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Az Építészet Évének kiemelkedő ese-
ménye a júniusban megnyílt Építésze-
ti Nem zeti Szalon. A Magyar Művészeti 
Akadémia szervezésében megvalósuló 
nagyszabású kiállítás június 4-től szep-
tember 7-ig tekinthető meg a Műcsar-
nokban, kurátora Szegő György építész, 
a régi-új Magyar Építőművészet folyóirat 
főszerkesztője. A Nemzeti Szalon gon-
dolata, amely már Makovecz Imre elnök-
sége idején is felvetődött, az MMA leg-
fontosabb programjai közé tartozik, 
amely a kortárs magyar képző- és, ipar-
művészet, dizájn, építészet, fotó produk-
cióinak nyit teret. Az idei évtől kezd ve 
a május 30-tól szeptember 14-ig terjedő 
időszak az egyes művészeti ágak hazai 
eredményeinek átfogó bemutatását 
célzó szalonoké lesz az MMA kezelésé-
be kerülő intézményben, ahol jövőre a 
Képzőművészeti, 2016-ban az Iparmű-
vészeti, rá egy évre pedig a Fotóművé-
szeti Nemzeti Szalon kap majd helyet. 
Fekete György, a Magyar Művészeti Aka-
démia elnöke a Kós Károly-emlékkon-
ferencián elhangzott beszédében 
hangsúlyozta, hogy „az építészet hozta 
létre az összes művészeti ág körülménye-
it, burkolatát, helyszínét, az atmoszféra 
megteremtésére való érdemi létesítmé-
nyeit”. Ráadásul az idei esztendő az Épí-
tészet Évének nyilvánított Ybl-bicente-
nárium éve is, ezért nem véletlen, hogy 
a sort éppen az építészet nyitja.

Építészet a Műcsarnokban

A Műcsarnok nem először ad otthont 
építészeti kiállításnak. Az épület az Or-
szágos Magyar Képzőművészeti Társu-
lat kiállítóhelyének épült a múlt század 

végén. A társulat, amelynek működését 
a betiltást, majd hosszas huzavonát 
követően végül Ferenc József engedé-
lyezte, deklarált célja volt „…a hazai 
kép zőművészetnek minden ágát lehető 
tökélyre segíteni, a műízlést nemesbíteni 
s a műszeretetet kiterjeszteni”. Ennek ér-
dekében rendszeresen kiállításokat 
rendeztek, melyekre kezdetben kizáró-
lag magyar művészek adhatták be 
mű veiket. A szervezet művész tagjai a 
kultuszminisztérium felkért szakértői-
ként is tevékenykedtek, pályázatokat 
bíráltak el, javaslatokat tettek az iskolai 
művészeti oktatás fejlesztésére. A leg-
fontosabb tevékenység természetesen 
a kiállítások rendezése volt, amelyekről 
a sajtó is rendszeresen tudósított, és 
amelyek látogatása az arisztokrácia és 
a polgárság társadalmi életének részévé 
vált. A tavaszi nemzetközi és téli nem-
zeti tárlatokon szinte az egész magyar 
művésztársadalom részt vett. Számos 
díjat alapítottak, melyekre a tárlaton 
szereplő művekkel lehetett pályázni. 
Több költözést követően a társulat a 
millenniumra készülve foglalhatta el 
vég leges helyét 1896-ban a Schickedanz 
Albert által tervezett kiállítási pavilonban. 

A Műcsarnokban rendezett tárlato-
kon a festészet és a szobrászat mellett 
az építészet is megjelent, de alárendelt 
szerepet játszott. Az építészeti rajzok, 
akvarellek, fényképek legfeljebb egy-két 
termet töltöttek meg, a kiállított anyag-
hoz – mivel azokat a többivel ellentét-
ben nem eladásra szánták – anyagi ér-
dekeltségük nem fűződött az építészek-
nek. Ez utóbbinak köszönhetően, ami-
kor a közönségigénynek kiszolgáltatott 

„műcsarnoki” festészet és szobrászat a 
hanyatlás jeleit mutatta, az ettől függet-
len építészeti anyag – melyet 1902-től 
önálló testület, a Magyar Építő művé-
szek Szövetsége szervezett – mind-
végig megtartotta magas színvonalát. 
A Műcsarnok több jelentős retrospektív 
műépítészeti kiállításnak adott otthont. 
A századforduló nagy fellendülést ho-
zott a középítkezések terén, s a Műcsar-
nok − a kormányzati szervekkel együtt-
működve − rendszeresen helyet bizto-
sított ezek propagálásának a pályater-
vek bemutatásával. 

