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Tisztelt Konferencia, Elnök asszony,
Kollégák és Vendégeink!

A konferencia anyagának alcíme: „Egy európai építészeti
politika felé”.

Erre a korosztályomhoz tartozó magyar építész felkapja
a fejét. Fülünkés sajnos tudatunkazépítés-politikához szokott
ugyanis. Építészeti politika tehát, s nem építési. És nem is
politikai építészet, a kelet-európai közelmúlt szerint.

Ahozzászólásvégérõlazelejérehozomálláspontomsum-
mázatát: A nemzeti építészeti politikákon alapuló európai
építészeti politika közös megalkotását fontos és a társadalom
felé felelõs kezdeményezésnek és programnak tartom.

Milyen ismérvei vannak egy olyan építészeti politikának,
melyesélyeséshatékony lehet azemberi életminõségetbizto-
sítókörnyezetmegteremtésében? Véleményem, savitaanyag-
ból való csipegetés szerint ennek az alábbiak az összetevõi:

1.) Elõször isnempolitikai építészet–minterremárutal-
tam–,nemtûzkonkrétépítészeticéltazászlajára,nemideologi-
kus, vagy teoretikus, hanem az építészeti minõség inspiratív
kezdeményezõje, tudván,hogyazegyén,aközösségek,a tele-
pülések,azország, sEurópaönmeghatározásának, imázsának
harmonikus létének,boldogságának fontoséskikerülhetetlen
eleme a színes épített környezet, mely fontosságában felzár-
kózik – mondjuk – az adópolitikához, vagy a politika egyéb
szegmenseihez,

2.) Olyan, ami a nemzetek és Európa alkotmányaiban
rögzíti az emberek, közösségek minõségi épített környezet
iránti jogát,

3.) Olyan,amiazépítészetetkultúraként, snemszolgálta-
tásként definiálja, hûen az európai történelmi és építészeti ha-
gyományokhoz. Ez fontos: mert, ha valamire nem tekintünk
kultúraként, aznemisválikazzá.

Annakdeklarálásáravanszükség,hogyazépítészetikultú-
ra közügy, s nem (fõleg) szakmai magánügyek összessége,
mint ma. Az építészet kultúraként való értelmezésében mára
kialakult egykettõslátás: eszerinthazánkban, sEurópában is a
történelmi építészetet kultúrának tekintik és a kulturális, vagy
örökségvédelmi minisztérium feladatává teszik, míg a kortárs
építészethol egyik, holmásikminisztériumalá sorolva, helyét
keresõszolgáltatás.Amarxistaalépítmény– felépítménybeso-
rolásmáigmegmaradt.Olyanszervetlen,mesterségesésevolú-
ció-ellenesez,minthaaklasszikuszenét,vagyirodalmatkultúrá-
nak tekintenénk, míg a kortárs zenét, vagy irodalmat nem.

Ezeurópai szintenazépítészeti szellemiéletben is ígyvan,
hiszen köztudottan külön-külön nemzetközi charták foglal-
koztak a hagyományos, ill. a mai és holnapi építészettel, ill.
településtervezéssel. A kialakult mai helyzet szembeállítja az
értékvédelmet az értékteremtéssel.

Szükség lenneavalahavolt,ésamúlt századelejénmegva-
lósított egységes szemléleti alap helyreállítására, a kettõslátás
és gyakorlat megszüntetésére. Az integráció irányába kellene
fejleszteniahazánkbannemrég létrehozottÉpítésiésLakásügyi
Hivatalt is, mint a nemzeti építészeti politika bázisát.

Az egységes, integrált szemlélet azért fontos a minõségi
épített környezet létrehozásához, mert eddig egyik teoretikus
alapú tervezett település sem érte el, vagy múlta felül a nem
tervezett, hagyományos települések lakhatóságát, színességét
és vonzerejét.Valamint azért is, mert Európában, s hazánkban
is, egyrenagyobbhányadotképezameglévõépületek felújítá-
saéshasznosítása.Azegységes szemlélethez szükséges lenne
a múlt század elején kialakult modernista szemlélet újraérté-
kelésére, mely a történelmet tagadva, az új hagyományterem-
tést tûzteki célul, egyhagyománymentes térben, amire „Male-
vics-féle” sivatagként szokáshivatkozni.

