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Egy és csak egy hangzatos bérházépí
tési programmal találkozunk a médiá
ban.  Úgy tűnik, tökéletes az egyetér
tés: a városok, nagyvárosok ötszáz 
vagy még több lakásos lakótelepek re 
vágynak. Annak pedig több évti ze des 
hagyománya van, hogy a kis települé
sek nek nem kell semmi. Már 1985ben 
megdöbbentő képet adott erről az 
egyoldalúságról Fóti Péter Röpirat a 
lakáshelyzetről című könyvében. Az
óta a lakások leromlása, a helyi szak
emberek menekülése drámaian fel
gyorsult.  

Aligha vitatható, hogy a vidéki 
szakemberek még helyben megma
radt töredékének megtartása ha laszt
hatatlan. Ehhez alapvető az ott hon és 
munkahelyteremtés prog ramjainak 
összekapcsolása. Ebből egyenesen 
következik, hogy  a bérlakásépítésnek 
a kistelepülések körében kell prioritást 
kapnia, nem a nagyvárosokban.  Kü
lönben ki épít saját lakást városi költ
séggel úgy, hogy lakását a hanyatló 
vidéken fillérekért sem tudja  eladni, 
irányítószervező képességét, szaktu
dását nem tudja használni.

A vidéki Magyarország életben 
tartásához a bérlakásépítéssel össze
kapcsolt foglalkoztatási program már 
az utolsó lehetőség. 

Lehetőséget jelent
•	a	helyi	irányító	szellemi	kapacitásra	

alapozott foglalkoztatás megszer
vezésére az építési és fenntartási 
munkák körében, de a kertgazdál
kodás és termésfeldolgozást, turiz
musfejlesztést megalapozó szelle
mi kapacitás helyben tartására is, 

•	a	roma	szakképzett	réteg	megerő
södéséig a képzetlenek jelenlegi
nél lényegesen hatékonyabb fog
lalkoztatására, 

•	az	önkormányzati	nonprofit	gaz
dasági szektor radikális megerősí

tésére. A helyi anyagok és munka
erő alkalmazásával az építési költ
ség a vidéki piaci érték közelében 
maradhat. 
Nem várható, hogy nagyvállalko

zókból összeállt csoportosulások fo
galmazzák meg a rettenetes tempó
ban hanyatló, szakképzett polgárait 
elvesztő vidék helyzetét stabilizáló 
programokat. Kormányzati feladat 
olyan országos program kidolgozása, 
amely nem hagyja veszni a kistelepü
lések sokaságát, és elegendően bátor 
a több okból is visszafordíthatatlan 
elnéptelendéssel  illetve elszlömösö
déssel is számolni.

Az állami és uniós források meg
szerzésére jelenleg csak a városi bér
lakásépítésben érdekelt,   a kormány
zati politikát erőteljesen befolyásoló 
nagyvállalatok  esélyesek. A média
nyomulás szinte számtalan példájából 
csak kettőt idézünk:

2010. szeptember, Népszabadság: 
„Évi negyvenmilliárd forint állami támo-
gatást igénylő koncepciót állított össze 
az ingatlanszakma. Minőségi lakás a 
bérből és fizetésből élőknek – ezt ered-
ményezné a jövőben az államilag ösz-
tönzött bérlakásépítés Magyarországon, 
legalábbis az új Széchenyi-terv vita-
anyagához eljuttatott szakmai javas-
latcsomag szerint, amit építészek és az 
ingatlanszakma közösen állított össze. 
A koncepció ezerforintos négyzetméte-
renkénti lakbéren és uniós források be-
vonásán alapul.”  (Így: „építészek és az 
ingatlanszakma”, mint a vidéki Magyar
ország érdekeit hitelesen figyelembe 
vevő, felelős közszereplők.)

2010. október 26. Magyar Nemzet: 
„Évi negyvenezer lakás rázná fel a piacot. 
(…) érdemes lenne elgondolkodni azon, 
hogy bérlakás-építési programmal erő-
sítsék a kilábalást. (…) Az egészséges 
fejlődést jelző minimum az lenne, ha 

évente legkevesebb 40 ezer lakás épülne 
az országban.”  Vajon hány kistelepü
lési bérlakás építéséről gondolkodtak 
a piacfelrázók?

