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Az építészoktatás réÍormja
...Fentieket összefoglalva s han gsúlyozva
aá, hogy a műegyetem ÍeÍormálásának kérdését a

magyar építómúvészek több, mint másfél éüizede
kívánták dűlóÍe vinni, mozgalmaink azonban sikef-

telenek maradtak, indítványom tehát a követkézó:

lNDÍTVÁNY

Mondassék ki, hogy:

1. MellózheletlenÜl szükséges az építész-

nevelés és oktatás reformja'

2. Hogy a ÍeJorm alapelvei legyenek:

a) A középiskolák négy felső osaáyában a

művészi nevelés és oldatás a legteljesebb

lehetőség határáig kiszélesíttessék olyképpen,

hogy a múvészetek s így az építészet tÖrténelmi

Íejlődése, mai jelentósége és esztétikai édéke

tud atossá Váthassék.

b) A műegyetem szerveze|i szabá|waia az

épílészképzés Íeformáltatása céljából gyökeÍesen

átdolgoáassék, új tanrend kéSzíttessék, esetleg

meg nem felelő tanerők más irányban foglalkoz-

tassanak, új és megÍéIeló tanerók kelló számban

neveztessenek ki.

c) Az építészeti oldatás ideje az elmélet, gyakorlat

és múVészet nagy igényetnek kelIó párosí'tásáVal

hat esztendőre emeltessék fel.

d)Az öt műegyetemi esztendó után a hatodik esz-
tendó az a t e l i e r - rendszer számáÍa minl

gyakoÍlati év szerveztessék meg.

e) Az építésáanáÍok működésének tartama korlá-

toaassék, az elsó megbízatás, mondjuk, csak ö't

esztendóre szóljon, hogy a szükséges ÍelfrissÜlés

biztosítható legyen, másrészt megbízatás elnye-

rése kedvéért aZ értékes tanármÚVész-tehetség

szakadatlan fejlódésre kényszerÜljön.

3. Hogy a gyokeres ref orm érde-
kében állítlassék f ela közoktat
ásÜgyi m inisztérium reÍormÜgy-
osztálya kebelében egy Épitész
oktatási Ref orm-bizollság
mely bizottságba kÜldendők:

1. a minisztérium képviselói,

2. a műegyetem építésáanári karának

szÜkséges számú képviselói'

3' a gimnáium és íeáliskolák két-két

tanára,

4. az építész, illetve művésztéstületek

kiküldöttei s a meghíVandó épÍtész-

tagok a szükséges számban.

Pogány Móic előteÍjesztése, 1919. január 24.

Az építészoktatás reÍormja
' ''A technÍkai t:.tdás jelszava alatt

ugyan sikerült a négy műegyetemi

éVet az elviselhetetlenségig tele-
zsÚÍolni minden műVésZi alkotóeÍőt
elzsibbasztó kötelező tárggyal,

ámde ennek a - mŰVészi szem-
pontok rovására menő - mÓdszer-

nek az a kÜlönos köVetkezménye,
hogy az eredmény éppen technikai
szempontból a legkevésbé kielégí-
tő. A műegyetemi oktatásban a
technika és a művészet mini kéi
engesztelhetetlen aniipodus lát-

szott szemben állani s kérlelhetet-

len harcában egymást falta fel

ahelyett, hogy egymást erősítette
volna.
E mélyenÍekvő bajok gyökeres or-

Voslása helyett építőműVészetÜnk
nyilvánvaló betegségeit apró ku-

ruzslásokkal gyógyítani ma már

igazán nem időszerű...

A tervező tanszékek és órák szapo-
rÍ|ása _ ami a l\4öllerféle javaslat-

nak is Veleje - bár látsző|ag gya-
korlaÍl köVetelés, a fent már érin-

tett okokból, szintén nem Vezethet

kellő eredményre' Theodor Flscher
Végzett a müncheni műegyetemen
kísérléteket az iskolai tervezések
eredményesebbé tételére, erősen
megkötött s nem tÚl nagyszabásÚ
programmokkal, a beépÍtendő te-
lek környezetének s nagyobbrészt
konkÍét eseteknek alapulvételéVel.
Véoül arra a megállapításra jutott,

hogy a rajzlermi tervezó munka
mindig csak Arbelt am Fantom
marad, mert hiányzanak azok a
komoly alapÍeltételek, melyeknek
áthághatatlansága a gyakorlatban
talán kényelmetlenül, de pedagógi-
ailag megbecsüIhetellen szüksé-
gességgel irányítja a műVészi mUn-

kát. Ez a műegyetemeken meg-

szokott szabadság, melyet sem
szigorÚ programmal, sem erélyes
Vezetéssel nem Iehet megkötni,

nem kis mértékben bűnös abban,

rogy építészetünk napja_
rklg nem iudta magál a
']agy Városépítészeti
sZempontoknak aláVetni
S minden épÜlet _ tekintet
.élkÚl környezetére -
;yekszik önálló s minól

"angosabb élelet élni.. '

:]scheI igen találóan a
sebésztanárhoz hasonlítja
:z épÍtészt, neki is na-
tronta Új erőt és Új ta-
3asztalatokat kell merÍte-
^ e Úi és újabb feladatok-
:o ' A mesterségbeil ele_

-eket közyeÍlenÜl is bele
":e lv]nni az épÍtésznö-

'.ndék ismeretkörébe.
: 

Eye emre érdemes
-eooldási mód az irodai
:znoncság, mellyel SVájc_
.2'] e ég sikerrel kísérle-
::znek. NálUnk' sajnos,
::zel meg sem lehet pró-
:: kozni. Nálunk még a
. :ék építőmesterek mű-
-",/éből is olyan elszo-
-:rltóan kipusztult min-
:.^, nesterségbeli hagyo-
-.ly hogy építészetünk
:-:ekében minden erőfe-
:::éssel nekÍ kellene Iátni
: _agyornányok 

új életre

-_ építőmÚvészeti lgazsá-
r:í köZÜl a mesterségbe-

. apokon nyugvó szer-
' :zeti igazság aZ egysze_
'':c és alapvetóbb'
' ':gvan a maga forma-
-,eve-ésamú|tszázad
:.: ekt ciZmusának bűne,
- ]gy a leoószintébb for-
-2ryeiv csaknem telje-

'.:r elnémult s csak ma
_: latja ismét szavát.

1919' jÚlius 13.



Minden ember tehetséges
l/inden egészséges emberben megvan az a mélyen rejló képesség,
hogy alkotó energiáit kibontakoztassa, ha mUnkáját belükól igenli.
l\4inden emberben megvan az eredendő képesség az éÍzéki élmények
befogadására és feldolgozására. Minden ember ézékeny a hangokra
és színekre' tapintási és térhatásokra stb. Ez azt jelenti, hogy a ter-
mészeténél fogva minden ember élvezheti az érzéki élmények minden
örÖmét' jelenti továbbá azt is, hogy minden egészséges emberből
aktív zenész, Íestó, szobrász, épÍtész stb. Válhatik éppúgy, ahogy be_
széd közben ,,szónok'' lesz: Vagyis é lm é n y e in e k
minden anyagban f ormát tud adni
(ami nem egyértelmű a ,,műVészettel'').
Ezt az állítást az élet igazolia: veszélyes helyzetben Vagy a feloldódás
kivételes óráiban az életösztön áttöri a konvenciót éS a qátlásokat, s
ilyenkor minden ember - soha nem ,,képzelt'' - csúcsteliesítményre
képes.
A gyermekek és a primitíVek munkái is erről tanúskodnak, spontán
megnyilvánulásaik az ószinteség olyan mély forrásaiból fakadnak,
amelyeket még nem fojtott el a külsó kényszer' HÚ kifejezói a belsó
indítékoktól vezérelt életnek, ha tehát azt mondjuk: minden emberben
megvan a képesség, hogy - jóllehet objektív szempontból nem is
mindiárt a legtökéletesebben, s a közösség számára taIán nem iS ie-
lentóségteljesen - bármely műfajban ki tudja feiezni magát, úgy még
nagyobb biztonsággal állíthatjuk, hogy minden emberben megvan a
képesség bármely műfajhoz tartozó múalkolás befogadására'

