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HELLo WooD alkotótábor, Falu Projekt, 2015Egy kicsit mindig meglep, amikor a Műcsarnok 
ilyen-olyan szalon néven rendez átfogó 
tárlatot. Szoknom kell. Művészet, kultúra 
ügyében döntéshozó, központosított 
hivatalosságra utaló, egyszersmind 19. 
századi hangulata van a szónak. Mintha ez 
az alkalom, ez az esemény lenne az, amely 
ezentúl megszabja, hogy mi számít bevett és 
értékes gyakorlatnak, és mi nem. Aki felvonul 
itt, az létezik, aki nincs jelen, az a térképen 
kívüli kap csak helyet. De talán mégsem jó ez 
az értelmezés. Szegő György Műcsarnokának 
meglehet, nincs más szándéka, mint áttekin-
tést adni egy-egy terület, a képzőművészet, 
a fotó, a kézművesség-design vagy, mint 

legutóbb Tér///Erő címen a II. Építészeti Nemzeti Szalon 
esetében, az architektúra aktuális állapotáról. A fogalom 
önkéntes tisztázásának szükségességét elsősorban 
funkcionális igény feszegeti: legyen támpont a látottak 
értékeléséhez. Ha kánonteremtő az esemény, akkor 
ezzel a szemüveggel nézzem, ha egy korszak reprezen-
tatív áttekintése, akkor amazzal. Ha pedig valami ezektől 
eltérő, akkor azt kelljen megfejtenem.

A kiállítás nem adja könnyen magát. Nagy anyag, 
sokféle. Lényegében több eltérő tematikájú, célzatú 
és hangvételű kiállítás alkotja. A folyamatosan változó 
installáció, fotódokumentációk, díszlet méretű makettek 
mellett még egy emléksarok is felbukkan: két szék, 

Halad a 
hagyomány

A II. Nemzeti Építészeti Szalon
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Műcsarnok, 2019. IV. 26. – VIII. 26.
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válogatás, hiszen a mai építészet talán 
legfontosabb alkotói és építészeti példái 
egyaránt megjelennek itt. Ez elsősorban 
a szalon főeseményén, a Műcsarnok 
középső teremsorát elfoglaló 
Keresztmetszet című tárlaton érzékel-
hető, melynek kurátora az intézmény 
igazgatója, Szegő György volt.

Ha a tér és az erő fogalmai köré laza 
asszociációkkal csoportosuló vezér-
gondolatot vesszük figyelembe, három 
kulcsfontosságú témakört lehet kijelölni: 
részben a közösségépítést, közösségi 
építést felmutató gyakorlatokat, részben 
ezek szellemi kísérőjelenségét, a fenn-
tartható és ökologikus építészet megha-
tározó kérdéseit, majd ezek alapján 
a jövő körvonalainak kitapogatását. 
Érdekes, hogy ezekhez az érvényes 
építészeti szemléletmódokhoz éppúgy 
vezet út a technologikus és modernista 
hagyományból, ahogy a nemzeti 
romantikából kinőtt speciális magyar 
organikus építészetből vagy éppen a 
regionalizmusból. Mintha megérkeztünk 
volna valahová, éppen most, a világvége 
előtt egy állomással. Szegő alapvetően 
a nemzeti romantikából, szecessziós 
építészetből kinövő irányzatra fókuszál. 
S így a már felsorolt három nagyobb 
témacsoport kibővül még eggyel, a múlt 
építészetének kérdéskörével. A „honnan 
hová” dramaturgiai íve kifeszül: a tárlat 
a hagyomány fontos előzményeiből 
(például a modern és historikus előz-
ményt egyaránt képviselő Medgyaszay 
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DELi Brigitta és FoDor zita: Perbáli pajtalépcső és híd makettje, 2014, balsafa, makett, 15×60×30 cm

Csoma Szobája Alapítvány, Tanpói Napiskola, 2017

asztal, rajta borospalack, poharak – mindez 
a hajdani Miskolci Műhely vezéralakja, Plesz 
Antal emlékére. Szóval sokféle tér és sokféle 
módon kommunikáló anyagok keverednek, 
melyek jelentésrétegei között csak lassan 
ismeri ki magát a látogató. A mélyebb megér-
tést a kiállítás élményén túl a katalógus segít 
elérni. Az ott sorakozó tanulmányok és képek 
révén áll össze a II. Építészeti Nemzeti Szalon 
összetett jelentésrétege, a nagyon is érvényes 
gondolatok szövedéke. 

