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Szövetségének elnöke is.

— Ritka, mondhatnám
nököt választ.

meglepő dolog, hogy egy országos szakmai testület vidéken élő el-

— Meggyőződéssel állíthatom: nincsenek vidéki és fővárosi építészek, csak vidéken vagy
a fővárosban élő jó és kevésbé jó építészek vannak. Abban a tényben, hogy én lettem a szövetség új elnöke, pályatársaim bizalma mellett azt látom tükröződni, hogy az az átfogó politikaigazdasági-társadalmi fejlődés, ami az elmúlt három és fél évtized Magyarországát jellemzi,
szükségszerűen hozta magával — sok más mellett — az építészet decentralizálását is. Ma a
Magyar Építőművészek Szövetsége tagságának mintegy negyede vidéken él és dolgozik, s az
ország ú j építészeti arculatának alakulását nem kis mértékben az ő tevékenységük határozza
meg.
— Egy régebbi beszélgetésünk alkalmával úgy fogalmazott, hogy az építészet társadalmi
küldetés. Ezzel utalt a társadalom és építészet egymástól elválaszthatatlan
kölcsönhatására.
Miként jellemezné ezt a kapcsolatot napjaink Magyarországában ?
— Az építész egyik sajátossága, hogy termékei nagyméretű használati tárgyak, amelyeket
— szemben a képzőművészeti alkotásokkal — mindig gyakorlati meggondolásokból hoznak
létre. Az épület a társadalom használati, gazdasági igényeire adott műszaki válasz. De nemcsak az! E nagyméretű tárgyak életünk színpadának állandó berendezését alkotják, s mint
ilyenek tudatunkra is hatnak, eszméket, gondolatokat, érzelmeket hordoznak és közvetítenek. Ha ennek a feladatnak művészi színvonalon tesznek eleget, megszületik az építőművészet, a szó teljes értelmében vett építészet. A társadalom és az építészet kapcsolata dinamikus.
A mozgásban levő társadalom igényei gyorsan változnak, s ez visszahat az építészetre is. Az
építész, amikor tervez, „hozott anyagból" dolgozik, mert a társadalom nemcsak az igényeit
közli, de meghúzza a lehetőségek határvonalait, a megvalósítás eszközeinek figyelembe vehető
körét is. A társadalom például elhatározza, hogy lakásokra van szüksége. Ezt az amorf igényt
ugyan az építész önti konkrét formába, de az utóbbi nyilván függ majd attól, hogy milyen
anyagi, műszaki, technikai eszközök állnak rendelkezésére. Gazdag társadalom többet engedhet meg magának, mint a közepesen fejlett, ahogy egy társadalmon belül is a jobb módú család másként kezd a lakásépítéshez, mint szerényebb jövedelmű társa. Ez a meghatározottság
kifejezésre jut az épület nagyságában, a beépített anyagokban és általában az egész megjelenésben. A meghatározottságról szólva elsősorban mégsem arra gondolok, mintha jó építészetet csak márványból, drága anyagokból lehetne csinálni, hanem inkább arra, hogy az a bizo89

nyos nagyméretű tárgy és ezek együttese, maga az épített környezet jól működő, igényesen
megformált-e? Ha az építészet csupán pénzkérdés volna, a leggazdagabb országokban lenne a
legjobb építészet. Ugyanakkor tudjuk — a népi építészet is bizonyítja —, hogy szerény eszközökbői, szűkös lehetőségek között is létrejöhet építészeti érték. Igaz, csak akkor, ha van építészeti kultúra, pontosabban létezik olyan átfogó kultúra, amelybe az építészet szervesen beépülhet. Úgy látom, hogy a társadalom és építészet viszonya nemcsak nálunk, világszerte válságba került. A viszonyt különösen hangsúlyozom, mert sokan azt m o n d j á k , hogy maga az
építészet ktyült zsákutcába. Az épitészetben, mint minden élő dologban, vannak hullámhegyek és -völgyek, nekirugaszkodások és lanyhulások. Ez nem válság, hanem az élet természetes rendje. Amikor az építészet és társadalom viszonyának válságáról beszélek, akkor valóságos konfliktusra gondolok. Mintha az építészet és a társadalom között megszakadt volna a
párbeszéd, kialakult volna valami kölcsönös meg nem értés és bizalmatlanság. Mintha a társadalom olyan építészetet igényelne, amit ezután nem vall fenntartás nélkül magáénak. És mintha az építészek sem hinnének abban, amit csinálnak!
dése,