Az első éV az éÍzékek, Valamint az érzelem_ és gondolatvilág fejlesz-
tését és éÍlelésél szolgálta - különösképpen azoknál a fiatalokná|,
akik a helytelen gyermekkori oktatás köVetkeáében túl sok terméket-
len lexikális tudást halmoztak fel' csak ezután a fejlesztó és érleló el-
ső éV Után |ndult meg a szakképzés a Bauhaus kÜlönbözó - szaba-
don Választható - műhelyeiben és még e szakképzés idejében is a
nevelés Végsó célja a leljes ember Volt, olyan ember, aki biológiai
centrumából kiindulva az élel minden dolgában ösztönös biztonság-
gal megállja a helyét' s akit éppoly kevéssé zökkentik ki ma az ipar, a
gyors élettempó' vagy egy gyakran félretett ,,gépi kultÚra'' kÜlsőleges
mozzanatai, mint az ókoÍ emberét a természeti erók klilönféle meg-
nyilvánulásai.

Mire való a kézművésképzés a Bauhausban?
Az egészre törekvó beállítottság a Bauhausban a kézmÚVesképzéshez
Vezetett. A nöVendék itt a kézműipari tevékenysége technikailag egy-
szerű, részleteiben még áttekinthetó szintjén ismerhette meg az egész
tárgyat, keletkezésének kezdetétól elkészü|éséig. PillanÍását ezalatt a
szerves egészre szegezi (a mai ipar gyártási fo|yamatai során azonban
csupán ennek az egésznek a részeire - az összefüggéseket itt legföl_
jebb leírás Vagy ábrlázolás, nem pedig személyes élmények Útján is_

merheti meg)' A kézmÚvesmunkánál az egyes ember mindig az egé-
szért' s az egész részÍunkcióiért is felelős'
llyenÍormán a kézműVesképzés a Bauhausban elsősoÍban pedagógiai
lényezót jelentett, s nem voll Öncélú.
A Bauhausnak ez a pedagógial munkája a jöVóben minden bizonnyaI
egy szélesebb körű technikai (gépi) kultúra alapján is továbbÍejleszt-
hetó. Ha a totalitás iránti élzék továbbra is megmarad, úgy az ered-
mény legÍeljebb mennyiségi, de semmi esetre sem minóségi szem-
pontból különbözik maid az eddigitól.

ldézet Moholy-Nagy László: ,,Az anyagtól az építészetig"
című könwéből 1929. .
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Elv' hogry mindenki oly iÉnyban tervezzen' amilyenhez kedve és adottsága

Yan; kimondott iÉnya a tanszéknek nincs - ilyen csak a tanszemélyzet tag-

jainak lehet (és kell is lennie), de csakis saját tervezői munkaterületükre,

másokat a saját lelÍogásukra reákényszeríteni nem

szabad. Úgy kell a tervezést tanítani' hogy a hallgaiókban

szuniyadozó építómrlvészi hailam a saját vonalában kife-

jlódhessék és kibontakozhassék

anélkül' hogy az eredeti irányától

eltérü|ne' nekünk csak az eszié'
t ika i vá g á nyo k at kell Észükre lefektetni azokon a térüléteken' ame-

lyeken égyénenként haladni kívánnak.

Ez utóbbi tekintetben természetesen kötött és határozott szempontiaink van-

nak' ezek - tekintét nélkül az egyes felÍogások milyenségére - : a megielenés-

beli tisztaság és keresetlenség, őszinteség és éÉelem, mellózése minden üres

dekoÍatív alakzatnak és teátrális beállításnak, mely követelményék betartása

végeÍédményben a tartalmas egyszerűségre vezet. Ugyanezeket a tulajdonsá_

gokat kívánjuk belevinni nemcsak az épületek kÜlseiébe, de azok alapelren-

dezésébe és szeÍkezeti elgondolásaiba is úgy' hogy e tulaidonságok minden

ízében áthatván az épÜletet, meg legyen benne az alapÍúzi' felépítménybeli

és megielenésbeli harmónia.

Kotsis lván, 1944'



KövETELJijK tlT És AZoNNAL!

1 . MegÍele|ő hallgatói részvételt a Kar irányításában;

2. Műteremmunkát, hatékony oktatói-hallgatói

együttműködéssel;

3. Nyilvános terwédést és tervértékelést, épületcen-

trikus elbírálással;

4. Az oktatók reális anyagi elismerését;

A kollégium sokéVes gondjainak megoldását;

KövElELJt]K SZEPTEMBERTöL :

6. Szabad mesterválasztást, nagyobb special-

izálódást;

7. PÍaktizáló építészek meghívását és szorosabb

kapcsolatot

a szakmáVal;

8. KreatíV képzést és nem lexikális tudást;

9. Tervezést már az első naptól, komplexebb felada-

tokat;

1 0' Használható jegyzeteket;

'l1 . Évenkénti kiadványt diplomamunkából, pályiza-

tokból' oktatók terveiből;

cÉLuNK, HocY A JöVőBEN MEcuALÓslÍsuK:

12. Az egyetemi és kari önállóságot;
'13. Alkalmasságot tükröző felvételi rendszert;

1 4' Nyílt nemzetközi kapcsolatokat.

**r*"**t"**T#:,:H.
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A tömegképzés kora
Beszél getés az építészoktatásról
fiatal oktatókkal(')
- Bár az elmúk évti?edben sok minden átatakutt ebben az
o,szágban, küIönös mődon az épÍtészképzés, amety ewébként
ezer száton kapcsolódik a gazdaság és a társadatom
szerkezetéhez és mechanizmusaihoz, lényegében változattan
maradL Milyen iÍányban láltok elmozdulási iehetőséget ebbőt
a helyzetből, ki-ki miként próbátkozik a maga tefijtetén?

MasÜryik csaba |adjunktus, Lakóépt]let-tervezési Tanszék, Bl,4E): -
Amikor az éptört tanszéken dolgoáam, akkor is az foglalkoztatott, hogy
az építészettörténetból meríthetó tudást valahogyan összekössem a ter-
Vezéshez szükséges mai tudással. lvlost a lakó tanszéken a feladalom
lényegesen nem különbözik ettől.
Altalános tendencia - nemcsak a lakó, de a többi tanszéken oktató ta-
nárok körében is -, hogy saját szakterÜIetükön kívül nem elég tájékozot-
tak ahhoz' hogy egy mai' konkréi Íelada't pontosabb megvilágításához
múltbeli és kortárs építészettörténeti tapasztalatokat tudjanak felhasz_
nálni. Ugyanez igaz fordÍtva is _ tisztelet a kivételnek - azokra, akik az
építészettörténetet oktatják nem sokat tudnak arról, hogy ma mi és mi-
ért tÖÉénik az építészetben. sokakban megvan az ambíció, hogy ezen
VáItoztassanak. szerintem mindez oda vezethetó vissza, hogy Magyar-
orczágon a Vizuális kultúrára Való nevelés és a művészettörténet-oktatás
már az általános iskola szintjén is nagyon alacsony színvonalÚ. A közép-
iskolában sem jobb a helyzet. Úgy kerülnek a diákok az egyetemre, hogy
ezen a terÜleten hiányos a műVeltségÜk' Az egyetemen szÜkséges Vizuá-
lis kultÚra tehát megalapozatlan, nem tud kötódni semmihez.
Magyarországon az irodalmi műVeltség dominanciája mellett a Vizuális
múvészetek oktatása már az általános- és középiskolában iS eltörpÜl.
Franciaországban például ezek a diszciplinák köZel azonos sÚllyal sze-
repelnek a közoktatásban.
Ugyanakkor az egyetemen nem kapnak a diákok olyan bölcsész-típusú,
verbális, ejméleti képzést, amely az irodalmijellegű középiskolai tudásra