4.)EnnekazEurópaiÉpítészetipolitikának–„arégiókEuró-
pájában”–programmákelleneemelniazeurópaiépítészetazon
hagyományát,hogyegyszerreteremtetteurópai,s ígynemzetkö-
zi és regionális értékeket. Gondoljunk a nemzetközi gótikára
vagy barokkra, s ugyanakkor a helyi kulturális értékekre vagy
akárKözép-Európasajátosértékeire.Aregionalizmus,mintszel-
lemimagatartásugyancsaknemzetközi,csakazeredményenem.

Milyenhazánképítészete félévvelazEurópaiUnióba lépé-
sünk elõtt? Jelen vannak az európai stílusok elemei. A modern
korbólaBauhausésaskandinávépítészethatása,aminimalizmus
ésadekonstruktivizmus,ugyanakkor regionális sajátosságként
LechnerÖdön,KósKároly,amagyarorganikusépítészeti iskola
éskiválómásregionálismaiépítészünk.DevisszükEurópábaazt
akelet-európaimodernistaépítészetet,melyaBauhausmodern
városépítésielveibõl,aszovjet technológiából, sahelyi tipizáló,
átlagosítóbürokráciából lettösszegyúrva.Akelet-európaiorszá-
gokkal együtt sajátosságként visszük az ún. szocialista realista
építészetet,melyaszázadelejieurópaimodernekhezhasonlóan
amúltat végképpeltörölnikívánta, sezt sajátosanaklasszicista
építészetre alapozta. Ugyanakkor visszük a Kárpát-medence
Európábanegyedülállóparaszti-falusiépítészetikultúráját,mely
racionalitásával, eredetiökológiai szemléletével a fenntartható
építészet számáramais forrásértékû.SvisszavisszükEurópába
azutóbbi idõkbenkapottépítészetistandardeket,bevásárlóköz-
pontokat,benzinkutakat, stb.

Szellemikapacitásunkatvizsgálva,elmondhatjuk: sokma-
gyar építész munkája jelentõségében ma is túlmutat az ország
határán, s szellemiesélyevanazeurópai épített környezet ala-
kítására. De lesz-e valóságos munka és jogi esélyünk, vagy a
folyamat egyirányú lesz? Mindenesetre építészetünk csúcstel-
jesítményeiEurópai-szintûekvoltak, ésma is azok, viszontvé-
leményemszerintakultúrátmeghatározóépítészetiátlag tekin-
tetébenvanbehoznivalónk.

Bodonyi Csaba

HOZZÁSZÓLÁS
Az Európa és az épített környezet holnap – egy európai építészeti politika felé
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Avitaanyagazt sugallja,hogyeza jóféle sokszínûség fenn-
marad. Az Európai Unió befogadja a csatlakozó nemzetek be-
szélt és írott nyelveit, nem kíván európai eszperantó nyelvet, s
remélhetõen az analóg építészeti eszperantót is közös érde-
künk elkerülni. Mi már átéltünk egy építészeti globalizációs
törekvést, s sajnosma is vannak, akikegyirányúsítanáka fejlõ-
dést, a sokszínûség helyett.

5.) Az anyagban aláhúzott, s magam is aláhúznám, hogy
más európai országokhoz: Finnországhoz, Franciaországhoz,
Nagy-Britanniához, Hollandiához hasonlóan meg kell kezde-
nünknemzetiépítészetipolitikánkkialakítását,sennekazAlkot-
mányban, rendeletekben,aközigazgatásban, szabványokban,
önkormányzati rendelet-alkotásban való átgondolt megjele-
nítését. A többi, s az építészeti minõség általában elsõsorban a
helyi közösségek és önkormányzatok, s az építészek kreatív
tevékenységén múlik, kevés állami beavatkozással.