Első közelítésben a Műcsarnok majd’ összes 
termét elfoglaló építészeti kiállítás(ok) 
rengeteg ismeretet, új összefüggést sorakoz-
tat(nak) fel. Még a kortárs építészet terepén 
nap mint nap mozgó néző számára is találni 
itt újdonságokat, egyetemistaként pedig 
kifejezetten megtanulandó a bőséges kortárs 
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ahhoz képest rendkívüli gazdagságról árulkodik. Minden 
kiállításegységhez önálló teoretikus felvezetés tartozik, 
s a dús képanyag lényegében a teljes kiállításcsokrot 
felvonultatja. Így az első építészeti szalon anyaga mellé 
helyezve s feltételezve a későbbi hasonló eseményeket, 
ez a kiállítási műforma apránként valóban a mindenkori 
aktuális építészet szervezett és követhető krónikáját 
adhatja. Akkor is így van ez, ha az első nagyszabású 
és átfogó bemutatkozás a rendszerváltás óta eltelt 
negyedszázad anyagából merített, a mostani viszont 
más időegységet ölel fel. Nemcsak invencióban gyarapo-
dott a mostani válogatás, hanem a megvalósult épületek 
gondolati és kivitelezési minőségét illetően is. Hiszen 
a mostaniak a ritka konjunktúra évei, nemcsak a világ 
gazdasági erőközpontjaiban, de még itt, Magyarországon 
is. Középületeink esetében zömmel a bőséges EU-s 
források, az ipari, gazdasági épületek esetében többnyire 
külföldi befektetések biztosították a megvalósulás 
fedezetét. Az építészirodák rég nem látott zsúfoltsággal 
igyekeznek megbirkózni a túlterheltséggel.

Ebben az öt évben megszilárdult egy olyan magabiztos 
felső-közép minőség a hazai építészetben, melynek 
ereje nélkül esély sincs később Magyarországról 
világszínvonalú építészetnek kinőnie. Ez a színvonal 
garantálja a későbbi kiugró teljesítmények szellemi és 
szakmai bázisát. Szegő jó érzékkel válogat közülük. Ha 
külföldiként, minden helyi háttérismeret nélkül látnám 
az elmúlt öt év legjelesebb építészetének eredményeit, 
meggyőzne a látott színvonal. Nem olyan homogén, 
mint amilyen mondjuk a svájci vagy cseh építészet, de 

Kiállítási enteriőr a HELLo WooD munkáival

István építészetéből) indít és fut ki a jövő 
vízióira, körvonalaira – ahogyan a Botzheim 
Bálint kurálta, az apszis oldalterében található 
kiállításrész címe mondja. (A Medgyaszay-
tárlatot egyébként Potzner Ferenc jegyzi.) 

Szegő értelmezésében itt és ma már nincs 
progresszió. Amit a mai poszt-posztinduszt-
rializmusunk előállít, nem írható le többé 
a korábbi, avuló világot meghaladó, egyre 
tökéletesedő „fejlődés” fogalma szerint. 
Ez a szó megszűnt. Mint hangalak létezhet, 
de mint jelölő az idők során érvényét 
veszítette. S ahogy a fejlődés fenoménja 
is elpárolgott, úgy jelentéktelenedett el az 
ehhez társuló esztétika is. Ma a szépség 
nem az építészeti díszítőrendszerek helyes 
és jó arányú alkalmazásából, nem a funkció 
őszinte feltárulkozásának gesztusából fakad, 
hanem abból a szociális érzékenységből, 
felelősségteljes válaszadásból, ökologikus 
megoldásból, alkalmasint a létrehozás 
kollektív élményéből, amit egy-egy épület és 
tervezője megmutatni képes.

