint korának művészeti és elméleti 
nyilvánossága lehetővé tették, hogy – 
szándéka szerint – stílust hozzon létre, kö-
vetőiből, tanítványaiból „iskolát” képezzen. 
A konferencia szekcióinak kiválasztásában 
(iparművészet, építészet, építőművészet, 
mérnöképítészet, orientalizmus és orna-
mentika, követők és kritikusok) ezek a 
szempontok játszottak szerepet.

Szervezőbizottság: Csáki Tamás, Buda-
pest Főváros Levéltára; Hadik András, mű-
vészettörténész, Budapest; Jékely Zsombor, 
az Iparművészeti Múzeum gyűjteményi 
fő igazgató-helyettese; Keserü Katalin, ELTE 
Művészettörténeti Intézet, professor eme-
rita; Lichner Magda, Iparművészeti Múze-
um, művészettörténész; Sisa József, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Bölcsészettu-
dományi Kutatóközpontja Művészettörté-
neti Intézetének igazgatója.

VELENCEI BIENNÁLÉ

Június 5-én megnyílt a 14. Velencei Nemzet-
közi Építészeti Biennále magyar pavilonja. 
Jakab Csaba és Márton László Attila ku ráto-
rok Építés/Building címmel valósították meg 
programjukat. A kiállításon, amely nek köz-
ponti eleme az átriumban folyó demonst-
ratív építés, Az épí tés személyiség- és közös-
ségépítő ere je, hatása az épített kör nyezetre 
alcímmel az általuk Kárpát-medencei mo-
dellnek ne vezett oktatási módszert mutat-
ják be. A kiállítás része Kunkovács Lász ló 
néprajzkutató, fotóművész Ősépítmé nyek 
című fotókiállítása, a magyarországi építész- 
és tájépítész-képzés építés-kalá kái nak anya-
ga, illetve a kurátorok által kiírt fo gadótér-
KAPU pályázatra beadott munkák. A pavi-
lon november 23-ig várja a látogatókat.

HILD-DÍJ

A Magyar Urbanisztikai Társaság elnöksége 
az idén 34. alkalommal ítélte oda a telepü-
lési Hild János-díjat, mely a településfejlesz-
tés és -rendezés legrangosabb szakmai ki-
tüntetése. A díjat olyan települések kap ják, 
amelyek a céltudatos, fenntartható, in teg-
rált, illetve stratégiai településfejlesztés te-
rületén kimagasló eredményeket értek el. 
Idén a 2000 fő alatti települések kategó riá-
jában Budajenő, a 2000-30 000 fő közötti 
települések kategóriájában Nagykőrös, a 
30 000 fő feletti települések kategóriájában 
Vác városa részesült a rangos elismerésben.

JELENTÉS A VAJDASÁGI 
MAGYAR ÉPÍTÉSZEK VIII., 
TÉLI BARÁTI TALÁLKOZÓJÁRÓL
2014. március 1-én Magyarkanizsán, Tóth 
Vilmos és Valkay Zoltán felhívására nyolca-
dik alkalommal jöttek össze hagyományos 
Téli Baráti Találkozójukra a vajdasági magyar 
építészek, hogy a fürdőépítészet testet-
lelket felemelő kérdéseit körüljárják. Az 
éltető, gyógyító, megújító víz előtti tisz tel-
gés; a pannon síkság természeti kincsét 
hasznosító fürdők építészeti kérdéseinek 
felvetése, a Vajdaságban/Bács kában is mind 
komolyabban megjelenő fürdőfejlesztések 
és fürdőturizmus problémáinak megvitatá-
sa képezte az összejövetel témáját. Ven-
dégelőadóink voltak: Tamás Gábor (Buda-
pest), valamint Magyarkanizsa testvérvá-
rosainak két főépítésze, Kiss Zsolt (Tata), 
Deák-Varga Dénes (Nagykanizsa), Tóth Zol-
tán (Zenta–Budapest), Szabó Zsombor 
(Szabadka), Szabó Albert (Szabadka–Markó), 
Pióker Károly (Kula) és Valkay Zoltán (Magyar-
kanizsa) személyében.