' alapuIna. lgy azok a szálak is eldolgozatlanok maradnak. Késóbb ezt
pótolni már nagyon nehéz' meÍ nem épül be a gondolkodásba.
Benkő Metinda (Dl^ hallgató, BME): - Annak idején, amikor a DLA
képzésre jelentkeztem, kutatási témaként azI jelöltem meg, hogy 

''B_q_V_e':'zetés az építészetbe':, azaz' hogy hogyan lehet elkezdeni 18 éVesekiól 
'

az építészeti kultúra megismertetését. Már ötödik éVe tartok alapozó
kurzust a Írancia tagozaton. A Kertészeti Egyetemen, második éVfolya-
mon pedig egy bevezeló elóadássorozatot tartok az építészetről' 14
kulcsfontosságú témakörbe súrítve. Amellyel ott olyan emberekhez kell
közel hozni az építészetet, akik többé-kevésbé szakmai kapcsolatba
fognak kerü|ni Vele munkájuk során. DLA témám ugyan nem ez lett,
men itt az egyetemen lebeszéltek róla, de igazán érdekel ez a probléma
mé9 ma js.

Múlt éVben résá vettem egy konferencián Marseille-ben, ami éppen az
építészképzésról szólt. Ezt a konferenciát a dél-franciaországi és kelet-
európai egyetemek szöVetsége rendezte, és kÜlönbözó egyetemi bemu-
tatkozások hangzottak el' Moszkva, Jereván, Wroclaw, Prága' Belgrád,
Bukarest' Budapest és francia egyetemek mutatták be az egyetemen
készÜlt munkákat, és ismertették az egyetemi szisztémát. Mindebból az
derÜlt ki, hogy a keleti régióban' szellemiségét tekintve nagyjából azo-
nos' poroszos rendszerú a képzés. A múszaki és műVészeti ismeretek
meghatározott rendben szervezódnek a tanrendben' A magyar képzés-
hez különösen a prágaj hasonló' Bukarestben1jszont 6 év az alapkép-

(1)

A beszélgetést vezette és lejegyezte

l@ vámos Dofiinia
He



zés, 4 év a doktori. sziázötvenen,kezdik az el_

só éVet, és mindössze l_izenöten_en végeznek
tervezó építészként' Három'elé lehet szako_
sodni, a szelekció pedig nagyon szigorú. Ez
főként azért érdekes, mert nálunk is felvetó-
dött egy ilyen fajta szelekció lehetósége. Bu-
karestben nagyon fontos szerepük Van az ur- .

_!-adsráhak, gondolom Íóleg a francia é]:Íé:'
szeti kapcsolatok miatt.
A moszkvai dékán egy igazi csehovi figura,
nagy szakállal, és a tervek, amiket magáVal
hozott, mindenkit megleptek. Náluk elsósor
ban a rajz az a|apozó képzés, hihetetlen graÍi
kai készséggel rendelkeznek a diákok' A 20-as
éVek modernizmusából teremtenek maguknak
képzeletbeli Világot' Talán náluk a legdrasái-
kusabb a Való világ és az egyetem közötti kü-
lönbség.
A franciákról annyit' hogy lakosaik száma kb.
54 millió, ehhez mérten aránylag sok, 27 épí_
tésziskolát müködtetnek. lsmerem a francia
építészoktatás rendszerá, ugyanis egy évet
Végeztem Marsei|le-ben. Az ott diplomázott
hallgatók közÜl nagyon kevesen lesznek építé-
szek. Magas szinvonalú az alapképzés, az épi-

t*tészeti ismereteket a kortárs építészetríáa-
I pozzák' A hallqatókat beszélni is meqtanÍtják

1Tz epit6szetroi n trancia építészek nágyon ér-
tenek ehhez: az építészet problémáit ugyanis
nekik kell meggyőzóen közvetíteniiik a külvilág
felé. A franci1!.realis' lechnikai tudást jóval
kevesebbet kapnak az ggyetemelr, mqszaki
TaizT6zTem iqen értenek. Abból lehet csak
tettelzltt éi:iieiz, aki az egyetem mellett teljes
idejében kÜlónbözó jó nevű irodákban dolgo-
zik, és sajátítja el a konkrét szakmai ismerete-
ket' Mindezzel együtt csak Íanatikus módon,
álmoldól és ambícióktól hajtva lehet építészi
karriert csinálni Franciaországban' A sztárépí-
tészeket mindenütt bevoniák az oktatásba,
akik aÍ igen fontosnak is tartják.
l'4ilánó - egy szemeszterl itt is elvégeáem -
semmilyen tekintetben nem jó példa' olaszor-
szágban nagyon sok építésziskola van' kÜlön-
bözó színvonalúak. Milánóban 15 ezer épÍ-

-'!és4!!'LlsltÓ talul' és nagyon kevés a tanár. ltt
is csak abból lehet építész, akit Vagy a család-
ja segÍt' Vagy kimagasló ambíciókkal rendelke-
zik' Az egyetem csak egy általénos építészeli .
alapkultúrát ad, hozzá művészettörténetet, fl- _
i6zóÍiiír'áÍii előádható, é9mindehhez nem ,

szükséges a személyes tanár-diák kapcsolat.
Ezáltai égy elég széles. Viszonylag magas épi-
tészeti kulturáltsággal rendelkezó réteg kerül a
társada|omba, így ha más nem, vevóje és be-
fogadója lesz a színvonalas építészetnek'
Molnár csaba |adjunktus. Rajzi és Formais-
mereti Tanszék, BMn: - A raizi tanszéken el-
sósorban a létszámrobbanásbói adódott kény-
szerhelyzet miatt kellett változtatni. A kisebb
évfolyamok mellett valószínűleg lassabban tér-

tünk volna ki a régi kerékvágásból. Amióta a
nagy létszám miatt kissé fellazult az oktatás,
néhányunkat el kezdett izgatni, hogyan is lehet
a kialakult új helyzethez igazodni' súlyosbító
köriilményként lépett fel az is, hogy a hallgatói
létszámnöVekédést az oktatói létszámstop il-
letve csökkentés köVette.(A tanszék kb' 1500
Íót oktat 11 Íőállású oktatóVal') Ezekból egyér
telműen köVetkezett, hogy a személyes foglal-
kozás elve lehetetlenné Vá[. Én három kollé-
gámmal együtt a harmad és negyed évfolya-
mot tanítom' Az elsó dolog, amit kitaláltunk,
hogy mi rajzolunk, a diákok meg néznek ben-
nünket, ami szörnyú, de még mindig haszno_
sabbnak ítéljük' mint bármi mást. Ez van most
negyedéVen. Harmadévben a külsó helyszíni
rajzolás me|lett olyan Íeladatokat adunk, ame-
lyekben a ha|lgatók egy megadott témához
problémákat, kérdéseket keresnek, és ha talál-
nak, a választ is meg kell megtalálniuk. l|yen
feladat a pl. a ,,lépcsós tér''' Erre a Íeladatra
általában beugrik valami saereotípia, mi azon_
ban azt kérjÜk, hogy csinálj egészen mást. Ab-
ból indultunk ki' hogy az egész egyetemi olda-
tás tele van szabályokkal, verdildekkel, mint
például az épszerk, a statika, aho| szerkeszte-
ni és számolni kell, ilyen részben a teÍvezés is.
A sok szabály és sablon egyrészt segítséget
jelent a késóbbi munkában, ugyanakkor le-
szoktat a szabadabb gondolkodásról. Mi azt
mond,uk' hogy itt egy pÍobléma, gondolkozz
el' talá|j ki Valamil magadtól és mondd el ne_
kÜnk érthetóen. Ez kemény feladat a hallgatók
számála.
A lényeg tehát az, hogy olyan Íeladatokkal
próbáljuk bombazni őket, amelyek a megszo-
kottól eltéró gondolkodásra kényszerítik óket.
Nem kész megoldásokat kell Visszaadni. és
ponthatárokat teljesíteni, hanem egy dologra
több válasz is lehetséges, és akár mindegyik
lehet jó'

Kobusovszw Péter (DLA hallgató' BME): -
Amikor én jelentkeáem az egyetemre, aá hi-
szem. egyáltalán nem tudtam. hogy hova jö-
vök. Ennek a pályának a műVészi oldaláról
semmilyen képem nem Volt. Az érdeklődésem
Íolyamatosan terelődött aa es_4élika, ÍilozÓfia
irányába.