Miután legutóbb, egyben első alkalommal 
2014-ben zajlott építészeti szalon az 
intézményben, e mostani az eltelt öt év 
áttekintése. Akkor szerencsém volt az 
első szalon katalógusát a szakmai és 
sajtóközönség számára hivatalos keretek 
között bemutatnom a patinás intézmény falai 
között. A kiállítást kísérő mostani kiadvány 
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a lehetséges közösségi működés egykori, ám máig 
ható kísérlete, a Miskolci Műhely Sulyok Mikós kurálta 
kiállítása ismerhető meg. A kötetben ezt a problémakört 
Balázs Mihály bölcs és higgadt teoretikus alapvetése 
tisztázza. A „józan ész építészetét” keresi, melyek 
összetevői a gyermeket középpontba helyező oktatás, 
a felhasználói közösségre fókuszáló szolidáris attitűd, 
az individuális és szépészeti szempontok helyén pedig 
valamiféle józan helyénvalóság. Az építészet nem 
tudomány, nem művészet, mondja ki végül Balázs, 
szerinte elvesztette a klasszikus műveltségen alapuló 
értelmezhetőségét. Új korban vagyunk, új problémák 
vesznek körül, melyek merőben más válaszokra várnak. 

Hogy melyek ezek, arra meglepő módon mégsem a 
Götz Eszter által remekül összerakott anyagok, az épp 
aktuális, a jelen gazdasági, politikai konjunktúrájából 
fakadó, nagyszabású és Magyarországot a nemzetközi 
építészet élbolya által tervezési felületként is felfedezett 
munkák, az aktuális nagy pályázatok mutatnak rá. 
A legmodernebb, legmaibb, legfrissebb építészeti 
és urbanisztikai tendenciák mintha máris egy múlt 
korszak reprezentánsai lennének. Inkább azok a finom 
és érzékeny, a közösségről, a megújuló anyagokról, 
a helyről megfogalmazott állítások, amelyek már 
egy poszt-poszt-posztindusztriális kornak, egy 
civilizációs megrázkódtatás utáni időszaknak szóló 
üzeneteiként értelmezhetők. 

Budapest100 – nyitott házak hétvégéje, 2014

vérmérsékleti, anyaghasználati, koncepció-
teremtési szempontból is sokszínű, gazdag. 
A vadonatúj mellett a történelmi korok felújult 
építészete, az erőteljes szakrális építészet, a 
kulturális funkciójú épületek, irodák, családi 
és társasházak, valamint emlékművek 
reprezentálják a korszakot. Meglehetősen 
sokféle kínálat ez, mégis érződik rajtuk a kor 
egységesítő hangulata.

A kínálaton belül, s ez talán a főkurátor 
látásmódjának köszönhető, jelentős számban 
sorakoznak fel műemléki felújítások. 
Az egész anyagot átlengi a jó értelemben 
vett konzervativizmus. Ez a szemléletmód a 
sokféle aktuális tendencia között a műemléki 
felújítások melletti manifeszt elköteleződésben 
ölt testet. Szegő például határozottan kiáll 
a füzéri vár rekonstrukciójának megvalósult 
változata mellett. 

Közösségi építészet, fenntartható vagy 
ökologikus építészet a hagyomány múltbéli 
és a ki tudja, mit ígérő jövő időtengelyén 
– összegeztem az elején az idei szalon fő 
témacsoportjait. A ma leginkább húsbavágó 
témája a közösségi tervezés, közösségi építés 
kérdésköre, melyet a jelenben és a jövőben itt 
a HelloWood csoport Pozsár Péter tervezte, 
szüntelenül változó installációja képvisel a 
jobb oldali első teremben, míg a folytatásban 


