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nz ÉpÍtÉszrr lsroúl

''Jöjj el, Új tavasz Óriása,
ak; ha minden jól negy, / ninden

tudás)d bÍtlokában is
Íélvad kamasz leszel,

nint a mediterrán / napsütés

'"stjében megszépÜlt görögik, /
j'fújtózz el fényes világ)dban'

és élvezd ki azt.
rogy a tÓfténet elején taftasz, /

tud0d, kÍ aZ Ístened,
|3] lakik' h1gy éred el-/ az ember

két legnagyobb képessége,
hagy tanulnÍ és íelejtenÍ tud'''

(0rbán 1ttó:
Á BIB0DAL0M ALK1NYA'

Íészlet)

Ezzel a számmal elkóstünk. Két és fél
évvel ezelőtt kellett volna benéznünk az
egyetemre, és friss, ,,óietszagú'' íportok_
ban beszámolDi az ott lörténtekÍől' rögtön
szétvinni a híÍt a tiibbi iskolába meg az
építészek kajrébe' Ha nem lenne az M'É.
szinre az egyedüliépilészeli folyóiral. ha
volna némi veÍsenyheLyzer a piacon. ak_
kor nem engedhettük volna meg magunk
nat ezt a kényelmes' biztonságos követe-
lést.

Most kicsit feszengve próbáljuk men_
tení a menthetót' egy elég hagyományo
san szerkesztell lapszímban aduDk teret
okarói írásoknak és hallgatói terveknek'
hogy ismét körüljárjUt az oktatás hely7-€
let. Legutdbb - éPpen het éve az I985'
6. szam. az EPITESZKEPZES volr ilyen.
Az az ijsszeállítás csak a műegyetemi
Epítészmémöki kanal foglalkozott' nem
szeÍepeltek bernre a mémajki és múVé-
szeti főiskolák és a posztgÍaduá]is képzés
műhelyei. viszont sokkal a]aposabb
elemzését adla az építészkaí képzés ak_
kori helyzetenek. jóL rrtapint!a hibákra
es eredményekre. Erdekes' akkor j5 re
foÍmtanterv bevezetéséról tudósított az
M' É', most is szó van ilyesmiről. EZek a
refo.mok azonban önrnagukban soha
nem vezethetnek eredményÍe, abogy ezt
id' Kotsis Iván professzor 1965 ben meg_
íía, szintén e fo]yóirat hasábjain: ,,'.. ajó
lanulmányi rend, bár szükségesnek szük_
séges, de alapjában véve nem is olyan
túlságosan lontos, és - legalábbis egJma
8áódl? - nem biziosítja az építésznevelés
sikerét. A tanulmányi rend papíron lefek_
tetve csak |,ágJólom' ame]y csak akkor
lesz valósággá' ha a b€nne levó e]gondo_
lásokat olyanok valósítják meg' akjk
nemcsal( hogy vérbeli építészek és peda-
gógusok. de e8yben szugg€sztív er6vel
bíró egyéniségek is.''

De mi is történt az egyetemen két é5 fél
éve?''Hallgatói mozgalom"' mondhatni
forradalom-zaj]ott' aminek az építész hall-
gatók aZ ,'ESZ'' címet adÍák, és köyelelé'
s e ike Í tiz e nn é g p o tban Ío 8 lalíó k ö s sze (a
14 pontot idézi í.ásában Lázár Antal a
l4-l8' oldalon). Ebben szerepelt többek
között a szabad meste álasztás igénye'
ami könnyen párhuzamba á]lítható a Ko!
sis professzor által megfogalmazott köve-
telménnyel.

Az EsZ kezdeÍnényezői közül többen
úgy érzik' hogy megvolt a ]ehetóség a
kedvez6 fordulatra. némi szemléletváko_
zás be is kiivetkezett, néhány konkétum
megva]ósult_ egészében véve mégis csa-
]ódotta}' Az eddigi eredményeket is ve
szélyben érzik például attól' hogy a sze-
mé]yi és tárgyi felÍételek azonosak - a
ha]]gatók száma viszont l992{ól egy év-
folyamban kétszeÍes' sokat persze nem
émek ú csalódottságukkal foglalkozni,
men többségükben végzés előtt állnak, a
tanulás' az államvizsgára és a diploma-
munkára készülés tijlti ki idejük nagy ré-
szét' No meg az a 8ond, ami utóna kö|et
te'itr megfelelóállás k€Íesése' Ez utóbbi-
ban. a pÍi]yakezdésben az epltészha1]garók
megkerestek a MEK_ESZ vezetiit is' és
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konkrét segíséget Vámak a gyalorló ópi
tészek szervezetétői.

Úgy únjk tehát, hogy a csalódotlságtól
eltekjntve rcmekül mesíÍizÍék azÍ a ke7-
aleményezó sze]lemet''ami az ÉSZ moz'
galmat is jellemezte. Akkor humort sem
nélkülöző röpiÍatok és tace-paók me&jele'
nése kíséÍe az eseményeket' most emlé_
keztetókkel és más, nem büÍokratiküs
szellemú iratoklQl dokumentálják kezde-
ményezéseiket. Igyekeznek nem veszni
hagyni az ígéreteket, megállapodásokat
mintha pontosan tudniák' éreznék, hogy ez
mennyiÍe fontos biztos jövójük szempont'
jából.

szó sincspersze arról' hogy kizáólag a
hallgatók kezdeményezései nyomán tör_
ténnének változások az építészoktatás te'
Íén.,' Er:ósz íelsőoktütá sí képzésünk struk-
l ú l ój á na k rugal ma sabbá é s aLkalna z kodó
ké p e seb bé y áIása szüks é g es, ho 8J l1 l d lódi
tudás, a törlénelmi tuclat 

' 
az á1lalános mű-

leltséq PreszÍízse ÍoNább ne csökkenjen'''
- írta a 1985' 6' számban Farkasdy Zoltán
tanár úr' Mostani összeállításunkból talán
ennek kibontakozása is kio]vasható az
építészoktatás terén. Mindenképpen itt
említhetó az angol nye]vű oktatás sikercs
megvalósítása' a főiskolák teNezdi stú_
diumainak beindítása vagy a posztgraduá-
lis képzésben a MesteÍiskolá változadan
eredményessége mellett _ a Vándoriskola
megalapítása. EÍdemes idézni FaÍkasdy
Zoltán cikkének még egy passzusát: ,J'e_
Ienlegi képzésünkben talán nem érvérye-
sül eléqgé az egJéniség nevlésének e^,e.
oryan egréniségé, aki szílárdan megala-
pozott e lméI eti tudós birtokába yan' aki a
dolgok összeftiqeéseil képes felismerni, és
aki öná ó alkotó gondolkodásru képes'
valószinű, hoq} tsak ez a Íajla alkat lesz
alkalmas toyább alakuló liláqmkban sa
jútos arcól, e8yé/1isé8ét negőrizni, hebét
megkeresni és meqlaló! i és me&felelően
helytóIlni'' . Ebben mintha felsejl€nének
azok afe]Lemények' melyek azutan többek
közdlt az ''Esz"_hez is vezettek.

vámossy Ferenc tanulmányát .'Egy
kívüláló szubjektív megjegyzései'' _
ugyanebbó] az l985_iis számból teljes
egészében idézni]ehetne, hiszen sorra ve-
szi 

',azokat az alapkérdésekeí, amel}eket
az építószképzésről szóIl,a em lehel meg-
ter'Ir?i.'' Elégedjünk meg itt összegzésé-
nek részletével' amijó]rímel Kotsis Iván
idézett megál]apítására: ,,nem yalani tel-
jesen másra, az építészkari oktaÍásÍelfol
ear1sál.:l v1e} agJo ÍefolmóIósóra lan
lehát szüksóq (bár az elnúh szóz éy tfusa'
tla Lmi, nunkame gosztásbeli Íejlődésének
kö|elkzménJeit eg1 ténylegesen épí
lészképzés j e llegű teryezőképzés kiteljesí'
tésél,el_mindenkéPpen Ie kell mól|Jonni) 

'ha em egJ olyan vé?igqondolásra' amel)
a képzésí Íol}analok céljait, az oktalós'
neye Ié s Íbla!1atát a kél alJÍélteke kimíÍye-
lésének leljesséqébe ' ugyanakkor a fel'
adat sajátszelűségét is Íi?yelenbe úye'
yilágos célne|hatáfozússal, építészkép-
zésként látja'' '

,Az épíÍésszé \,álás Íolranatóbdn a
szakismeretek neqszerzésének ötéyn)i

idószaka csupán dldpozós lehet' s a sze
.nébiséq Íejlődésének'alakulásának Ío-
yábbi Íoljanaaibon, lénJegében Íovább'
tanulóssal' de nár a qyikorlati nunka
enbeÚ íormáló kohójóban, a mé3 alaku
!óbdn lé\,ő szenéI}iséqle löllé ő ráha!á-
sok réyén hontakozhat ki az alkotói szen-
lélel' a Íeladaíok yállalására s a dönlésre
yalóban negérett épíiész'" Ez a mondat
szintén Vámossy Ferenc tollabol vald' d-e

egy iova] korabbi lanulmányábdl (M'E'
19'72/4)' melyel a Fiatal Építészek Köre
(F.E.K') elsó ciklusának végzés utáni be
mutatkozásához írt.

A F.É.K. nem más, mint a mai (és ko_
rábbi) Mesteriskola' aminek lórténetét e
számunkban Amóth Laios vázolia föl. Az
építészokttás egésze szempontjából ki_
emelhető íÍásából az a tény' hogy a Mes_
ÍeÍískola tenpályízata' majd minden
esetben élő lémák' A pályaművek tehát
nem tűnnek el a fel€dés homályába. ha_
nem a kiírók tóbbnyire hasznosítják azo-
kat' A számítógépes tervezés és adatfel_
dolgozás témyerése rendkívürjó Echnikai
eszközt is kínál ahhoz' hogy az arra való-
bán éÍdemes hal]gatói munkákat megőrjz_
zék' szükség esetén fel is használják vagy
továbbfejlesszék. Az tltóbbi években pél_
dául számosesztergomi h€lyszínre készült
komplex vagy diplomaterv' melyek közül
több is látható ebben a számban ' Kár lenne
veszni hagyni az ilyenekben rejtó szellemi
enelgiát, és lalán készítőik sem tartanák
kizsákmányolásnak'ha természetesena
fonás megielölésével _ tovább gördiilne a
tervük vagy annak csupán egy-egy rész]e_
te' A másikjárbatóút aJra' hogy a hallgató
már korán igazi teNezói gyakorlatot sze_
rez7-en, amikoI bedolgozik tanárának épí_
tésztervezői munkájába' Mintha mostaná'
baJr ez az ieazán nem újkeletú forma is
kezdene ismét teret hódítani, bár a nagy
hallgatói ]étszám ebből a szempontból
újabb akadálytjelent'

Hallgatóktól egyébként szinte kizáró_
lag terveket - rajzokat Va8y mákett foro_
kat közlünk. MoÍaváns7kv Ákos ismeneti
PeteÍMagyar, azaz Magyir Péter munkás
ságát, és ebben hangsúlyozza, hogy Ma-
gyar aki egyébként mint a pennsylvaniai
egyetem építészprofesszoÍa Íészt vett hall-
gatóival az építészkar A]kotói Hetén is a
szövegBel szemben határozottan elóÉIbe
helyezi a Íajzot, mint az építészi gondolat

',papírra 
vetési" foímáját és megjelent kij_

tetei is ebben a szellemben készültek.

- végül említést érdemel még a Magyal
Epítőművészet új rovata belsdépítészetről
és lbrmatervezésról: TERV És FoRMA
(62-ó3.oldal). Ami áz indító cikk hangne'
mét illeti' lehet' hogy sokaknak szokada[
lesz' főleg e folyóirat lapjain. Magyaráza-
tul röviden csakannyit: atényekés adatok
celrarörő' haÍékony közlése ma márnehe
zen képzehető ei más mddon. Es bar-
mennyire is szer€tnénk megőrizni azt a
megszokott tempót és stílust' melyólmár
e bevezető elején is szó Yolt' a világ ma
már így nem követhető' szükség van a
változásokra.

\lt] ho I.n ? Pidc. Példá l ha 9 8lakorló
i:::.:..a \enúk. eltlleúk az M' E'1(dkinek
-r- :...' M öhse k1dqóru)' ho esc eq éwk
-:L .: -'i llapo.hassák és óröfuüelvgy baszdn-
Li' J 

"ié'? 
óJÉssék' iis éPüll e?ykor' A ha

:::', éhbli! a s:envo lból Péll1dnüldhiak' sok-
-:- -:jr rck|anóljdk a: új s.lifuok nesíelené-
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Az ÉPíTÉszKÉPzÉsRŐL
A kt'lelmúlLban- 1992 októbeÍóben a7

EuÍópa Tanács Kulturális B;zottsága egy
szűkköíű munkaértekezletet hívott őssze
Strasbouígban' az európai ..tizenketÍek"
és a visegrádi ..hármak" egy-egy képvise-
lőjével. A téma: r!/''7ílis ölöksóg a kép-
:ásber' A kélnapos ülésen minden oÍszág
bemutatta az épilészek, az általános méÍ
nökök és a környezettervező keÍÍészmér-
nijkök képzésének a rendszerét, küiönös
figyelemmel akultul'ális öókségÍe. A ma-
gyar''modell'' pé1daértékűnek minósült.
mert nálunk az építészképzés alapelve 8?'
nerdIistd és nem sp..idll.'la' valamint a
m i képzésünkben jelentós súllyal szerepel
a töÍténeti értékek negismerése'

Az építészoktatással kapcsolatos fő
kérdésben tehát ami a nemzetköZj és a
hazai szakmai köZvé]eményt is ]eginkább
foglalkoztatja - úgy iátszik a köVetendó,
koÍszerű európai elvet képviseljűk. AZ
építészképzést illetően ugyanis a leggya
koÍibb vitatéma éppen az. hogy építész-
mémök Legyen-e az lpílás:, Vagy kreatív,
alkoló művész. Meg vagyok győzódve aÍ'
ról' hogy a Műegyelem éÍékes hagyomá-
nya' az egyenéÍékűés egyenIő súlyú lnéÍ
nöki és múvészi képzés soha nem volt
időszerűbb' minl éppen most. Ezt igazol-
ják fiatal éPítészeink' építéSzhal]galóink
sikerei külföldi egyetemeken, és ezt a célt
fogallnazzák meg a nemzetköZi iestületek,
fórumok a.ján]ásai is.

Természetesen azok előtt is világos'
ákik ezt az elvet valljá(, hogy mindkét
teÍületeD egyaránt kiváló' tehát az építé-
szetbenés a ménrökiségben is kiemelkedő
nöVendék talán kevés van' de éppen ez
diktália azt, hogy Legalább a képzésben
arányosan fejlesszük mindkét oIdak' A
strasbouÍgi éÍlekezlet pl' tézisszerűen
megfogalmazta a sürgető követelményt,
hogy erósíteni kell a ,,civ il-engineeÍ'' kép-
zésben is a kukuÍáljs oldah, meÍ ma a
mémöki tevékenységek veszélyeztetik a
legsúlyosabban a temészeti és a kul!urá_
lis, hagyományos környezetel. ELégcsak a
most folyó dÍámai eseményÍe' a Duna el
lcÍelésére gondolnunk. a''vizesmémö-
kök'' bűnös !évedésére.

A magyar építészmémök képzés talán
azért is fejlődött. alakult így. mert a szá-
zadforduló óta az építéSztanáÍok egyete'
mes műveltségű és gondolkodású mesle_
rekvoltak' Ez a gyakorlalaz elmúlt évtize
dekben e]ha]ványult' de a kedvezőtlen víl
tozás az európai egyetemeken is megfi_
gyelhető- N,'üunk steindl' schulek tanítot-
ta az építészetlórténetet' akik maguk is ki'
váló építészek vo]tak. de idézhetem Petz
samut' vagy a többi szerkezeti tanáí'
Csonka Pál! vagy Gábor Lászlót. akik
mind egyetemes' alkotó nresteíei a szak-
nának. Kotsis IváD, miközben iskolate
.emtó' korszerű szemléletű tervezéspro
fesszor ugyanakkor a reneszánsz hom-
Iokzatok tanulmányával olyan könyvet
adott ki' melylél jobb ebben a műfajban
azóta sem sziiletett. De ugyanezl az egye'
tenes szemléletet láttuk weichingeÍ Ká-
Íoly és Kiss Tibor tanári tevékenységében
v.rgy Pogány FÍigyesnél' aki pl' a művé-

szellö'lénetet, a váÍosépítésze! löÍénetét
úgy tudta átadni' hogy aZafiaial építészek
gyakorlati alkotó ismeretévé vált.

Elérkeztünk a másik elapkérdéshez'
ami a sikeÍes oktatás. a ió képzés felléteIe:
ki tanítson? Ki lehet, ki legyen mester?
sZemélyes meggyőzódésemmé vál!, hogy
fortos ugyan a tanterv. meg fontos a mn
tálgyak aránya és taÍalma de laIán lnilr'
dennél fontosabb az, hogy ki a tanár.