- Ehhez az ewetem segítelt hozzá,
vagy éppen a hiányénet?

Klobusovszky P,, - Aki keres, az ha nehezen
is, de talál olyan embereket, akik segíteni tud-
nak az eligazodásban' Gondolok itt a

-Masznyik lanáI Úrra, akinek az óráit harma_
déVben látogattarq'_qqr !qn'ár úr_ra vagy szatai'
Andrasra" akik ebben a műszaki dÖmpingben
a Íeliidülés kis szigetét jelentették. Mindez az-
után komolyabb érdeklódést ébresztett ben_
nem. ÉpÍtészettel a középÜlet tanszéken talá!
koztam elóször harmadévben. Első mesterem
Kapy Jenó volt, aki egy Íantasztikus karizmati- s '.r^i :,
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kus személyiség, aki elóször döbbentett rá
azokra a dolgokra, amiróI az építészel 'tulaj-

doirképpen szól Vagy szólhat, amelyek egy
épszerk Íeladatról, vagy egy korÍektül Íelszer_
kesÍett funkcionális lakásalaprajzról nem oI-
Vashatók le' Vagy úgymond ,,mellékesen'' ke'
rülnek bele. KiderÜlt, hogy a dolog lényegét
Valójában ezek a tartalnak határozzák meg és
ezek irányítják. Egy másik nagy állomáslÁe|4.'

.c99'tly'Ta-ná9 
jeIentett, akivel ma is együtt dol-

gozom' mint kutatási témavezetómmel. Az ok-
tatás egészéról azt mondhatom azonban,
hogy rendkívül merev szisztémán alapu| és tÚl-
zottan technikacentrikus. HarmadéVen, a heti

35-36 órából mindössze 5 óra jut tervezésre
és 3 rajzra.
Egy éVet svédoÍszágban töltöttem, ahol a ké-
téVes alapozó tárgyakat köVetóen liberalizálták
a rendszert, és mindössze egy nagyon ko-
moly' előadásokkal kísért tervezési tárgy ele-
gendó a félév elÍogadásához. Ezért kreditpont
jár' amely kompatíbilis minden európai egye-
temmel. (szemben például a mi egyetemünk_
kel, amelynek kreditpontjait sehol nem Íogad-
iák el, és itt sem fogadnak el külföldon teljesí-
tett tárgyakat.) A tantárgykínálat éVente Válto-

zik' attól Íüggóen, hogy milyen tanárt szezód-
tettek abban az idószakban. A tanári állásokat
nemzetközi pályázatok alapján, meghalározott
idószakra töltik be.
catambos Miklós (svájci születésú építész,
külsós okató' Gyór): - A svájci társadalom a
jó átlagot kedveli szinte mindenben' és az ét-
tól eltéró zséniket fenntartással fogadja. Ezért
igyekeznek, hogy egy jó átlag-színvonalat te-
remtsenek meg az oktatásban is. Úgy tartják,
hogy aki zseni, iskola nélklil is érvényesülhet.
Egyébként svájcban az építészi praxishoz
nem szükséges egyetemi diplomát szerezni.
Az corbusier-nek sem Volt. Ma már ez a gya-

korlatban ugyan nem jellem-
zó, de ha Valaki tényleg te-
helsq]es, a lehetósége meg-
van. Egyre nagyobb hang-
súlyt fektetnek arra, hogy a
diák önmaga tanuljon, önma-
ga alakítsa ki a programját.
Hagyományos Vizsgák helyett
inkább megha'tározott lémá-
kal dolgoáatnak fel a hallga-
tókkal. E mögött a tendencia
mÖgött az a gondolat húzó_
dik' hogy a mai Világban ren-
geteg az információ, és eze-
ket nagyméÉékben konzu-
máljuk, de így az embeÍek
már egyre kevésbé tudnak

önmaguktól alkotnl' A Láusanne_i Műegyete-
men arra törekedtek, hogy a hagyományos le-
xikai tudást célzó tanÍtás helyett őnálló kutató-
munkát Végezzenek a diákok. Például volt
olyan feladat, ahol két románkori templomot
kellett összehasonlítani, és itt főként a feldol-
gozás metodikája Volt a Íeladat tárgya: hogyan
lehet szakiroda|om Után nézni, könyvtárban,
helyszínen kutatni, térképeken keresni, általá_
ban egy témába belemerülni. Ezt tartották lé_
nyegesnek. fu alkotjásmindig fontosabb Volt,
mint a rajz - hiszen rajzoini<vagy jól tud valaki,
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Vagy nem -, többet számított, hogy ismerje az
ember, hogy maga az alkotás és annak külön-
bözó folyamatai hogyan működnek. Biáos
nagy elónye a sváici épitészoktatásnak az is,
hogy nagyon jól fizetik a tanárokat, és így a Vi-
lág legjobb épÍtészeit tudják meghíVni az ETH-ra.
- MiI értenek tömeEképzés alalt? Ho-
gyan tudják az átlagos magas színvona-
lat megteremteni?

Galambos M.: - Korábban Lausanne_ban az
volt a gyakoíat, hogy egy-egy professzorhoz
korlátozott számban lehetett jelentkezni, ezt
késóbb snozzi nyomására feloldották, ami na-
gyon jót tett az iskolának, mert a többi pro-
fesszor is igyekezett ezután színvonalasabb
programokat összeállítani. Ez alapvetó különb_
ség például a budapesti l\ilűeqyelemmel szem_
ben, hogy ott a tanár maga határozza meg azt'
hogy mit és hogyan akar tanítani. Így a hallga-
tó nem tanszéket és iémát, hanem tanárt vá-
laszt, akár Íélévenként másikat. Az egyes laná-
roknál folyó munka pedig úgy kapcsolódott
össze egymással, hogy a féléV Végén elmentek
egymás félévi értékelésére, és komoly Vitákat
Íolytattak az elkészült tervek kapcsán'
Molnár cs.: _ Mi is szeretnénk hasonlót be-
vezetni a köVetkezó tanéVtól itt a tanszéken.
KurzusokaÍ akarunk meghirdetni, megfeleló
számú oktató esetén ezt meg is tehetjÜk' ltt a
tanár aá lanítaná' amihez legjobban ért, vagy
amit szeretne, ami valahogyan például a har-
mad vagy negyedéV tananyagához kapcsoló-
dik' A hallgató pedig kötelezóen Választhatna.
Az első két éVben folyna poroszos, iskolás
módszerrel az alapvetó rajzi készségek elsajá_
títása, harmad_negyedéVen pedig jönnének a
Választható tárgyak. FéléV elején a kurzust Ve-
zetó tanárnak természetesen akkreditálnia kell
az általa indított tárgyat, féléV Végén pedig be
kell számolnia a munkáról Vagy be kell mu-
talnia az eredményt' Gondolom ez svájcban is
így Van, ott is pályázni kell egy ilyen pozícióra'
Galambos M': _Iermészetesen, írásban kell
benyújtani az adott időszakÍa szóló lervezetet,
amit egy bizottság bírál el. Az egyetemi okta-
tásban azonban nemcsak a szakmai tudáS
fontos, hanem egy értelmiségi magatartás el-
sajátítása is' A képzés tehát nem csupán szak-
mai jellegű, hanem gondolkodásra ösztönöz.
Ertelmiségi alatt azt is értem, hogy saját maga
Vállalja a Íelelősséget már a programjáért, is és
azért is' amit teljesít. Azt, hogy kiálljon Valaki
amellett, amit helyesnek lart.
Balázs Mihály Ídocens, Középület-tervezési
Tanszék, BME): _ számomra az építészeti ter-
Vezés éS oktatás Ugyanazok a fogalmak' és
minthogy az embernek egy élete van, nekem
ebben a családtól a szakmagyakorláSig min-
den összekapcsolódik. Eá régóta gondolom,
és most is meggyózódésem' hogy ezt csak így
érdemes csinálni' Ezért az építészoktatásról

