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Az építészetnek ily ellenállhatatlan 
erővel meg nyilvánuló nevelő, gyönyör-
ködtető hatását látva elengedhetetlen 
szükségesség az építészeti köz ízlés fej-
lesztése. A kiállítás alkalmas mód erre s 
a céltudatos kiállítások sorozatán fölne-
velkedett közönség ízlését majd kiviszi 
az életbe is és saját fejlett művészi kö-
vetelményeinek kontrollja alá helyezi az 
utcát, melynek szépsége őt gyönyör-
ködteti, ízléstelensége őt bántja elke-
rülhetetlenül.

Ebből a szempontból a Magyar Épí-
tőművészek Szövetsége joggal vindi-
kálhatja magának az úttö rő érdemét. Az 
a kiállítás, melyet a Műcsarnok idei ta-
vaszi tárlatán bemutat, nemcsak azért 
fon tos, mert építészetet, éspedig jó és 
modern építé szetet mutat annak a 
közönségnek, amely a művészet min-
den egyéb ágában már helytállott a 
maga ízléséért, hanem mert ezzel a 
kiállításával, amely már nem is az első, 
rendszerré fejlesztette a törekvést, hogy 

a közönséget az építőművészetre is 
megtanítsa. Abban a kis kollekcióban, 
amelyet a Magyar Építőmű vészek Szö-
vetsége a Műcsarnok XV. termében 
felhalmozott, kivonatosan és mintapél-
dányokban, együtt találhatja a közön-
ség jórészt mindazt, ami a mai 
építőművészetet érdekli. Iskolától a 
színházig, sírbolttól a templomig, villától 
az áruházig, kórháztól a könyvtárig, in-
terieurtől a csendőriskoláig és a bank-
palotától egészen a városrendezésig 
konstrukcióban, stílusban, az új építési 
anyagokhoz és anyagokkal való alkal-
mazkodásában, minden darab más 
építőművészeti törekvést reprezentál.

Itt az architektonikus széljegyzetek, a 
rajzón intim atelier beszéde, s a papi-
rosra vetett építészeti elgondolások 
között látni csak igazán, hogy a téglát 
téglára hordás, a vakolat és gipsz hal-
mozás még nem építészet, ötemeletes 
és kupolás ház legfeljebb rossz ház, de 
nem művészet. Itt, ahol nem téveszte-

nek meg a méretek és követni kell a 
vonalak művészi logikáját, s a formák 
ar gumentumait, itt a néző maga is épí-
teni kezd mint ahogyan festeni is akkor 
kezdett el, amikor a rajzok és színvázla-
tok megértése megnyitotta előtte a 
befejezett képhez, szoborhoz vezető 
utat. Ez a kiállítás ha szerényen és kis 
keretben is, de rendszerrel és öntuda-
tosan nézni és látni tanítja a közönséget 
és ezért bizhatik mindenki a jövőjében, 
bizhatik abban, hogy egyszer, talán sok 
esztendő múlva hasonló, esetleg na-
gyobb arányú építészeti kiállítások után, 
mégiscsak lesz közönsége a magyar 
építőművészetnek és a magyar közön-
ségnek mégis csak lesz építőművésze-
te. Ez a kis kiállítás okos és szép folyta-
tása annak a cserefolyamatnak, mely a 
magyar képzőművészet másik két ágát 
már európai színvonalra emelte.”

Relle Pál: Építészek a Műcsarnokban. 
Művészet, 1914, 13. évf., 5. szám

ÉPÍTÉSZEK A MŰCSARNOKBAN, 2014
Szegő György kurátor kiállításkoncepciója 

A 2014-es évet – Ybl Miklós születésének bi-
centenáriumát – a magyar kormányzat az 
Építészet Éveként emelte ki. Az ünnepi év 
számos eseményt kínál annak a gondolat-
nak a társadalmasítására, hogy az építészet 
a magyar kultúra egyik meghatározó eleme. 
Így az identitás megjelenítője, a reformkor-
tól az I. világháborúig lendületesen ívelő 
polgárosodás építő- és társművészeti, urba-
nisztikai lenyomata. Együtt pótolhatatlan, 
kiemelkedő kulturális érték. Az ünnepélyes 
emlékezések sora a figyelmet a történeti 
épületek megmentésé re, méltó funkciókkal 
történő mai hasz  nálatára fordítja – lásd: 
Ybl-bazár, Zeneakadémia, Erkel Színház, 
Vigadó stb. Ugyanakkor az építészek alkotó 
munkája hagyományosan az innováció hor-
 dozója, éppen ezért az idei Építészet Évé-
ben a Műcsarnokban megrendezen dő 1. 
Építészeti Nemzeti Szalon nem a történeti, 
hanem elsősorban a jelen, s amennyire le-
hetséges, a jövő építészetére fókuszál. A tét 