Ki hiszi azt, hogy a bérlakásépítés
program fő hangadói a bérlakásra 
vágyók és azok szerveződései? És az 
hihető, hogy profitorientált nagyvál
lalatok „aggódnak” különböző lakás
tulajdon szerzésére esélytelen, szerény 
jövedelmű társadalmi csoportokért? 
Most éppen a középosztály becserké
szése folyik. Nyugateurópai példákat 
emlegetnek. Amikor a média na ponta 
sugallja, hogy bérlakást kell építeni, 
ötszáz lakásos vagy még nagyobb 

„la kóparkokban”, nyilvánvaló, hogy 
nem a kistelepülésekre gondolnak. 

A vidéki önkormányzatok megkér
dezése nélkül, a fővárosi bérlakásépí
tésért harcoló különös egyesületek 
sugallatával készül az állami bérlakás
építési koncepció, amely uniós támo
gatással is kalkulál. Minden jel arra 
mutat, hogy néhány nagy építési vál
lalkozó és építőanyaggyártó alakít
hatja a kormány lakásépítési koncep
cióját. A vidék, különösen a kistelepü
lések kétségbeejtő helyzete iránti ér
zékenységnek nyoma nincs. A nagy
vállalatok „klubja” érzékelteti, hogy a 
vidéknek ebbe a játékba beleszólása 
nem lesz. 

Kislakásokat építenének a vállalko
zók, holott ismert, hogy a nagyvárosok
ban a kislakások aránya túlzott. De a 
vállalkozók jól tudják, hogy egy kisla
kás hitelrészlete is jelentős összeg. A 
fiatalok körében elképesztően magas 
a munkanélküliség, és semmi esély a 
helyzet javulására. Sem itt, sem más
hol Európában. A nagyvállal kozói 
bér lakáskoncepció szerint 50 ezer 
forint körül lenne a kislakások bérleti 
díja, de ott van még a rohamosan nö
vekvő üzemeltetési költség is. A kicsi 

bérlakások fenntartása is óriási nehéz
séget okozhat. A gyermekszám lakás
alapterülettel történő korlátozását 
jelenti a fiataloknak a gyermekvállalá
si időszakban történő kislakásokba 
szorítása.  De hiszen ezt szociológusa
ink már az 1970es években megfogal
mazták. Csak a legalább 60 m2es la
kások építését lenne szabad állami és 
uniós támogatásban részesíteni. 

A profitorientált vállalkozók érde
kei felől nézve ésszerű a nagyvárosok 
kislakásokkal történő elárasztása. Ug
rásra készen állnak az úgynevezett 
készházak, könnyűszerkezetes házak 
építői földszintes, néhány emeletes 

„lakóparkok” építésére.  A lakóházak 
üzemeltetését is megszervezik, hiszen 
lényegesen nagyobb biznisz, mint az 
építés. 

A kistelepülések bérlakásépítési esélyei

A kistelepülések kétharmadából me
nekülnek a szakemberek. Ha lenne 
hová elköltözniük, még többen tűn
nének el a vesztes régiókból. Ezrével 
állnak üresen a 3040 éve épült, erősen 
elavult lakások. A lakosság száma 
pedig csökken a roma lakosság  gyors 
szaporodása ellenére is. Kérdezhetjük, 
akkor miért éppen a kistelepülésekre 
kellene bérlakásokat építeni állami és 
uniós támogatással? 

Érdekes, hogy az nem vitatott, kel
leneke a nagyvárosokban bérlakások. 
Holott Budapest és a nagyvárosok 
legtöbbjének lakossága is csökken, 
rengeteg lakás áll üresen, különösen 
a fővárosban több tízezer lakás albér
lőkkel, bérlakásként működik. A laká
sok nyomott áron, de eladhatók. 

A fővárosban tizedannyira sem 
égető a bérlakáshiány, mint a képzet
lenek foglalkoztatására is nélkülözhe
tetlen szakemberek nélkül maradt 
kis településeken. Helyi anyagokkal, 

helyi munkaerővel kellene létesíteni 
rendkívül költségtakarékosan épülő 
és üzemelő, nagykertes önkormány
zati bérlakásokat. Fiataloknak, akik 
képesek értelmes munkára fogni a 
kevéssé képzettek sokaságát. Magá
ban az építésben, karbantartásban, de 
a mezőgazdasági termékfeldolgozás
ban és turisztika területén is. 

Ezernyi kistelepülésen néhány 
önkormányzati bérlakást építeni – ez 
évente legalább háromezer lakást 
jelent, de ebben semmi profit nincs.