csak az építészet részeként tudok beszé|ni' Az
én kötelességem, hogy kelló nyitottsággal be-
tekintést engedjek a tanílványok számára
szakmai életembe. Ez az én oktatásra szűkített
ars poétikám.
Az alapkérdés, hogy az építészet egyáltalán
tanítható-e? Egyértelmű Válasz szerintem nem
adható. TéVedés. ha azt gondol|uk, hogy min-
den egyetemistát építésszé lehet nevelni. A di- 

\

ákok körülbelül 10-20 százaléka lesz építész, l
ami nem kis szám. Atöbbiek az építészet l
Íészterületein Íognak dolgozni. A képzés töme- i
gessé válása teliát még ónmagában nem oa1, ]
csak meg kelltalálni aÍ a módszert, amellyel l
azok az emberek. akik a pályára igazán alkal-
masak, lehetóséghez juthatnak. A többiek pe- ]

dig tisáes felkészítést kapjanak. 
I

Patartics zorán (Ianársegéd' Pécs): - A hall
gatói létszámnöVekedést - és tegyük hozzá,
mindeközben az oktatói létszám csökkentését
- én nehezebben élem meg a fójskolán. Talán
azért' mert erösen hiszek a személyesség je-

lentőségében, kÜlönösen az építészoktatás-
ban' Nehezen Viselem, hogy a kÜlsó - a
mennyiségi oldatásra irányuló - kényszerító
eszközökkel szemben az intézmények beletö_
ródóen viseltetnek. Engem zavar. hogy a minó-
ségi és mennyiségi szempontok megfogalma_
zására nem Íordítunk elég energiát, és nem na-
gyon hiszem, hogy a két meróben más metó-
dus egymásba ágyazható.
sokszoÍ' sokfelól Íelvetódik a főiskola profiljá_

nak a kérdése. Ez azért lényeges, mert a hall_
gatók jelentós részét sokszor az egyetemre fel
nem vettek képezik. Természetesen itt is van-
nak tehetséges fiatalemberek, akiknél nem ez
Volt a Választás oka, de nem ez a jellemzó. AZ
egyetemen történt létszámemelkedés ezt a
rést tovább nyitotta'
A külföldi péIdákkal való összevetést azért nem
tartom helyénvalónak, mert itthon sem az esz_
köz, az anyagi kondíciók, sem az oldatók meg_
becsülését kifejezó Íizetésük, társadalmi presz_
tízstjk nincsen az összehasonlíthatóság szintjén.
Nálunk egy djplomától elvárjuk' hogy az majd-
nem profi szakemben produkáljon' mÍg erre
nyugaton a munkahelyek hivalottak. Az egye-
tem elsósorban a szemléletre, az ilformáció Íel:
leleséré és alkalmazására tanitj Ma az elózó.
nem korszerű, de mtjködó strul(úra elsoÍvasz-
tasa folyik' míg helyébe nem kerül igazán haté-
kony másik szisáéma. Az' hogy ennek még
nincsenek drámai köVetkezményei, csak annak
köszÖnhetó, hogy az oktatók saját mércéjüknek
megfelelően újabb és újabb Íükköket próbál
nak kieszelni annak érdekében, hogy az oktatás
színvonala a megváltozott körülmények között
ne csökkenjen. A helyzet azonban nem tartható
Íenn a Végtelenségig, S az összeomlás báÍmikor
beköVetkezhet' Valamiféle biztosítékot csak a
meghatározó tanáregyéniségek jeIenlenek.
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FejéÍtly Péter (DLAhallgató, BMD: - Amikor
én befejeztem az egyetemet, azt éreztem,
hogy nem vagyok kész, és emiatt erós Íélel-
mek dolgoztak bennem, hogy rossz építész-
ként leszek kén}.telen múködni. Hálás Vagyok'
amiért nagyon jó helyeken kezdhettem a szak-
mai levékenységemet' s megalapozott bizton-
ságra és felelősségtudatra tehettem szert. sót,
ma már azt éÍzem' hogy az építészeten kívül
akár mást is csinálhatnék, mert ezen az Úton
haladva eljutottam egy teljesebb, átfogóbb
szemlélelhez' amely eg!.fajta morális kérdéssé
Vált. Annak ideién azért is Választottam az épi
tészkart, mert elvileg itt Volna lehetóség arra,
hogy mechanikus embergyártás helyett a sze-
mélyiség kibontakoztatása az oktatás céljai
között is szerepeljen.

kan aggódva lesnek vidékre, a Íőiskolákra,
hogy hátha beelőznek bennÜnket, hiszen őket
nem terheli az a sok felesleges teher, amit mi
kénytelenek Vagyunk továbbvinni. Azt gondo-
lom mégis, hogy nem Íognak tudni - ha meg-
szakadnak sem - például olyan szintű építé_
szettórténet-előadásokat tartani, mint amilyel
szentkirályi Zoltán, Guzsik Tamás vagy szalai
András' Miközben az is igaz, hogy sok a kido-
bott idó' Minden attól fÜgg' hogy ha az a né-
hány ember, akiken ténylegesen múlik aZ
egyetemi oktatás sorsa, ezt Végiggondolják_e.
A nagy döntések VégÜl is a hivatalos Íórumo_
kon születnek. Fontos azonban ludni, hogy
mit is akarunk. M lehetetlennek tartom példá-
Ul. hogy.a képzés kizárólag müvészeti jellegü
legyen' Eppen azér1. amjért svájccal kapcso-
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- Ezzel azt mondod teháI, hogy egy
szűk szakmai tudás elsaiátftása hetye|t
e ls ős olba n komp l ex sze m é ly i sé ge kn e k
kellene kiÍejlődniük az ewetemi évek
során' Kütőnös módon a mi egyetemünk
ezzel a problémával kjszködött szinte
már a megalapftásától kezdve egészen
máig' A technikuai szemlélet tÚlsúIya az
épÍtészetivel szemben srilyos ölijkség,
amin nehéz változtatni, van-e eséty há-
zon beliit vaw esetteg más egyetemen
vagy főiskolán a,'ra, hoEy más szemléle-
tíi építészoktatás mílködiéle

Masznyik cs'. -végighallgatva és Végiggon-
dolva a hallottakat, a tapasztalataim alapján
én mégsem cserélnék más egyetemmel, még
a kedvezóbbnek tűnókkel sem. szerintem ami

*oitt jól működik, ha nem lenne, hiányozna. so-
Én

latban is elhangzott' hogy elsósorban a nagy
létszámnak megfelelő színvonalú képzés a cél,
a zsenik úgyis a maguk útját járják majd' M vi-
szonl mindenképpen meg kell lépnie az egye_
temnek' hogy szeleldáljon. hogy csoportosí-
tson. Nem lehet 250 embert teljesen egyenran-
gúan kezelni. Technikailag is képtelenség
ugyanazl a magas színvonalat nyújtani minden-
kinek' Volt egy hallgatói csoport, akik ezért jöt-
tek hozzám, mert an hitték' hogy nálam nem a
szokásos,,lakótanszékes'', kissé mechanikus
alapképzést kapják majd, de sajnos nem tud-
tam hol kilépni a menetrendból. Egy bicebócá-
Val Ugyanannyit, sót több idót kell eltöltenem,
mint egy másik, sokkal Ügyesebb Éalbatóval.
Amíg nincs eldóntve, hogy ezen a karon ponto-
san mit is akarunk ezzel a sok emberrel, addig
ez a probléma nem is fog megoldódni'



