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HÍREK
A szecesszió világnapja
Magyar kezdeményezésre 2013 óta ünnepeljük a szecesszió világnapját. Ezen
a napon a világ minden tájáról számos
intézmény csatlakozik a századforduló
egyedülálló művészeti irányzatát bemutató programsorozathoz. Az idei évben
a szecesszió népszerűsítésével foglalkozó szervezet, a Réseau Art Nouveau
Network által ajánlott téma, „A kedvenc
szecessziós építészem” került fókuszba. A programsorozat kiemelt eseménye
volt a régió szecessziós építőművészetét
bemutató nemzetközi tablókiállítás, melyet a Transznacionális Duna Együttműködési Program tagvárosaiban (Belgrád,
Bécs, Budapest, Bukarest, Ljubljana,
Nagyvárad, Szabadka, Szeged, Szófia
és Zágráb) egy időpontban tekinthetett
meg a közönség.
Az érdeklődők ingyenesen tekinthették
meg A szecesszió hullámai – Építészet a
Duna menti régióban című tárlatot május 30. és június 18. között a FUGÁBAN.
A világnap alkalmából további, az egész
hétvégét kitöltő programok: szecessziós
épületeket bemutató városi séták, tárlatvezetések és családi alkotóműhely
várta az érdeklődőket.

Kiállítás Barcson
A barcsi Dráva Múzeumban június 5-én
nyílt meg Dévényi Sándor és a Dévényi és Társa Építésziroda kiállítása.
Kampis Miklós megnyitóbeszédét követően Karvalics Ottó polgármester is
köszöntötte az alkotót, méltatva a városban megépült vagy még tervasztalon
lévő munkákat. A megnyitót követően
L. Balogh Krisztina, Kaposvár főépítésze
közreműködésével Rajzasztali beszélgetést tartottak a barcsi Szent Márton étteremben, majd a tervezők vezetésével
a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ épületlátogatásán vehettek részt
az érdeklődők. A kiállítás a nyári hónapokban tekinthető meg.
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K ÖN Y VA JÁ NL Ó
Makovecz Imre kiállítása
Jekatyerinburgban
Összekötni eget és földet címmel Makovecz
Imre-életmű-kiállítás nyílt június 11-én Jekatyerinburgban. A tárlat a korábbi hazai
és külföldi megjelenésekhez hasonlóan
makettek, fényképek, rajzok, írások és személyes tárgyak segítségével mutatja be a
Kossuth-díjas építész, az MMA posztumusz tiszteletbeli tagja, alapító és örökös
tiszteletbeli elnöke munkásságát és életének legfontosabb állomásait. A tárlat
megnyitásán részt vett Csernyus Lőrinc kurátor, valamint az MMA delegációja dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár vezetésével.

laépület egyszerű építészeti eszközökkel
megvalósított példamutató műemléki felújítás, ugyanakkor értékmentő és értékteremtő építészet. A Magyar Építőművészek
Szövetsége elnöksége szerint összhangban
áll a Vedres György-díj szellemiségével.

Építők napja
A hazai építésügy meghatározó tudományos
és érdekvédelmi szervezetei által megrendezett építők napja alkalmából, 2018. június 8-án
a MÉSZ felterjesztésére dr. Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter Építők
Elismerő Oklevélben részesítette ifj. Lőrincz
Ferencet tevékenysége elismeréseként.

Vedres György-díj, 2018
Az 1987-ben elhunyt Vedres György Ybl-díjas építész emlékére a Magyar Építőművészek Szövetsége, özvegye végakaratának
megfelelően, Vedres György-díjat alapított.
A beérkezett pályázatok alapján a díjat a
Magyar Építőművészek Szövetsége elnöksége ítéli oda annak a fiatal, 40 év alatti építészmérnöknek, aki kiemelkedő alkotást hozott létre iskola- vagy egészségügyi épület
építése terén. Az elnökség egyhangú döntése alapján a 2018. évi Vedres György-díjat
Csóka Balázs építész kapta a Budajenői
Általános Iskoláért, az alábbi indoklással:
A Budajenői Általános Iskola kora klas�szicista stílusú épülete, a volt skót bencés
rendház (az úgynevezett kastély) 1800 körül épült. A hajdan négy épületből álló
rendházegyüttes főépülete a község két
párhuzamos utcája közt húzódó K−Ny-i
lejtőn elterülő kolostorkert közepén áll. Az
É−D-i tájolású, téglalap alaprajzú, kétszintes, középrizalitos, kontyolt nyeregtetős
épületegyüttes műemléki felújítása magas
színvonalú, a részleteket gondosan őrző,
és az épület hajdanvolt szépségét és értékeit újra életre keltő alapossággal történt.
Megőrizve a klasszicista stílusú műemlék
egységes harmóniáját, megtöltve gyermeki életérzéssel, és a korszerű pedagógiai
elvek kiszolgálásával. Az átalakult isko-