KiddeÍ smith' amerikai építészettörté-
nész ámikoÍ évekkel ezelőtt hazánkban
járt' a szövetsógben taÍottelőadáSt. Louis
Khant idézte' aki az iskolaépítésről szóló
előadásál azzal kezdte: ,,Egy íLatal épí
tész, ha kap egy iskolateÍvezési feladato!,
azzal kezdi' hogy összegyűil nrinden ilr-
foÍmációt az iskolákÍól és ezt mind mind
bele akarja tenni aZ ő iskolájába. Nagy
tévedés. AZ igazi iskoia aZ volt' mikol
seneca vagy Szokratesz a nijvendékeit
maga köÍé vette és egy cédrusfa tövében
tanított. EZt próbálját megéÍeni és követ
ni.'

A jobb' sikeresebb építéSzoktatás útjait
keresve' talán aztmondhatnám, hogy min-
den tárgyat' még a ]egegzaktabb méÍnóki
techDikai' technológiai ismeÍetet is a: íll
ko l ó Í.tJ a a l 0 n k e r e sz Í ti L ke l l e n e Íaníla^i'
Következésképp: mjnden ism€retet alko-
tó. a szakmát eft'ektíve gyakorló ménrö'
köknek kellcne tanítdni' Ha most valaki

azzal akama rajtakapnj tévedésen' hogy
meÍkérdezi: de mi van a nalematikával.
fizíával' íbrázolóvaL meg a szocio]ógiá'
valJ - az! felelném. bizonyos ménékig
mé8 ezekel is' emlékezve Hajós A]fréd
vagy Szabó János matenatikatenításáÍa.
Pelikán professzor ábrázoló e]óadásaila.

Az Építészmémöki Kal aZ ú.j oktatói
íllások betöltésénél rátéÍl a körültekinló
habi]itációs eljáÍásÍa, amikor nyilvános
kiállításokat rendeznek a pályáZók a]kotói
tnunkáiból' és eZt sZeÍetnénk rrregvalósíta-
ni a mémöki. sze*ezeli tanszékek oktatój
álláshelyeivel kapcsolatbaD is'

országszeÍe lblyik a különbözó egye-
temeken az oktatói követelmények meg_
határozása. Á]hl1rnos az az igény' hogy aZ

oktató ]egyen az egész szakteÍii]et aLapos
ismeÍóje és szúkebb szaknai vagy tudo-
mányos rcÍüietén pedig elmélyüh. kiváló
szakembeÍ' eredméiyes alkotó \'agy kuta
tó.

Az oktatás tartalmi és általános szemé-
l!i terdéset ut.rn nehanv infolmativ szo az
ep iteszképzes je Le n gyit<oÍlátarol es Jövd
benl szandeka]ol al EplteszmémöLi Ka_

Amennyire polárizálódoil a szztkma.
ug} megosz]o a velemény a helyes okta
!ásro] is' Az ]991' e\ive]encei épiresZ
világkiállításon megkeresett a BBc éPíté-
szeti művészeti fószeÍkesztője' meÍ gra'

A nyelvi óÍák' lestnevelós és korarbban a.,lronvéde]mi ismeretek'' ncm szerepel az

össZevetésben.

ÉPÍTÉszMÉRNÖK-KÉPzÉs TANTERVl ARÁNYoK (Épírész szakiÍányban)

1549,54 1991

Elm. GVAK, Elrn GVAK,

TársadalomtUdománV 12 I I
Matematika í+számítóoép) 8 9 6 9

Ábrázoló mértan 8 11 5 5

Baiz + Komoozíció {mintázás) 30 26

EOtloanvao 6 2

ÉpÜletszerkezettan 22 20 15 15

Épületíizika
ÉpÜletqépészet 2 2 4

szilárdsáotan + Tartószerk. 24 16 20 14

Talaimechan. + Alapozás 3 1

Éoítéskivite|ezés + Szeí-
vázés- menedzserkéozés 8 4 10 6

.looi és ioazoatási ismeretek 2

Geodézia 1 1

Éoíteszettödénet + elmelet 19 16 6

Az éoítészet alaoiai 4 5 3 3

TeÍVezéseImélet
és gyakorlat;

Lakóépület
KözéoÜlet
lpari-Mezógazdasagi epÜletek
Belsóép észet
Kert + TáileíVezés
+ Választótt tervezés (KoMPLEX)

17 43 13 41

Városépítés I 11 4 6

DiolomaleíVezés 18 10



ÉPíTÉszMÉRNöK-KÉPzÉs TANTERVl ARÁNYoK (Építész szakirányban)

1949-54 1991

Elm. Gvak. Elm. Gyak.

Társadalomtudománv 12 I 8

Matematika (+számítógép) 8 s 6 9

Ábíázoló mertan 8 11 5 5

Raiz + Komoozíció (mintázás) 30 26

EOrtoanvaq 6 4 2

Épijletszerkezettan 22 20 í5 15

ÉoÜletfizika
Épületqépészet 2 2 4

szilárdsáotan + Tartoszeík' 24 16 20 14

Talaimechan' + Alapozás 3 1

Épitéskivitelezés + szeí-
Vezés. menedzseÍkéozés I 4 10 6

Jooi és ioazoatási ismeretek 2

Geodézia 1

ÉDítészeitöÍténet + elmélet 35 19 16 6

Az építészet alapiai 4 5 3 3

Tervezéselmélet
és gyakorlat:

LakóépÜlet
Középület
lpari-lV]ezógazdasági épÜle1ek
Belsóépítészel
Kert + Tájtervezés
+ válas2tott teÍVezés (KoMPLEX)

17 49 13 41

Városépités B 11 4

DiplomaterVezés 18 10

A nyelvi órák' testnevelés és korábban a 
''honvédelmi 

ismeretek'' nem szeÍepel
összevetésben'



lvlatematiha' Fizlka, Abrázolo oeomekia'
Szami1ástechnika 405 óra 9 

'4o/ÓSzilárdságtan' Tartószerkezetek.
Acélszerkezetek, Vasbeton 570 óra 13'2%

865 óra 20%
330 óra

+ 120 óG 7,6%
Tervezéselmélet, Tervezési gyakorlat 1210 óÁ 28%
szabadkézi l4z 350 óra a%

24O &a 5,60/o
Egyéb tárgyak 350 óra 8,2%

4440 óG 100%

::]jlni akart a hallgatói muk.ík kolszerű
._-.. as p.ofesszionális színvonala miatt.
'. :!an3zon napon Fekete Gyórgy helyel
' _' tr]]JmlIIlJr rrÍ blrJltJ az EDlte\7memö'
.'' RJr kiJll|ÍJ\aÍ' mond!án.,.ez egy pro_-. .rionrli\ krt lrrr\. olyan minr egy svaj
.. krill i\... oz iskola tcryen a krsertetel
:. ij\edé\ek színteÍe''' szerintem mind_
i::::ó. az iskola legyen nyí]t és szabad'
, !t:r]eli nrlíheIy' de legyen professzioná

' ' .em()Jk mu\ e\zeti' hanem nlesteíse!-'::''liJlllrnl i\' EzabudJpe\nÉpiteslme;_- . k:p/ei \rfndckx e\ nhn tcllcmzdte

-lalen]eg a Íeformtanterv szerjnt az első
..]i] é\' képzési programja azonos.
]-inl e7l a kó7ölÍ ld} en) is ismerleti'
:1''..-rr]Jdé\ után a hallgatók képességük,
.lJ:. elén eredményük és érdeklódésük

.]:.ini \ álai7lhatnak J:dli.i?)/'
aPITEsZETI (teÍvezői. lnűe lékvé-

:: -i. eln]óleti)
!ZER KEZETT (lfuIós/e] kezeti' épÜ|et

' _L.zerr.le(hroloArri)

URBANISTA (elepülésteÍvezési. vá_
rosrendezési)

Ez a viszonylagos koÍlátozolt szakoso-
dis nem erinti az egyseges éprleszmemöki
oklevelet. men a ,,szaklrani -r egy beter
lap txnüslÜa maid' Az elsó éV IaFasztalata
a]aPián tülnyomÓ többse8 Valasxja az epi_
teszet] lránVt'

A három éve megindult reformprog'
Iam' amelynek kezdeményezóie volt a
ha]]gatóság is' nagyban fokozta a hallqa_
|ók ddnle\i. vá|asztjsi 9zabadsagJt. tók;nt
a tervezésl gyakorlatokban' Harmldévtól
választhatnak mesteÍ a telvezésben. ne
gyed_ólödévlő] szabadon vá]aszthahralr
teNezési tanszéket is' Tágu]t a teÍvezési
tanszékek profilja éS bővült a IV v' éves
lervezés. valamint a diplomatervezés tall_
széLi \'ale\zteka' meí e Raizi tanszeLen.
cz EplIeszettöl1enen lntezérhen rs lehet
komplex tervezest iblvtaml es diolomá7
ni, sol az Epü]etszerke;ettani es Ji EDite\
klvileLeze\j tanszeken rs' Az örével eni_
Ié\lkép7e\ minleg} 45U0 oras proera;ia
i!y oszlík mes:

Ez a rablázat illusztÍalja a ma3yar epI_
IészmemCjk_kepzés je]]etszetessegell' a
mÜszaki. mémöki es az epltészen' terve
zési stúdiumok egyensúlyát.

KoroszÍáLyom' vagy a mcg e]ottem Ia_
Ídk. gyakran vonnak paÍhuzamot a habo_
rúk utáni idók és a jelenkor műegyeteme
között' kicsit idealizálva az alrkori metó
dust' Talán érdekes lehel az összehasonlí_
tás. ame]yből látszik' hogy az össz óra
szám csökkenésén be]ül a táísada
lomludomanyok, ezen belül a (özgalda-
\'gtan \zerepe erősod(jll. rz abl ázolo mér_
tan óra kel€te jelentósebben csökkent' a
szeÍvezési ismeretek. a menedzseÍképzési
táÍgyak szerepe Dövekedelt'

Az épltészettörténet drakerete ie]ento_
sebben Lsökkent. Jtogy a vaÍoseprtes-te
lepules(ervezes is; ez urdbbr nem mee
nyugtató jelenség. Jetentós gondia az oi-

tatísnák. hogy a közds e!}Üttlel' a kdzds
stüdiL]mok oss2etartd \zerepe l9en LecsdL_
kent és az egyéni otthoni munka felé e]-
mozdulr a ha]lgatdi levekeny5é!.

Erezve a közös munka ielentdségér
kér eve kezdtÜk e] a7 UlynevezetL alkoöi
,e/ programokat' lll eri[or egr heten át
reggelről estig egy olyan teNezési témán
doLgoznak á halleatok. amelyben az ePye'
ni alkLltás része egy nagyobb egvLjttesnek'
Kűlön cik*el adunk belekintést ebbe a
műhelymunkába a 25. oldJ]on'

Végezetül néhiíny hallgatói munkával
il]U5Ztlilnank az épltészoktatas le]en gyJ-
koÍhtijt. epltes7eti \okszinüséeer' k ife iez
Ve az Epiteszmemöki Kff szandekát: 1?

slen az eg}eten a kísérlete2és műhel\e és
a ploJés lzio]1ális szllklzerűség iskokja'

^z ÉPllÉszLÉRröKI k^R TAITÉRvÉ
iéjá!íll[t": *""l 

'""á"" ]B]:íti:,|J:. ?!:ÉR
T'lR6Yl(

v:vizsgá 6:gyákÓrtati t I pont, vizssa vasy
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S N/EGGYESI: URBAN
\]ING AT THE FACULTY
CHITECTURE

Jnüs dbout th! 1r\sfo] D1ul irr. aJ'lhe
.n|ÓITon,n Pl1hhihq núo lhe hBtilufu
: Pld ning Reorydhizatio ras n th
|, di1íerc 1 rlasons one rcalon vas
!\ ünl)e| ú'ldsk facin9lhc tlcPa] t-

.h.oüld o ]rkqa' be deall wilh viÍhi n
n ü4 u'c. l'o| e1dhple' orya izitlg lhe
,,f sp!(ütlisls had lO b? ün.lern1ke, h\
. tent alone tile t,an1ihI ih 111? other
,thcs al stutlr (Urbah Ptdnkiht and
nds helpcd by aln^l e|ery oíl1er d?

: Áüolha' reasan w1s lhe sirnifican!
Ihn'h lhis specialield undetvehl' lÍlhe
? í r'ahl?d to ldke a ddiye Part in lhe
i1 h.Ll !o ovrsÍep ils o\,, línlits' This
j \ds naíulll:| pnffercL! by E rr)
\b.t oJ inte latianal unnectbhs. Th?
.hahqe ,,as caused by the eÍablís|t

úe Cenlral- llfu1East Eufupedn InÍaL
)üce of lhe UNo HABITAT'fuhith hds
rdÍi]lg sinu !st Auqusl 1992 withi||lhe
ialc.The inslilü!e hosÍiv. or8a izdtia-
: presentu i,ilh lheÍolla|9in? responst

\n planninq sedian' oryakizes lhe Í]'a

1on'n plaúnih8 specialisls ||nhín ihe
i ,a%e||ork aÍ lhe lrainins oÍ dlthi

,e Íacuhr' This dcti|iry esehlidlu ca
ldsk rJ lheÍorner deparlmenl' bul il is
. n,úh d ney' allilrd.'
ba plannine secliah. Orgahizes and
.Lt lhe tfuinin8 aÍ spetialisls in utban
a. Dlardqes Ih. Poslgruduufu n'ainírg
e ld. dtu1 prepate! the posl" Bturludt e h a
Íhase PeoPle who hdv ,nafure.l ih ar

lneI rÍ edlcalian in Englísh wilhn| lhe
oryanízes and can'ies aut lhe lrdíning

,sedrch leon oítfu A.adeh|' A ledn oJ

'Dkging lo lhe Hurgati/n AcaLlen! oÍ
, rcsedrches lheo|elt a|chílecture and

Iúnl ofu! Edst-Eu|opeah lhJbrh1alian
|Í tlt UNo HABITAT The Ídsk aÍ the
] lo o4anize prcÍessional íooperution
tlte post-corlht|hist ou nies in the Ji-

,bdn plahninB and hausins,tD exdblish
Ttuka oJedrcdtionu d rcsearch ahd d

? unils oI lhe ihsÍilule are in close.aope-
i!h eachothel and rhis nakes Íhe reali-
,fao ains passibl?. Nonely thdt we cdn
Íake Pa]'l in salyü|Í] the idehliry c|isisoJ
ldnhi,tg'ih reney,ing its sJslcfu an.lalÍi
1ül p.ttb|hih8oM lasks ineducalfun i]1

d"í1norc üP la dale wr. l]1ÍulÍillinÍ]
D6 olr e'lensife i lernaÍiahdl connecti
i.le sreat help dnd in this ea) ||e have
B'ibili!| b tdke ddya tdqe aÍ lhe Íaloú-

: DpI i Í i c aI pos i li a n of B ul1a pe s t'

URBANISZTIKA AZ EPITESZ KARON

Kevés olyan szakmai kifejezés 1é'
tezik, amelyiknek a fogalmi holdud
varaolyan zavaros és tisztázatlan len_
ne, mint a településteívezés. Beszé-
]iink váÍosépítészetlől, településter-
vezésról, városépítéslól, teÍületi teí-
vezésróI, telepüIés- és teÍüIetfejlesz-
Íésről, teflilet- és településrendezés-
Iől, urbanisztikáIól stb. Nem segít
ezen a külföldi szóhasználat zavarba-
ejtó sokfélesége sem' kezdve a német
stádtebau, stadtplanung, Raumord
nung, Sielungswesen, Entwick
lungsplanung stb. kifejezésektől az
angolszász uíban design, town and
couütíy planning, urban and le8ional
planning, structure planning, local
planning, civic design stb. megneve
zéseken át egészen a francia amena-
gement du teÍitoile vagy ulbanisme
stb. szavakig. Mindez arra mutat,
hogy szemben az építészettel' ame
lyiknek a szakmai tartalma, érték'
rendje gyakorlatilag nemzetközi kon-
szenzusnak örvendhet, a településter
vezés _ vagy bárminek is nevezzük
sokkal erősebben kötődik egy-egy
ország sajátos társadalmi berendez-
kedéséhez, töfiénelmi' politikai,
államigazgatási, jogi és kulturális
hátteléhez' A kifejezések egymásÍa
aligha fordíthatók át alapos félleéné-
sek nélkül, vagy ha igen' akkor is
csak fenntartásokkal' Ráadásul e fo-
galmak tartalma a közigazgatási és a
vonatkozó tóÍvények, i11. rendeletek
átalakulásával meg is változhat, ami
nálunk egyelőre úgy néz ki, hogy a
még érvényben levő, de működés
képtelen rendszeÍt még nem váltotta
fel az új' Ha mindehhez b,ozzávesz'
szük azt a körülményt, hogy a telepü-
léstervezést ' nem kózépiskolás fo-
kon még tanítani is kell, akkoÍ szin-
te reménytelen a helyzet.