Ktobusovszw P.: _ A közelmúltban az akkre-
ditácó kapcsán ÍglmerÜlt' hogy léteznek bizo-
nyos szakirányok is, ame|yek nincsenek meg-
töltve tartalommal. Hiányzik például a konst-
ruktór-képzés, amire pedig hihetetlenül nagy
szükség lenne, ugyanígy nincsen igqzj urba: ,

nista' Varojg+da-LépzésTém, pedig mind-
Ezek valóban differenciálttá, specializálttá te-
hetnék az építészokatást. Elvileg mindezt se-
gíthetné a kreditrendszer js' jelenlegi állapotá-
ban azonban nem teszi lehetóVé a valódi Vá-
laslást. N4inthogy a kötelezó tárgyak szinte
teljesen kitöltik az öt éVet, a rendszer nem
ösztönöz arra, hogy a speciális érdeklódésÜk
irányába terelódjenek a diákok. Akár a mÚsza-
ki, akár a humán tartalmú tantárgyak irányába.
Masznyik Cs; - És kimondva, kimondatlanul
mindenkit tervezővé képeznek. Hiába hangoz-
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- Cs€tdrogy em a dl?,//tíif,lÍ9', sem a tanterv
,Em efié a szemlétetrc van Íetépftve,.'
Balázs M': - Aje|enlegi helyzet az, hogy az
első három éVben Végig ke|l menni kötelezóen
a kÜlönböző tanszékeken, amit lehet úgy Ío-
galmazni, hogy az egyetemnek körülbelÜl a fe-
|ét egy ész nélküli menetelés jellemzi. A komp-
lex tervezés és diplomakészítés három jelen-
tős ÍéIévében viszont lehetőség Van, egyre kö-
tel|enebb keretek között, a szabad lanszék-
és tanárVálasáásra.
Masznyik cs': _ Aszemélyes szimpátián túl
azonban úgy gondolom, hogy az ötéves kép-
zésnek mégiscsak Valamilyen lananyaqra kell
épÜlnie, amin belÜl meg lehet határozni, hogy
mi Iegyen benne biáosan. Az igazi kérdés te-
hát az egyes oktatók személyétól Íüggetlenül
az, hogy ez a tananyag hogy Van felépítve,
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taiják Íolyton' hogy itt mérnóki szemléletú ok-
tatás folyik, már elsó Íélévtól azt hitetik el min-
denkivel, hogy te csak akkor vagy valaki, ha
tervezó lesz belóled. Elmehetsz ugyan urba-
nislának Vagy kivitelezőnek, de az mégsem az
igazi,
Sajnos ez a mostani helyzet arra sarkallja a
tanszékeket, hogy a politikai választásokhoz
hason|ó fogásokkal éljenek a hallgatók közötti
népszenjség elnyerésére. lgy azok a tanszé-
kek, amelyeknek más lenne a proÍiljuk -
például a kivitelezés tanszék -, úgy próbálnak
erósíteni, hogy népszerű tervezóket Vonnak be
a tanszéki mUnkába.
Balázs M.' - szerinlem azon túl, hogy az
egyes tervezési tanszékek funkciók szerinti Íe-
losáása és elnevezése nyilvánvalóan elavu|t, a
lényeg mégiscsak az, hogy milyen emberek,
személyiségek tanítanak ott.

l r4'l t ndak n té.'üló íéLd.tot i.m.ttu. ö..'..Í!é.é .
t ldét.liól 
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meIyik része mikor kerül sorra, mikor Íalálkozik
Vele a hallgató.
PaÍartics z., _ Alőiskolán a tervezés egy
problematika, a Íeladatok nem olyan differen-
ciáltak' s főként nem szervezeti alapon, mint
ahogyan azzal az egyetemen találkozhattunk.
Eá önmagában erénynek gondolom' Az vi-
szont már Vitatható, hogy egy fóiskolának
mennyiben kell tervezóket oktatnia. Ha a főis_
kolák is tervezőket oldatnak, akkor Végképp
nem tudni, melyik intézménynek Íeladata a
szakma hiányzó szegmenseinak okítása. Ma-
gam persze a tervezésoldatáshoz kötódöm. s
úgy gondolom, hogy a nálunk elsajátítható ké-
pességek az építészette| bármilyen területen

o*



Á Kérté*eti lqy.lén ópiiészéti alapkuEBán ké.ziilt hallqatói munlát. {xon'ul.ís 3éntö ll.linda}

foglalkozók számára is SzÜkségesek. Az kÜlön
jó, ha az arra nyitott hallgatók számára az in-
tézmény jó alapokat és lehetóségeket teremt a
tervezéssel Való komolyabb foglalkozáshoz' A
Pollackon harmadéVben jelenik meg a szako-
sodás, ahol Vitathatatlanul a tervezési szak-
iránynak a legnagyobb a presáízse. lde felvé-
telizni kell másodéVben. ami koToly megme-
rettetés' a diplomában azonban mindennek
nincs nyoma.
Az elsó éV második féléVében kezdódő terve-
zés tárgy korábban tulajdonképpen aZ egyete-
mi szisztémát köVette, Így az alapfeladatnak ti-
tulált',esőbeálló''-feladattól a kisebb lakóépü-
Ieteken át a nagyobb középületig, de a hallga-
tó létszámok megtöbbszöröződése kikénysze-
rítette a Íelépítés újÍagondolását' A korábbi
egy oktatóra jutó kevés hallgato esetén ugya-
nis nem Volt döntó jelentósége a fe'adat jó
megfogalmazásának, men a személyesség és
az idó lehetőséget adott a hiányosságok felol-
dására. Az alapozó feladatok ma már nagyon
kihegyezettek arra, hogy az építészet minde-
nek előtt térl probléma, s hogy fizikai' Szerke-
Zeti eszköztáráva| szellemi valóságot hoz létre.

.o.Ezen Íeladatokban a problémák száma szán-
Éo

dékosan minimalizált, hogy a Valóban megvilá-
gítani akart szempontok láthatóVá legyenek.
Fóiskolai Viszonylatban naqyon kevés oktató
tanítja a tervezési tárgyakat, így a repertoár a
ha||gatók számára nem túl széles' Az pedig
egyenesen tragédia' ha a fol}4onos átszerve-
zósek miatt a határozott, de egyéni szemléle't-
re alapozott több fé|éVes munkaterv féléVen-
kénti oktatóváltás miatt hiÚsul meg'
Benkő M'1 - Több telmerÜlt témára is szeret_
nék reagálni' szerintem önáltatás' hogy nálunk
az építészképzés során megpróbáljuk a diáko-
kat valami fantasztikus magasságokba fe!
nyomni, nagyszerű terveket csiná|tatunk a sok
lelkes f iatallal. ugyanakkor mindez ellentétes
azzal. amit a magyar epitészet mai helyzete-
ben, az építésztársadalom belsó ósszeiartásá-
nak, az építészel társadalmi presáízsének tük-
rében tapasáalhatunk. AZ egyetem tehát aZ
egyetlen tisztán szakmai szűró egy épÍtészi
pálya történetében. men a késöbbiek sorár
szinte szó sem esik az itt megszokott követel-
ményekról. Kérdés tehát, hogy a Valóságot a
szakmának és aZ oktatásnak mennyire kell fel-
Vállalnia?
lv]ásik megiegyzésem pedig. hogy amíg Valóban



után fet lehet Íedezni' how más diszciptí- se.
náknak is megvan a maguk érdekessége, Masznyik cs.' - valíjában ezekhez nem ragasz-

ilyen erós hierarchia létezik az épÍtészet egyes irá-
nyai, tanszékei között, addig Valóságos szakosodás
sehogyan sem jÖhet majd létre.