— Hogyan alakult így az új szocialista társadalom és a szocialista építészet
kölcsönhatása?

együttműkö-

— Magyarországon sajátos körülmények befolyásolták ezt az egymásra hatást. A felszabadulást követően az építészek előtt óriási feladatok, az építészet előtt addig nem ismert lehetőségek rajzolódtak ki: a romok eltakarítását követően az új társadalom megvalósítása követelménnyé tette a minőségileg új környezet megteremtését is. Az ötvenes évek elején azonban
furcsa fordulat következett be. A korabeli politika ugyanis arra a következtetésre j u t o t t , hogy
az építésznek a szocializmus építésének hősi korszakát patetikus eszközökkel kell megjelenítenie. Ezt pedig a modernista építészet „undorító pőreségében" nyilván nem teheti, magára kellett hogy öltse a történelmileg jól bevált, szentesített klasszicista jelmezt. A korszerű szemléletű építészek hittek abban, hogy történelmi küldetésük van, hogy anyagi és kulturális feladatot
vállaltak. Azt azonban nem értették, miért kell nekik egyszeriben elkoptatott klasszicista kliséket újrafutóztatni, és mindez hogyan egyeztethető össze a forradalmian új társadalom programjával. Különös, mesekönyvbe kívánkozó épületek kezdtek megjelenni. Ennek ellenére —
vagy talán éppen ezért — az építészet reflektorfénybe került, törődött vele a politika, figyelt rá
az ország népe. Elismerésben sem volt hiány annak ellenére, hogy az alkotók voltaképpen
ódzkodtak ettől a nagy-nagy tisztességtől. A „szocreál"-korszak azonban rövid ideig tartott és
az építészek kiűzettek a paradicsomból. Az egész szakma árnyékba került. Az építészek nem
csekély megkönnyebbüléssel arra gondoltak, hogy végre hozzáláthatnak a nagy m u n k á h o z : a
kor talaján, a kor színvonalán tömegesen hozzanak létre korszerű épületeket az új építtető, a
kollektív társadalom számára. Hamarosan kitűnt azonban, hogy a roppant feladatra a magyar építőipar még nincs fölkészülve. Az építészek abban bizakodtak, hogy az építészet iparosítása hamarosan megteremti az eszközöket elképzeléseik megvalósításához. Ám az egyre
több, egyre nagyobb feladatok és a kivitelező szervezetek teljesítőképessége sehogyan sem volt
képes egyensúlyba kerülni, és az építés területén is eluralkodott a mennyiségi szemlélet. A minőség kérdése háttérbe szorult. Márpedig az építészet minőség! Óriási építkezések folytak az
országban, széles néptömegek életfeltételei javultak meg szinte egyik napról a másikra, a szó
szoros értelmében átalakult az ország képe. Építészeti szempontból is jelentős periódus ez, de
a felszín alatt súlyos ellentmondások éleződtek. Fölborult a célok és eszközök egyensúlya. Az
építtető helyébe bürokratikus beruházó szervezetek léptek, akik központi statisztikai adatokra, mechanikusan megállapított tervmutatókra hagyatkozva próbálták meghatározni, sőt előírni hogy, mondjuk, Nagy János kiskunfélegyházi leendő lakástulajdonosnak mire van,-sőt
mire lesz szüksége. Csakhogy a statisztika egy dolog, a konkrét valóság egy másik. így aztán
az építész már nem volt képes az általános igényt a tényleges szükséglettel összehangolni. H a a
mennyiségi hajsza első áldozata az igényesség volt, a második a funkció kellett hogy legyen.
Sőt, esetenként a gazdaságosság, az ésszerűség is. Az építészek kiűzettek a művészet szentélyé90