Nem csoda. ha az oktatási rend-
szer válságának kellős közepén a
településteNezés oktatása még
alapvetó identitásproblémákkal is
küszkődik. Ennek az identitásvál-
ságnak a gyökerei szeÍteágazók és
Íem csupán magyar vagy kelet-eu-
Iópai, hanen világjelenségÍől van
szó. A . világháború utián a tele-
püléstervezés konjunktúrája az At-
héni Chartán és az angol kertvá.os
eszmén nevelkedett európai modern
építészet egyeduralmá}$z yezetett.
Ennek nyomán terjedt el az a stat!
kus jövóképben gondolkodó területi
tervezési szemlélet, amelyik már a
60-as évektől kezdődóen szembeta-
lálta magát a megerósödött piacgaz-
daság libelalizmusával és a helyi
társadalmak demokÍatizá|ódásával.

ő

2
l'3. Üzlelh.1z a úfus hatáún'Budapest'

Mális Barhd és BelzsókZohórÍéléws
Íerle 1. hebszín|ajz'2. leÍ\,rószleÍ.k'

] 3' Brsiness Cen|Íe oh lhe bL,rdet
af lhe lowh' BudaPesl' senesleÍ pldl b!
Bana Mális and Zohóh Beftsók' 1' site

Plah.2. delails oí lhe plan'3' nodel phola
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A Íea_seni és a thacheri konzer_
..rtlr izntur. ralanrnt az eulooai
.z''-l.rIdenlokrrcil meegyengÚIése
':!:i \etatI d na€)']dptekü tervezes-
-eL' j. r szaknra lobb asra \Zak'dÍ
12 .g\ ik ása r'isszavoni]t a hatósá-
:: jzabál\ozás biiÍokráciájába és az
L. r\L]rmiin\'liitokba. a masik 9gá a_::ilerielle\zri\t vallalkozasoiban
ir:jll masára. a hannadik a terület-
:nékelésre és az ingatlanpiacfa, va-
:I'lrnl a marketingleVekenysé8re
:'!i ] <zakml tanucsadásrr speci-

..lZJlÓL]otl' A '.fizikar tervezes.' ben
-:lrei,.dt keler eurdpai gyikollarot
_ .zuli.se5néI tov.rbb konzerValta: kóZponli lervutasításos rendszeÍ.:. eZzel eImélyítette a ,,rendezók''
:'. ez építészek közti ellentétel. ami
.-_.:.k megf'elelóen politikai színe_
..:3i i: kapolt' A rendszervá]lás
-:_11 ]z ajnkormányzati önái]ósodás.
-:_r,.iizccro es a piacr viszonvok
_..- iiJlJkulesa vrratlanul erá n
:]:i!r:I. és ezzel az oklatás is me
=..: úi kihí\'ásokkal találta magát

E ijhl\g\ok közül a legegelóbb a
"i nlrnr ]000 önkormányzat. iLl'

=]::.ii hatóSág szakemberekkel va-.] e]iálása' Hiába tesz kísérletet a
]i.miín\ zal a fóépítészi rendszel

megerósítésére' a szellemi inlrast-
ruktúra tragikus hiánván. va]amint
cZ üj ip]tesi törveni ke\lekedése
lniatt kjalaku]o teLepÜIe.itel.,,ezesi
..Kr mt Iud !eszedelmes lrieizmu_
sán ncm tud változtatni. A BME
Epílésznrémöki Karán nernrég be-
vezetett Íetblm éÍelméberl a kon
vertibilis diploma elvének fenntal
tasa mellett leheloseg v6n 9gy6n 6
sZaKLrdn}Ú rsmefetek eImelyiteséle.
az ulbaniszIiküi szrkjranv iiánti ar-
deklódés mégis rendkívú] csekélv.
Az épltészeLi tervezésen túlmutetl,
sokszor azzal már semmi]ven kaz_
vetlen kapcsolatban nem ái]ó szak-
ismeletek nem jllcnek bele az énr_
teszmérnök-kepzes je]enlegi zan
rendszerdbe. az erciitetett -- men
nem va]cjs _ Varosépitészeti IéDték!i
Íelada!ok pedjg a ]eVegoben los
nak' Mer! üi vjrosresze[ rnár ne_m
épülnek; az á]lam visszavonu]l a ]a
kásépítésbó1, nagyszabású rendezési
Íéladatok nincsenek. és a rchabi]itá-
ciós jellegü tervezes ami a \,o]t
Varosepitésl tanszeken (ma mJr lIr
banisztikai IntézeÍ) az utóbbi évri
zedben c\Jknem kizáÍo]agoson kép
vrseLte a hallgardj feladatolar - les
feljebb muszaki irrejemben lehereit
kompJex, hiszen sem társada]mi

: aa Lih hű.. Pkrh Fatirt }ét^!s Í?!v
]: Id:laÍok 

' 
.1 

' Jöl.]s:i]ni d!aPruj..
L l'on ok dtu,t

:4 t'dkrhó: Jbrhik4.kt?' Fak.te Laias
l.lc\t\tcttt 5. tttotd tnlrrt,ti-

a J\n _ Jeh h,,otlnL.at- L hdkéP N. tsGdbo| Ídnulhún.vui.a

11. Fdhil!hotse S?rakr Dt.t h\.!.a!i c
PbláÍ' ! 2. sk.ldras.3' gta,,a flio, ptu,'

l.elev!ions

'4 
Blor:k ú'ials' s?hesleÍ Plah b' Lujos

rrltrc.I hr !,.t.! rk|th tÚ l l\alJ - 5n l tl,n Irl/ Strc.t:i.r St tl\ Jtnriür h\ Cat,, \.,,,.r
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protÁn rnttve,
FEKETE LAJOS,
NEMES GABOR

gazdasági, sem pénzügyi' sem szer-
vezési feltételei nem alakulta}i ki.
Ugyanakkor mindenki tudja. hog)
az o$zág ennek ellenére épül. jólie-
het az eredeli tőkefelhálmo7ás idó_
szakának feltételei között. áhoi a
nehezen csordogáló tó1e uga1 és az
ónkományzatok cinkosan hall.ear
nak. Ráadásul a területÍendezés el'
múlt évtizedes gyakorlata sokal
számára azonosult a városirtással.
az új városrészekre profilírozott. éi
enyhén szólva elnagyolt oEsZ
szellemtelenségével, valamint a
noÍmatív tervezés bruta]Írisáral-
Ilyen köíülmények ktjzött vag} be
kell állni azok közé' akik szerint a
településrendezést meg ke]l szüntet
ni, vagy állást keJl fogJdni abbarr.
hogy mire van valójában sziikség.
Egy olyan munkahipotézist kell te-
hát felállítani' ami vagy bejijn. \ag)
nem jön be - de enélkül szakokaa'
tási koncepciót felállítani és taníiani
nem lehet. Ezéfl mielőtt rátérhelnék
tulajdonkóppeni mondanivalóm.a_
Íöviden ismertetnem kell a koncep'
ció ]ényegét'

Véleményem szeíint _ és ebben a
nyugat-európai és amerikai gyalio.lai
is megerősít - a települések fejlódé
sét befolyásoló döntéseket három.
egymástól műfajában' tanalmábarr és
kompetenciáj ában is különböző szin-
ten hozzák meg. E szinteknek eg1-
egy jellegzetes telepi.ilésteÍvezés j do-
kumentum, ill. teÍvfajta felel mes.
Ezek a mi viszonyaink kózölr a kG
vetkezó1k lehetnek:

l. vá!'os-, ill. teleptilésÍejle5-ré5i
ko nc ep c íó' A]apy etően po)itikai jelle
gű dokumentun, aminek kiala]iílÁe
az önkormányzatok joga és kölel.s
sége. Célja a világos he]yzetkép. a
problémák feltárása, az elemzés. Y3-
lamint a ]egfontosabb célkitűzésel é:
a fe]adatok pontos köíülhatárolás3-
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen doku-
mentum csak szakértók. ill' szaliénó
csoporlok bevonásával készíIhetó el

2, Altalónos szabál)-o:ásí ten. Á
régi általános rendezési ten' utód-a.

azzal a különbséggel' hogy nemcsali
a településfejlesztési koncepcióban
rőgzített elhatiííozások területi'mú'
szaki megoldásait, ill. azok altematí-
váit rö8zíti' hanem a teleknyih i1ntar-
táshoz is használható részletes ö\.z.
ti' i11. szabályozási előírásokal is l3r-
talmazza. Leginkább a korábbi. ún.
összevont rendezési tervekhez hason
lítható, léptéke: 1:400G l :20@. Bu
dapesten eza teÍvfajta il]ik legiobban
a Fővárosi onkormányzati Tiinén] -
ben nevesített, ún. ,,alapterv"-hez. Á

r-+
\-:
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jz]rt'ál\ozási terv az építési igazgatási
.irnka alapja' a hatósági engedélye
zési e]járások is e.re épülnek. A terv
iéizíléséhez általános építészmérnö-
ii iimerelek szükségesek, de nem
._.g.ndóek. hiszen az elemzés stá-
diümában alapos felkészültséggel
sámos haláÍtudomány szempontját
i.ll fi-s}elembe venni és a teNezés
.oin is számos szakági munkalészt
i.ll összehangolni. Készítője sem
.z!\.égszerr1en kell, hogy építész le-

-iel. 'ióllehet a szabályozási előírá-
!(r\ al \ iírosépítészeti szemlélettel ke]l
í]eglbqalmazni.

3' |' árosé píté s:e tí tanülmánJ ldgy
i..pí.Ji rel1'_ a beruházás nagyság-
..ndjétól. valamint attól függően,
a_tag} az új épület' il]' együttes kíván-
e \á]tozást a szabályozási terven.
{]aP\etóen városépítészeti' vagyis
isl éPítészmémökök által elkészít-
hetó mrlnkarész A korábhi részletes
:.nde7é\i teÍv hilílimen7ioná]Í s7e'
r.pköIének egyik részét eszefint az
áitalános szabályozási terv, másik ré
szét pedig a beépítési te veszi át.
LéPÍék min. 1:1000. Csak kontrrét
beruházás. ill. területfejesztési vállal-
iozás eselén készűl.

Az építészmérnök szerepe a fenti
sorrendben fokozatosan nő' de
szakmagyakorlási szempontból csak
az utolsó szint az, amit egyetemi
oklevélhez, ill' kamalai garanciák-
hoz lehet és kell is köhi. Fennma-
rad az első két szint és ezen belü] a
lehetséges szerep- és munkakörök,
mint pl. az építésügyi igazgatás, a
mííszaki csoportok vezetése, az ön-
konnányzati szintű szakmai tanács-
adás, a vfuosfejlesztési koncepciók
kidolgozása, a szabáIyozási teNek
elkészítése, ill' koordinálása' a
kommunális létesítrnények irányítá-
sa stb., amik ]efedéséhez nyilván
nincsen Í'eltétlenül szükség építész-
méÍnöki képzettségÍe' de veszé1yes
]enne mindezt olyan szakteÍületek
kompetenciájába utalni, amelyekbó]
hiányzik a területi, múszaki, kör-
íyezeti és városépítészeti szemlélet.

Ma sajnos fennáll a reáis veszé-
lye annak, hogy a városfejlesztés
de még a szabályozás is _jogászok,
á1lamigazgatási szakemberek, köz-
gazdászok, szociológusok, kijrnye
zetvédők, jobb esetben mémökök,
rosszabb esetben jóindulatú, de
életveszélyesen laikus politikusok

l 3' Nr,iri Színhóz' É 1-Ófatu ' Baranydi Bátinl fé|ó\ es Ía']E 
'

I991'ko zül. s: Kaszás Káro$'
1'abejóÍdÍi sz 1l alap|ajza 

' 
2 3'helszetek

1'7- A,,r.nbroke Co ere'' b()lílése 
' 
Cdhbri.I4e' Baraltlai

Bá|iní Í!!^es 1e,ae' ]992' eg!eleni Íészkép.és kete|ébeI
a Hatiol Wall edi]1bu|8hi e 8yete"t lég.e1lJeIadaI'4.
\r'tot'.h,janti"tut.t.o brn q\t tr 'oldPoi

] 3' Súnnet Theafie, hd'ó1otu' se^e'ttr
plah by B|i]üll Barunfai' 199l, cansult.úl: K.1rÓl)'Kas:ós'
]. pldn aÍ lhe enl}dnce levl,

4-7' EhLa|gihg aÍ ''Penbrake College'',canb] i.|re' Sehleslet
plan b| BóIi,ú Bardh|di.
1'sketch, 5' e nÍ, aní:e buildí ng' ó axohohel,'ic'
7' PÍomdfloat Pld
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kezébe keÍül, míg a hatósági enge-
délyezést -' a mintegy 3000 önkor-
mányzaton belül _ továbbra is szak-
képzetlen segéderő'k végzik. Ez a
veszély mindaddig fennáll majd,
amíg nem sikedl elfogadtatni a tár'
sadalommal azt, hogy a szóban for-
gó tevékenységi kört csak egy sajá-
tosan összetetL szakma képes ellát-
ni, és hogy a legtöbb eulópai or-
szághoz hasonlóan ete egy önálló
híyatósréÍegeÍ ke]'I kinevelni. Ezt az
önálló hivatásíéteget ne az épíÍész-
képzés antiszelekciója hozza (étre,

eÍÍe még az egységes építészképzé-
sen belüli szaLkirány sem vállalkoz
hat - legfeljebb akkor, ha önálló
szakká vá1k' Valami olyan specia-
lízá,cióÍa van tehát szükség, amit az
angolsziíz oÍszágok a ,,design" és a
,,planning'' kifejezésekkel külön-
böztemek meg. Ez utóbbinak ná-
lunk nincsenek meg a hagyomá-
nyai, hacsak a Égi típusú és kihalt
,,v&osi mémökőt" vagy ,,kultúr'
mémököt'' nem soroljuk ide. Való-
j6:ban t e l e pü lé s -me ne dz s e r ké p zé s r ő I
van tehát szó.

BARANYAl BÁLlNT,
REIMHOLZ ESZTER

A fenti hipotézis alapján \ ilásos.
hogy a BME EpítészÍnérnöki Kanin
_ legalábbis a jelenlegi oktalási
koncepció keÍetein belü] - a te]ePü-
lóstervezésnek csak annyibaí i.I].I
szercpe és csak annyiban sziimíü3l
a hallgatók számottevő éndeklócé-
sére, amennyiben az az épíÍé\zei
teívezéssel szoÍosabban összetls!,5
'|lif osépítészet tanításáÍa kollátcz!í-
dik. EÍre utal a hallgatók ellení]lás3
a szakiIányok szeIinti szét\'áiásial
szemben, aminek eredményekéoa.n
csaknem mindenki az építész.ri
szaki1iínyla szeletne jelentl(ezn!. _{

szakosodást inkább adminiszn'ác:ós
kényszelek és az építészettól \aló
eltávolodásnak tekintik- \lin.i.n
egyéb, mondjuk urbanisztikai lép:a-
kri ismeret, csak egy viszony i:g
szűk réteg érdeklődésére talhu
számot. Jelenleg ez a Éleg a h i
8atók mintegy 5-10a/.-a. Ez onÍil'
gábaí nem baj, sőt, tiszrázza 3
szakterület túlságosan is széttbitó
kontúrjait az egyetemi oktarás'!'5'
De egyidejűleg azt is jelenli. hog!
az elóbbiekben kifeitett önáIló hi\ }
tásÍétegnek a kineveléséÍe a: 

':í-tészmérnöki Ktu'tln ma nint st l''tk
me7 a Íeltételek. Ez a felism.É.
vezetett néhányunkat arÍa a ko\.l-
keztetésre, hogy ha ezt az új !z.i-
mát az e8yetemen nem lehel le:]Í.l-
ni, akkol próbáIiuk meg a'fri]l;;..j-
kon' Ha ez sikerül, még mL.,die
rnegvan az esélye annak' hog1 :31
3 éves alapképzés után ' ez :!é-
nyekhez igazodva megtereins*
egy önólló szakos egyeteni ::inni
urbanisztikaí ,kie gé szítő kép - é s :eb'e'
tőségét az Epítészmémöki K3_'on_

Joggal bízhatunk abban, hog} a \}
lós igényekre építve iddközL'en ú'i

egyetemek és nemzetközi képzái
fomák ,,halapnak rá'' a szalire..i]e!

8 9' Rónai útilli.nk Reifuhrl: Es:Íer Jíi.e.é. ':
10 13' yolllh Hosle|. Reidhol. E':terJi|é:.::.'-:

konzulens: Tuúhri Gábal '
10' honlokzalok' ] 1'Íöldszinti aldpraj.
l2 hossznelszel' ] 3. kercsrlhPts:eÍ

3 9. Dta ings ft an Rone by Eslter Reini@ :
]0-13' Youlh Hoslel' senestet pla| b\ Es|:é.

