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AZ ÉPÍTÉSZET ÉVE • NEMZETI SZALON
25 ÉVES A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS

2014 az építészet éve. Több rendezvény, kiállítás, konferencia 
hivatott ezt a tényt hangsúlyozni. Két hónappal január elseje 
után azonban úgy tűnik, hogy a hangzatos szavak ellenére 
a szakma még nem érzi az előtte álló év fontosságát, időben 
messzebbre mutató hatását. Tény, hogy különböző pozitív 
eredmények önmagukban fel mutathatók. Gondoljunk Bodo
nyi Csaba írására, a szak mát képviselő szervezetek vezetőségei
ben bekövetkezett változásokra, vagy a Magyar Művészeti 
Akadémia egyre erősödő törekvésére, hogy a magyar építé
szet a magyar kultúra elválaszthatatlan része legyen… De a 
részekből egye lőre nem lesz egész. A szakma jelenlegi megosz
tottsága, a különböző szakmai képviseletek – minden, ál taluk 
jónak és előremutatónak vélt törekvésük ellenére –  nem 
ké pesek a személytelen intelligenciából kinőtt személytelen 
bürokráciával szemben egységesen fellépni. Sajátos, furcsa 
nyelvek születnek a szakmaiság égisze alatt. A Kamara vezető
ségi tagjait nem érti a tagság. Az építészt nem érti a megren
delő. Az engedélyezési tervek szellemi tartalma száz éve nem 
változik, szemben a mellérendelt írásos anyaggal. Mit hívunk 
ma tervezői nyilatkozatnak? Helyette miről kell nyi latkoznunk? 
Hány oldalból áll az akadálymentes és ener getikai fejezet? A 
kérdések sora végtelen. Szemponte az építészeti minőség 
egy tervezési munka közbeszerzési eljáráson való elnyerésé
nél? Vagy beszélhetnénk a létező főépítészi rendszerről is: 
állami, megyei, települési, megbízott főépí tész. A gyógyításban 
létezik a megelőzés, a prevenció fogalma. Egységesen kell 
kezelni egy élő szervezetet, nemcsak lokálisan beavatkozni. 
Ez sajnos nem mondható el a főépíté szi rendszerünkről. Az 
eredmény(telenség) nap mint nap látható. 

A személytelen bürokrácia nem más, mint menekülés a 
személyes felelősség elől. Miközben az alkotó, a teremtő 
ember egyszemélyes felelősséggel tartozik az általa létreho
zott alkotásán keresztül környezetének. Itt nemcsak építé
szetről van szó.  A Kós Károly Egyesülés (KKE) az eltelt huszon
öt év alatt az ország egyik megha tározó szellemi szerveződé
sévé vált. Felnőtté válásával együtt tagjainak közéleti szerep
vállalása és felelőssége nem megkerülhető. Alkotó tevékeny

ségükből és a szerves gondolkodásból nyert erő ma már 
mindenhol fénycsóvaként jelenik meg. Hiszen az építészet 
egyszerre vallás és tudomány. Az épített környezet mozga
tórugója a Teremtett Erő. Az építés viszont a mindenkori 
tudomány állapota szerint történik. A nehézségi erő afelé 
húz bennünket, amit belénk neveltek. És a végén valameny
nyien ugyanazt állítjuk. Hogy az életnek van értelme. Hogy 
hálásak vagyunk annak az erőnek, amely megteremtett 
bennünket. Hogy az építészet egyetemes. De az építészet 
speciális felfogásának módszerei önkényesek. Az építészet, 
egyrészről a művészetek egyik szintetizáló ága, másrészről 
mérnöki tudomány, technológiai diszciplína. Az emberi 
kultúra, az emberi tevékenység egyik legalapvetőbb meg
jelenési formája. Az embert körülvevő természeti környezet 
akaratlagos megváltoztatása. „Erőszakossága” mégsem 
destruktív, természetéből adódóan konstruktív. Az épí tészet 
témaköréhez elválaszthatatlanul kapcsolódik az építés fo
galomköre. Mindenképp fontos viszont különbséget ten
nünk, s ez a különbség alapvetően az esz tétika és a techno
lógiai igény mértékén érhető tetten. Ezt a kettőséget ltalában 
az építőművészet kifejezéssel oldják fel, amely a nevében a 
művészi igényességgel történő épít(őműv)ész tervezői 
munkára utal. Az épületek megépítésén kívül építészetnek 
nevezzük a belső terek kialakításától kezdve (belsőépítészet) 
egészen a városi, esetenként regionális léptékig terjedő 
építészetet (városépítészet, urbanisztika) is. A tájépítészet 
ugyanazt az utat járja be időben és térben, mint az építészet. 
Nincsenek határai.  Az építészet, mint tudomány egyedül
álló abból a szempontból is, hogy ismeretanyaga szerteága
zó és heterogén összetételű. A természettudományokra és 
a tágan értel mezett szel lemtudományokra is támaszkodik. 
A KKE tagjainak nem csak az építészet terén, de a minden
napi élet során is ezt az egyetemességet és egységes világ
szemléletet kell képviselnie. A még előttünk álló szűk év 
felvállalt feladatait ebben a szellemben kell megvalósítani. 
Ne feledjük, három hónap már eltelt!

a Szerkesztőség
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