bői, de nem érkezhettek meg a tudomány fölkent csarnokába sem, amikor az ipar igényeinek
fenntartás nélküli kiszolgálóivá kellett válniok. Az alkotó munka helyébe a tervgyártás lépett.
A tömeges lakásépítés eredményeként az életkörülmények jelentősen javultak ugyan, de eközben háttérbe szorult a környezet minősége, ami pedig a társadalom közérzetét erősen befolyásolja.
Az országban nagyon sok lakótelep épült, problémáik szinte mindenütt azonosak. Az
építészek már régen jelezték, hogy be fog következni a pillanat, amikor valaminek végre történnie kell, a korábbi gyakorlat egyszerűen folytathatatlanná válik. Úgy vélem, ez a pillanat
visszavonhatatlanul elérkezett. Napjainkban az állami lakásépítés szerepe csökkenőben van,
nő a magánerőé. Végképp tarthatatlanná vált az az álláspont, hogy azért kell ilyen lakótelepeket építenünk, mert nem bírjuk a mennyiségi nyomást. Ha valaki 7—800 ezer, sőt egymillió
forintot kell hogy költsön új otthonára, joggal elvárhatja: pénzéért reális ellenértéket kapjon.
Túl sok szó esett arról, hogy nem a panel a ludas, és az ipar túl keveset tett annak érdekében,
hogy ezt bizonyítani lehessen. Megítélésem szerint a válság valóságos, mert előállt egyfajta
szavahihetőségi szakadék. Még akkor is, ha nem győzöm eleget hangsúlyozni: az építészet
erőfeszítései nélkül a gyenge eredmények rosszak, a rosszak elviselhetetlenek lennének. Még a
vitatható eredmények is olyan óriási csaták árán jöttek létre, amelyeket az építészek gyakran
szinte szövetségesek nélkül vívtak meg.
— Számtalan jel igazolja, hogy ez az ellentmondás mind sürgetőbben feloldásra vár. Ám
ez olyan komplex problematika, amely szemléletváltozást, nem utolsósorban nagyobb anyagi
áldozatokat
követel.
— Megítélésem szerint megingott az a sokáig objektív szükségszerűségként emlegetett védősánc, miszerint azért kell így tenni a dolgunkat, mert másként nem lehet. Sok mindent újra
lehet és kell gondolni. Kész receptet persze sem én, sem más nem adhat, prognózist is nehéz.
Az azonban biztosan nem tesz rosszat, ha általában lemondunk a magasházakról, ha kisebb,
emberi léptű lakóházegyütteseket építünk, ha több és tudatosan átgondolt szerepet kapnak az
utcák, a terek, a parkok és így tovább. Emellett is látni kell, hogy a lakótelepek problémái
egyre kevésbé tisztán építészeti kérdések. Sokkal inkább társadalmi, gazdasági, szociológiai,
pszichológiai gondokkal állunk szemben, amit az építész önmagában képtelen megoldani.
Ami nem jelenti azt, hogy beletörődhet a kialakult helyzetbe. Az első és legsürgősebb lépés
most — a magyar építészet jövőjét illetően is —, hogy feloldja az építészet és társadalom viszonyában fölhalmozódott feszültségeket. Tudom, hogy ez hosszú távú program, de az idáig
vezető út sem volt rövid, a helyes út megtalálása sem lehet gyors folyamat. Nem elégséges,
hogy mi építészek hisszük, a társadalomnak szüksége van jó építészekre. Magának a társadalomnak is hinnie kell ebben, sőt akarnia, s tennie is érte. Például úgy, hogy segít létrehozni
azokat a feltételeket, amelyek ehhez a váltáshoz szükségesek; felismeri, hogy az építészet nem
csupán technikai-gazdasági teljesítmény, hanem egyszersmind része a társadalom közkultúrájának s mint ilyen, politikai tényező. Természetesen nem lehet minden épület művészi értékű,
az azonban minimális követelmény, hogy illeszkedjék környezetébe, jól használható és ízléses
legyen.
— A vizuális kultúra megteremtése igen összetett és bonyolult feladat. Az egységes, korszerű látáskultúra — mely magában foglalja az egész emberi környezet mikro- és makrovilágának esztétikai minőségeit — kialakítása éppúgy feladata lenne a szülői háznak mint az iskolarendszernek, a képző- és iparművészeteknek,
de magának az építészeti ismeretek terjesztésének, gyarapításának. Nem hiszem, hogy ebben nagyon jól állnánk.
— Pedig ez éppoly fontos, mint hogy tudjuk, miként kell viselkednünk bizonyos helyzetekben, hogyan öltözzünk, miként szóljunk egymáshoz. A vizuális kultúra, a jó környezet tulajdonságainak fölismerésére, a környezeti értékek szeretetére ugyanúgy nevelni kellene az
embereket, és ugyanúgy meg kellene találni a nevelés legjobb módszereit, mint ahogy azt
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Kodály tette a zenében. A környezeti kultúra olyan egyszerű dolgokkal kezdődik, mint a lakások, a lépcsőházak rendje és tisztasága. És az utcáké, tereké. Tény, hogy a jó környezet, éppúgy mint a rossz, hat a viselkedésre. A budapesti metró szépen megtervezett, praktikusan
megoldott. Tisztaságával bárhol a világon megállná a helyét. A szegedi Dóm tér