– akárcsak 50, 100 vagy 150 éve – most is nagy: 
a világ ma ökológiai csapdában van. Az 
épí tészet milyensége és alakítása, stratégia-
vállalása egyszerre jelzésértékű és felelős-
ségre ösztönző. Ma még inkább, mint ko-
rábban. Hiszen a képolvasó társadalom 
olyan „írás- és beszédmóddal” ren delkezik, 
amellyel elmondható, amiről a verbális 
kommunikáció csak hallgatni képes (lásd L. 
Wittgenstein aforizmáját).

A honi építészet társadalmi elfogadott sá-
ga azonban sokak véleménye szerint mély-
ponton van. Kurátorként – az ál talam meghí-
vott alkotók remélt egyetér tésével – olyan 
kiállítást szeretnék rendezni, amelynek ha-
tására ez az áldatlan helyzet elmozdul: fel-
felé. Gazdag kitekintésű, sokfelé nyitott 
anyaggal, ami elsősorban nem az építésze-
ket, hanem a nagyközönséget szólítja meg 

– termé szetesen nem engedve a szakmai-
ságból. Nem elsősorban tervrajzokat, ha-
nem látványos fotókat, maketteket szeret-
nénk bemutatni, elektronikus képekkel / fil-
mekkel kiegészítve, ahol erre mód van. És 
hozzá az alkotás, a kreativitás személyes 
többletét is fel-felvillantva. Ezért van, hogy 
az 1. Építészeti Nemzeti Szalon főcím mellé az 

általam javasolt, már elfogadott felcím: 
100% kreativitás.

A sokféle látogatót a kreativitás eredmé-
nyével, az „új” látványos képeivel szeretném 
megfogni. Érdeklődésük lesz a siker mércé-
je. Nem lebecsülve az élmény mélységét, 
nagy nézőszámot vonzó kiállítás létrehozá-
sa a cél. Nem mellesleg a népszerűség a 
dön téshozókban is még inkább tudatosít-
hatja, hogy az architektúrára és az alkotók-
ra érdemes figyelni, építeni. A visszacsato-
lásnak a jövőt kell szolgálnia.

Fenti, legszélesebb befogadói igények-
hez igazodik az anyagválogatás és annak 
formája. Azaz, az utolsó tizenöt év magas 
építészeti értéket hordozó és egyszerre 
látványos épületei, megkerülhetetlen be-
ruházásai éppúgy megjelennek, mint a 
pólusokon a kisközösségek templomai, 

közösségi terei, akár egy-egy emblematikus 
családi ház.

A három középső terem kitüntetett sze-
repet kap. Itt mintegy nyolcvan épü letet 
mutatunk be – ez a kiállítás törzse – egy-egy 
makettal, rajzzal és több látvá nyos fotóval, 
videóval. Ezt a vizuális közérthetőség érde-
kében tesszük. Tehát nem az alkotókat so-
rakoztatjuk fel, hanem műveiket. Utóbbiakat 
nem do ku mentáljuk, hanem közérthető 
mó don, vizuálisan kiemeljük, hiszen terv-
dokumentációk megjelenítése ilyen meny-
nyiségben egyáltalán nem befogadható. 
Felkérjük az építészeket, hogy a kurátor által 

„meghívott” konkrét terv hez, munkarészhez 
kapcsolódó skicceket, személyes kellékeket, 
műhelytitkokat, a kreativitás imázsát is 
mellékeljék. Hozzá rövid ismertető szöveget 
és tervezői listát mellékelünk. A mai kiállítás-
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technológia szerint egy-egy házhoz egy-
egy képernyő is tartozhat, amire az alkotók-
tól egy-egy rövidfilm, animációs film vagy 
diaanyag-összeállítást várunk, amely az 
adott házról, hozzá az alkotók más műveiről, 
ars poeticájáról szól.

A fenti kiemelt anyag bemutatása jó részt 
egy-egy épület/alkotó kis „műter meként”, 
egymástól részlegesen szeparált terekben 
történik. Az épületeket bemutató házins-
tallációk közötti/feletti nagyterem-falakon 
belülről világí tó, transzparáló óriásfotókon 
jelenik meg a főirányt erősítő részletekből 
válogatott anyag. A három középterem „ágai” 
a két oldal-teremsorban folytatódnak: újra-
gondolt épületek (műemlék-felújítá sok), 
tájépítészet (a bal középső terem ben kap 
helyet: ablak a Ligetre), főépíté szeti és urba-
nisztikai dimenzió, belsőépí té szet és társ mű-
vészetek, épí tészetok ta tás és építve tanítás 

− Vándor iskola és BME Szerves Épí tészet 
tárgy −, valamint a mai középnemze dék 
ta nára it, műterem vezetőit felsorakoztató 

Mes terek kiállítás termei. A bejáratnál pedig 
üvegbe tonból épült jel fogadja a látogatót. 