HAGYOMÁNY ÉS LELEMÉNY

A fenti címmel rendezett kortárs magyar 
művészeti kiállítást a Magyar Művészeti 
Akadémia Párizsban, az UNESCO-palotá-
ban  június 30-tól július 4-ig. A tárlaton az 
organikus építészetet Makovecz-épületek-
ről készült fotók, valamint egy monitoron 
futó, a KKE fiatal építészeinek munkáiból 
válogatott képanyag képviselte.

FORGÓRÓZSA

Jánosi János Ybl-díjas építész munkáiból 
rendeztek kiállítást április 13. és május 3. kö-
zött Forgórózsa – Népművészeti kísérletek a 
21. századi építészetben címmel Szadán, a 
Székely Bertalan Műteremház Galériában. 
A kiállítást Mezei Gábor nyitotta meg, közre-
működött Szokolay Dongó Balázs.

1914–2014

Az Ita Wegman Alapítvány, a Kós Károly Ala-
pítvány, valamint a svájci  Perseus Alapítvány 
nemzetközi konferenciát szervezett az I. 
világháború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából. A konferenciát 1914-2014 Hazug-
ságok, tények, perspektívák címmel Budapes-
ten tartották június 27. és 29. között a MOM 
Kulturális Központban.
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PAOLO PORTHOGESI: 
MAKOVECZ 

„A magyar organikus építészet az általa vá-
lasz tott technológiai megoldások és szán dé-
kos regionalitása ellenére határokon átívelő 
nyelvezetet használ, és olyan problémák kal 
foglalkozik – például az egyén és a közösség 
viszonya –, amelyek a 21.században két-
ségtelenül központi témává válnak, hiszen az 
ezekre adott vá laszoktól függ az emberiség 
jövője.”

Paolo Porthogesi (sz. 1931, Róma) olasz 
építész, teoretikus, történész. A római Sa-
pienza Egyetem építészprofesszora, a geo-
 architektúra tárgy oktatója, 1979-től húsz 
éven keresztül volt a velencei biennálé 
építészszekciójának elnöke. Amióta 22 
évesen elkezdett építészettel foglalkozni, 

folyamatosan küzd az általános feledés el-
len, amely a modernitást abba az illúzióba 
ringatja, hogy a történelem eltörölhető, és 
amely – az építész véleménye szerint – irra-
cionalizmusba süllyedéssel fenyeget. Fő 
kutatási, oktatási területe a klasszikus épí-
tészet, ezen belül is a barokk stílus. Kiemel-
ten foglalkozott Borromini és Michelangelo 
munkásságával. Ezenkívül kollégájával, 
Bruno Ze vivel tanulmányozta az organikus 
formákat és építészetet. Érdekes összefüg-
géseket talált Palladio és Aalto, Borromini 
és Wright építészete között. 1974-ben azzal 
szerzett hírnevet, hogy megépítette Ró má-
ban a muszlimok központi mecsetjét, 
amely re belül jellemzők az összefonódó 
boltívek. Épített nagymecsetet Strasbourg-
ban is, szállodát Szudánban, éttermet 
Moszkvában. Cesenában az ő tervei alapján 
készült az új temető. Munkásságát a 2000-
ben megjelent impozáns könyv (Nature 
and Architecture) mutatja be. Bár pár évvel 
idősebb, mint Mako vecz Imre, őt mindig is 
mesterének és barátjának tartotta. Több-
ször is találkoztak, és ezek az alkalmak mély 
nyomokat hagytak mindkettőjük életében. 
Ezért is érdekes a MMA felkérésére írt ta-
nulmánya. Valójában egy nemrég lezárult 
életutat mutat be és tár az európai nagy-
közönség elé. Nem száraz, tényszerű élet-
rajzról van azonban szó, hanem egy kortárs 
és barát személyes élményektől sem men-
tes visszaemlékezéséről, amely elemző, 
magyarázó tudományos esszé is egyben. 
Fontos megemlíteni, hogy Makovecz Imre 
halála után ez az első ilyen alapos és ösz-
szegző jellegű írás az építész életéről, rá-