- Ez a bizonyos hierarchia tatán azzat is
magyarázhaú, hogy az épíilette'yezési stú-
diumol$ a tervezési folyamatok tele vannak
ol@n vágyálmokkal és illúziókkal, emelyek
nem kötődnek szorosan a valósághoz'
ezért sokkal vonzőbbnak és létekemelőbb-
nek tíínne& mint más szakirányok Pedig a
tervezési folyamato'Íban - ahogyan ézt ko-
rábban Fejéftry Péter mondta - egy idő

szépsége'''
Benkő Mi - Lehel, hogy az építész Íogalmát

kontaktust az ott oktató nagy alkotókkal, ami
lényleg örömmé teszi az ott töltött idót. A mÚ-

.{4omról, ÍjlozóJiáró!' olyan példákon keresaül,
amelyek közvetett módon' érzékelhetóen hasznos
tanulságokkal szolgálhatnak az építészet számára.
En azéÍt is Válasáottam annak idején az építésze-
tet, mert éreáem, hogy olyasvalami, amiben min-
den benne Van, és ezáltal minden jrányban nyitott
maradhat az ember,

- Ezt a komplexitást nemigen suga ja a je-
lenlegi építészképzés sisztémája és tan-
tárwi tematikái..''

Benkő M., - Egy nagy csapda szerintem a Íunk-
ció, a tanszékek funkcionális felosztása, elnevezé-

kodik ma már senki, és szerintem nem kéne ennél
a pontnál leragadni, hiszen a lényeg mégiscsak

tárgyak hogy állnak össze, mégiscsak egy építé-
szeti szándéknak kell irány.

nem szűkíteni kéne arra a bizonyos húsz Vagy tíz az 
' 
hogy a tervezési tanszékek mögött különbözó

emberre, aki tehetségesnek mutatkozik, hanem tá- szemléletű oktatók csoportosultak' Ezen belÜl azt
gítani. olyan embereket képezni, akiket nevezhe- Viszont Végig ke|l gondolni, hogy mi legyen a Íel
tünk épÍtésznek összefoglaló szóVal, de kiilönbözó 7tétlenül megtanítandó alapismeret. Ha Valamilyen
szalderületeken élnek és dolgoznak. A közqs alap- . átstruldurálódás bekövetkezne a közeljövóben,
képzés Íolyamán olyan képeiségÜk Íejlódn&Í<i, akkor sem működik az' hogy holnaptól mindenki
hogy a jöVóben is párbeszédképesek maradnának az 'tanít, amit akar.
és kölcsönösen fontosnak tartanák egymás szak- Balázs M.: _ Egy hasonlaltal élve: egy almából'
területét és az együttes munkát. ha Íeldaraboljuk, elóállíthalunk egy tányér alma-
Az elitképzéshez pedig annyit szeretnék hozzáfűz- szeletet, de szeletek halmazábólalmát soha! Kü-
ni, hogy szerintem nem biztos, hogy a l\'4űegyetem lönálló tudományrészekból próbáIják a tanterv ál
keretein belül kellene megoldani ezt a Íeladatot. tal deklarálva összerakni az építészetet magál. Ez
Magyarországon az építészet sajnos sgha nem az, amin változtatni kéne. Egyetértek MelindáVal:
Voli a műVészelek közé sorolva, kezdeteldól a Mű- építészetról kéne beszélni' mindjád az elején' és
szakÍEg'aeniéi1 Ío]}'t az építészképzés. A rend- megnézni, hogy az milyen részekre bontható to-
szerváltás óta a négy műVészeti Íőiskola hihetetlen Vább' Ez pontosan Íordított Íolyamat, mint ami ma
erővel, de meg tudta őrizni elitképzó szerepét, hi- zailik' És €z arra is Válasz lehet, amit csaba ÍóIVe-

szen kemény Íelvételi rendszer Van, kis létsámú tett: persze, hogy kell tanterv, nem lehet csak Úgy

éVfolyamaikban létre tudják hozni azt a személyes a Vakvilágba moralizálni, de azt, hogy ezek a tan-

egyetemi építészkar 250-300 fős éVfolyamokkal catambos M.: -zijlichben a 70-es éVekben zaj-
nem mÚködhet így. Más módszerekkel, de itt is lott le hasonló szemléleti Változás. Korábban ott is

^9p!l9J9s9g|r9l]-ténni 
a tanulási Íolyamatot. szét Volt szabdalva az oktatás kÜlónbözó, gazda-

- Elvileg létezhet tehát vatamiféte tömeg- sági és társadalmi' politikai, szociológiai és város-
képzés, amit Yiszont a személyes kapcso- épitészeti ágakra, amikorAldo Rossi tevékenysé-
IatteÍemtés hatéRonyságán tit meghatáÍo- ge nyomán újra egységessé Vált az építészettel
zott tematikáYat és módszertannal kellene ., kapcsolatos szemlélet. A kÜlönbözó ágazatokat -
tetépfteni, Hogyan teheÍ a írissen éÍ€tÍségn|j hogy az épitészet egységes maradjon -, integrálta

zett, kezdő ewetemistákat bevezetni az I a tervezésbe.
épftészeti gondolkodásba? li Nekem az tűnt fel Magyarországon, hogy a Város-

Benkő M.! _ A Műegyetemen szinlen kizárólag a építészet Szinte kimarad a tervezésból. Á-mü-gfé- '

műszaki tudományokon keresátil közelítenek az "Ier'e_il6i]é7éft"'brcii5kikiáIliláéoÁ riiiiiáössze
építészet felé, talán azért, mert itt könnyen mérhe- egynél ta|áltam ezres léptékű helyszínrajzot. Arról
tő eredményekkel lehet összehasonlÍtani és sze- is kiderült, hogy egy finn pályázatra készült, ahol
lektálni a nagyszámú hallgatóságot. Eközben köVetelmény volt az ezres helyszínrajz' A sok kiál
azonban alig találkoznak'ép!$zsEel' szerintem lított lá'tványos makett mellől hiányoztak azok a
a19pitészet-Efmí-ológiaj sonend n'.e.!rl-LonÍos. rajzok, amelyekről leolvasható lett voln'a. a lolnye- .

Az első pillanattól kezdve telies összetettségében zet, a szomszéd ház, a Váro-ss_zerkezet' A mester-
kellene kezelni az épített köinyézélói;á kodárs ás l-köi;Ji iélvételinél Ugyanezt tapaszta|tam' Nálunk
tórténeti emlékekhék é'gységben való létét kellene úgy mondták, hogy ami nincs lerajzolva, nincs ál-
hangsÚlyozni. Egy-egy témakört köÍbeiárni, és a gondolva. snozzi nagyon erősen hatott ránk ebből
világban gyűjthetó példákbgl válogatni hozzá' ldő- a szempontból: nála 95 százalékban városépíté-
bo-Éc]@!íÉIvalgyanígy kellene tudomást szet volt a tervezés: aá mondta, hogy ha egy ga-
venni a társadalomtudományok jelenláéról'-q4ilql rázst tervezel, akkor is gondolj a Városra. Ebből in- ('"
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dult ki minden. Ha ezzel a gondolaltal kezd
neki az ember, nagyobb balesetek nem történ-
hetnek, akár zseni, akár középszerű építész az
illetó.
,('obusoyszky P.: - Nálunk sokszor még ma
is úgy adnak ki tervezési feIadatot, hogy kép-
zeletbeli helyszínre kell épületet tervezn'.
Fejértly P.l - Én először a diplomatervezésnél
csodálkoztam arra rá, hogy egy Statikai prob-
|éma is lehet érdekes, ha az épület egésze
felól közelítjük' és nem pedig úgy' mint egy el_