Végül egy kurátori filmet is a tárlatlátoga-
tó figyelmébe ajánlok: az Újornamentika és 
kortárs építészet 3 csatornás videót (társren-
dezőm Csontos János), amelyben a szecesz-
szió és a szerves építészet, a klasszikus mo-
dern és a parametrikus építészet díszítőgya-
korlatát konkrét példákkal kapcsolom össze, 
egy úttal láttatni szeretném a két pólus 
közeledését. A film két éve látható volt az 
UIA tokiói kongresszusán, most van a ma-
gyarországi ősbemutatója.

A kiállításhoz júniusban és szeptember-
ben számos szakmai és művészeti progra-
mot is társítunk. Bérlet is van. A kiállítás 
megtekintésére még szakavatott szemmel 
is több órára lesz szükség. 

A cél az építészet közelmúltbeli eredmé-
nyeinek legszélesebb körű társadalmasítása, 
nem elsősorban szak mai tár latként. Az épí-
tészeti minőséget azonban alapkövetel-
ménynek tekintem. A tárlat szerkesztése és 

JÚLIUS – AUGUSZTUS – SZEPTEMBERI PROGRAM

DIAGNÓZIS KONTRA TERÁPIA
ÁLLAMI ÉS UNIÓS BERUHÁZÁSOK
Bodonyi Csaba

megismételni, vélve, hogy a megbízható 
szakértelem csak az állami tervezésben je-
lenik meg. Egy ilyen döntés rehabilitálná a 
Kádár-rendszer tervezési struktúráját, mint-
ha az csupán minőséget teremtett volna. 
Pedig a beruházási rendszer tényleg rosszul 
működik, s ennek egyik következménye (és 
nem oka!) a műszaki tervezés színvonala. 
Re formra tehát szükség van, ebben minden-
ki egyetért. De a reform igényli az elmúlt tíz 
év átfo gó elemzésen alapuló diagnózisát. 
Több beruházásban tapasztalatot szerzett 
tervezőként tennék egy pár észrevételt a 
diagnózishoz és a terápiához. 

A kezdetektől – tehát 2004-től – nem ala-
kult ki az uniós támogatások, programok 
megvalósításának profi szervezete és mód-
szertana. Az irányítási joggal rendelkező 
szer vezetek elsősorban politikai alapon 
szerveződtek, beleértve a személyeket is. A 
műszaki beruházásban, bonyolításban ta-
pasztalt műszakiakat és a mérnökkamarákat, 
azok szempontjait ez a politikai-bürokratikus 
szervezet kihagyta. Így a műszaki szempon-
tok fel sem merültek, vagy háttérbe szorul-
tak, s az objektum helyett a pénz és a jogsza-
bályok, meg a forráselosztás politikai aspek-
tusa került a célkeresztbe. A műszaki doku-
mentáció eleve másodlagos fontosságú lett. 
Kimaradtak e szervezetekből azok a szakmai-
lag felkészült beruházók is, akik a szakma 
több száz éves tudását, tapasztalatát birto-
kolták arról, hogyan is lehet egy beruházást 
a programalkotástól a kulcsátadásig hatéko-
nyan és jó minőségben megvalósítani. Ehe-
lyett olyanok vették át az irányítást – a dön-
tési jogot –, akiknek sem hozzáértésük, sem 
felelősségük nem volt. Bárki lehetett projekt-
menedzser, pályázatíró, csak a mérnöki ter-

vezést kötötték személyes jo gosítványhoz. 
E szakembereknek viszont nem volt dönté-
si joguk, csak felelősségük. A műszakiak vol-
taképpen csak a bűnbak szerepet kapták – 
létrejött az én döntök, te vagy a felelős szerep-
osztás. Országosan kialakultak inkompeten-
ciák. Mintha most is ez lenne a levegőben. 

Mik voltak a rendszer részhibái? Szándék 
és idő hiányában elmaradtak a tervpályáza-
tok az előkészítésből, így elmaradt a koncep-
ciók versenye, a legjobb koncepció kiválasz-
tása, a minőség legfontosabb társadalmi és 
műszaki garanciája. (Ha a pályázat mégis 
megvalósult, jó eredménye lett, mint pl. a 
pécsi Kulturális Főváros beruházásainak.)