Makovecz-utak
Budapest és a Duna-kanyar
A „Makovecz-utak” rendszere segítséget
nyújt Makovecz Imre épített örökségének
felfedezéséhez. Az egyes régiókhoz ajánlott
útvonalak a makovecz.hu oldalon tekinthetők meg. A Budapest és a Duna-kanyar c.
összeállítás nyomtatásban is megjelent,
melyet Csernyus Lőrinc a Budakalász által
szervezett III. pilisi konferencián mutatott be
és adott át a meghívott polgármestereknek,
főépítészeknek. Mivel a Magyar Kormány
2015. évi 2022. számú határozata lehetőséget nyújt Makovecz Imre épített örökségének
megóvására, így a következő években sor kerülhet az egyes épületek felújítására is. Azaz
a most megtekintésre javasoltak listája a jövőben változhat, bővülhet. Egynapos program lehet a budapesti épületek felkeresése
(1-es változat). A fővárosi épületeken túl
a körút kibővíthető a Solymár, Pilisszántó,
Piliscsaba körrel (2. változat), vagy Visegrád
bekapcsolásával (3. változat). Valamennyi
építményt érintve bejárhatjuk ennek a régiónak a 4. változatát. Természetesen az épületek között tetszés szerint válogatva egyéni
útvonal is kialakítható. Ami a Duna-kanyart
illeti, Makovecz Imre 21 terve mellett összesen 26 épülete épült meg (3 csak részben),
ebből egy leégett, egy pedig bontásra került.

É lő mű emlék – Rekon s t r u kció,
d e ho g y a n?
MM A-K onf er encia

ezen a téren vezet keresztül. A réginek
itt metamorfozálódnia kell. Minden régi
erő elvész ezen a kelet felé vezető úton;
nem tudnak keresztülhaladni ezen a téren
anélkül, hogy a szellemből meg ne újulnának. Ha mégis ezt akarnák tenni, pusztító
erőkké válnának; katasztrófákat szülnének. Ebben a térségben csak emberismeretből, emberszeretetből és emberbátorságból születhet meg az, ami üdvöt
hozóan tovább haladhat a Kelet felé.”
(L. von Polzer-Hoditz: Az Európai Közép
misztériuma. IWA-Natura, 2006, 179. oldal)