20082009ben több mint száz 
kistelepülésen vizsgálták a Debreceni 
Egyetem építész hallgatói, hogy mi
lyen fogadtatása lenne olyan progra
moknak, ahol az önkormányzati lakás
építés–felújítás lenne a szakemberek 
és munkanélküliek foglalkoztatásának 
alapja, a lehető legtöbb helyi, kistér
ségi építésre alkalmas anyag felhasz
nálásával. 

Azt hihetnénk, hogy a polgármes
terek még örvendeznek is a fiatalok, 
szakemberek elvándorlása felett, hi
szen kevesebb riválissal kell a követ
kező választáson megküzdeniük. Va
lójában azonban semmi esélyt nem 
látnak arra, hogy egyegy kistelepülés 
háromnégy bérlakás építésére kap
jon támogatást. Hiába vállalnák, hogy 
helyi és kistérségi fiatal munkanélkü
liek értékteremtő munkáját megszer
vezik. Hiába fogna össze öt település, 
ahol összesen évente tíz bérlakás épí
tése elegendő lenne nyolctíz szakem
ber és családja részére. Hol van ez a 
szám a profitszerzésre optimális, egy 
tömbben felépített 5001000 darab 
bérlakás számtól? 

A bérlakásépítésre esélytelen tele
püléseken hamisan hangzanak a nagy
városi bérlakásépítők jajkiáltásai. Bizo
nyosra veszik, hogy megint a nagyvá
rosok és a nagyvállalkozók nyernek. 

Hiszen a politikusok bedőlnek a csá
bos szirénhangoknak. Egyszerűbb 
né hány lakótelepépítővel megálla
podni, mint ezernyi kis helyi akciót 
megszervezni. A korrupciós játékok 
tekintetében is, bár erre gondolni sem 
merünk. A kistelepülések hallgatása 
pedig úgy értelmezhető: vezetőik 
képtelenek összefogni.

Mielőtt valaki azt ötletelné, hogy a 
fiatal szakemberek megtartásához 
javítgassák a felhagyott, leromlott la
kásokat, jelezzük: a kistelepülésekről 
elmenekülők leromlott lakásai nem 
alkalmasak korszerű, de rendkívül ol
csón üzemeltethető kistelepülési la
kások kialakítására. Arról nem is szólva, 
hogy ezeknek a lakásoknak a nagy 
részét a környező lakóterületek sok
gyermekes munkanélküli képzetlenjei 
szükségből birtokba fogják venni. 

A bérlakásépítés „harci játékának” 
a fentiekhez hasonlóan fortélyos ha
dieszközeit, a félinformációk és meg
tévesztések sokaságát vonultatják fel 
az ingatlanbiznisz könnyűszerkezetes, 
gyorsházas, téglaházas, ökoházas, 
passzívházas megoldásokban utazó 
nagyvállalkozói. A helyi anyagokból, 
töredék áron történő, nonprofit építés 
esélyeit a bizarr szalmaházas építő 
akciók aligha javítják. Ideje napirendre 
venni olyan lakásépítési megoldáso
kat, amelyek kívül esnek a profitra 
törők látószögén és az építtetők pén
zén történő ökoépítő kísérleteken, és 
esélyt adnak – a városok közelében 
fekvő kistelepülésektől indulva – a 
települési szakemberbázis megtartá
sának és otthonteremtésük program
jának együttes kifejlesztésére. 

A kistelepülési bérlakásépítés ko
molyan vételéhez a kistelepülések 
szerveződéseinek a nagyvállalati ér
dekérvényesítők egyenrangú partne
reiként kell megjelenniük.

bÉRLAKÁSÉpÍTÉST A VIdÉK SZAKEMbEREINEK
kőszeghy éva – kőszeghy Csanád
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a fővárosban több tízezer lakás albér
lőkkel, bérlakásként működik. A laká
sok nyomott áron, de eladhatók. 

A fővárosban tizedannyira sem 
égető a bérlakáshiány, mint a képzet
lenek foglalkoztatására is nélkülözhe
tetlen szakemberek nélkül maradt 
kis településeken. Helyi anyagokkal, 

helyi munkaerővel kellene létesíteni 
rendkívül költségtakarékosan épülő 
és üzemelő, nagykertes önkormány
zati bérlakásokat. Fiataloknak, akik 
képesek értelmes munkára fogni a 
kevéssé képzettek sokaságát. Magá
ban az építésben, karbantartásban, de 
a mezőgazdasági termékfeldolgozás
ban és turisztika területén is. 