Az elmúlt húsz év alatt a hazai építésügy-
ben bonyolult és bénító jogszabályi kör-
nyezet jött létre, amely nem a kreativitást és 
hatékonyságot, azaz nem az ideális vég-
eredményt és a műszaki minőséget szolgál-
ja. Ennek oka, hogy az épített környezet 
irányítása kormányzati szinten 1990-től alá-
rendelt szerepben, kormányonként más-
más minisztériumban, államtitkár-helyette-
si szinten képviseltetve, végrehajtó, és nem 
kezdeményező szerepkörben van. Követ-
kezmény, hogy az építés ügyének jogsza-
bályai nagyrészt osztályvezetői szinten jöt-
tek létre, többnyire elmaradt vagy felülbírált 
szakmai egyeztetésekkel. Ezt a jogszabály-
béklyót jól érzékeli a jelenlegi kormányzat 
is. Felismerte ugyanis, hogy annak betartá-
sával egy választási ciklus négy évében nem 
tudja ígéreteit megvalósítani (most is több 
az áthúzódó beruházás), ezért a fontosabb 
beruházásokat külön jogszabállyal, kiemelt 
státussal részben függetleníti az általános 
jogszabályi környezettől. Ez érthető, ugyan-
akkor kínálkozik a másik, átfogóbb kormány-

„Jönnek az állami mérnökirodák?” – írja címé-
ben a Magyar Nemzet dec. 21-i cikke. Tágra 
nyílt szemmel olvasom: Visszajönnek? 24 év 
után? És miért? – A pontatlan mérnöki mun-
kák miatt… –  hangzik a sommás, igaz ságta-
lan, s a mérnöktársadalmat egé szében sér tő 
magyarázat. 

A „helyzetértékelés” belőlünk, a folyama-
tokkal a kezdetektől együtt élő mérnökök-
ből ugyanilyen sommás véleményt hív elő: 
a téves diagnózis rossz terápiához vezet. Mert 
ez a diagnózis téves, amit közös érdekünk 
elkerülni. Egyáltalán, volt átfogó értékelés 
vagy elemzés az elmúlt tíz év PHARE-, uniós 
és LEADER-támogatású beruházásairól? És 
netán az derült ki, hogy a műszaki tervezés 
az egyedüli probléma? Vagy az, hogy 2004, 
uniós csatlakozásunk óta jogi, pénzügyi, 
politikai szervezeti struktúra tekintetében 
minden rendben van? Csak a műszaki szín-
vonal nincs? S ennek megállapításában 
vajon részt vettek hozzáértő, hivatott mű-
szaki szakértők is? Aligha. A szakmai (terve-
ző-) kamarákat senki sem kérdezte, holott 
évek óta jelzik a rendszer működési zavara-
it, s ajánlják a jó diagnózisban való részvéte-
li szándékukat, ami közös érdek lenne. A 
Bajnai-kormány egyszer már tévedett, ami-
kor a bonyolult folyamat egyik szálát kira-
gadva úgy láttatta, hogy a pályázatok kés-
lekedő megvalósulásának oka egyedül az 
építési engedélyek lassúsága. Ekkor bele-
nyúltak két tucat jogszabályba, amitől az 
engedélyezés még nehézkesebb lett. (Múlt 
évben mindezt digitalizálva sikerült tovább 
lassítani.) Kiderült, hogy a lassúság a pályá-
zati rendszer belső hibája, és oka a politikai 
környezet. Ezt a tévedést – most a műszaki 
szempont kiemelésé vel – nem lenne jó 

Kurátor: Szegő György építész • Kurátorasszisz-
tens: Pálinkás Edit művészettörténész • Társku-
rátorok: Építve tanítani: Csernyus Lőrinc építész 
és Turi Attila építész • Mesterek: Winkler Barnabás 
építész • Építészoktatás: Balogh Balázs építész és 
Lázár Antal építész • Főépítészeti víziók: Salamin 
Ferenc építész és Sáros László György építész, 
Országos Főépítészi Kollégium • Tájépítészet: dr. 
M. Szilágyi Kinga tájépítész, egyetemi tanár

I. ÉPÍTÉSZETI NEMZETI SZALON
100 % KREATIVITÁS • Művészet egész nyárra

2014. július 2., szerda • 16:00–17:30
AZ ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM I. • 
Mi a főépítész feladata a társadalmi igények, 
elvárások között? 

18.00
ÉLŐKÉP SZÍNHÁZ: HULLÁMTÉR • Abszt-
rakt vizuális színház. 