Reinholz' coksulúnl: cóbot Tu|á |\ i
10' eleyations' l j. qrcund JloaÍ pldn'
12. longitadinal sectian. 13. ttoss sec or

ao'"oo oo
oo
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':.l.rijsiu a' ami egésZséges Verseny-
::: r zctc't tbg ]ótlehozni és egyide
: .! nleg Íbgja telemleni a KaIór
_:..:.lI!égét is abban, hogy a ma
: -. lelr\e orzolt culseges cpllisz__ .rnl,r okt.-rtirs koncepcioiat telul

r.gllj a.
i \ ./(/r./r\ // ,tk!uto.t lL'lLilc,i

'. . L! .t: Efllci:ntLtn,iki Kdt,,t a

':_,']!rlói tíírőkópességhc7 képcst
:] lilnen7ionállak' Cle a települéS
:::r ezé:i isrnerelck virlódi komplc
.::.i|x \zcnrpontjitból elégtelenek.
i_]:l:nl kónvtelenek lé]venni a s7ak
..ill\ Í! .!el;nlkcZíjk olyan tárgyakat'

::.int l ronaias inlnstÍuktúIa (köz'
:.r.Lé\i. kijZ ű és encrgial]álóza
:.\ lerYcZése). a telepiilósfeileszlés'
., la]m\eZelkultúIa. a magyar tcle_
:ul.].ck. l rcgitlnális clemzések. az
_:ii.iL é: terek tervezése stb. a valós
:.:(,L,lénriík gyakorlali kczelésérc
,_,nc' n'ód. és mindig szembe talál
_:i n]lgunl'dl a hallgatók elégedet
.-n\égé\cl' l]ogy sok az elmélet és
i.\ é: aZ építésZl-t' Ugyaní8y fe
.lúlI'éget je]cnt aZ a ködilnény is,
'],]!\ l kélió]éves kolnplex leÍVczés
'i.|eiéll be]iil egy cgész félévet va_

_.1ull kénytelenck telepiilésterve-
Zjlre t'ordílani. aminek az az ercd_
:rjn\e. hogy mag1tra aZ épülelre

csak cgy lél é\' jllt' szemben a töb
bi tervezósi tanszékkel' ahol rögtön
eDltcsZeltel kezdenc}'. es rgy éret_

Lébb terueL tZulethctnek. H.L\onlo
dilemmiíva] állunk szcrnben a dip_

lomateIvezésbcn is. Minc1ez egy sa-
jito\ \kizotrcnrithoz vezet, umiben
cl keLI dönteni, ho!} az cp]le\7etl
tcwezés irányába tol(idjunk e el, és

ezzel a szakirány valódi kornple_
xitllsál adjuk fel. Vagy pedig Válla]-

iuk iL népszerüIlcnSé!ct js viselkc(l-
lünk ug1, mrnthc önJllo s7ak leI]_

nénk'
A szakirányú oktatás eddig leg

inkább a kétéves szakmérnők kóp'
,ésben Ía]líiÍ magára. csaknen 30
év utál) idón sikeÍ|ilt elóször végre-
haiiani egy ladiká]is tanleÍvi lefoÍ_
mol' aminek megvalósításábal bris
loli és edinboloughi .,planneÍ''-ck iS

lészt vesznek' AZ együttnrűködéSt
egy 4 évre szóló szerzódés biztosít
ja, a költségekct a British Council
fedezi. Ennek keletében mód Van
sajál oktatói gárdánk továbbképzó
sóre is. Ez a7 első olyan magyaror
szági lar1tblyam, abol a te1epü]ések
feilődési tb]yanratával kapcsolatos
1egtágabb ónelenbcn vett mene-
dzseli ismcretek és készségek taní
táSa fblvik' A képzós szakított a lra-
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.\ü1 h\ B.11i l KaDútás 199l). l 0r9l|funl!

Ptt.t Mtilrui. !.Jkr' l)lun.2 scclntl
j : Pdlk l! h.üsc.n \ |h .1í' B .ldl).n

s. 1.sÍcl Plú] b| Míklós SuLlrli|l' 1992.
r\ ltDl'M|ill.i\ Baksltálrkaíi ] lu|lkl

' l|-,ctll'1 Jlool:tl!an( |'\ !c|d)'5 s.lÍk,l

lrl..ÍnN!d'd''!' b'fd_ i."wst! "
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tenplon. Bu.lapct1. Kis

KAMARÁS BÁLINT'
SALAIVIIN MIKLOS,
KlS PÉTER

gyományos oktatási tbrmákka]. ,:

steril előadások' ill. tantáÍg} ak he-
lyett problémaorientált műhehmu:r
ka folyik, aminek a hallgalók ak:l\
szereplői.

Az önál]ó hivatásíéteg nr.!le-
íemtését cé]zó önálló s:ctkls uh';
nista képzés a pécsi Pol]ack \Íihí\
Mlíszaki Fóiskolán a Janus Pan
nonius Tudományegyetemmel éi 3Z

MTA Regionális Kutatások P.'_ri
központjával együüműkód\e
csaknem 1 éves akkreditálási prc'_e-
dúra után _ már 1991 ószén b.i.-
dult. Ezt követte Győr 1992 ben. és
l993-ban Debrecenben is várhatLilj:
léÍejönnek a képzés feltéte]ei. A
budapesti Yb] Miklós EpílóiP3.
Főiskola másféI évtizedes \'áÍL]'
gazdasági szakának refo.mtani3n.
is elkészült, így fel kell készülni nj-
hogy 1994 ben a BME Epílészmé:-
nöki Karán beindulhasson az e_s].-
temi szintű továbbképzés' Anná] :
inkább, mert a pécsi Janus Pannon:-
us Tudományegyetemen máI Í!eE_
teÍemtették a továbbképzés tillé:.-
leit, ahol várhatóan a te]epülésloi.-
rajzi, társada]mi és gazdasígi P|.1l:_
dominá]ni fog, jóllehet a képzé!:E:':
a Fóiskola is részt vállal.

A ,,pécsí modeIl'' tanteni iL'._
cepciójáról röviden annyit. hos} .i
képzés alapvetően interdiszcip.i[:'
ris jellegú' de a teíületi. köm\ ez.i].
műszaki és építészeti protll .ir1:-
nanciájával. A tantáÍgyak min!39}
25qo-a ÍáÍsadA]oín- és gazdr'Jsau
dományi jellegű (településtbld.rjz.
demográfia' szociológia' telepJiéi
po]itika, önkományzati ismere]eli.
önkormányzati gazdálkodás. l.ruL.I:
gazdaságtaÍl, jogi ismeretek s!b-, es
mintegy 507Ó-ban építési és t.-l.P:-
léstewezési ismeleteket lajtali1]r7_
nak' Az építészeti ismeretek .é];..r

nem a tervezési készség kialakiIí{_
hiszen az e szakon végzenek érÚ'
lettervezési jogosítványt nem ii3r
nak. A hangsúly a kömyezeti éné-
kek felismerésén. a műszaki hlrzzj'
értésen, az iisszefüggések felism.r.-
sén, az önkormányzat szerepén. \:-
lamint a hatósági engedél}'ezési e]-
jáÍáson van. Az oktalás egyik jeie:-
tős vívmánya a stir'1i.i jellegű 1..s-
lalkozás, ami csaknem eg} egé.z
napot vesz igénybe hetenl(énl. Er-
nek keÍetén belül olyan \'alós É]-
adaÍokkal foglalkozunk. amei\eL-
ben az adott félév ha.eyomán1...
tantárgyi keÍetei közt elsajátíton i.
meretek inLegíálására és allio(ó g}.
korlati alkalmazására nyílik leh.lG
ség' Csupán az építéSi engedé])ei
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.lbírálásánák és vel'e az építészeti
ízlés és a jogalkalmazrís konfliktu-
iina]i egy teljes félévi stÍldiót szen_

leiüok' A szak jelentős népszerű-
ségnek örvend' aínihez az is hozzá-
járul. hogy mindent megteszünk an-
:ak érdekében' hogy a hallgatók a
le]epiilések menedzselését ne csak
:z3knának. hanem hivatásuknak is
!dkintsék.

\'égezetül Íéhány szót kell szól-
ncm a voit váTosépítési tanszék Ur-
banisztikai Intézetté történő átszerve'
zé\é16l. '\z átszeÍyezésre több okból
is lzükség volt' Az egyik az' hogy a
tenszékle az utóbbi időkben egyr€
iöbb feladat hárult, aminek változat'
fn fellételekmellettmárnem lehetett
negfelelni' Így pl. a szakirányú okta_
Lis megszeryezését a tanszéknek
eg} edűl kellett felvállalnia, miköz-

ben a másik két szakirány oktatásá-
ban szinte az egész kar lészt vesz. A
másik ok az' hogy a szakt€rület iel€n
tős átalakulásoü megy át, és ha a tan
szék aktív szereplője kíván lenni e
változásoknak, ki kell lépnie önma_
gából' Ennek lehetőségét az egyre
növekvő nenzetkijzi kapcsolatok tin-
ként kínálják. A döntő fordulatot az
jelentette, hogy a BelügyminisztéIi-
um Településfejlesztósi Főosztályá'
nak támogatásával az ENSZ HABI-
TAT Közép- és Keleteurópai Infor-
mációs lrodája 1992. augusztus 1 jé
től kezdve az Intézet keretei közt mű-
ki'dik. Az Intézetjelenleg 5 szerveze-
ti egységre tagozódik, amelyek a kö-
vetkezók:

1' Vórosépítészeti csopor'' A cso-
poÍt feladata a kari építészmémök-
oktatás tantervi keletei között a váro-

2 s' Ké]íe51ő Mz, Eszler,on' Cse.les Mónika diplona,",,",,n' o 
j;i::#,jo;if;o;!;x

dicsérelben részesítetl lefl'2.y(izlalok' 3. utüi hodlokzIl'4 netszet,5 ' Íóldszinn akwajz

l' DÍawinR by Gábor Nenas
: 5 Bluepaihli 8 hause' Eszlerqo 1' Diplo a prajecl b, Mónika csendes' 1992.Inudable plan d

E Dipla a P|ize CÓnpelilian'2. skelche|' 3. slrcel eleyalion.4. seclion,5. groundfloor plan
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NEMES GABOR.
CSENDES MONIKA,
FARKAS KAROLY

sépítészeti oktatás megszeÍvezése.
Lényegében az eddigi tanszéki fel-
adatok további ellátásáról van szó. de
megváltozott szemlélettel.

2. T e l epülé ste rv ez é s i c s op of t. F eI-
adata a szakiÍányú oktatás megszel-
vezése és lebonyolítása, a szakméI-
nök-oktatás ifányítása, valamint az
urbanisztikai szakon végzett főisko'
lások egyetemi továbbképzésének
elókészítése.

3, Kari angol nyelvíi oktatósi kijz-
ponÍ. Feladata az angol nyélvű épí
tészoktalís megszeNezése és lebo-
nyolítása.

4. Akadémiai kutatócsoport. Az
MTA négytagú kutatócsoportja' akik
építészetelméleti és urbanisztikai ku'
tatásokkal foglalkoznak.

5' Az ENSZ HABITAT Közép- és
Kelet'európai Informdciós lrodája.
Az iroda feladata a lakásépítés és

településtervezés teÍűletén me_ssze:-
vezni a volt szocialista országok
szakmai együttműködését, közös
oktatási és kutatási programjait ér
kólcsönös tájékoztatási rendszerél.

Az Intézet szely ezet| egységei szo-
rosan együttműködnek' ami lehetó\ j
teszi céljaink megvalósítását _ ne\ e-
zeLesen azl, ho8y aktívan közÍemlí-
ködhessünk a településteÍvezés iden-
titásválságának feloldásában, szemlé-
letének és rendszerének megújulásá-
ban. valamint az oktatási feladatok
korszeriíbb és jobb euátásába'n-
Mindebben segítségünkre Yama}i
azok a kiterjedt nemzetkitzi kapcsola-
tok, amelyek révén minden esél)'üÍL\
megvan ahhoz, hogy kihasznál'iuk
Budapest elónyös geopolitikai hei} -
zetéből adódó lehetóségeinket.

MeggJesi Tanó\

ó4' Business cerh'e' Budapesl' Co^in !é.
Farkas Kórol, diplo aletle ' 1992'
A D ipl anad a P ólJá Íoh di c s ér el be h
ftszesftelt terl'6' netszeI bekő képp?l'
7 Íöl!1szinli alaprujz' 8' és,akr\\gali
honlokzat'9' ézel d Corlih télÍe6

ó4 Busi es centre ' Con,in sqilare.
Rudapesl' Diplona p|o]ecl b'\ Kórol!
F alkas, 192 ' LaudabL( plah aÍ lhe
Diplona Prize Conpetitio . 6. sectia",i:a
inlerior'7' g|oundJlool pldn'8.,o hj€.:
elevlion'9' liew Íron lhe Co^in sr\,t.

n
_i:_ l
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MŰEGYETEMl GoNDoLAToK
Figyelj csak rám Kedves Balátom,

ott az ötödik padban! Látom' hogy
szemed kinéz az ablakon és a hom-
lokzat díszeit vizsgálgatja. Lehet'
hogy Téged is éppen rr-rost foglalkoz_
lat a

MÚLT
Nézzűk meg együtt' hogy mi min-

den előzte meg mai egyetemedet. Az
első egyetemet 1389-ben alapította
Zsigrnond király obudárl. Ez az
egyetem csak rövid ideig működótt'
l403 körül megszüDtették' de i410_
ben Zsigmond szintén obudán
egy négyfakultású egyetemet állított
fel. arnely hamarosan nemzelközi vi_
szonylatban is je]entős intéZménnyé
vált' A Konstanzi Zsinaton (1418
28) tanál'ainak egész soIa vett részt.
Mátyás kiÍály 1475 ka'Íü] Budán ala-
pított egyetemet' A Budai stúdium a
város elfogJalásáig (1541 ig) műkö-
dijtt. s benne csak teológiát és mate-
matikát tanílottak. A török ura]om
után hosszú évtizedekig nem volt
egyetem Budán. Az ország ogyetlen
egyeteme 1635 óta Nagyszombaton
míködölt' l687 ben a Budán megte
lepedett jezsuiták ál]ítottak fel akadé_
miát és egyelemi kol]ógiumot'

A nagyszoúbati egyetem Budára
való áthelyezésének gondo]ata már
az 1760-as évek végén felmeÍült, de
akkorvá]taktuálissá' amikorazegye-
temi oktatást a .jezsuitáktól az állam
átvette.

Az egyetem é]etében nagy fordu-
latot hozott 1848' Ekkol lendelték
el, hogy az összes tantáIgyat latin
helyett magyarul kell előadni. A
szabadsághalc bukása utiín az egye-
tem őnkormányzata elvben megma-
radt, a gyakorlatban azonban az
osztrák kormány úgy kezelte, mint
az osztrák birodalom egyetemeinek
egyikét.

A mérnőki oktatás a 19. sz. elsó
feléig a bölcsészeti kar mellett folyt,
az 1'782 ben szeívezett Institutum
Geometricumban. 1846. november l-
jén született meg a József-lpaÍanoda.
EgyelóIe Pesten, az egyetem épületé
ben szorítanak neki ideiglenesen egy
két szobácskát. Nem műszaki főisko
la, de a minden jóéÍ lelkesedő és
minden okos dolgot támogató József
nádor na8yon a lelkén viselte. 1847
őszén kezdik meg a Íanítást az új is-
kolában. De nagyon rövid idó múlva
ürcsek a padok' Jött a szabadsághalc'

1-5 csill4s\i]!úL'). R[pás I;erchc
diPknaÍer|.- ]99:. ,\ Drylan1.líi Púl)-ózaloh

.1il'sét.1b. ra 5:c síÍ?Íl 1?t\' l. hlc ] rzcll
aton. nre tC,\D rdj.),2 ataprdjz,

3. h." .1:11t. I p.] st.kth,a ICAD Rjz),
5. nets.el

I ). Ohttr\nk,r. Dlplo td rojed bl
|' c rc fu Rí rlis. l 992 LdüLldble plda aÍ

Íh. Dirl!,,ú Pli.. ('onrPcliÍo 
' 1' t lfud

d'\rkoDL.ril lC\D Jrn\í]13) 2'flra| Pldk'
3. .!a'dlioli ! p.\Pú1^.t lCAD .lrdvins)'

5. se(tian



Az előadásokat csak l849 ószén kez-
dik meg újból.

1856. szeptember 30-án a József-
Ipaítanodát polytechnikummá lépte-
tik elő. l859-ben kitört az olasz_po-
rosz háború. Persze a háborúhoz ek-
kor is pénz és ember kelletl' kiilölrö-
sen lelkes-tüzes ifjúság. Ausztria lbg-
ta magát és egyrc-násla besorozta a
budaj és bécsi 20 évesnél idósebb
hal]gatókat, és leküldte őket a harc-
térre. Harcolni és me8halni. Minl ké-
sőbbi utódaikat mások 19l4 18-ban
és 194045-ben.

