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A szerk.

Közeledik az év vége, most lenne ideje a számvetésnek, ez az utolsó lapszámunk idén, és még 
javában dübörög a lapzártája, amikor e szerkesztőségi beköszöntő íródik. Kavarognak 
a gondolatok az editori fejekben, egyik kézzel javítunk, másik kézzel levelezünk, zárjuk az 
évet. Ebben az interzóna állapotban nyilván nem tudunk alapos, mélyenszántó áttekintést adni 
2019-ről, mégis teszünk egy kísérletet valamiféle összegzésre. Kapóra jön ehhez egy videó, 
amit a YouTube-on bárki megnézhet, a címe alapján rákereshet: Építészet a klímavészhelyzet 
korszakában. Nagyjából másfél órás előadás felvételéről van szó, amit a BME DLA Open 
Lectures programsorozat keretében Prof. Dr. Ürge-Vorsatz Diána tartott 2019. december 4-én, 
a műszakin. A fizikus, klímakutató a klímavészhelyzet valódiságát friss adatokkal, mérésekkel 
vezette be alapvetően if jú mérnökhallgatókból álló közönsége számára (ez utóbbi a videóból 
nem derül ki, de szerkesztőségünk egyik tagja élőben hallgatta meg az előadást). Expozéja 
második felében Dr. Ürge-Vorsatz már az építészet területéről hozott példákat egyebek mellett 
energiaoptimalizált és/vagy zéró energiás és/vagy energiatermelő épületekről – itthoniakat 
és nemzetközieket egyaránt. Témaválasztása (klímavész és építészet) nem véletlen, sorolta is 
az adatokat a szektorból: pld. a globális szén-dioxid-kibocsátás 7 százalékáért az építőipari 
alapanyagok közül kizárólag a betongyártás felelős, de a teljes kibocsátás 50 százalékáért 
maguk az épületek – meglévő elavultak, nem megfelelően épített újak. Kemény számok, 
majd egy ponton, a 2050-es dekarbonizáció célmeghatározással kapcsolatban a tudós előadó 
hozzáteszi: „mától minden egyes épület, amit nem a legjobb hatékonysággal építünk fel, az 
»belakatol« bennünket a jövőben.” Azaz csak újabb és újabb problémát generál a jövő építői 
számára. Szerkesztő kollégánk ekkor kipillantott a K210-es terem ablakán, nézte a Szabadság 
híd szép íveit, a kivilágított Pestet, és az ország nagyvárosaiban ebben az évben több 
alkalommal megrendezett klímatüntetéseken protestálókra, a kormányzati, önkormányzati, 
magán-beruházások ellen fellépő területvédő lakosokra gondolt. Pontosabban arra, hogy 
a „zavarosfejűeknek”, álmodozóknak, na-persze-a-zöldek!-nek szidott második, harmadik 
sor egy év leforgása alatt lényegében az élre lépett, fontosabb, igazabb, időnkénti túltolásai 
ellenére is társadalmi szempontból felelőségteljesebb lett, mint a betonban, 
a szalagátvágásokban mindenekfelett hívő építők. Már-már szitokszó lett 2019 végére 
a nagyberuházás – és hangsúlyozzuk, nem csak az állami –, mert az újdonságérték, 
a felhasznált köbméterek, folyóméterek, beépített négyzetméterek, az ökotudatos anyagok, 
technológiák és gépészeti megoldások sorolása mellett a valódi adatokat tartalmazó 
hatástanulmányokkal és a beruházás szükségességével sokszor a beruházó, fejlesztő nem tud 
„elszámolni”. A roppant heterogén összetételű protestáló oldal valami olyat követel, amiknek 
az építők sokszor nem képesek megfelelni, talán nem is értik. Társadalmi igazságosságot és 
hasznosságot, átláthatóságot, széles körű társadalmi párbeszédet az xy beruházás kapcsán 
miért azt, miért oda, miért ekkora, és egyébként: minek is? Néhány gondolat, néhány követelés 
különösen érdekes, ha belegondolunk, hogy 2019 a Bauhaus centenáriumi évünk (a.k.a. 
széleskörű szociális kérdésekre vonatkozó gondolatok). És néhány gondolat onnan nézve is 
különösen érdekes, hogy már az építészeti folyóiratok, így magazinunk készítői is lapról lapra 
élik meg azt, hogy az állam emberei mellé felsorakozva az építői oldal szereplői közül is sokan 
úgy adnak interjút, hogy előre bekérik a kérdéseket, majd átfogalmazzák, és megválaszolják 
azokat. Azokban az időkben tapasztalható tehát a mind erősebb sunnyogás, a szembenézés,
a valódi párbeszéd teljes hiánya a döntések emberei részéről, amikor a tárgyakhoz, 
a házakhoz, a funkciókhoz, a vásárláshoz, fogyasztáshoz való viszonyunkat alapjaiban kell 
megváltoztatnunk. Ne feledjük, mindnyájunknak, és nem majd a jövő héten.
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