Ezernyi kistelepülésen néhány 
önkormányzati bérlakást építeni – ez 
évente legalább háromezer lakást 
jelent, de ebben semmi profit nincs.

20082009ben több mint száz 
kistelepülésen vizsgálták a Debreceni 
Egyetem építész hallgatói, hogy mi
lyen fogadtatása lenne olyan progra
moknak, ahol az önkormányzati lakás
építés–felújítás lenne a szakemberek 
és munkanélküliek foglalkoztatásának 
alapja, a lehető legtöbb helyi, kistér
ségi építésre alkalmas anyag felhasz
nálásával. 

Azt hihetnénk, hogy a polgármes
terek még örvendeznek is a fiatalok, 
szakemberek elvándorlása felett, hi
szen kevesebb riválissal kell a követ
kező választáson megküzdeniük. Va
lójában azonban semmi esélyt nem 
látnak arra, hogy egyegy kistelepülés 
háromnégy bérlakás építésére kap
jon támogatást. Hiába vállalnák, hogy 
helyi és kistérségi fiatal munkanélkü
liek értékteremtő munkáját megszer
vezik. Hiába fogna össze öt település, 
ahol összesen évente tíz bérlakás épí
tése elegendő lenne nyolctíz szakem
ber és családja részére. Hol van ez a 
szám a profitszerzésre optimális, egy 
tömbben felépített 5001000 darab 
bérlakás számtól? 

A bérlakásépítésre esélytelen tele
püléseken hamisan hangzanak a nagy
városi bérlakásépítők jajkiáltásai. Bizo
nyosra veszik, hogy megint a nagyvá
rosok és a nagyvállalkozók nyernek. 

Hiszen a politikusok bedőlnek a csá
bos szirénhangoknak. Egyszerűbb 
né hány lakótelepépítővel megálla
podni, mint ezernyi kis helyi akciót 
megszervezni. A korrupciós játékok 
tekintetében is, bár erre gondolni sem 
merünk. A kistelepülések hallgatása 
pedig úgy értelmezhető: vezetőik 
képtelenek összefogni.

Mielőtt valaki azt ötletelné, hogy a 
fiatal szakemberek megtartásához 
javítgassák a felhagyott, leromlott la
kásokat, jelezzük: a kistelepülésekről 
elmenekülők leromlott lakásai nem 
alkalmasak korszerű, de rendkívül ol
csón üzemeltethető kistelepülési la
kások kialakítására. Arról nem is szólva, 
hogy ezeknek a lakásoknak a nagy 
részét a környező lakóterületek sok
gyermekes munkanélküli képzetlenjei 
szükségből birtokba fogják venni. 

A bérlakásépítés „harci játékának” 
a fentiekhez hasonlóan fortélyos ha
dieszközeit, a félinformációk és meg
tévesztések sokaságát vonultatják fel 
az ingatlanbiznisz könnyűszerkezetes, 
gyorsházas, téglaházas, ökoházas, 
passzívházas megoldásokban utazó 
nagyvállalkozói. A helyi anyagokból, 
töredék áron történő, nonprofit építés 
esélyeit a bizarr szalmaházas építő 
akciók aligha javítják. Ideje napirendre 
venni olyan lakásépítési megoldáso
kat, amelyek kívül esnek a profitra 
törők látószögén és az építtetők pén
zén történő ökoépítő kísérleteken, és 
esélyt adnak – a városok közelében 
fekvő kistelepülésektől indulva – a 
települési szakemberbázis megtartá
sának és otthonteremtésük program
jának együttes kifejlesztésére. 

A kistelepülési bérlakásépítés ko
molyan vételéhez a kistelepülések 
szerveződéseinek a nagyvállalati ér
dekérvényesítők egyenrangú partne
reiként kell megjelenniük.

bÉRLAKÁSÉpÍTÉST A VIdÉK SZAKEMbEREINEK
kőszeghy éva – kőszeghy Csanád
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Ahhoz, hogy érthető legyen, mi
lyen módon valósíthatók meg kom
fortos lakások a nagyvárosi árakhoz 
képest fél áron, két lakássémát muta
tunk be, amelyek engedély nélkül 
megvalósítható, bérletidíjkedvez
ménnyel kompenzálható, házilagos 
tetőtérbeépítéssel továbbfejleszthe
tő lakások kialakításához is alapot kí
nálnak. A javasolt megoldások kezdet
ben 40 négyzetméteren másfél szobás 
lakásként működnek, házilag, építési 
engedély nélkül beépíthető 2025 m2 
tetőtérrel rendelkeznek. (A sajáterős 
beépítés bérleti díj kedvezményre ad 
alapot.) Számos elrendezéssel elhe
lyezhetők a községek telkein, és bár
milyen technológiával megépíthetők. 
Az alaprajzi megoldások lényegi jel
lemzője, hogy a lakások gáz nélkül is 
jól működnek, egy hagyományos fa
tüzeléses kályhával biztosítható az 
egész lakás fűtése, a tetőtéri szint tem
perálását is beleértve.

