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szekrényekhez 14 kétoldalas tábla tartozik, amelyek a szekrényekből kihúzhatók,
és egyenként kézben tartva olvashatók.
A dobozok témái között a színek is segítenek az eligazodásban.
Az első szekrény Kós Károly életének az
első időszakát mutatja be. A második
szekrény korabeli fényképeken keresztül tárja elénk Konstantinápolyt, ahogy
azt Kós Károly láthatta. A harmadik
szekrény az 1916. november 21-én meg-

alakult Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet rövid történetét ismerteti. Az 1917 januárjában, a Pera Rue
de Bayram 23. számú épületében megnyílt intézet fennállása során összesen
hat ösztöndíjast fogadott: Kós Károly
építészt, Oroszlán Zoltán klasszikaarcheológust, dr. Ralbovszky Péter Endre
bizantinológust, Luttor Ferenc keresztény archeológust, dr. Fehér Géza bizantinológust és Zsinka Ferenc könyvtáros-történészt. A maga szakterületén

mindenki azonnal munkához látott,
amiről heti rendszerességgel előadás
formájában kellett számot adnia.
A kutatómunka mellett kirándulásokat
szerveztek az ejübi és üszküdári temetőbe, vagy éppen az Antigoné-szigetre.
A szakmai munka támogatására könyvtárat kezdtek kialakítani. Ralbovszky
Péter tragikus hirtelenséggel elhunyt,
Kóst hazarendelték, míg Luttor Ferenc
önkényesen távozott. A világháborús
fegyverszüneti egyezmények végül
teljesen ellehetetlenítették a munkát,
az ösztöndíjasoknak el kellett hagyniuk Konstantinápolyt. Bár az intézet ismételt megnyitását többször
megkísérelték, arra csak 1936-ban,
Ankarában került sor, de végül ez
az intézmény is beolvadt az Ankarai
Egyetembe, ahol a mai napig az Idegen nyelvi és Földrajzi Kar Hungarológiai Tanszékeként működik.

Istanbul 100 – Kós Károly építész munkássága
é s a K on s t a nt iná pol y i Ma g y a r Tu d omá ny o s
Intézet alapításának 100. évfordulója.
Balassi Intézet, Magyar Kulturális Központ,
I s z t a m b u l , 2 0 1 7.
Fotó: Ozan Coşkun
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Új könyvtár Makón

Ybl Miklós-díj a legalább tizenöt év kimagasló egyéni – önállóan tervezett építészeti alkotásokra vonatkozó − építészeti
alkotói, oktatói tevékenység elismeréséül, életműdíjként adományozható. Lázár
János miniszter úr 2017-ben nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
Ybl Miklós-díjat adott át Bata Tibor,
Demeter Nóra, Kovács Csaba, Varga
Csaba és V. Tanos Márta építészeknek.
A Kós Károly Egyesülés tagjai, Bata Tibor
magas színvonalú, a magyarországi kistelepülések helyi léptékéhez igazodó,
„kézműves” építész alkotói munkássága,
valamint a magyar organikus építészet
megteremtése, fennmaradása és megújulása érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként; Varga Csaba értékmentő és értékteremtő, a hagyományt, a történeti karaktert és a modernséget ötvöző építész alkotói munkássága, szakmai
elhivatottsága, valamint főépítészként
végzett tevékenysége elismeréseként
vehette át a díjat.

Február 17-én tették le a makói könyvtár
alapkövét, mely az első fontos állomása
a Makovecz-örökség megvalósításának
(lásd cikkünket a 68. oldalon). A kormány
eltökélt, hogy a városban a fürdő építését
folytatva fedett uszodát alakítsanak ki
a Kossuth-díjas tervező elképzeléseinek
megfelelően, mondta az átadáson Lázár
János miniszter. Makón 1971 szeptemberében avatták fel a József Attila Városi Könyvtárat. Az ezt követő évtizedek
során a könyvállomány gyarapodása,
az épület teljes körű elhasználódása, valamint a számítógépes rendszerek kiépülése
miatt az épület már nem tudta kiszolgálni
a könyvtár és a térség olvasóközösségének igényeit. A Makovecz Imre vázlatai és
Gerencsér Judit Ybl-díjas építész, a Mester
közvetlen munkatársa tervei alapján felépülő új, háromszintes épület külön felnőtt- és gyermekkönyvtári szekcióval,
előadóteremmel, kutatószobával, klubhelyiséggel, számítógépes oktatóteremmel
és korszerű technikai háttérrel nemcsak
a térségben élők információhoz jutását,
tudásgyarapítását segíti, de közösségi
térként otthont ad a városban szervezett
kulturális eseményeknek is. A beruházás
része a környék – a belváros teljes arculatát megváltoztató – közterületi rehabilitációja is, melyre közel 2,7 milliárd forintos
támogatást ad az állam.

Új jelenségek
a vidék építészetében
– Konferencia
A Miszla-Art Kulturális Központ 2017.
április 21–22-én szakmai kirándulással
egybekötött konferenciát rendez Miszlán „Új jelenségek a vidék építészetében”
címmel. Előadók:
Kerner Gábor: Divat vagy manipuláció
a Balaton-felvidéken
L. Balogh Krisztina: Mit tehet ma
egy főépítész falun?
Dr. Nagy Dénes: A népi építészet
változásai Európában és a tengeren túl
Dr. Szilágyi Mária: Új jelenségek
a Vajdaság falusi építészetében
Dr. habil Jakab Csaba DLA:
Építészeti változások a székely falvakban
Csernyus Lőrinc: 30 év Szatmárban,
közösség- és településfejlesztés
A rendezvényre regisztráció szükséges.
Információ: miszla-art.hu
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Sevillai Makovecz-pavilon
To k a j
Február 21-én jelent meg a Tokaj,
a Felső-Tisza és a Nyírség kiemelt
turisztikai fejlesztési térségre vonatkozó kormányhatározat, melyben szerepel a sevillai Makovecz-pavilon felépítése a tokaji szigeten, meghatározott
indikatív pénzbeli támogatási kerettel, a tokaji régió attraktivitásának
még vonzóbbá tétele érdekében.