^p.rtn.. 
t léí. Ritée lá.tló diplonalérvé

vont méretezési feladatot. szerintem ez a do-
log lényege: ha egy bizonyos probléma-meg-
közelítési módot elsajátít az ember, akkor egy-
Íajta polihisáorrá Válik' és más esetekben is
képes lesz megtalálni azokat a kapaszkodó-
pontokat, amelyek továbblendítik majd a meg-
oldás Íelé'
Kobusovszw P': _ p,z a szemlélet elavult,
amelyik minél nagyobb lexikális anyagot píó-
bál a diákokba tölteni. A nyugati egyetemek
nagy része ma már arra törekszik, hogy olyan
eszközt adjon a gyerekek kezébe, hoqy ma_
guk tudják föltenni a kérdéseket éS tudjanak
rájuk válaszolni. Ahogyan B.M' korábban emlÍ-
tette a mesterközpontú oKatást, Valóban az it-
teni képzésben ez az egyetlen esély a többi
alternatíVához képest. Ennek azonban meg

Ádáno!.ldé. tolíli zlolt diPlo .réde

van az a veszélye, hogy a tanítványok - jobb
hÍán - a mestert fogják másolni és esetleg ész
nélkÜli epigonokká Válnak.

- szerinte ez akkor veszéIyes, ha az
épitészet csak lormák összerakására
koÍlátozódi& ha nincs mögölte gondo-
lat. Ha a gondolat az e[sődleges, akkor
az épijlet tényleges teste, Íormái, terei
már ennek megÍelelően, és minden
esetben másképpen Íognak alakulni'

Balázs M,: _ Számomra a leqdöntóbb kérdés
- a napj problémákon tÚl - a létszám' Annak a
felelóssége pedig a miénk' hogy közösen ki-
mondjuk: a képzés színVonala e hallgatószám
melIett tovább nem tartható' A szándékkal
egyetének: legyen reform - legyen két lépcsős
a képzés, 3' év után váltással. A reform az
elóremenekÜlés stratégiája lehet.
Garambos M.l - A beszéden kívÜl még írni is
meg kellett tanulni az egyelemen. Nekem pél-
dáulfeladatom Volt, hogy a"Mobil home' té-
makörben kutatást Vegezzek. és erról disszer-
tációt íriak. Alapkövetelmény Volt, hogy egy
építéSz tudjon Újságcikket írni.
Masznyik cs.: - Aaitt 'tanÍtók számára ez biz-
tosan nem fontos' Pedig aligha Vagyok képes a
tudásomat átadni a tanítványaimnak' ha nem
tudom Világosan megÍogalmazni. Ha rajtam
múlna' azon igyekeznék, hogy minél több olyan
embert csábltsak az egyetemre, akik képesek a
látókört szélesíteni.
Balázs M; _ Azét ne essünk abba a hibába'
hogy mindenestÜl elvessÜk ezt az intézmén}.t,
de sok finomítással jobban ki lehetne egyensú-
lyozni, az egyes tárgyak közötti átfedéseket ki-
küszÖbölnj' Ezzel rengeteg energiát lehetne
megspórolni' Ezeket a VáltozlatáSokat minél
elóbb - akár szeptembertól _ már meg is lehet-
ne VaIósÍtanj' ha volna egy olyan csoport, aki
ezeket hajlandó Volna végiggondolni és Végig-
vinni. Szerintem nincs ilyen.

- A változtaas e en nyilván erős hatalmi
vqy egzisztenciális éftlekek ÍeszüInek ..

Balázs M.: _ Ez Iel1esen természetes. Ha az ál
lásom Íorogna kockán, én sem akarnék reformo-
kat' De azért erról nincs szó. A folyamatos üjra-
gondolás a kötelességünk.
Calambos M.: - A,z 1988-ban bevezetett sza-
bad vá|aszás nagyon sokat segített a Lausan-
ne-i egyetemnek' Ha egy professzor nem jó,

nem járnak hozzá' annak kóVetkezménye van'
Az i|letó Vagy elmegy, Vagy rákényszerÜl, hogy
jobban dolgozzon.
Masznyik cs'; - Ennek nálunk egy veszélye
Van: a diákok sokszor irracionális szempontok
alapján Választanak. Nincs igazi betekintéS az el_

szigetelódött tanszékek belsó világába' és a diá-
kok sem elég tájékozottak ahhoz' hogy a Valódi
értékek és érvek alapján döntsenek' |Vlindamel-
lett a józan ész a szabadabb elvek mellett szól,
ezt elismerem.



Balázs M.l - Szerintem ezek a vá-
lasáások az éVfolyamok naximum
10-20 százalékát érintik, a többieknek
szinte mindegy, hogy kinél kötnek ki'
Annak a néhánynak viszont nagyon
Íontos.
Galambos M,t -Van az egyetemen
olyan diákmozgalom, ami a VáltoÍa-
tást sürgetné?
Benkő M': - MEd minden öt éVben
elindul egy mozgalom, utoljára mi
csináltuk ezt 90_ben. Hihetetlen
energiával álltunk neki, hetente gyű-
léseket tartottunk, egész nyarunkat
erre áldoztuk. lszonyatosan nehéz
egy ilyen nagy monstrumot egy kicsit
is megmozdítani' Az azóta lezajlott li_

beralizá|ódással, amelyet VégÜl a kre-
ditrendszer bevezetése és a létszám-
nöVekedés idézett eló' egy újabb
probléma keletkezett: míg korábban
egy hallgaló, ha bekerÜlt az egyetem_
re' egy adott csoporthoz, tankórhöz
tartozott, és az egyetemi éveknek a
kÖzösséggé Íormálódás, a külön
pÍogramok adták meg a sú|yát. lv]a

minden órán ismeretlenül kerÜlnek
össze a diákok, nem ludnak igazi
kötódések kialakulni' Túl azon tehát,
hogy nincsenek meg a közösségi élet
téri lehetóséqei, a műtermek, a szervezeti Íeltételek
sem segítik eló'
Balázs M.: - lgazad \lan, a mai szabadság, vagy
inkább szabadosság, ami jelen Van, egyelóre sem-
mi többletet nem tud nyújtani - mindenki kóVályog,
mint egy szatellit az úrben, és csak a meró Vélet-
len, hogy néha összetalálkoznak'
- A haltgatókÍa kirótt napi Íeladetok
mennyisége és az éIetben maradásért Íoty-
tatott kiizdelem sem enged tút sok időI a
közösségi életré, de még a minimális kultu-
rátőtlásn, míjvelődésre, közéteti tájékozó-
dásra sem'',

Balázs M.: - Ezen segíthetne szerintem csaba
vágyának a teÜesÜlése, ha volna tanterv. Ugyanis
nagyon sok idó felszabadulhatna, ha a jelenleg

megléVó átfedéseket ki lehetne szűrni - például az
épszerk és a tervezési tárgyak kózött.
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Patartics z.: - va|óban el lehetne gondolkodni
azon, hogy azokat a lárgyakal, amelyek most izo_

lált blokkokban fordulnak elő, hogyan lehetne in-
tegrálni egy egységesebb építészeti programcso-
magba' Ahogyan az épszerk, úgy aZ építészettör-
ténet is egy önmagában létezó, lebegó stúdiummá
lesz, ha hiányoznak mögÜle a Valósághoz és a
többi tárgyhoz Való kdtódések.
Balázs M.: _ Engedjétek meg, hogy eláruljam, ez
a beszélgetés lényegileg nem sokban ktilönbözik
azoktól a beszélgetésektól, amelyeket mi annak
idején - kb. 1975 és 80 között - a Bercsényiben
fol!.tattunk.
Mégis azt gondolom' hogy ezek a beszélgetések
nagyon tanulságosak lehetnek, ha most és itt aZ
eredmény nehezen is mérhetó' De biztosan szÜk-
ségesek ahhoz' hogy egy picit is megvá|tozzanak
a dolgok.