ócskavastelep-szerű nézőtere elhanyagoltságával szinte ösztönöz a szemetelésre, a rendetlenségre. Bármilyen csábitó is lenne, az adminisztratív módszerek aligha jelentenének többet tüneti kezelésnél. Ha valaki kerti törpékkel rakja teli udvarát és ezért bírságot kellene fizetnie,
még semmit sem tettünk, mert magát az okot, a tudatlanságot, az igénytelenséget nem szüntettük meg. Persze a családi házak tévézésénél már más a helyzet, hiszen igen nagy és tartós
anyagi értékekről van szó. Itt igenis szükség van a beavatkozásra. Ám e téren is található j ó
módszer: ne tervezhessen házat csak az, aki erre valóban képes. Mellesleg ismert tény, hogy
a legtöbb riasztó külsejű családi ház megépítését is hatósági engedélyek pecsétei szentesítik.
— Ha kinézünk Borvendég Béla Klauzál téri irodájának ablakából, szinte előttünk áll sűrítve a magyar építészet jelenének megannyi problémája és lehetősége. Úgy tűnik, ez a differenciáltabb építészeti program jelenti a jövőt, de ez egyre nagyobb felelősséget hárít városrendezőkre, építészekre és tervezőkre, hisz itt már figyelembe kell venni a környezet meglevő értékeit is. Olyan izgalmas helyzet áll elő, hogy egy tervezőnek az építészet, az ipar és a művészet
hármas szorításában kell, úgymond, gúzsba kötve táncolni.
— Azt hiszem, a legtöbb igazán nagy dolgot mindig a kényszerek szorítása hozta létre.
Az örökölt környezet és az új, változó igények gyakran kerülnek szembe egymással. Volt időszak, amikor nálunk is könnyen csákányt emeltek a régire, hiszen üres felületen sokkal
könnyebb építeni, mint a régihez alkalmazkodva, vagy netán a régit korszerűsítve elkerülni,
hogy új épületre'legyen szükség. A helyzet azonban gyökeresen megváltozott. Nálunk sokkal
gazdagabb országok is fölismerték, hogy pusztán gazdasági meggondolásokból sem célszerű
megsemmisíteni a hallatlan értéket képviselő régi épületállomány azon részét, amely műszaki
szempontból még nem avult el teljesen. így aztán előtérbe került a városközpontok megújításának, korszerűsítésének gondolata. Ezzel párhuzamosan a közgondolkodásban is lényeges
fordulat következett. Laikusok és szakemberek szinte egyidőben jutottak el arra a fölismerésre, hogy az épített környezet, a meglevő, megmardt értékek — még a szerényebbek is — a kultúra és a civilizáció nem megújítható erőforrásai közé tartoznak. Úgy vélem, ez nem valamiféle
nosztalgiahullám, nem is az arc nélküli új környezet kiváltotta ellenhatás, hanem egy sokkal
mélyebb és maradandóbb élményből fakadó új értékrend kibontakciása. Annak az elismerése, hogy a város lényegéhez tartozik a kontinuitás, és ezt nemcsak az írott történelem, de maga
az egész környezet is őrzi, kifejezi. Azt mondanom sem kell, hogy ez az új felismerés a tervezést és a kivitelezést is szokatlan feladat elé állítja. Sok új dolgot kell megtanulni, sok rég elfelejtettet kell újrafelfedezni. És le kell szoknunk egy sor, újabban felvett rossz beidegződésről
is. A húszas-harmincas években a modernista építészek úgy gondolták, hogy a század kihívására csupán egy merőben új építészet képes választ adni: az új, a szokatlan szinte esztétikai
alapkövetelmény rangjára emelkedett. Mára az vált központi kérdéssé, hogy az ú j miként képes szervesen illeszkedni a régihez anélkül, hogy azt szolgaian utánozná. A két háború közötti
években az építészek szívesen gondolkodtak szabadon álló, önmagukban érvényesülő, öntörvényű épületekben; a mai építész környezeti összefüggéseket keres, a tágabb környezet „genetikus kódjának" tudatos alkalmazására törekszik, ha új épületet kell emelnie a meglevők közé. De szívesen vállalkozik a régi házak korszerűsítésére, sőt — a megtarthatóság érdekében
— a régi épület teljesen új, megváltozott rendeltetésének megkeresésére is. Megjegyzem, ez
legalább annyira nehéz feladat, mint egy valóban újszerű épület megalkotása, legalább annyi
találékonyságot, ízlést, művészeti ambíciót igényel. A kérdésben említett Klauzál tér olyan
együttes, ahol nagyon sok építészeti korszak tette le névjegyét, s amely — viszonylag szűk területen — rendkívül sok tevékenységnek ad teret. Itt ugyan nincs semmiféle steril stílusegység,
de van kontinuitás és lüktető városi élet. Egy másik példa a Rerrich Béla tervezte Dóm tér,
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ahol a középkortól napjainkig szinte minden korszakban történt valami. Bár az egyes korszakváltások mindig sokat lerontottak abból, amit az előző időszak emelt, szerencsés módon
valami azért mindig túlélte e pusztulásokat. És minden korszak a maga módján valódi értéket
produkált itt. Talán csak napjainkban billent föl ez az egyensúly: az év tíz hónapjában itt éktelenkedő rozsdatemető és a most épült ormótlan panelkollégium hamisítatlan értékrendzavarról és környezeti igénytelenségről árulkodik.
— Hogyan strukturálódhat
nyomán ?