HÍREK

adásul egy nemzetközi szaktekintélytől. A 
tanulmány igen alaposan taglalja Mako-
vecz Imre életművét azon a sajátos közép-
európaiságon keresztül, mely áthatotta 
életét és gondolkodását. A felhasznált 
Makovecz-idézetek jól érzékeltetik azt a 
történeti hátteret, amely meghatározta 
Magyarország történelmét a 20. században 
és a 21. sz. elején. Portoghesi saját gondo-
latai egységes és magas szintű keretet 
adnak az egész írásnak.  Az idézetek mako-
veczi hangvételén keresztül jellemzi a kort, 
és itt fejti ki pár mondatban saját vélemé-
nyét, amely minden esetben elgondolkod-
tató. A történelmi háttér csak alapul szolgál 
az építészeti elemzésekhez, eszmefuttatá-
sokhoz. Porthogesi többször is han gozta-
tott véleménye, mely szerint a ma gyar 
organi kus építészet több évtizeddel előzi 
meg korát, a tanulmány minden részéből 
érződik. Különösen érdekes olvasni, hogy 
bizonyos makoveczi evidenciák, amelyek 
az itt élőknek teljesen egyértelműek, egy 
nyugat-európainak mennyire mást jelente-
nek. E kettőség kidomborítása miatt is válik 
a maga nemében egyedülállóvá Paolo 
Porthogesi írása. A fejezetek közül az Utópia 
megrajzolása című utolsó rész kiemelkedő 
jelentőségű. Porthogesi itt mintegy szelle-
mi örökségen keresztül tekint Makovecz 
Imre életére és teljesen azonosul is vele. 
Örökségként, és nem hagyatékként kezeli 
az életművet. Végül egyértelmű utalásokat 
is tesz arra, hogy a világban ma eluralkodó 
és diktáló személytelen társadalmi formák-
ból és erőkből merre látszik a fény, a kiút.

Csernyus Lőrinc

Ross King
Michelangelo és a Sixtus-kápolna

1508-ban a nagy hatalmú II. Gyula pápa 
megbízta Michelangelót: készítsen freskót 
a nemrég helyreállított Sixtus-kápolna 
mennyezetére. A művész, akinek négy év-
vel korábban leleplezett szobra, a Dávid 
méltán keltett csodálatot, kezdetben vo-
nakodott a feladattól, mert úgy vélte, fes-
tőként nincs elegendő tapasztalata hozzá. 
A könyv lenyűgöző kettősportré a zsarno-
ki pápáról és a festőóriásról.

Makovecz Benjamin fordítása
Megjelenés: 2010
Park Kiadó
420 oldal

Ross King
Párisz ítélete

1863-ban a francia Ernest Meissionier volt 
a világ leghíresebb festője, és a Párizsban 
kétévenként megrendezett Szalon legfé-
nyesebb csillaga. A szerző sodró lendület-
tel kalauzol végig a viharos évtizeden, és 
bemutatja, hogyan fordult szembe néhány 
művész – Manet, majd Monet, Cézanne és 
a többiek – a festészet „hivatalos” irányvo-
nalával, hogy megteremtse az impresszio-
nizmusnak nevezett új látásmódot.

Makovecz Benjamin fordítása 
Megjelenés: 2012
Park Kiadó
560 oldal

Ross King
Leonardo és Az utolsó vacsora

Az utolsó vacsora több mint öt évszázad 
alatt az emberiség egyik legfontosabb és 
legismertebb művészeti, vallási és kulturá-
lis ikonja lett. A művészeti csoda mögött 
azonban ott húzódik egy valóságos és 
mély ségesen emberi vonulat: Milánó tör-
ténetének és Leonardo életének sorsdön-
tő fontoságú eseményei.

Ross King könyve a mester Milánóban 
töltött öt esztendejét, és a világ egyik leg-
híresebb műalkotásának megszületését 
eleveníti fel.

Makovecz Benjamin fordítása
Megjelenés: 2014
Park Kiadó
414 oldal

Ross King
Brunelleschi kupolája

A XV. századi Firenze polgárai a lehetetlen-
re vállalkoztak: megalkotni minden idők 
leg nagyobb, az ápítés során állvánnyal alá 
nem támasztott kupoláját. A terv Filippo 
Brunelleschi ötvösmester agyából pattant 
ki; a vérbeli reneszánsz figura magának 
való zseni volt, összeférhetelen alak, híres 
verekedő. A kupola építését viták, torzsalko-
dások, emberi tragédiák és fényes sikerek 
kísérték.

Makovecz Benjamin fordítása
Megjelenés: 2008
Park Kiadó
190 oldal
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