6.) Az 1/10 bekezdés szerint: az építészet és a városterve-
zés az EU politikájának klasszikus „darabokból összeállított
tárgya”. Ez azt jelentené, hogy különbözõ, egymással nem
szervesült irányításiszektoroktól, ill.akoordinációszínvonalától
is függ az eredmény.

Tudomahazaigyakorlatból,hogyeznemjó,mertakülön-
bözõérintett szektorokban(környezetvédelem, tervezés,örök-
ségvédelem,építési szakhatóságok,közlekedési, stb.) létreho-
zott, nemegységes szemléletûés tartalmú jogszabályokolyan
rendezetlenhálót alkotnak,melybenakreativitásvédekezésre
kényszerül és elhal. Eközben látjuk és éljük, hogy a település
egységesegész.Haez ígyvan,nemcsaka létrehozandóépüle-
tekés település tervezésében fontosaszakági integráltmegkö-
zelítés, hanemugyanilyen fontosaz integrált irányítás is. Szük-
séges lennetehátazországokbanolyanegységesítettkormány-
zati szervre,melyátfogószemlélettelkoordinálja a települések
komplexproblémakörét – rendeleti éshatóságihátterét, a leg-
jobbmegoldásokfelkutatása,a jóépítészetérdekében.Ez lenne
azÉpítészKamaraáltalmindigisszorgalmazottÉpítészetiHivatal.

7.) A legtöbbkreativitásbiztosításánakésa legjobbmegol-
dásokkiválasztásánakgaranciái:

– A pályázati úton történõ kiválasztás. A kiírások, meghí-
vások,ésazelbírálásokszakmaiszínvonalátazÉpítészKamarák
garantálhatják.

– A tervezõ személyének és a tervezõ cég nagyságrend-
jének és tõke-erejének radikális szétválasztása a tervezõ kivá-
lasztásánál. Vannak kis mûtermek nagy kreativitással, s nagy
cégekkevéskreativitással.A tõkeerõ, anagyságrendpreferen-
ciája lemondásakreativitáselsõdlegességérõl, ígyminõségelle-
nes és nemzetközi versenyben esélytelenné válnak a kelet-
európaiországok,aholalig tízéveaprózódtak felazállami terv-
gyárak, s még nem volt idejük a hazai tervezõi díjakból saját
tõkeerõt teremteni.

– Az idõfaktor: A hazai közbeszerzések és EU, Phare, stb.
pályázatok jellemzõje,hogyminden tevékenységi szakaszra–
kiírás,elemzés,elbírálás,kivitelezõiajánlat– jogszabálybanfog-
lalt idõ intervallumot rendel,kivéveazalkotó folyamatra.Mivel
azeseményekritmusátapénz,azextraprofit ritmusahatározza
meg, így az alkotó idõ lerövidül. A megfelelõ idõ hiánya miatt
nem jön létre megfelelõ minõség. Az idõfaktorhoz tartozik a
tervezésmegfelelõ,minimálisdíjazása is,melyetéppenazépí-
tett környezet minõségének érdekében kellene rögzíteni, a
kellõ szellemi ráfordításérdekében.

– Az alapkutatás szükségessége: a jó építészetet és város-
építészetet–eza tapasztalat–nemlehet individualista törekvé-
sekre–mûhelyekre,mozgalmakra, ideológiákra,chartákrabízni.
Ennélbiztosabbalapokszükségesek.Azépítészeti evolúció, a
települési, térbelistruktúrákmögött törvényszerûségekrejlenek.
Mégsenkinemadott arraválaszt, hogyameglévõ települések
miért a látható módon fejlõdtek. Ezért kell átfogóbb építészeti
(nem csak építési) alapkutatás. Ez a fenntartható fejlõdés és
környezet komplexitása, az integrált közelítés miatt fontos, s
azért is, mert úgy tûnik, hogy az emberekben él egy archaikus
ösztönös építészeti viszonyulás, mely alapján szeretnek, vagy
nem szeretnek egy épületet, vagy egy települést, s ezt a múlt
századmodernmozgalmainemtudtákeltalálni, egyrészt aha-
gyományok tagadása, a képzõmûvészeti önmegvalósító atti-
tûd okán, s a kellõ alázat és empátia hiányában. Mintha a nem
tervezett települési környezet közelebb állna az emberekhez,
mint a „csinált” települések.