Az 1867-es kiegyezéssel a budai
kis tecbnika is fejlódésnek indul. ott
szorong még a váíban, Iégi helyén'
215 hallgatója és 15 tanára van. De
csakhamar szűk neki ez a hajlék is, és
egymás után kibérlik a szomszédos
kis házakat: országház utca 18', Bé
csi kapu utca 149. és 150.' Uri utca
39.

l871-ben Fe'enc József legfelsőbb
elhatározással egyetemi rangra emeli
a Műegyetemet. A kis budaibérházak
ekkor már semmiképpen nem t'ele]-
nek meg a célnak. Ezért a Polytechni-

RÉPÁS FERENc,
JOFOLDI SZABOLCS

kumot l872-ben áthelyezik Peslfe. i.

Kéknyúl utcíba (ma Lónyai utca]. A
ha]]gatók száma ekkor máÍ 500-ní
több' De a helyiségek alkalnatlanol.
gondoskodrri kell nregfeleló épijl.:
rő1.

És láss csodát Barátorn. aZ oÍizás
gyűlés megszavazza az építésre \7án:
összeget. A terveket páL}'áZat úliji
sze.zik be' melyet steindl lrnÍe múi'
gyetemi tanár nyer meg. AZ épílJ.:
1881 ben kezdik és ]883-ban már l,
Múzeum körúlt 6 Ij- száln a]atti :'
épületbe költözik az intézel. A sí|
hallgató számára épült új épül.:
azonban néhátry év múlVa jsmét sz'Á
]ett. Már l890-ben _ Hauszrnair
A]ajos műegyeteni tanár leÍ\ei sz.'
rint egy kétemeletes pavi]on épüI !Z
Eszterházy utcában' az építésziés i.':
mészetrajzi ÍaNzék számára' Hét é1

múlva újra építkezni kcl]' PecZ San..i-
múegyetemi tanár a pesti Nlűeg)e!c=
udvarában új épületet eneL. és ez le.z
a kedvelt',gólyavír'''

A hallgatók száma azonban eg) i.
emelkedik' A teriileten már nincs heil
épi.ilet szánáía' Csak egy megolij;:

6-8' ö r 1 tnl li i 2c u n bői 1 ó ! e. B Ú,lü 1). 
j:

'IliÍajl.li S2dbolcs 11Plonula \. !99:
kon.ulcns : B ulú:s M ihlil,"',\ D i P li lri.j
PdU,izak 1h lssotolás a]kiil
dQbhnrlíjbak fts.esiilt. Ó' a hl^ in:j
ú]ala'7. h0n ok1 ós lelűla:.1

ó 8 E ldrqiry ol lhc I:au dr\ ).1a\\ln.
Rudapts|. DiP|úha Pij?t! b\ 51]h,,' :

'I óJöldi' l 992, t. úlu! : lí i hú ! : l)d | :. :
Il.no[.dfilh DiPkr|u P1i.l ó skl:.j:
.tlha aldryirc,7'.l!|uhon d llü\,' ,

3
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maradt: új, kolszeú Műegyetem épí-
tése. Mindenekelótt nagy teleke volt
szükség, mely közel volt a viírcs cent-
Íumához' és aránylag olcsó volt.
CzigleÍ Győző múegyetemi tanfué
\ olt az éIdem' hogy kiszemelte a Fe-
renc József hídtól délre, a Lágymá-
nyoson fekvó 32 738 négyszÓgöles
telket' és minden erejével ajánlotta
annak süIgős megvételét, mielőtt még
a telekspekulánsok a kamaik közé
kaparinthatták volna' A kormány a
telket megvette, és nyomban megbíz-
lák cziglel Győzőt a ter,?ek elkészíté-
sével' Az olszággyűlés 10 millió ko-
rona ősszeget szavaz meg 1902-ben'
melyet a király szentesít. 1903 tava_
szán a kémiai intézettel kezdik meg az
új Műegyetem építését'

Czigler Győző 1905-ben meghalt,
a további tervezési munkát Hausz_
mann Aiajos és Pecz samu múegye_
temi tanfuok vették át' Hauszmann
műve a Központi épiilet' mely a bu_
dai Duna_part meghatáfozó motívu-
mává vált' Nagyon szép az aulája és
szép volt a díszterme, melyet később
- sajnos _ födémmel osztottak meg.
Pecz samu. a Vásárcsamok alkotóia,
a szelkezetek mesteíe tervezte a
könyvtárépületet és a gépészeti szak-
osztáIy céljfua szolgáló épületeket,
va1amint a kazánházat. A fizikai inté-

zet Czigler Gyóző tervei sze nt
épült. Ezek az épületek ma is állnak,
mindannyiunk öröméÍe.

A magyar mémöki oktatás _ benne
az építészet - üj korszaka- 1909. no_
vember 28-án kezdddörr. lgy ír errő]
Magyar Vilmos ,,Avató'' című írdsá-
ban: ,Júl a Ferenc József-hídon, a
szóke Duna mentén, gyönytiú Gel-
ldnünk sziklás ölében. Jmpozáns épü-
letcsoport \ onja magíira figyelmün-
ket' Az új Kir. Jdzsef Múegyetem' A
tudománynak ezt a legújabb templo_
mát minden ünnepély nélkül, csönd-
ben adj.ík ma át lendeltetésének.
Mintha a Múegyetem hosszas odisz_
szeájának még mindig nem volna vé_
ge! valóságos >hamupipőke< volt ó
eddig is, országunk főiskolái között.
A nem méltányoltak, a meg nem él_
tettek sora az iivé... És mire elkészült
_ ősz lett! Hűvös, ködös ősz. Ez a
borongós. nyolnotl dszi hangulat pe-
dig nem alka1mas avatóra' Elmalad
lehát az ünnepély] Tavaszra. Amikor
derűsebb Lesz az Eg. Melegebben fog
sümj a Nap' Kikeletre. Amikor az éb-
Iedő Temészet felmelegíti az embe-
Iek szívét is. Amikor Eszmék szület_
nek. Mindeneket megváltó, dicsó,
nagy Eszmék! MárciusÍa!

A MesteÍek nemes munkáil. Ipéi-
ket és Eszméikel kisérje áIdás, kóro-

l 4'szenltanós-heqri wndé 8ház és pinteklub'
Eszteryon' Pólinkás Ferenc díplonalene 

']992'kon ulens: Kaúcsoh, Tahás
]. melszet' 2 

' fekő udvari nézet' 3 ' íetőnezet '
4' ekő eheleti alapfujz

14. Hostel and cetkrclub an
the Sze ltanós-hi , Esrte| 8on' Diplona

projecí br Ferenc Pálinlai|, 1992 
' 
cohsul|art:

Ta ós Kdlácsahy' l. seclioh,2. upper
coürya niev' 3 ' rooÍfiew,

4.firstfloor ptan
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5-3' Biolóqiai kLtatóközponl 
' 
sióJok. Miha

Emőke .1iploruíene 
' 
1992 , konzulens: Török

Feten!.5. arcnonelria' ó ' Íöldyinti alapraj.'
7' netsze Í' 8' honlokzd l

5 a' B iolo8ical Res.drch C ehl]'e'sióJbk'
DipLona prcject by Enőke Miha, ]992'

cohsultant: Ferenc Török' 5. Bononellic ' 6.

Sroutld floor plan, 7. se.tian, 8. elevation

PÁLlNKÁS.. FERENc'
MIHA EMOKE

názza sikeÍ! Harczba menő ifjú le'
venték' nemes vitézek! Rátok \'iír a
halctér. De tiétek is a babérl Tiétek a
jövő!''

Ma' 83 év távlatából elmondhal-
juk, hogy az akkoIi hallgatók jö\ ó'i.
jelenné vált, és ami számunkü mír a
múlt. Már nem élnek azok a hallga
tók, akik aTe helyedben ültek az ö!aj'
dik padban, de a tanáIok sem, kiknei
helyét most én koptatom' Az épü]ei
változatlan, úiabb és úiabb korosztá'
lyok jóttek. Kitűnő építészek szerez-
tek itt diplomát' ]tt tanult Kós KáÍo]\.
GyöÍgyi Dénes, ZÍumeczky Dezsó.
Kozma Lajos, Molnár FaÍkas' JanáI}
Istviín, Rimanóczy cyula és még so'
kaÍl mások' kiknek tehelségét az épü-
letek fényjelzik'

Kitűnó pÍofesszorok hirdetlék a2
építészet és a mémöki ismeretek igé
it: Kotsis Iván' Csonka Pál' weichin
gerKároly, Bardon Alfréd. Rados Je-
nó' Pogány Frigyes, Reischl Antal-
Czigány Ferenc, Gábor László. Ki'.
Tibor...

Az ötvenes évekÍő] folytatliíI 37
Egyetem bővítését déli ilányban' {z
úi együttes Rimanóczy Gyula. Klei
neisel János, Janáky Iswán, FaÍkasd}
Zoltán, Pelczel Dénes' Zalavrír'r' Ls-
jos, Nagy EleméI és mások munkáta.

Meg kell állnom, mert látom. szói
ni akaÍsz' olvasom a szemedból: a
múltba fontos visszanézni' ha risztes'
séggel akarjuk szolgálni a jelent- D3
sziímunkra a legfontosabb a

JELEN
Mi yan most? Mi lesz',eleü és id.'

saimmal, akik maholnap diplor,i;:
kapunk? Valóban a le&iobb okldló':
kapjuk, \,aB! e'setleg lehetne jobb is'
Esetleg valami más? Ne ke|iild n1ea

' tírnófom a yólaszt, mé?ha két+'ell1ii!-
len is' emlékezz a két éi'el e:eiői::
hallgatói mozgalomra!

Hát igen, nem feledem' 1990. má-
jus 9-én többszáz építész hallgaró
gyúlt össze az Aulában. Kijzfelkií]'
tással léftehozták az Epítészhallgatói
szövetségét, és követelték a Tizen-
négy pontjük teljesítését' mel} íg}
hangzott;

,'Követeljiik itÍ és azonnal:
1. Megfelelő hallgatói részvétell a

KaI iÍányítiisában;
2' Műtelemmu[kát' hatékon) ok'

tatói-hallgatói együttműködéssel:
3. Nyilvános tewvédést és len ér-

tékelést, épületcentrikus elbírálássa]:
4. Az oktatók reális anyagielisrne-

réSéti
5. A kollégium sokéves gondlal-

nak megoldását'
Követeljük szepÍembeÍtői:



6' szabad mesterválasztást. na-
g} obb specializálódást;

7' Plaktizáló építészek meghívását
és szolosabb kapcso]arot a szal(má-
vall

8' KÍeatív képzést és nem ]exikátis
tudást;

9' TeNezést, már az elsó naptól'
komplexebb feladatokat;

10. Evenkénti kiadványt diploma-
mun]<ákból, pályázatokból, oktatók
terveibő]:

Célunk, hogy a jövőben megvaló-
sítsuk:

12' Az egyetemi és kari önállósá-
got:

13. Alkalmasságot tükrözó felvé-
telirendszert;

14. Nyflt nemzetközi kapcsolato-
kat."

A Kar akkori vezetését csak ügy
\'ezető kaIi vezetésnek tekintették.
Követe]ték egy 10 fős oktatói rárgya_
lócsoport felállítását. 1990 meleg
nyarának minden kedd délutánján 10
oktatd es l0 h-a118ató ült egymással
szemben az Epílészettörténeti tan_
szék kőnyvtárában. Te is ott ültél
BaÍátom velem szemben. szenvedé-
]yesek voltak a viták és lassan kilaj-
zolódtak a teendók' Beindultak a sza-
badonválasztott tantárgyak, beveze-
!ésre került a kreditpont-Íendszer, lét-
rejótt a 3 szakiÍány, sikeresen elin-
dultak az Alkotó hetek. Látod, valami
tehát elindult' Jómagarí sokat mun-
kálkodtam azéfi, hogy az elsósök mi-
hamarabb megé.ezzék az első szak-
mai sikert. Itt vallom be, hogy meg-
hatódtam' amikor 170 elsős társaddal
novemberben me8terveztétek első
házaitokat, és csillogó szemmel az
Aula padlójáÍa helyeztétek 170 mo-
dellből álló kis városotokat. Még ké-
só este sem mentetek haza, mutatva
barátnal(, ismeÍősnek. szülónek mun-
kátokat' Ekkol együtt öÍűlt hallgató
és tanár.

1 -5 ' Ga léid' M úze n ' Pdks ' Ahd]'é 7jl!án
diplandletve' ]92' A DiPlanadíj ?ábáza|ah
nn8soralús né lkül diPlohladíjban ÍészesiilÍ. I '

nelsz,l' 2' Íöldszihli dlapújz' 3. dél i
hon okzdl'4' keleti han1Lokfu|' 5. naketlÍoló

] 5' Ga!I.r}' Museun, Paks' Díp|ana prcjecÍ
b! Zohún Afu{ré' Hrhou]"dwilh DiPlona

Pti.e. ]. seclian'2' g|ound Ílao| PIah,3 ' saulh
ekvtiah, 4. edst eletd!ioh, 5. nadelphata.

Látomebben egyetéÍtünk, de ismé_
telten hiányolod a szákma leg|obbjai-
nak részvételét az oktatásban. tovább-
Ia is várod az egyetemi építészeti mű-
helyek létrejöttét, a mestel és tanít-
vány együttdolgozásáÍ. Célzol az
osztrák példáIa, ahol Hans Hollein,
Gustav Peichl, Wilhelm Holzbauer
éppen úgy neves teNező, mint tanáI'
számodla ez a példa vonzó' ezt yáLl-

nád el idehaza is. Azt hiszem, igazad
van' de miéft nem jön be oktatni a
híres organikus, a ma népszeű népi-
es, a fitadhatatlan' érzelmes funkcio-
nalista, az egyle hangosabb újmo-
dem? Lehet' hogy nem hívják; leheL,
hogy nincs ideje; lehet' hogy mások
az elvei; lehet, hogy az egyetemi ok-
tatói fizetésből nem tudna megélni.
Nem hiszedel, mit láttam anapokban
a menza falán' A Köztisztasági Hiva-
tal keÍes úttisztító (utcaseprő) munJ<á-
ra jelentkezőket' óránként ne ó 50._
forint fizetéséÍt. szégyellem leími, de
a Kossuth- és Ybl díjas építésznek
nettó 30,_forintot tudtunk adni a dip-
lomabizottság elnöki munkájáéÍt. Tu-
dod' akik bejönnek' nem a pénzéfi
teszik, hanem ]elkesedésbdl' Ki tudia.
hogy hol a lelkesedés hatáÍa'

Az óÍádat nézed, valóban lejárt az
idő' jön a szünet' amely a tied, tiszte-
letben kell tartani. Ennyit tudtunk be-
szélgetni ma' 1992. okLóbeÍ lz-én.
Legközelebb majd folytatjuk'

Lózár Antal
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6-9 ' A Ki',ily vá| új hasznosílása' Eszteryo '
Kul'l,] 

^olÍ 
lLiPlonatetae, 1992 ' ó '

hon\okzat a DuhaÍelől'7' ekő eneleti
aLaptujz, 3. etszet, 9. honlokzal

6 9' Rehabililalioh oÍ lhe RqalPalace'
Esztergon. Diplond project byZsoh
Kuia' ]992' ó' eleyatio Íran lhe Ddhube 

'
7' ÍirsÍ floor Pldn,8' setíiol|,9. ele'aIioh

ANDRÉ Z0LTÁN,
KURTA ZSOLT

RAJZI
És ronmntsmrRnl
tRt'tszÉr'sz

A Rajzi és FoÍmaismereti Tanszék
felada&öre az építészképzésben| az
a|apÍéÍEyáL képező szabadkézi laj z.
építészeti glafika, vízfestés' alakrajz.
sík- és térkompozíció, mintázás. for'
maismerct, szíütan' színdinamika és a
tervezés oktatása, valamint mindezek
,,üzleti vonzata''. A Tanszék szerep-
köíe kiszélesedett és fokozott jelenró-
ségre tett szert azáltal, hogy az összes
látványkózpontú műfajban hallada-
nul megnőtt az igény a minőségre' .\
videoklipek világában egyszerű és
csekély éÍékű termékek leldámjai i5

raivid idő alatt sokkoló hatású látván} -

zuhataggal szolgálják ki a közönsé-
get. Temészetes követelmény' hog}
az idóben is maradandóbb. értéke
sebb. az emberek életérzésére dönró
hatássalbíró é p íte x kö r nJ e z e t e t ||IeÍő-
en a közvélemény _ a fentiekliel
arányban _ még igéryesebb |i:uátís
me gj e le ní t é s r e s z ómít.

véleményem szeíint a Tanszék te-
vékenységéthozá kellhango]ni ehhez
a lelfokozott igényszinthez _ egyúfta1
szakíMi elváIáshoz úgy, hogy az meg-
Íele|jen az iÍt folyó bázisképzés isme
íetanyagáÍa épító tís- (elsősorban ter-
vezési) tanszékek elváÍfu ainak.