2014. július 3., csütörtök • 16:00–19:30
AZ ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM II. 
Település a tájban. Ház a városban. Ember a 
házban. 

20.00
KAMARAZENE • Két mesterember találko-
zása, Lukács Miklós, DreschMihály

2014. július 5., szombat • 16:00–17:30 
ÚJORNAMENTIKA • A 3D-ornamentika és az 
épület morfológiája. Előadók: Botzheim Bálint, 
Radványi György

18.00
KAMARAZENE • Borbély Mihály (szaxofon, 
fúvós hangszerek) – Tálas Áron (zongora)

2014. július 10., csütörtök • 17:00–17:40
TEREK, KERTEK TÖRTÉNETI SZELLEMBEN • 

„A kert templom, a templom építészet, az épí-
tészet színház.” Előadó: Török Péter tájépítész

20.00
HARMÓNIÁK BAROKK KERTJE • Bodrogi Éva, 
Koltai Katalin, Gyurina Zsuzsanna és Regős 
Júlia előadásában

2014. július 12., szombat • 16:00–17:30
A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK ÖRÖKSÉ-
GE • A magyarországi építészet hétköznap jai 
a II. világháborútól 1989-ig. Előadó: Sylvester 
Ádám. Tárlatvezetés: Winkler Barnabás

18.00 óra
FEHÉR FERENC: TAO TE • A hazai kortárs tánc-
szcéna egyik legizgalmasabb koreográfiája. 
Alkotók és táncosok: Fehér Ferenc, Dó zsa Ákos. 

2014. szeptember 2–7.
AZ EGYENSÚLY ÉPÍTÉSZETE • Szabadtéri 
tér installációk. A Hello Wood 2014-es nyári tá-
borának plasztikái, 100 résztvevő, 12 országból

2014. szeptember 3., szerda • 16:00–17:30
A Hello Wood installációit bemutatják: Pozsár 
Péter és Huszár András építészek

18:00
SEBŐ EGYÜTTES 

2014. szeptember 4., csütörtök • 17:00–18:30
MÉDIA, ÉPÍTÉSZET, ÉRTÉKÁLLÓSÁG • Ho-

gyan látja és láttatja a média az építészet vilá-
gát. Divatok és sztárok. Moderátor: Osskó Judit

18:45–19:30
HABKARTON-ÉPÍTÉSZET GYEREKEKNEK • 
Vizuális nevelés gyerekkorban játékkal, komo-
lyan. Építészet és múzeumpedagógia. Előadó: 
Ocztos István építész, képzőművész

20:00
PALYA BEA ÉS IFJ. TÓTH PISTI DUÓ

2014. szeptember 5., péntek • 16:00–17:00
TÁRLATVEZETÉS III. • Dévényi Sándor és 
Finta József

18:00
DRESCH QUARTET

2014. szeptember 6., szombat • 15:00–17:30
HATÁRON TÚLI MAGYAROK • Kárpát-meden-
cei magyar építészek bemutatkozása. Mode-
rátor: Sáros László György

18.00
LAJKÓ FÉLIX SZÓLÓKONCERTJE

2014. szeptember 7., vasárnap • Finisszázs
14:00–18:00

TÉGLAKÍGYÓ • Szabadtéri akciójáték. A Vándor-
iskola programja. Bemutatja: Csernyus Lőrinc

15:00–17:30
ÉPÍTVE TANÍTANI • Alkotótáborok, kalákák, 
mintakönyvek. Moderátor: Turi Attila építész

18:00
ÉLŐKÉP SZÍNHÁZ: MORFOMÁNOK, HOL 
VAGYTOK? • Improvizatív vizuális mozgás-
színházi akció

képi megfogalmazása nem tartalmaz poli-
tikai megfontolásokat. Fókuszpontjában a 
kreativitás dicsérete, vizuális élménye áll.

NATIONAL SALON OF ARCHITECTURE
The year 2014 is the officially designated 
Year of Architecture. Architecture is a par-
ticularly valuable key element of Hun garian 
culture; this notion is popularized through 
a significant number of events. And since 
the creative work of architects has tradi-
tionally been a vehicle of innovation, the 
1st National Salon of Architecture focuses 
as much on the present as on the ecolog-
ically-minded architecture of the future. 
The Műcsarnok hosts the richest exhibition 
of contemporary architecture ever organ-
ised, presenting more than 200 buildings 
and their designers, showcasing an exciting 
cross-section of Hungarian architecture of 
the present day and the recent past by 
using models, giant prints, films, designs, 
works of art and documentation.
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