Az új építészeti politikának deklarálni kellene, az alapku-
tatásnak isaztkelleneszolgálnia,hogyazépítészetazemberek-
nekszól,azemberbiológiai,pszichológiai, társadalmiéskozmi-
kus igényérõl. Tehát nem a pénzrõl, politikáról, hatalomról,
bürokráciáról, technológiákról,önmegvalósításokról,sõtazépí-
tészetnemisazépítészetrõl szól, – építész vagyok, mit érdekel-
het engem az építészet maga, mondhatta volna egy építész
JózsefAttila.

Egyetértekavitaanyagazonmegállapításával,hogy„keve-
sebb tervezés több költséggel jár”, s azzal is, hogy a tervezési
szerzõdések pusztán ár alapján történõ eldöntése rövidlátó és
felelõtlen magatartás. Egyet kell érteni – mert tapasztaljuk –,
hogy a rendkívüli módon alacsony ár minõségvesztéssel jár, s
árt a felhasználónak, aközérdeknek.Agazdasági ésépítészeti
értelemben legelõnyösebb ár a megrendelõ és a köz hosszú
távúérdekét szolgálja.Ezért iskelleneadömpingár fogalmáta
tervezésbenmeghatározni, ill. elejétvenniannak,hogya terve-
zés költségeit a kivitelezés költségeibe elrejtve lehessen terve-
zésimunkákatelnyerni.

AMINÕSÍTÉSIRENDSZERGARANCIÁJA

A tervezés minõségi garanciáit függetleníteni kellene az ISO
minõsítéstõl, mert ez elsõsorban a szervezetet minõsíti. A terv,
szellemi termék minõségét a tervezõk kvalitásai, kreativitása
és referenciái határozzák meg. Ezt az építész kamarai
minõsítéseknekkellenegarantálni, az ISOhelyett.

AZOKTATÁSGARANCIÁJA

Azépítészcímetgarantáló5+2évesoktatásmegfelelõgarancia,
amennyiben egységes szintû tartalma jól meghatározható.
Ugyanakkor a holnap magas szintû épített környezete szem-
pontjából fel kell hívjam a figyelmet a csökkenõ létszámú és
színvonalúszakemberképzésre.Azeurópaiépítészetkulturális
gazdagságát nem a felsõfokú végzettségû építészek, hanem a
kiválómesteremberekhozták létre.Akõmûvesek,kõfaragók,
ácsok,épületszobrászok,asztalosok,kovácsok,fehérmunkások,
„díszítõ” festõk,díszbádogosok,kályhások, stb.Azõmunkájuk
nélkülnincs színvonalas,mívesépítészet.Akvalifikáltmester-
emberek hiánya ma is szembetûnõ, a fiatalok érdeklõdése a
fõiskolai végzettség sokszor indokolatlan preferenciája miatt,
csekély. E területen ma is észlelhetõ és várható a munkaerõ-
mobilitás, ezért azegységes,magas szintû tudásésképzési idõ
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meghatározására az építész képzéshez hasonlóan szükség
lenne. Különösen azért, mert az európai és hazai építés egyre
nagyobbhányadátképezikazépület felújítások, rehabilitációk,
újrahasznosítások.