Azépítészet térbeli m|ifaj lévén
a legjobban háromdimenziós kísérle-
tekkel közelíthetó meg, tehát leghalá
sosabb me&jelenítési eszköze a mo'
dellezé s . Azösszes síkbeli ábrázolás -
ehhez viszonyítva mlfu elós elYonal_
koztatást jelent. Mindazonáltal bizo-
nyított' hogy a rajzi tudás és a téa
képzelőeló között szoÍos összefuggés
v an, ezért a szabadkézi raj z a szalma -

gyakorláshoz alapretően szüksé ses.
és jól ltal a rejtett képes sé 8e k|e .

F$hől adódóan a Tanszéken ..lrá
rompillétes" , rajz' és modellcentrí
t!'s képzést tartok céllavezetőnek a
kapcso1ódó mrifaji és technikai kiegé'
szítésekkel:

I' Látvány utáni rajz (beleém'e a

mintalapok másolását is),
II. Mintázás modellezés _mint ta

p a s z t a l a t s z e r z é s i fázisok.
IlI. Grafika _ mint ldsznosítósifá'

zis' A ,,negyedik dimenz\ót" azI..I1.
és III. időbeli összehangolása jelent j.

Taliín nem szorul külön bizo
nyításla, hogy mindez elválaszthalat
Ial aforma', arány és áb|'ázoló geo
metriai ismeretektől ' Rajzt s:entpotlt'
ból ezt nem a projektív qeomet]'ia -
s o kkal ínkább a t é r s z e m l é l e t o\dalá'ól
érdemes közelíteni. Ez kü]önösen az
elemi formók rendszerének esetében
kézenfekvően rokoníthaÍó a s:ál|líI (i-
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gé pe s gondol kodósmóddal. Etsősol-
bar persze mint alkalmazott technika
jön szóba, és jelentőségét fóképp ab_
ban látom, hogy/o'olealisztíkus szjr'-
ú lérani ációt teszIeheÍőy é mozgós-
ban. Ez a modellezésselkombinálva a
legmagasabb szintű kidolgozást je-
lenti, a Iideotec hnikákkal e 8!ütt .

A hagyományos rajzképzésben ki-
emelt jelentóséget tulajdonítok az
a l a kr aj. n a k, f ő\e g ainiik ismeretében,
hogy a Képzőmlivészeti Főiskolán ez
a tantárgy máI csak fakultatív jelleg-
gel bír, így a Tanszék fontos, hiányzó
liíncszemet pótol oÍszágos szinten is!
-{ maximális minőség elérését a ha-

-5 
omiínyos (cefuza, fus, széÍL pasz-

tell. vízfestés) technikák mellett bizto_
sítja a korszerű grafikai eszközök (tű-
pisztoly, fotótechnikák, sokszorosítá-
si t.iikkök) alkalmazása. Nemzetközi
Yiszonylatban is kiemelkedó .lzlzdl-
namikaí-eltnéleti oktatásuÍkat egy-
szenj, de annál hatékoÍryabb gyakor-
l a t i mód sze r e kke l öly özzik.

A T anszék a t e r v e z é s - o kt a t á s y ona-
lán elsósorban iglzyes egyedi ép:u\e-
tek teffezésére koncentrál, és hasonló
belsőépítészeti megoldásokat szor_
ga]maz elválaszthatatlan egységként
kezelve az ún' építészeti-belsó és épí-
lészeti-környezetteÍvezési Észt'

A' Íakultatí| ta tórgyak soÍában
minden szóba j öhetó mlifaj (építészeti
és sokszolosító grafika, tűzzománc,

] 5 ' TudofuinJos nűs ki park, Gödtj ő,
Pata|lics Zaún .liplonatefle 

' 
]992,

Lonzulens: Ralázs Mihálr' ) ' kereszhetszet'
2 nakenÍoft' 3 ' a bejúrali szi l alapruj,a'

4. h o s zde ts ze t, 5. hosszhoDlLo knt

l 5 ' sciehlifrc technological palk, GödöIlő'
Diploru project b! Zorón Patartics. ]992,
consuhanl: Mihóly Balázs' l 'crossseclion,
2 DDdel phota,3 plan oÍ Íhe entrance leyel 

'
4 longitudinal section, 5 . elevaliah



ó-]0. Művelődési hóz' Pilk' Madzín Anila
dip lonatene, 1 992. 6. h. lysztnrajz,

7' keresztnets2et, 8' és2aknJugati honlokm|'
9' en leti olopruiz, 10'Íöldszinti alaprajz

:-t 0. Cultural Centre, Pilis. Diplonn project
bJ Artila Madzin,1992.6. sire plan,

7..ross section, 8. north'west eleyation,
9 ' Jirsl Íloor plan' ]0' srcund Íloor pkn

keÍ|ímia, építészeti fotó stb.) lehetősé-
gei adottak. A választékot belsőépíté_
szeti _ elsősorban bútortervezési _ !9-
vékenységgel, mint kiegészítéssel
eÍősítjik. Az építéőzeti qraÍíka szere-
pe jelentósen megnött azíItal,holy a
munkaszerzés egyikhatásos eszközé_
nek bizonyult. Mind a hazai, mind a
nemzetközi visszajelzések ezt igazol-
ták, ezéÍt alapjait az 6Í^ÍQndi kereten
belül megeÍósítve _ sajátosságait a fa-
kultadv tantálgyak keÍetében kíván_
juk oktatni. Külön említést érdemel,
hogy a grafikai pezentáció mellett
kiemeltjelentóséggelfoglalkozunkaz
építészeti tevékenysé g iizleti oldalá-
val is.

A hagyományos és a korszerű tech_
nikákat a mindenko legcélraveze-
tőbb konbínációban alkalmazzuk, de
- máÍ csak európai kulturáltságunk-
ból adódóan is - a 

'érsz 
emléletet haté-

kanyan fejlesztő hagyomónyos szc-
badkézi rajzoktatósra helyezzük a
hangsúlyt. Pedagógiailag a,'kifárasz-
tásos'' módsze!Íel szembel az élyeze-
tet és örömet 

^dó, 
személyisé |'centri-

kus yáItozatÍa szavaztunk (pl. Gor-
don-módszer).

A tanszékek közötti kapcsolatok
teÉn minden táÍstanszékkel kedvező
együttműködést sikeÍült kialakítani'
A karok, s6t egyetemek kózötti vi-
szonyt tekintve olyan változás előtt
állunk' amely jelentósen megnöveli
lehetőségeinke| az elő?f,lÉs egyeztg-
tések éfielmében aDé lfrí E gretem ter-
mé ffej lesztő mérnök _ menedzserkép-
zésének míqtójóra az Esztétíkaí Tan-
szék hatáskijrébe taf tozó,,an!atan-
szék'' koordinóciós szerepkörét a RaÍ

PATARTlcs Z0RÁN,
MADZIN ATTILA

zi é s F or mais me t e ti T anszé k Ío Lja be'
tölteni. Az angolnyelyű képzés kere_
tében ez Ío r mat e fl e z é s i, t e r rhé kt e 

^' 
e'

zési és beyezetési _ tehát esztéikai _
g az da s á 8 i - t e n e z ő f e\adatkört jeleít_

_ KiilÍöldi k pcsolatok terén a
Tanszék tovább folytatja az angol. né-
met és francia nyelvű képzest a sza-
badkézi rajz és a ,,basic design" tan-
Lírgyakból, ami a jövóben a nyelvek
számában bővülhet, pl. a spanyolla.l.

A Tanszék 1991. első félévben a
New York-i St. John University. De-
paItment of Fine Afis kötelékébe lar-
tozó hallgatókat fogad ot1.EzEn gró-
ka i -fe s t é 8 z e t i knÍ A)s LéÍnav e?eÍő ÍarlÁ-
raként olyan képzést sikeÍült biztosí-
tani, amelyrck színvonalár az ameri-
kai fél az általunk adott éÍékelés köz-
vetlen, megkülönböztetés nélküIi el_
fogadásával, az ottani indexekbe rör-
ténó beírásával igazolta vissza. A kaP
csolatfelvételt más európai és tenge-
rentúli egyetemek iÉnyába is elindí_
tottam. Mindezen túl a hallgatókat a
jól beváll sos-modell* mintájáE- a
továbbiakban is be szeÍeméÍn vonni
olyan közös feladatokba, a}rcl az
együttdolgozás megvalósuló éF{ile-
tekben ólt testet.

Összegezve: megtart a a Talls:ék
hagyományos európaí' szabadLé:i'
rajz - kijzp ontú képzé si mode l I jé r, Ío ̂

- 
-

tatya hazaí é8 nemzetközi inte?róci&
jót, az életképes me8old,ist g min6
sé g_mérnök_menedzser szetntélet sa-
játos ötvözése jelentheli a mű|és:ei-
technikaí me goldásokkal eg}útt-

Balogh Baló:s
* A kecskeméti sos Gyermekla]LE'5l \!!)

szó' lásdM' E' 9212-]' A szeÍk'
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Az ÉPíTÉSZETToRTÉNET-oKTATÁS HELYZETÉRiL
Az építészmémök hallgatók építé-

szettörténeti oktatásával kapcsola!
barr a kritikai vélekedések elég sokfé
lék. többnyile elmarasztalóak. Az
építészettörténeti oktatás f€lelóse és
helyszíne az Epítészettörténeti Tan-
szék' pontosabban húsz év óta azÉpí-
lé szettöÍténeti és ElméleÍi Intéze| _ az
Epítészmémöki Kar egyik legna-
gyobb múltú műhelye _' tehát a kriti-
ka címzettjei is mi vagyunk' Az is
elófordul' hogy a Kar a célpoüt' de
minket találnak el' A kritika folÍáshe-
l}'ei lehetnek az iskola be|tenyészeté-
ben' a',külsó'' gyakorlati-szakmai
életben és a sajtóban.

A k_itika fóbb változatai:
l. túlkevés vagy hiányos az építé-

szettórténeti oktatás;
2. túl sok vagy túI ÍészleÍező az

építészettönéneti oktatás!
Nézetem szerint _ legalábbis úgy

remélem - az elmarasztató kritikaje-
lenlős része tájékozatlanságból' l€ján
érvényű tájékozottságból, személyes
vagy más, pl. nem építész-szakmai
ellenérdekűségbőI fakad. Finoman
fogaimazva. Ezén szükséges itt most

amennyire egy- cjkkben lehetséges
- bemutatni az Epltészmémöki KaI
épíIészenönénet'oktatásának ielen
áltaporál' De mielőtt e"t ."gt"nnénL'
az eló'bbi megáliapításokhoz hadd so-
Io]jak fel néhány péIdát.

EIőször a sajtóból' Aközismertvá-
íosvédő tévóműsolbanjó néhány éve
e_ly valószínűleg okkal megnevezett
építési botrány kapcsán elhangzott
egy oda nem i|lő ítélet is. Nagyiából
így: az építészképzésből hiányzik a
tör1éÍeti építészet oktatása, követke-
Zésképpen a tajft éneti építészet értéke-
it értő és becsülő építészmentalitás is
hiányzik' A túl sommás nyilatkozat_
ból csak annyit vettem magamla,
amennyi akkoriban a felelősségi kö-
römbe' az építészettöIténeti gyakorla-
tok szervezésébe irányításába tarto-
zott' EzéÍ a ha1lgatók gyakoÍlati mun-
káiból' az első évfolyamtól a kilence-
dik félévig, súlyra is tekintélyes kol-
lekciót ál1ítottam össze és elküldtem
Ráday úmak' Az elméleti képzést
nem is említve ezekből a gyakorlati
ttladatokbó] világosan kiderülhetett
az Inlézet képzési célja' Elsajátítani a
klasszikus, középkori, újkori alaktant
és szerkezeteket; megtanulni a miíem-
lékfelmérés felvételezés módszeÍeit;
némi fogalmat szerezni az építészeti
orökség védelmének és újlahasznosí-
tásának leherósegeiÍóll vegül nehany
hal]gatd (a tanszéki komplex-terve-
zók és diplomások) professzionális

szinten legyenek képesek a mlíemlék-
védelem és a töfiéneti építészeti köI-
nyezet továbbépítésén€k feladataira.
Mindez valószínűleg kevés volt' meÍ
helyreigazítás nem töItént.

A saÍóból efféle megnyilatkozá_
sok mindenkit érhetnek mindaddig,
míg nem az igazmondás lesz az újsá_
gírás kJitériuma és amíg nem ]esznek
hitelrontási sajtóperek'

Az éPítészettörténet' a Kar és a
szakma viszonyóról. Az építészettör-
ténet oktatása valaha közismeÍen
szakmai tantárgy volt, sokkal többet
adott a szakmára való gyakorlati fel_
készítéshez, mint az elméleti megala-
pozáshoz. Aztán az a rendszeNál-
tozás jött, aminek következtében ,,vi_
lágunk és viszonyaink a létező vilá-
gok és viszonyok le&iobbika lett'', s
ami érintette tantiírgyunkat is. Az épí-
tészettönénetből lassan ideolósiai
táÍgy lett vagy azzá tetlék. Kétíéle
módon' Az egyik a tudományos-
ideoldgiai Jelleg erősitése, s ez még
Ietszett is a tárgy műveldinek. Hiszen
ez egyszerTe kíniílta a fennmaradás
biztosítékait és a tudományos mlíkó
dés lehetőségeit' A fennmaradás
alapelv volt akkoÍ. amikor reménvek
és személyek' tantárgyak és tanszé-
kek meg oktatási óraszámok e]őhívá-
sa és eltüntetése az egyetemeken is a
politikai varázslatok körébe tartozott.
A tudománymúvelés lehetősége pe-
dig a ranglistákon való gyorsabb fel-
emelkedést biztosította. Ennek ered-
menye volt az azdta valctban masa-
sabb szinVonalÍa emelkedett magiar
építészettiirténeti iÍodalom és műhelv
1étrejÓtte'

A másik mód az előzőkből fatadt.
Az egyetemi terÉnumok újrafelosz-
tásában a technika' a plaktikum iste-
nitésében erdekelt tenyezdknek - új
vagy régi tanszekeknek _ kapóra is
jött az epílészettönénet elméleti ielle-
gének hangsúlyozása. Ez az elisme-
Iés a szocialista lobbyzásban azutiín
önmaga ellentétébe csapott át (isme-
rős kifejezés!), magyarul az építé-
szettiiÍténet tudomiínyos színvonalát
és szükségességét kezdték megkér_
dójelezni. Miután a tudományosság
sziíénhangjaival végleg elbűvölték
az építészettöIténet gyakollati óÍái-
nak felét, a hetvenes éveke már dek-
larációként jelenhetett meg az, hogy
az építészeÍtöÍÍénet műve|tségi tárgy'
Amolyan ismerctteljesztés, ami nél
kűl az építész-szakmát még lehet ma-
gas színvonalon művelni.

Méltánylóan el kell ismerni, hogy
ezen a képtelenségen és ezen a hely-
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zeten legiobban a gyakorló építészek
háborodtak fel. De nem értiink, ha-
nem ellenünk. Talán joggal, hiszen a
Tanszék,,újraalapító'' tag'ai egyúttal
alapítói voltak a MÉsz-nek is. s ott
több fontos pozíciót töltöttek be. Az
iskola és a szakma részérő] ellent-
mondásos viszony alakultki az építé-
szettöIténeti tfugyakkal kapcsolatban
is. EkkoI tűntek fel az első kitikus
észrevételek, leginJ<ább úgy, hogy
több építészettörténetet, több építé-
szeti alaktant kívántak' vagy a nem-
zeti hagyományok elkendózése he-
lyett a magyarnépi építészet tanítását
követelték stb' Ezek a vélemények
konzeÍválódtal(, de megmaladtak a
belső pozíciókeresésből levezethető
véleményeltérések is, tudniillik: se-
hol a világon nem áldoznak eínyi
órát építészettöIténetre, s más hason_
lók. Mialatt Intézetünk állta a saÍat
két tantervi refo.m belharcaiban' s
közben eltelt tizenöt év' Egy generá-
ció váltott stafétabotot, a kifogások
pedig - szakállasan bár, de _ ugyan-
azok. Mindezt azért kellett elórebo-
csátani, me a felmeriilő vélemé-
nyekból és az oktatási tapasz-
talatokból okulva jelentős változtatá_
sokat végeztünk el tanrervünkön'

Hajnóczi Gyula oktatási dékánhe-
lyettessége és építészettöÍténeti osz_
tályvezetősége idején, pozícióból
több szóhoz is jutván' ha óraszámot
nem is nyerve' de jó néhány tartalmi
változás és gyakorlófeladat kedlt tár-
gyaink tanmenetébe' Rendszeres
alal(tani gyakollatok, műemlékfelmé-
rés, nyfui felmérési és rajzi gyakoÍlat,
kastélyproglam, a magyar népi építé-
szet oktatásának bevezetése stb. Nem
is egyszerre, de rendszelesen finomít_
va a módszeleken. Ezek között o]ván
feladat is akadt, a kastélyfelmérési és
hasznosítási teÍvek gyakoílatai, ame-
lyek tizenöt év utiín sajnos, el is Íjn-
tek a repeltoáÍunkból.