Nemzeti Szalon

Az Országos Magyar Képzőművészeti 
Társulat még homogén művészeti kör-
nyezetben született. A századfordulón 
azonban megkezdődött a művészeti 
élet polarizálódása, s a különböző irány-
zatokat képviselő csoportok harcában 
a társulat nem tudott semleges marad-
ni. Az egyre sokasodó művészcsoportok 
kiszorultak a Műcsarnok falai közül, és a 
sorra alakuló kisebb kiállítótermekben 
leltek otthonra, miközben a műcsarno-
ki tárlatok megmaradtak az év repre-
zentatív bemutatóinak. Azzal azonban, 
hogy kibővült és részben más színte-
rekre helyeződött át a művészeti élet, a 
Műcsarnok látogatottsága valamelyest 
csökkent.  Többen úgy vélték, hogy a 
Műcsarnok által képviselt tömeges 
tárlat mint kiállítási műfaj fölött eljárt az 
idő, s a jövő az intimebb szalonkiállítá-
soké. A műcsarnoki zsűrizéssel elége-
detlen művészek egy kis csoportja új 
egyesület alapítását határozta el. Az 
1894-ben létrejött Nemzeti Szalon 
célkitűzése kezdetben nem sokban tért 
el a Műcsarnokétól: rendszeres tárlatok-
kal lehetőséget kívántak teremteni a 
műeladásra. Céljuk az volt, hogy „…a 
magyar képzőművészet erkölcsi, anyagi 
és kulturális érdekeinek fölkarolását, a 
testületi szellem fejlődését előmozdítsa, a 
művészek és a közönség közti érintkezést 
élénkebbé tegye”. 

Építészek a Műcsarnokban, 1914 

Éppen száz évvel ezelőtt Relle Pál építész, 
újságíró a Műcsarnok 1914-es tavaszi 
tárlatának építészeti anyagára reflektált 
a Lyka Károly szerkesztésében megjele-
nő Művészet c. folyóiratban.                                 

Magyarország, de különösen Buda-
pest jogos büszkeséggel hivatkozhatik 
arra, hogy a magyar képzőművészeti 
közízlés minden megnyilvánulásában 
megüti a nyugati államok kultúrmérté-
két. Hogy ma a magyar szobrászat, de 
főképen a festészet ily színvonalon áll, 
az nemcsak annak köszönhető, hogy 
nemzetközi viszonylatban is kitűnő 
szobrászaink és festőink vannak, hanem, 
mert művészi közízlésünk is ezzel pár-
huzamosan fejlett. Ez a fejlődés termé-

szetes cserefolyamat eredménye. A 
köz ízlés mindig a rendszer, a nevelés 
következménye. A mai magyar közízlést 
pedig éppúgy ránevelték a festészetre 
és a szobrászatra, mint az utóbbi esz-
tendőkben kezdik az iparművészetre. A 
nevelés az iskolákban kezdődik és évti-
zedek óta rendszeres kiállításokon 
folytatódik. A közízlés pedig, fejlődve, 
visszaadta a kölcsönt a művészi rend-
szernek: gazdaságilag, erkölcsileg és 
esztétikailag olyan mértékben kezdte 
támogatni a nevezett művészeti ága-
zatokat, hogy azok oly terebélyessé 
nőhettek, amit észre kellett venni túl a 
magyar határokon is.

Csodálatos, de az építészettel nem így 
történt. Hiába állított a magyar építő-
művészet Feszltől, Polláktól és Ybltől, 
Schulekig és Lechnerig igazán európai 
mestereket csatasorba; hiába épültek a 
Vigadó, a Nemzeti Múzeum, az Opera, 
a Halászbástya, az Iparművészeti Múze-
um: a magyar építőművészetnek Ma-
gyarországon ma sincs publicitása. 
Magyarországon ma sincs építészeti 
közízlés. Nincs, mert elfelejtették, vagy 
elmulasztották nevelni, mert sem az 
iskolában nem tanították rá, sem kiállí-
tásokkal nem igyekeztek legalább a 
meglévő ízlést közízléssé fejleszteni. A 
cserefolyamat azért természetesen itt 
is megvan, s ha ma a magyar építőmű-
vészeiben sok az anomália, annak ez a 
közízléshiány az oka. Pedig ha kulturális 
és nemzetgazdasági szempontból 
fontos a festészet és szobrászat fejlesz-
tése, mily sokszorosan fontosabb az 
építészetnek művészi irányú kialakítása. 
A művészet kultúrközpontjainak 
fővonz-ereje mindig az építészet még 
a leglaikusabb laikus előtt is.

Igaz, hogy oly gigászok, mint Tiziano, 
Veronese, Tintoretto, Verrocchio látha-
tók Veneziában, a vonzó, az elbűvölő 
mégis a Márkus tér, a Templom, a 
Campanile, a Doge palota, a Canale 
Grande márványpalotái; Rómára gon-
dolva képzetünkben a Péter templom, 
a Pantheon, a Forum, a Capitolium 
bukkannak föl, Parist boulevardjai, egye-
nes palotasorai, az utak végén látható 
építészeti monumentumai teszik im-
pozánssá, ragyogóvá.

ÉPÍTÉSZETI NEMZETI SZALON • MŰCSARNOK

Itt, valamint a 4. és a 6. oldalon: Dénes Eszter felvételei
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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
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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-