MINÕSÉGETGARANTÁLÓJOGSZABÁLYOK

A holnap épített környezetének minõségét a hatályos jogsza-
bályokba is be kellene építeni, pl. szükség lenne arra, hogy
rendeleti érvényt szerezzünk annak, hogy az épületek csak
kiviteli tervekalapjánépüljenekmeg.Eztkívánja amagasmû-
szakiminõség,azenergia felhasználásméretezése,azanyagok
újra felhasználhatósága,vagyisa fenntartható fejlõdés,deazaz
építészetialapállás is,hogyarészletekheziskoncepcióéskreati-
vitásszükséges.Pontosítanikellenea tervtanácsok, fõépítészek
jogait és befolyásolási lehetõségeit.

A hely szelleme, mint a sajátos, egyedi minõség forrása.
Akkorhiteles, ha találkozika kor szellemével.

Mégegyszeraz idõdimenzióról:Nemcsakaszellemiráfor-
dítás, azaz a tervezés idejének meghatározása fontos a jövõ
építettkörnyezeteszempontjából,hanemazépületek idõtarta-
ma is, vagyis annak rögzítése, hogy milyen épületnek milyen
fennmaradási idõt szánunk,miazépületelvárhatóéletideje.Ez
azért fontos, mert az egyre több profitszempontú építés az
épületek idõtartamát a befektetés megtérülési idejéhez szabja
(árucsarnokok),s ígyegyretöbbazeldobhatóépítészeti termék,
az építészeti csomagolástechnika. Ez azért veszélyes, mert így
fokozatosan elveszhet az építészet és települések történelmi
dokumentatív jellege.Ma,különösenEurópábanazépítészeta
történelem tárgyi lenyomata, mely közvetlenül adja az új és
újabb generációknak a többezer éves történelem érzékelhe-
tõségét, amit az egy idõben felépült városrészek a csupa mai,
„trendi”épületekegyüttesenemtudadni. S itt felmerül abõvít-
hetõségéscserélhetõség fontossága, vagyis a szervesnöveke-
dés lehetõsége is, ill. rövid lejáratú épületeknél az anyagok
újrahasznosíthatósága.Afenntartható fejlõdés jegyébenahosz-
szabb életre szánt épületeket megfelelõ funkcionális, eszmei
ésanyaghasználati tartalékkalkelleneépíteni. Lakótelepnagy-
ságrendû együttesek épültek sem a tartalékot, sem az újra-
hasznosítás lehetõségétnembiztosították.

Beszéljünk végül a térrõl, melynek az építészet önálló
diszciplínája. Van az anyagban egy megállapítás, mely költõi

tömörségévelhatott rám, selgondolkodtatott: „aköztér,mint a
polgári büszkeség forrása”, s tegyükhozzáamaipolgároké is.

Mert azelmúlt százévbenmodernista városi térszemlélet,
s a valódiközösségekhiányamiatt alig jöttek létreúj közterek.
Abból élünk ma is, ami száz évvel ezelõttig épült. Ha valaki
megszámolja, hol jöttek létre terek az utóbbi száz évben Ma-
gyarországon,zavarba jön.Énaszázadeleji szegediDómtérig,
ill. a salgótarjáni fõtérenkívülnemtudok jelentõs teretemlíteni.
Pedigkörbejárhatóéskörbefûthetõszobor-épületépült renge-
teg.Tudokolyanhatnagyközépület-szoborbólállófüzért,mely-
benazépületeknekegymáshozsemmiközesincs.Aközterek-
re, utcákra az embereknek szükségük van.

Ezt ismerték felabevásárlóközpontok, sbelsõ terek, fedett
utcák formájábanpótoljákezt,deelsõsorbanüzleti ráhangoló-
dásból, értékesítési – lényegében manipulációs - célból. Ez
egészenmás,mintazállampolgárokszabadfelhasználásúgyü-
lekezõ közterei, ahol pld. felvonulni, vagy tüntetni lehet, ahol
nincs tulajdonos,kulcs,záróra,biztonságiõr, stb.