Ez év szeptember 6–7-én az MMA Építészeti
Tagozata, valamint a Művészetelméleti Tagozata Élő műemlék – Rekonstrukció, de hogyan? címmel konferenciát szervez a műemlék kortárs építészeti kezeléséről, műemlék
és kortárs építészet viszonyáról. Helyszín a
Pesti Vigadó Makovecz Terme.
Az utóbbi tíz évben Magyarországon is fölerősödött a társadalmi és a szakmai párbeszéd,
és gyakran a vita arról, hogyan nyúlhatnak az
építészek és megrendelőik a műemlék épületekhez. Az MMA konferenciája a társadalmi
és szakmai párbeszéd elmélyítését, az eltérő
álláspontok higgadt kifejtését tűzi ki céljául. A műemléki szemlélet változásának korát
kívánja bemutatni a gyakorló építészek megközelítésében, valamint a kérdés esztétikai és
társadalmi háttérproblémáit elemezni az elméleti szakemberek segítségével. Az UNESCO
és az ICOMOS állásfoglalásaiban, chartáiban
az utóbbi három évtizedben jól követhető
a műemlék, a kulturális örökség, a történeti
városi táj fogalmainak átalakulása, amely a
társadalmi igények és a műemlékhez való viszony folyamatos változását jelzi. Van-e köze
a területén található, sajátnak tekintett műemlékéhez egy helyi közösségnek, például egy
önkormányzatnak, s lehet-e ezáltal köze saját
múltjához? Milyen feltételek kellenek ahhoz,
hogy elfogadhatóvá váljon a rekonstrukció
eddig elutasított megoldása egyes műemlék
épületek, vagy együttesek használatában?
A konferencia előadói között lesznek:
Vashegyi György, az MMA elnöke, Virág
Zsolt, Rostás Péter, Sulyok Miklós művészettörténészek, prof. Cságoly Ferenc, Pazár Béla,
Sáros László, prof. Istvánffy Gyula, Skardelli
György, Krcho János, Mezős Tamás, Potzner
Ferenc, Albert Tamás, Cséfalvay Gyula, Botos
Judit, Szekér György, Zsembery Ákos, Vadász
Bence, Rostás László, Vukov Konstantin,
Wittinger Zoltán, Albert jános, Rudolf Mihály
építészek, Varga-Ötvös Béla közgazdász,
Várkonyi Gábor történész, Osgyáni Vilmos
restaurátor, Buzás Gergely régész, valamint
Horváth Jenő, Füzér község polgármestere.
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Az első szám tartalmából:

Új lap születik!
Mindazoknak, akik a szabadságot keresik, és tudják, hogy azzal együtt jár a
felelősség a világért, bemutatjuk az Európai Közép című negyedéves folyóiratot. A lap a gazdaság, a politika és a kultúra legfontosabb korkérdéseit helyezi
fókuszába, azon meggyőződésből, hogy
a minket körülvevő, egyre kaotikusabb
jelenségek szimptomatikus szemlélete
által elérhető egy jelenléttudat, ami előfeltétele annak, hogy képesek legyünk
a katasztrófa felé haladó folyamatokba
gyógyító módon beavatkozni. A gyógyításra alkalmas eszmék a jelenkorban
csak Közép-Európából, az Európai Közép
misztériumából születhetnek. Alexander
Caspar 2017 szeptemberében lehetségesnek látta, hogy 1922 után ismét egy új
Hármas Tagozódás-mozgalom induljon,
ezúttal Budapestről. Lapunk e törekvést
kívánja támogatni.
A szerkesztőség tagjai: Kálmán István,
a szerkesztőség örökös tiszteletbeli tagja, Ertsey Attila, G. Ekler Ágnes és Zajti
Ferenc. Mottónk azonos a baseli Der
Europäerével:
„Európa közepe: misztérium-tér. Megkívánja az emberiségtől, hogy ennek megfelelően viselkedjen. Annak a
kultúrkorszaknak az útja, amelyben
élünk, nyugatról jőve, kelet felé fordulva,

• Szerkesztői bevezető a bemutatkozó
számhoz
• Mozaikok és perspektívák,
2018. január−március
• Miért nem lehet „bevezetni” a hármas
tagozódást? (Walter Johannes Stein
nyílt levele)
• Kampis Miklós hozzászólása az
1917−2017, A hármas tagozódás
100 éve c. konferenciához
• A hármas tagozódás történelmi
háttere 869-től 1917-ig
(Terry Boardman írása, I. rész)
• Megkezdte működését a Makovecz Ház
(Kálmán István)
• Makovecz Imre szellemi öröksége
(Ertsey Attila)
• Széljegyzetek a Magyar Waldorf
Szövetség felvetésére indult
Hármas Tagozódás stúdiumhoz...
• Megújuló mozgalom, avagy
Vízkőtelenítő program tanároknak
(G. Ekler Ágnes)
Előfizetési igényeket az
azeuropaikozep@gmail.com
e-mail címen lehet jelezni.
Egy szám ára: 1000 Ft.

Előfizethető:
A szerkesztőség címére küldött e-mail
vagy postai levél útján. Éves előfizetés
2018-ra (nyári, őszi és téli szám): 2400 Ft
+ postaköltség. A lap megvásárolható a
KÖR Építész Stúdióban.
(1023 Budapest, Gül Baba utca 4.)
Telefon: +36 1 349 1236

