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A javaslattevő indoklása (max. 2000 karakter):
Száva Pál okleveles építészmérnök majd’ negyvenöt éve tartó, sokoldalú és gazdag építészeti
tevékenysége, színvonalas tervezői munkássága immár egy folyamatosan gazdagodó, határozott
kontúrokkal kirajzolódó életműként is felfogható. Az életmű a klasszikus értelemben vett
építészmérnöki tevékenység számos területét felölelő karakterisztikákkal és eredményekkel
jellemezhető. Életművének középpontjában az értékőrzés fogalma által megalapozott értékteremtés
áll, s mindezt határozott szakmaetikai elköteleződés és közösségi, ill. szakmai-közéleti szerepvállalás
hitelesíti. De életműnek, s az életművet létrehozó alkotó építészi habitusának a hely iránti
elköteleződés – ha tetszik egyfajta lokálpatriotizmus – is meghatározó összetevője. Legfontosabb
építész tervezői munkáiban ezek a szakmai identitását szinte szétválaszthatatlanul jellemző összetevők
egymást erősítve vannak jelen. Például a szentendrei Vajda Lajos múzeum vagy a Czóbel gyűjtemény
bővítésének tervezése esetében, amit a városgazdálkodási vállalat általa alapított tervezőcsoportjának
vezetőjeként tervezett – az alapítás eredményeként létrejött helyi tervezői kapacitás ugyanis
katalizátorként működött annak érdekében, hogy a város végre leróhassa adósságát elsősorban Vajda
Lajos „a szentendrei festő” életművével szemben. A szentendrei Művészet Malom – amelynek
létrehozásában és első két ütemének tervezésében és megvalósításában Száva Pál (Szuromi Imrével)
ugyancsak oroszlánrészt vállalt – szintén egy ilyen szakmai közéleti kezdeményezéssel is szorosan
összefüggő, a programalkotástól a tervezésen át a kivitelezés felügyeletéig ívelő építészeti
teljesítménye e gazdag életműnek. Az életműnek, amelynek vezérlő gondolatát, krédóját így is
megfogalmazhatjuk: A hely testének (az épületeknek) megőrzésén, új életre keltésén és gyarapításán
keresztül megőrizni, feléleszteni és gazdagítani az adott hely szellemét. Mindezt az építészmérnöki
tevékenység éppen adódó területén – tervezőként, szakmérnökként stb. – segítve elő.
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