Remélem, hogy a holnapi épített környezet település fej-
lesztésére a hagyományos településekhez hasonlóan újra tér-
vezérlésû lesz, sakülsõ terekfontosságát rehabilitáljuk,a tárgyi,
a szoborszerû szemlélet 100éveselsõdlegességével szemben.
S az individualizmus helyébe az igazi közösségi szemléletet
helyezve.Új térbeli rendet remélek,melynek forrásaamegújí-
tott hagyományos térszemlélet, mint a fenntartható mellett a
folytatható fejlõdés alapelve (az építészeti kontabilitás).

Avitaanyag, sahozzászólásokértelmétazadjamajd,hogy
aholnapépítészetét valóbanazemberek,közösségek,önkor-
mányzatok,szakmai irányításéseurópaiparlamentekirányítják,
a jövõiránti szakmaiésemberi felelõsséggel,vagyamultinacio-
nális, gazdasági érdekek, s aprofit ritmusaésnapi érdekei.

Aztakaromezzelvilágosankimondani,vanjó,ésvanhamis
globalizáció. A hamis globalizáció lényege, hogy vannak glo-
balizálók és globalizáltak, vagyis nem más, mint az erõsebb
nemzetekhatalmánakérvényesítése, saglobalizációcsakálru-
ha.Ajóglobalizációazösszesrésztvevõközösség,nemzetérde-
kének, a tudás egyetemes érvényesítésének, s a természet
ökológiájánakvédelmén,ahely szelleménekmegõrzésénala-
pul.Bízombenne,hogyazeurópai integrációezutóbbitvalósítja
meg, többekközött azépítészet területén is,melybenamagyar
építészekismegtaláljákalkotóésegzisztenciális lehetõségeiket.

A MAGYAR TERMÉSZETVÉDÕK SZÖVETSÉGE hollandés
magyarcivilszervezetekkelegyüttmûködve,ahollandkormány
MATRA alapja támogatásával kétéves projektet hajtott végre,
amely célja a magyarországi környezetvédõk felkészítése volt
a területfejlesztési döntésekben való társadalmi részvételre. A
projekt októberi zárókonferenciáján a tapasztalataikat össze-
geztékésadtákátmáscivil szervezeteknek, illetve javaslatokat
fogalmaztakmega társadalmi részvétel intézményesítéseérde-
kében.Atémaazért jelentõsés idõszerû,mertamagyarOrszág-
gyûlés a közeljövõben kezdi meg a területfejlesztési törvény
módosításának vitáját. A jelenlegi kormányzati elképzelések
szerint kérdéses, hogy a civil szervezetek milyen részvételi
lehetõségetkapnaka területfejlesztésben.Akörnyezetvédelmi
érdekeketezena területenacivil szervezeteknekkellképvisel-
niükkell,hogyafejlesztésekahosszútávúérdekeketszolgálják.

AZ ELZÁSZI ECOMUSÉE igazgatója, Marc Grodwohl meg-
kezdtea2004.éviegyetemihallgatóiépítõmûhelyszervezését,
apénzügyi feltételekmegteremtését.Ennekkeretébeneurópai
unióspályázatotnyújtott beBruxellesben.Apályázat feltétele,
hogy három EU tagország oktatási szervezete vegyen részt az
idén tavasszal sikerrelmegkezdett fesztivál folytatásánakmeg-
valósításában.Magyarországról aKósKárolyEgyesülés jelezte
részvételi szándékát.Német részrõla stuttgarti, francia részrõla
strassburgiegyetemépítészkaraveszrésztamûhelymunkában.
Azépítésa tavasziVándoriskolásmunkamintájáraszervezõdik,
az igazgató úr magyar részrõl 15 fõ 4 hetes munkájára számít
2004 májusában. Az Egyesülés nem csak a résztvevõk egyike,
hanem az eddigi megbeszéléseken Grodwohl úr egy hosszú-
távú telepítési és szervezési koncepciókidolgozásával ismeg-
bízta az Egyesülést képviselõ Triskell Kft építészeit.