L é\,f. i ' ÍéléN. Az építészet kezdetei.
Heti 2 óra elmélet, 1 óÍa gyakor]at. Két

I 3. I' éuÍobdn e lső Jé!é|i Jeladala:
húrcnaszfulli ha?yrnónyos yi.léki hliz
nakenje és lerujzofu sa ] :50 léPlékbe"'
]' ]ajzi .lokunenláció 

' 
2 3.,\,kelfoÍók

( Deák Zal táh Íe ll,élelei)
4 ' Hallqalói űehlékÍelnér.és, Baja 

' 
Bóke lér

- EöÍvós ük a ' ]I ' érÍobran uúhi hJ.iri
8ya koÍl a ío| l é gze t l le lnérés nJahóh'
Raj.oha: Fdz.kas Es,Íe| ' l98)

5 ' ólÍalrah násadik ÍóIóyi feladala:
rene s1óns z ho l o kzd ! ok' M óÍé T ü ]1.!e

ó. u'é|Íoljan ndsodik féléli Íeld.tala:
épiile l ré sz Í. lné r é s. RészLe l F e ke le I ldi kó
ka p uÍe l né ra sé ből ( AhdÍó sa úl 1ó' )

1 3' Hislory oÍ arc hilecÍule'slud! in the ÍiÍsl
semesl"r: o.tellihq and drdwins ÓÍ
4 h-adiÍiDhal i llaqe house. 1 ' dfu||ing,

4. Study dlter theJbutth senester: suj-Ry
almo unehÍs.Bajd' Béke s(luare Eötlös
Steer. Druwin8 by Esztel Fakkas

5. stlld| in the Íoú h senestel: rehaissan.e
?l.|alíons' Dfuwin8 b! Tiihdc ]vólé

Sludy in lhe Íouúh seneslel.: su]ae} oÍ d parí
oÍa buildine' Deldil oÍ lhe d] awihg
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óra terj€delmű építészeti etnológia mint
beveze!és után 11 ]2 előadás a magyaí
népi épíÍészetből' végül két előadás az ős'
koÍ építészetéből. Gyakorlat| 5'ó r'y'4
méÍelű szabadkézi viízlatokkal bemuta
lott kompendium az óraj aJIy^gbóI' házi
feladatszerűen' begyakorlásként a saját
jegyzetek készítéséhez és az építészeti
\'&oláshoz' Továbbá egy egyéneíként
\áltozó szerkezétú' háÍom osztatú hagyo_
mányos vidéki ház ]:50-es matettjének
megépítése' majd az ugyanilyen léptékű
rajzi dokumentáció A/3 formátumú kidol-
gozása műszakirajz-szerűen. Ez a tárgy a
legfiatalabb, hét éve ]étezik rendezett for_
mában' Fakultatív elózményei VaÍgha
LáSZIó működéséig vezethetőek vissza.
Elméleti cólja az elemi térigények, a szer-
kezeti archetípusok és a foÍmaeredet je-
]enséBeinek me8ismeÍése a monumentális
építészel előtti vagy alatti szintról, zöm-
mel a magyar hagyomiínyok keretében.
Együttesen az építészet keletkezéstörté
netének ABc-je' Gyatorlati értelemben
bevezetés az építészeti vázlát és rajz' va
iamifu a szerkezetek világába. Előadó:
Istvánfi Gyu]a.

6

I' éít ' 2' 
'féIéy ' 

_ okori építéSzettörté-
net' Heti 2 óra elmélet' l óra gyalorlat'
Ki'zel'Kelet' Egyiptom, Hellasz és Róma
tematikus ópítészettöÍénete' Lakóház,
pa]ota, temp]om' sír' középü]et, város'
szerkezet technológia, homlokzatok IésZ-
letezettséggel' Pannonia épíészete. Gya-
korlat| 5 A/3 ceruZamjz. Egyiptomi és
perzsa oszlopok; dór; ión; korinthoszi
oszloprendek; s egy alkalmazási feladat
különböZó szerkezeti és stíluselemekkel.
Előadó: Istvánfi Gyula.

' élÍ. 3 . íéIéy ' Kijzépkori építészet-
tórténet. Heti 2 óra elmélet' l óra gyákor-
lat. KolakeÍesztény, bizánci, iszlám, vala-
mint a romanika és a góti]ia építészete'
Fóként a vallások nyomán követhető épí
tészeti stílus és szeIkezetfejlődés bemuta-
tása. Magyal köZépkori építészet. Gya-
korlat: 3 A/3 rajz telszó]eges technilúval
a középkori szeÍkezetek és alaktan gya-
korlására' Az utolsó alkalmazísi feladal
(nem telvezés). Előadók: Tompos EIzsé
bet és Guzsik Tamás.

II. évÍ' 4. íéIév' - Renesziínsz és ba-
rokt építészettörténet' Heti 2 óra elmélet,
1 óra gyakollat. Az új stílusmozgalmak

Vonulata Európában' a templom-' palota-'
és városépítészet terén. A Íeneszánsz és a
barokk Magyarországon' GyakoÍlat: 4
A/3 Íajz tetszőleges technikával aZ újkori
alaklan, hom]okzati és térrendszerek
megismerésére és egy épületrész felméré-
si feladata' Előadó: szentkirá]yi Zoltán.

A 2 4. fé]évekbe tömörödött össze
a klasszikus építészetlórténet, a vala-
ha három tanszék által művelt tárgy'
ez tény. A régi építészettöÍénet azon
ban, tle feledjük' a múIt század máso-
dik lelóben a]akult ki, s azóta íjFbb
kétszáz év építészete vált töÍénelem_
mé. Ezért is kerü]t a félév végére egy
szigorlat, ami a ,,klasszikus'' töÍé_
netet lezáÍja.

A 4' félév után kővetkezik immáí
13 éve a nyári kéthetes városfelméré-
si és lajzi gyakorlat. Valamely vidéki
városunk töÍténelmi központját mé_
íik fel a hallgatók, oktatói jelenléttel
és segítséggel. Eddig Kalocsa, Baja,
Gyula, Zalaegerszeg, Kőszeg' Gyön_
gyös, sfuospatak' Kaposvár, siklós'
Keszthely, szigetvár, szécsény, Me
zótúI, Nyíregyháza, szepsi (Szlová-
kia) vfuosokban dolgoztak hallgató_
ink. A feldolgozás és dokumentáció_
500-as vezérszint, 200-as utcaképek,
30_60 épület l00 as felmérése, rész-
Ietek _ az 5. félév építészettöÍténeti
gyakorlata solán töÍténik' Az akció
támogatói' illetve meglendelői eddig
az oMF és a fogadó városok voltak.

]II ' ét' 5 ' Jéléy. - 'A 19 ' s7'ázad' épíLé-
szete' Heti 1 óra elmélet. 1 óÍa gyakollat.
Európa építészete a klasszicizmustól a
szecesszióig. Benne hangsúllyal a magyar
események. GyakoÍlat: a nyáÍi felmérés
kidolgozása' Három bevezetó elóadás a
műemlékvéd€lemről. Elóadó: KalmáÍ
Miklós.

III ' évÍ' 6' félé|. A.20' század építé-
szete' Heti 2 óra elmélet. A világ építé_
szetéIek fejlődése a 20. századbai, a
Bauhaustól a dekonstÍuktivizmusig' Előa
dó: Vámossy Ferenc. Műemlékvédelem-
Heti 1 óÍa elmélet. A műem]ékvédelem
elmélete' gyakorlati problémáí' diagnosz-
tika' konzerválás' helyleállítás' Előadó:
ZádorMihály.

Ezzel azÉpfteszmérnöki KaÍ legú-
jabb Tanterve szerint a közös képzés
lezárul' A Iv v. évfolyamon a tár'
gyak már a szakirányokhoz igazod-
nak, s ennek keletében van még két
épÍtészettöIténeti targy-.

N e!Í. 7' Íelev' _ Epilészete]mélet.
Heti 2 óü elmélet' Elóadó: vlímossy Fe_

Iv. éuf' 8' félév' - Képzőművészetek
története' Heti 2 óra elmélet' Előadó:
szalaiAndrás'

Az építészettöÍténeti tanu]-
mányokat egészítik ki a választhaló
tár8yak, amelyek tavalyi kredilpon-
tos beindításuk óta figyelemremé]Ió
hallgatói érdeklődés mel]ett fol} na]i.
Ezek kiizül néhány Fejezetek a nid-
g))arépítészettörténetbdl Szentkiní-
Iyi ZoIÍán, Guzsik Tamás' KriülinE
János; Litur1iai ismeretek Guz:1k
Tanás; Szonszédos népek kö:épi;or.
építészete _ Tompos Erzsébel: _{:
építészetelmélet tölté\ete Haj)no.zj
Gyula; J9. századi mab-ar épílés.,:.
- Melényi Ferenc; Epítés:et d pos:'''
induszttiális kor küszöbén _ Bonta
lános; Műemlékvédelmt g,-akorld! _
Máté Zsolt; U'i építészetí mo.galnidji

Simon Mariann; Épületeletn:és
Masznyik Csaba; Szerkezeltörléner _
Mezős Tamás stb.

Az Intézet képzési pornljába !a'to-
zik még a komp]ex (8_9' félé\ l és
diplomate ezés műemlékvédelmi
vagy míemléki ktimyezethez ko!ódó
témái' Ebben három kollégánk szere_
pel konektorként: Kalmfu Níiklós.
Máté Zsolt, Masznyik Csaba.

A fóiskolát végzettek koníeIencia-
rendszeú kiegészító képzésben (épí-
tészmémöki diplomáéÍt) műemléL-
védelem és építészettöfiéneti trírg} a]i
is szelepelnek. A Kar angol n}eh lí
kurzusában is oktatunl<.

ÉpítészettörténeGoktatásunli renG
szeÍességét tekintve biztosan a \ j]á-E

le&jobb építésziskoláiban le\dHiel
vetekszik. A hatékonyságot tekinlle
talán alulmaradunk, elsősoÍban a2
anyagi feltételeiÍt következrében.
végül néhány szót kell szólni alTól_
hogy mi várható tárgyunkat illeÍóen 3
jövőtól? oktatásszervezési és lalín
minőségromlást is fog okozni a lG
megoktatás. A kolábbi 100 1]0 tís
évfolyamokhoz képest a mai létszá-
mok éppen a duplájára emelliedlek_
Más. Az Egyetemen ősztől be\.zelil
a kreditpontokkal való teljesítmén}_
mérést. Félő' hogy újabb belharcok-
kal, hogy tudniillik, melyik ttugy
mennyit ér, vagy melyik mirel he-
lyettesíthető. A kritikáva] kezdtem_
ezzel is fejezem be.

Profitorientált új viiágunkban elí
fordulhat, hogy már senkit sem fog
érdekelni igazán az egyetemi képzé._
vagy annak olyan Iészlerkérdéie.
mint az építészettörténeti lárg}'a}i. I{i-
szen a gyolsaság' érdek, megtérülés-
verseny stb' aligha találkozna]i az
építészettörténet minóségi foga]mfu -
val. Ez pedig rosszabb lenne. minr 3-z

alaptalan bíráló megjegyzésekI
Isn'ánfi G}!l],l
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rnnoLy poLÓt'tyt: TRAINING
ARCHITECTS IN ENGLISH AT
TNE FACULIY OF
ARCHITECTURE

Thé BunaPesl Te.hnical Unirersil, was the
!.!and arun8 the Hungatian unirersi,ies to
ftft tdihihg in dÍolei8n lanquage' oÍisina r
:!é Í"1in purpose oÍ lhis new ''channel" was to
.nk the uniwtsi.t ore ottractive for the

:e} : ag Íore i 8 n s lude nls'
AÍ úe diÍerenlÍacllties oÍthe BTU lhe urrí

.úM o|lhert|e Ern lon8lraininq peliod hás
a.n dirid.d into si-t terns accord,ng to the 4 +

: ,n.n oÍ lhe Enqlish speaking vorld (B'sc.
:atr ÍbÚ kms andM'sc' aÍler two nore lems)
\lh lhe e\cepIion oÍ the Facuh-J oÍ Afthileclure
r i:.i pratitus traihinq i Enqlish porollel to its
..'dal H uaqaliah couÍse ' This means thal lhe
a,n kmof the EnClkh "channel is regatded
a: ó Prcpdrolory one in ihich lhe ne\4,comers
.j. Nrrk ÍheiÍ |a! up lo the levl oÍ kno ledqe
rr:!^ is epecledlro lhose Hunqarian Íresh-
-zr Aho hdre hd!1 to p6s difrcult entrance
.ÉrifulioB ikorder lo qet ac.eplance ' so lhe

'.:o ten of the pdrallet English ".han$el
:.Íe spofuls lo the fircl lern oÍ lhe reqular Hun-
.si naininq and the si,tth English tem is
jt,i.al N irh lhe frÍlh Hünqaian one '

A, ll nosl oÍ our Íorei8n stu.len|s cone
ion the Midllle Eastern Arab counties. Iatel,
:r. rmber oÍ úe Greek sludenls hds sho||n dn
:.Ír.díe' We hdve sludenls Íron Yugoslayia'
CtnLs. lran, Ethiopia, Ghano, Nigeria and Je
Pj as iell ahd aÍev oÍ axrloner graduaíes
ttrn, abt@d now haw ako se t then childrer
, sru)' ii Budapest. The English "channel"
wks Ihe FocuhJ s(ilable Íor rcceivin8 quest
filenls hon diÍerent west-EuroPedn and
{furiün lnifersí|ies lhrouqh lhe ihlerralioMl

'rden! 
.Íchan8e hownenL In rel Ín Íor lhis

N Huhgarian sttdents can also atte d one or
."a sedesters abroad.

t French channel" ako openetl in RTU re'
:.ó:!l bü il has an enÚely dilíerenl philosoph! '
',\'iil. the EnBIish channel" at least at the
Fatrlr* ÓÍ AÍchitedule- .otespokds lo lhe re'
.n!r Hunqarion trai ing in el,ery respect and
:lé Enslish languoge is used onlJ as aninterne-
.it^ one. the tio year long joint Fre ch itai-
arg aÍ lhe Facullies oÍ Archile.ture a d Ekqi-
!é énn| ains al preparing the stüde ts Íol .onli-
.a,g their sludiesÍon lhe lhi lerft onal one
i Íhe Frrnch ar Rel8ian uni|elsilies- For lhe

'a5l 
}a' J,ars sone oÍ lhe leclLres oÍ lhe regulor

H u Eorian tra ini ng har e bee n de I ir ered col late-
,ó!5' in Gelrun as well in or.ler to ruke the
l.pardIion Íor otlending courses al o Íoreign
v6 elsil.! Íol a semester or l9o easier. snlde ls
3i lh? lnifersilies oí úe Europeoh Commaniry
:dr ryh , be expecled lo speak lwo oÍ lhrce
! S@ges besides their native one.

Tróihi g in Joreisn lan8ua8es, lhe visilinq
jareign lecture6, the crcati,e coufses and the
i^ iaions sent in ren!,inrernariollal coopera-
rcn se eslers al diÍereníÍorci8n uniyersilies
jrgani:ed privaleLy or lhrough lhe chanrels oÍ
i2 diÍerenl sludenl and leacher efthanqe pros-
.d,í5 alI lhese Íaclors obyiously conpel the
Budapesl Technical Uní'ersitr wilh its ngid'
n.dino@l sJsÍem oÍ requirenenls lo keep up
ailh lhe chanqes lhal haveÍortuholel! accelera-
:cd iince lhe beqinning oÍ the 1980s'

nHool_ HyttvÚ oxrnrÁs nz ÉpírÉszrnnol

Az orvostudományi Egyetem után má_
sodiknak a Műegyetemen indult be az ide-
gen nyelvű oktatás MagyaroÍszágon. Ak-
kor €IsősoÍban azéÍt' hogy a Íizetóképes
küfföldi hallgatók számára vonzóbbá te-

8yük az e8yetemet. Amíg az orvosképzés
Potenciális kliennírája a 80-as években a
német nyelv]í oktatást igényehe, a mienk
az a.rr8ol nyelvű csatoma me8nyitását in-
dokolta. Az ebb6l a tevékenységbő'l szár-
mazó jövedelemre nyilváíva]óan szüksé-
ge volt az egyetemnek ahhoz, hogy meg-
őrizhesse működőképessé8ét akkor, ami-
kor a központi támo8atások elmaÍadásával
egyidőben jelentősen nőttek a színvonal
tartásához szűkséges kt'ltségek' Ennél
azonban lényegesen nagyobb ercdmény-
nek éÍzem, hogy ennek soráí a Múe8ye-
temnek mintegy hatszáz oktatója taíult
meg olyan fokon angolul, hogy Észt ve-
hessen ebben a képzési formában.