A javasolt alaprajzok az engedélye
zéshez szükséges minimális alaprajzi 
méretekkel készültek, és szabadon 
felhasználhatók. 

40 m2-es – 25 m2 tetőtéri területtel 
bővíthető – lakások szabadon felhasz-

nálható minta-alaprajza, 

ésszerűnek tűnt a decemberi számot úgy 
kialakítani, hogy a karácsonyi-újévi ajándé-
kok egyikeként valamennyi tagszervezet és 
tag átadhassa a lapot volt és leendő meg-
bízóinak, a direkt marketinget kikerülve erő-
sítve piaci pozícióit. Hát ez csak részben jött 
be. a hirdetés-kísérleteknél egyenesen pá-
nikot keltett a tagok részére biztosított hir-
detési lehetőség. még azt hiszik, hogy nincs 
munkánk, hogy már-már tönkremen tünk. 
ami igaz lehet, de egy hirdetés feltenné az 
i-re a pontot.

a tagok fele küldött anyagot, és némi 
finomítással többségük bemutatásra alkal-
massá vált. komoly dilemmát okozott, hogy 
érkeztek esszészerű, finoman fogalmazott 
szöveges anyagok. ezek aránya a jövőben 
annak figyelembevételével alakul, hogy a 
következő lap legalább felének már tudo-
mányos igényességű, lektorált anyagnak 
kell lennie. ez nem zárja ki, hogy igényes ké-
pekben bővelkedjenek a cikkek. Hisz a tu-
dományos igényesség nem a phd vagy 
dla követelményeknek megfelelést jelenti.

az egyesülés szellemi holdudvarát ak-
tivizálni kell. kedvező lenne, ha olyan elem-
zések, tanulmányok, művész-bemutatók 
születnének, amelyek készítésébe az egye-
sülés tagjai építészetelméleti, művészettör-
téneti tanulmányok készítésében jártas 
társakat vonnának be. egyelőre nem látha-
tó a fiatal korosztályban szakíró, elem ző, 
kutató, aki az élő építészet hazai és külföldi 
áramlataiban otthonosan mozogna.

a küldött anyagok kap csán kísérletet 
tettem arra, hogy a problematikus művek-
re vagy azok előadásmód jára vonatkozó 
észrevételeimet az érintett alkotók részére 
megfogalmazzam. abból kiindulva, hogy 
nincs rosszabb, mint amikor semmiféle ér-
demi reakció nincs, vagy helyhiányra és ha-
sonlókra hivatkozva nem kerül a lapba a 
küldött anyag. két ilyen kísérletemnek van-
nak közérdekű vonatkozásai. Itt kell megkö-
szönnöm az észrevételeimre adott reagálá-
sokat, és engedjétek meg, hogy vázoljam a 
történéseket, úgy, ahogy én látom.

az egyik esetben személyesen jelez-
tem, hogy x építésre váró épület rajzát mint 
nyers kós-utánzatot, nem akarom megje-
lentetni. azt a választ kaptam, hogy x tervet 

tervtanácson megdicsérték. egyébként pe-
dig átlagos tervező is kell. tehetséges épí-
tésztől hallani ezt – meredek volt.

a másik esetben egy díjnyertes tervet 
kértem közlésre, majd az érkezett anyagra 
az alábbi módon reagáltam: „Csupán a sa-
ját észrevételem írom le most. megpróbá-
lok olyan alkotásokat bemutatni, amelyek 
művészi építészeti teljesítményt tükröznek. 
a fenntarthatóság, energiatakarékosság be-
mutatott teljesítményét nagyra értékelem. 
Ha ehhez majd építőművészeti teljesít-
mény is társul, ami nyilván nem zárja ki a 
szintén nagyon szimpatikus puritánságot, 
akkor örömmel fogom (…) bemutatni a 
munkát.”