A Műegyetem többi kaÍán az ötéves
mémökképzés tananyagát az an8olszász
4+2-es rendszer (4 év után B.sc', további
2 év után M.sc') mintájara 6 évÍe osztoF
ták. az EpÍ!észkaÍ viszont az angol nyelvü
oktatást a mindenkoÍi magyaÍ törzskép-
zéssel teIjesen párhuzam osanyégzi'.Ez azÍ
jelenti, hogy az angol nyelvű csatoma első
évét olyan elókészító évnek tartjuk, amely
a ftissen érkezetteket hivatott kijzelebb
hozíi alhoz a szinthez, amely elváÍható
azoktóI a magyar gólyáü(ól' akik a gyak-
mn többszöÍös túljelenúezést me8szűró
felvélelj vizsgzikon juthatnak be az e8ye
remre. lgy az angol ny€lvíí páJhuzamos
csatoma második éve a magyaÍ tözsképzés
első évével' az angol hatodik a magyar
ötödikével konform. Azok a külföldiek'
akik a magyar éÍettségivel vagy az angol
ceneÍal Education certificate Advmced
Levellel érkeznek, egy felvételi vizsgát
helyettesító beszélgetéssel természetesen
átugorhatják az elíkészÍtó óvet. Azok.
akik mindkét nyelvet megfelelő szinten
bíÍjá'lq minden félév elején választhatnak'
hogy melyik csatomán kívánják a kóvet_
kező félévet hallgami' Az ösztöndías ma-
gyaÍok száÍnáÍa az angol nyelven való
hallgatás feltétele a közepes íeletti tanu!
mányi átlag'

Azzal, hogy az Epítészkarcn az angol
nyelvű csatomán a magyar törzsoktatás-
ban máÍ megfeleló eredményt e1éÍt ma-
gyarok is Íészt vehemek, egyÍészt azt kí-
vántuk bizonyítani, hogy a külföldi hall8a_
tóklQl szemben ugyanazokat a követelmé-
nyeket támasztjuk, amelyeket a magya_
roklól elváÍunk, másrészt pedig a küföldi
hallgatóknak a magyal diákúÍsadálomba
való integráIódását szerettük volna meg-
könnyíteni' Ez már csak aáít is fontos,
mert a kollégiumi elhelyezés és az albérle-
tek közötti költségkülönbség a1ig teszi le-
hetővé' ho8y küröldieknek is jusson a ren-
delkezésre aló féÍóhelyekbóI, a múterem-
ben való együttélés pedi8 - a teÍvbeadást
megeldzó néhány hét kivételével egye-
temszeÍte az szTK Íendeléseke hasonlító
,'korrigáltalássá'' zsugorodott'

A külföldi hallgatók tőbbsége eleinÍe a
közel-keleti arab országokbóI &kezett
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hozzánk, újabban a 8öIög hallgatók száma
mutat növekedést. De akad köztiik jugo-
szláv, ciprusi' iráni, etióP' 8hanai' nigédai'
japán és néhány a BudaPesti Műszaki
Egyetemen vé8zett kiilföldön élő sziildk
gyermekei közül is' A nemzetközi diák-
cseÍék őÍv€ndetes beindulása óta az angol
nyelvű csatoma teszi a kart alkalmassá aÍ-
ra, hogy nyugat_euÍópai és amerikai e8ye_
temeklőI is fogadjon vendéghallgatókat,
akikéí cserébe a mi diákjaink hallgathat-
nak egy va8y két íélévet külföldön. sz€-
rencsére ma máí annyiféle lehetősé8 kí-
nálkozik oktatási és diákcsere prografiok-
Ía, hogy a 8ondot már az alkalmas részwe-
v6k kiválaszúsa. illetve 

^ 
hozzáÍlk éíke-

zólmek a fogadása, a kaÍ diáktáÍsadalmába
való integrálása jelenti.

Talán érd€mes itt megemlíteni, ho8y
azok a hallgatók, akik mindvégi8 a magyaÍ
törzsoktatásban maradna}' gyakÍan úgy
&zik, hogy az an8ol csatomán könnyebb a
magasabb ösztöndíj eléréséhez szükséges
tanulmányi eÍedményt elémi, mint nálunk'
véIeményem szednt ebb6l csak annyi
igaz, hogy stÍesszmentesebb. Hisz a haÍ-
madévtdl 10 12 fóÍe lemorzsolódott cso_
portok}al más az oktatók kapcsolata, mint
a 100 főn felüli évfolyamokkal. A külföl-
diek közül a lemoÍzsolódás annak ellenérc
igen nagy, hogy önköltséges ha[gatók lé-
vén ók többször is ismételhetnek évet,
mint az ösztöndíjas magyaÍok. Azok szá-
máÍa, akiket az angol negyedik év u!ín
gyenge teljesítményük miatt nem tartunk
alkalmasnak aíra, ho8y a BME okleveles
építészÍnémöki diplomáját megszerezhes_
sék, de érdemesek alra, hogy üzemmér'
nökként léPjenek be a szakmába, va8y
azok számáü, akik más építésziskolákban
kívánják folytatni tanulmányaikat' a többi
kaÍhoz hasonlóan mi is rcndszeÍesítettiik a
B.Sc. fokozatot, Ez azonban csat a ma-
8yaí törzsoktatás harmadik évének megfe-
leló szintre alapozódi}, ezéIt a B.sc. csak
e8y 'IyáÍi félév" után adható ki' amely
te ezóirodai gyakoílatbólés egy három-
napos ,,záÍhelyiként'' készített terv ál]am_
vizsga keÍetéb€n történó védéséből ál|. Én
örülnék, ha ezt a gyakorlatot a magyar
ha11gatók részérc is bevezethetnénk' hi-
szen nyilvánvaló, ho8y azok fóleg mate-
matikán és fiziká.a alapozott felvételi
vizsgája sem gaÍantálhatja, hogy a sztiksé-
ges minimális teljesítményÍe optimalizált
öt év után automatikusan építészmémöki
oklevélhez jussanak. K(jtelez benniin}et
ez a tény, hogy a Budapesti Műszaki Egye-
temen szerzett okleveleknek még ma is jó
híre van külföldőn. 1992 óta a FEANI (Fé-
déÍation EuÍopéeÍme d'Associations Nati
onales d'In8énieuÍs) döntóse alaPján ezt a
diplomát követó minősítelt kétév€s gya-
korlat után ez eüomémöki cín megszer-
zésére is alkalmasnak ismerik el'

Újabban fÍanciául is tanítanak a Műe'
8yetemen. EÍmek az oktatásformának
azonban e8észen más a filozófiája. Amíg
az angol nyelvű csatoma, legalábbis az
EpítészkaÍon' teljes koníoÍmitásban van a
mindenkori magya. törzsoktatással, és
csupán a középkoÍi tudományok kiizös

nyelvén€k. a lalinnak a pórlására haszná]ja
az angolt, azEpítész- és Epli6mémöki Kar
kétéves közös, ftanciául folyó oktatásának
a célia, hogy annak sikeres ÍészNevói haÍ-
madévesként folytathassák tanulmányai-
kat Franciaország vagy Belgium egyete-
mein' míg a többiek a magyar nyelvű kép-
zésben. Néhány éve a magyar nyelvű
töüsképzes egyes el6adásait páÍhuzamo-
san németül is lehet hallgatni a Budapesti
Műszaki Egyetemen. EÍmek célja a fél-
éváthallgatásoka való felkészülés meg-
könnyítése. Az Európai Közösség egyete-
meinek hallgatóitól küIönben is joggal el-
várható, ho8y anyanyelvükön kívűl két
vagy háÍom idegen nyelvet beszéljenek.

Kétségtelen, hogy az Építészkar teglát-
ványosabb curÍiculumon belüli €seménye
a minden félévben megÍendezésÍe kerülő
Alkotó Hét. Ilyenl(or hasonlít le&jobban
,,építésziskolán'' a MÚe8yetem Epítész-
mémöki KaÍa' Nemzetközi kapcsolataink
Iegielesebb intézménye pedig az 1983 óta
kétévenként szeÍvezett nyáÍi alkolótábo_
rok. Ezeket eleinte a ráckevei kastélyban.
később a Dunán holgonyzó hajókon' leg-

']tóbb 
pedig a siófoki mólón lev6 MA_

I'ART }fujószálláson tarthattú, Íend-
szeÍint több mint húsz országból érkezó
építészhallgatók, ftiss diplomások és meg-
hívott mesterek részvételével. Eddigi té-
máiík a következók voltak:
- 1983-baí az építész és klientúrája;
_ 1985_ben a minimális beavatkozás stm-

tégiája a településfejlesztésben;
- 1987-ben a konglomeÍátum revitalizá-

ciója a Gül Baba tiiÍbe kömyékén;
- 1989-ben csak egy, a Nagymaros-B6si

víztépcső létesítésével összefüggó kör- l
nyezetvédelmi poblémákkal foglalko-
zó szemináriumot tartottunk;

_ az 1990-es alkotótábor cÍne ,'Budapest
a kék Dunán'':

_ az l992_esé pedig ,,Marinalánc a Bala-
tonon" volt.
Az ide8en nyelvfi oktatás, a jóÍészt eh-

hez kapcsolódó vendégelőadások' alkotó-
líboÍok és az azok íévén létÍejött viszont_
me8hívások, a nemzetkőzi együttrnÚkö_
dés, különféle diáI(- és oktatói cserepÍog-
mmok csatomái vagy épp€n ma8ánakciók
révén egyrc szapolodó' külföldön hallga-
tott szemeszteÍek nyilváívalóan kény-
szeÍítik a ha8yományos m€rcv tanulmányi
követelményekkel Íendelkezó Műszaki
Egyetemet' hogy lépést tartson a nyolc-
vanas évek eleje óta örvendetesen felgyoÍ-
suló változásokkal'

Polórr'i Kórol'
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Az Alkotó Hét új elem abban a
tantervben' melyet két éve vezettünk
be az Epítészmémöki Karon' Az
ószi félévben a III_IV. évesek, ta-
vasszal az l_ll. évesek számára szeÍ-
vez a Kar egyhetes koncenÍáIt tel-
vezési stúdiumot. Ilyenkor nincse-
nek előadások, gyakorlatok és az
egész évfolyam minden hallgatója a
mesterek köÍé szeíveződve. kózös
!émán' de egyéni feladatán dolgoz-
hat egy hétig.

A tavaly ószi alkotóheti plogram
az 1996. évi budapesti EXPo-t vá-
lasztotta feladatul a két évfolyam
majd 300 hallgatója számára' A gon-
dolat felvezetését egyrészt az indikál-
ta, hogy az EXPo köűli, kezdetben
helykijelölési' majd késó'bb építészeti
vita máí-már akadá]yozza az áll'ami
cselekvést, tehát a fiatalok munlája
egyfelól szakmáilag hasznosítható le-
het, másrészt oktatási szempontból is
izgalmas és sikert ígérő a téma, hi

szen egy _ a szakma iáltal még nem
megoldott '' teljesen aktuális f€lada'
tot tűz az építészhallgatók elé.

Epítészeti szempontból egy ilyen
hatalmas viíosrendezési és épületieÍ-
vezési feladat mindig kettős ve-
széllyel fenyeget: vagy gyenge a Íen-
dezési terv végrehajtási fegyelme, és
akl(ol az egyes megbízók, tervezók
individuális épületeikkel kaotikus á1_

laporot hoznak létÍe, vagy _ és ez
esetleg még nagyobb veszély - a ke-
mény e]óírások és a kötelező típus-
épü|etek elveszik az EXPO változa_
tos frissességét'

Az Alkotó Hét_még akkoíis' ha a
rövid idő miatt kényszelűen csak
vázlatos munkát eredményez nagy
tanulság diiáknat, tanámak egyai.ínt,
mert az egységes Íendező elv és az
egyéni építészeti teljesítmény össze-
függéseit, lehetóségeit tárja fel.

1992. novembeí 9_13' kőzött.
négy és fél nap alatt a III. és a IV.
évesek egy-egy altematívában do]-
gozták fel modellben' 1:200 lépték-
ben a lágymányosi ExPo-kiállítás
teÍületét. A munka alapjául Molnár
Atti]a rendezési és beépítési koncep-
ciója szolgált, amely egy tervezett
gyaloghíd budai hídfőjéÍe szeNezi a
kiállítás úthálózatát és egész struktú-
íáját' az északi, nyugati és déli fóirá
nyokból egyafánt biztosítva az érke-
zést és fogadást. Temészetesen szá-
molt az ELTE meglévő Jánossy Má'
nyi-féle épületeivel és az EXPO után
majd szintén oktatást szolgáló továb-
bi épi.iletekkel. A tervezési plogram
tehát ,,valós'' volt, a törvénnyel is
megelósített rendezési tervre, illetve
szabályozási tervre épiilt.

Mikor november 13-án, pénteken
az Aula kaivezetén megjelent a két
modell és kétszázas léptekben meg-
elevenedett az EXPO, elfogódva
iiÍültünk, látva, hogy a fiatal építész'
jelöltek mire képesek napok alatt'

De ez a kampány talán a folyama-
tot is modellezte. mert amit most né-
hány száz hallgató négy nap alatt pro-
dukált gondolatból, ideából és trip-
lex-kartonból, azÍ _ négy év alaÍÍ _
l0O 000 szakembemek kell majd
megismételni, kóből, betonból, acél-
ból, üvegból, valós léptékben.

A munka azt a tanulságot is hozta,
hogy kemény és igényes hatósági,
városlendezési és építészeti irányítás
nélkü] szétesik az ExPo' nem jön
létre együttes, csak pavilonok halma-
za. Finta József, aki önzetlen segítő-
ként maga is beszállt mint mester eb
be az alkotó-heti akcióba' úgy fogal-

Í^azotÍ| ,,Ez a szakmának is érdckes
tdnulság, mert véqre eg,ütl láli : r-
egész területet, érzékeljük a ntére:e-
ket.'' Zalaváry Lajos,mikor a mMel]l
látta, azt mondta: ,,Nem hitlenl d bé-
építési ter\)ben, de most látont' hopl
ha elég8é ötletesek és yóIÍo:alosai: n--

épíiletek' akkor me? lehel e:l .ió! :5

csinólni."
Ha vázlatosan értékeljük a ten ei.I

_ valóbaÍ a majdani EXPO sztímí.r
leszűrve a tanulságot - a IlI. é\ e!-k
ótleteiből talán, a Duna-pani nag} \ (!
nalú terasz emelkedik ki a szabadléE
színházzal, valamint a hen8eres !zá'
ló és kömyéke, továbbá az í\'es lóil
aíchitektonikus megoldása a pergo!a'
portálokkal' A lV. éves tervbólminG
ségben feltétlenül kiemelkedik a Du-
na-palti hídfő mozgalmas tér ldm.g
kompozíciója és a diadalkapu. amj
igazi professzionális megoldí\- Á
munkában Íészt vevők éíheiő. de lú1-
zott individualizmusa az íves fóúl\ o-
nal tewezett építészeti eg}ségét
mindkét Változamál szétÍobbanloía.
Az egyes épületeke inkább a fonT3]
érdekesség jellemző, mint a lendeii3-
tésre alkalmas meggondoltság'

Minden problémájáva]. talá! kii+
gásolható, túlzott öncélúsásá! !
együtt is az Alkotó Hét ExPo-len e'
zési stúdiuma nagyon hasznos \o]i-
meÍt igazolta' hogy ]ehet izgalml..
érdekes kiállítást rendezni az 3aca
téÍségben, az elfogadotl beéPftés:
koncepció szerint' BizonyítoÍa a i]3-
tározott építészeti koordinálás sZJk-
ségességét is, mert a fialalok öi!.:.:
megoldásai, önmagukban talá! e]:é
gadható formai javaslalai nem ainli(
megnyugtató összhaÍgot.

Talán Polónyi Károly rii\'id énel.'
lése volt a legtalálóbb| .,Kél jó és :J-
játos eleme |an az építé s: - kép. é s iiÍ ::'
nek,egJikaz Alkotó Hét,ahol a 3'''..:
döntést, az e|yútÍesben \'aló gani.'-
kotlóst, a yózlatteryezést gv koro l'i,i l:.

a mósik a Komplex-ten'ezés ' d]fui '.elmélyiilt professzionólis len€:é':
munlgit ísmerik meq a hallsa ii A
két gyakorlat kiegészíti egtmósr-

HoÍer ]tík!i5

1' Alkotó Hét' 1992 ősz AIII'é\esho!].l:';
Íe|v. dz EXPO'96 Í.ríi!.Íé]1ek rcn.leij..:
naket az e 8ye|en aulójába n

2' A Iv. évsek te]ae uqyanalt

! 'W.ek oÍcrcalio 
' 
]992 AltLnnl p|,Üj

sluden,s of ul yearÍar nt de|el,,pP:t.:
oÍ the EXPO'96 teD-í|ary' nod.l in 1it
oula aÍ Íhe Uflifersil.!

2' Plah b! lhe slul[ehÍsrÍlv'h !ea|a! Íh. \J-:.
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