a válasz: „az Országépítő szerkesztőjé-
nek olyan nyitott szemléletű embernek 
kéne lennie, aki mást is be tud fogadni és 
bemutatni, mint az egyesülés fővonalába 
tartozó tervezők munkája. (…) mindenkép-
pen fontos lenne, hogy ne törjön pálcát egy 
szerkesztő mások felett, akik máshogy ter-
veznek (és gondolkoznak), mint ő.”

ezek a kritikai véleményekre adott reak-
ciók nem egyszerű visszavágások, hanem 
nagyon fontos jelzések: tudomásul kellene 
vennem, hogy a bemutatásra szánt anyag-
ban tükröződő építőművészeti teljesít-
mény létét és jelentőségét nem kérdője-
lezhetem meg.

azért vállaltam az Országépítő szerkesz-
tését, hogy legalább nemzetközi színtéren 
elismertté váljon az egyesülés építészeti és 
társadalomformáló teljesítménye. mert a 
hazai építész elit (ritka kivétellel) évtizedek 
óta lazán lekezeli az egye sülésben születő 
munkák egy részét, a sommás vélemények 
alapján a többségét. Innen nézzük a dilem-
mámat!

ahhoz, hogy ez a helyzet megváltoz-
zon, nem tűnik jó útnak, ha az organikus-
nak mondott építészetet művelők a múlt 
századelő modernjeinek kompozíciós és 
részletalakító eredetisége nélkül igyekez-
nek „simulni”, hasonulni a hazai főáramhoz, 
az egyszerűség-tisztaság „elvű” építészeti 
felfogáshoz. és erről hallgatni nem lehet. 
arról sem, ha a túlbonyolított, egymásra 
halmozott görbített-cakkozott formák 
giccsre hajazó barkácsoló hozzáállásra utal-

nak, de alkotóik úgy vélik, hogy munkáik 
rokoníthatók makovecz Imre és Csete 
György szabadon formált alkotásaival.

ma még nem természetes, hogy véle-
ményünket kis köreinkben világosan el-
mond  juk. szerintem az egyesülésben las-
san húsz éve szinte csak a vándorok fel vé-
telénél fogalmazódnak meg építészetkriti-
kai elvek. az Országépítő kapcsán sokan 
éveken át magukban füstölögtek, hogy 
munkáik, éppen a legjobbnak gondolt al-
kotásaik nem jelentek meg.

ahhoz, hogy ne termelődjenek újra a 
sérelmek és belső feszültségek, kölcsönös 
odafigyelés és kommunikáció lesz szüksé-
ges. ennek érdekében a jövőben is megfo-
galmazom az észrevételeim. örülnék, ha 
ezeket és a válaszokat az érintettek kívánsá-
gára az egyesülés tagjai körében megvitat-
nánk. annak jegyében, hogy a nemzetközi 
színtérre kilépés előfeltétele a bemutatott 
alkotásokban érvényesülő egyéni építőmű-
vész arculat. az talán nem kétséges, hogy 
ennek az arculatnak összetéveszthetetlen, 
sajátos vizuális megnyilvánulások együtte-
sében kellene megmutatkoznia. Hogy ez 
mennyire a világszemlélet nagyvonalúsá-
gán, a mély empátián és hasonlókon múlik, 
egyetlen nem-organikus építésszel hadd 
példázzam: pécsett pelényi margit építő-
művészeti teljesítménye egyetlen görbület 
alkalmazása nélkül is, kompozícióinak egyé-
ni összefogottságával, eleganciájával kiemel-
kedett a mint egy száz délnyugat-magyar-
országi építész alkotásai közül. (ter mé  sze te sen 
más jeles szereplők is voltak.)

Hivatkozott második véleményemben 
a díjazott épületből hiányoltam a művészi 
építészeti, másképpen: építőművészeti tel-
jesítményt. egy kiváló mestermunkából hi-
ányoltam. azon az alapon, hogy a kós ká-
roly egyesülés értékszemlélete szerint az az 
építészeti teljesítmény, amely túl van a 
mesterség beli alaposságon, és a hazai okta-
tásban még érvényes építészeti sablonok 
okos alkalmazásán. költőiséget, lélekme-
lengető hangulatot és hasonlókat ke res-
tem, és a felületkialakí tásnál találtam is. de 
hiszen éppen ez az egész épületben foly-
tatódni nem látszó érzékenység adott ötle-
tet egy elemző számára, hogy az ilyen épü-

ÁTLAgOS IS KELL?
– nyílt levél az egyesülés tagjainak és vándorainak