át a magyar építészet épp az említett új kihívások és feladatok

— A válasz nem könnyű, hisz ehhez tudni kellene, mik készülnek a rajzasztalokon. Sajnos, azonban erről a sajtó — még a szaksajtó is — kevés hírt ad. Járván-kelvén az országban,
úgy tapasztalom, hogy tehetséges évjáratok léptek színre az utóbbi években, s ez az építészet
differenciálódását, gazdagodását hozta magával. Még él és dolgozik az a generáció, amely a
modernizmus zászlóhordozójaként jelentkezett, de ugyanakkor meg kellett járnia az elmúlt
évtizedek vargabetűit. Valószínű, az ő felfogásuk nem fog radikálisan megváltozni. Magam is
azt hiszem, hogy a valódi modern gondolkodásnak még jelentős kiaknázatlan tartalékai vannak. Másrészt a modern építészet elméletét és gyakorlatát az utóbbi időben heves támadások
érték — el kell ismerni, nem minden tekintetben indokolatlanul. A fiatal építészek visszapörölik az oszlopokat, íveket, festői tornyokat, a díszítést. így aztán nem lenne meglepő, ha hamarosan olyan épületeket is látnánk, amelyek felidéznék a feledés homályából ezeket az építészeti
formákat. Az a tény, hogy a magánépítések aránya növekszik, több a kisebb feladat, javítja a
kísérletezés lehetőségeit, új színekkel gazdagítja építészetünket. A fiatalok körében kiterjedt
érdeklődés tapasztalható a régi épületekkel való bíbelődés iránt, egyáltalán telve vannak alkotói energiákkal. Az egész magyar építészet további sorsát illetően kulcskérdés, el tudjuk-e érni, hogy az épületek tervezése során a használó ember szempontjai legyenek meghatározóak;
a lakásokban a lakóé, az iskolában a diáké és a pedagógusé, a városban az élni és dolgozni
akaró emberek sokaságáé. Ma ezt a használói igényt érdektelen, sőt lélektelen hivatalok képviselik. Ahol pedig — elvben — megvolna a közvetlen kapcsolat lehetősége — mindenekelőtt
a magánerős építkezések során —, az lassan kontárok vadászterülete lesz, akik képtelenek a
használó tényleges igényeit felszínre hozni. Az építőipar teljesítménye hosszú időn keresztül
elmaradt — bizonyos tekintetben jelenleg is elmarad — a kereslettől. Ez a körülmény, párosulva a monopolhelyzettel, azt eredményezi, hogy még ma is vannak nagyvállalatok, amelyek
fittyet hányhatnak a tényleges igényekre annál is inkább, mivel — amint mondottam — nagyon lagymatagon képviselik az érdekeket. A szegedi házgyár például tíz év óta szinte változtatás nélkül gyártja ugyanazt a négy-öt épülettípust, amelynek lakásválasztéka szűk, korszerűtlen és a legelemibb városépítészeti követelményeket sem elégíti ki. A változás szándéka
ugyan már megfogalmazódott, de mikor lesz abból épület? Hogy ez miért történhet így? Mert
hiányzik a közvetlen társadalmi ellenőrzés, a tényleges beleszólás lehetősége. El kell érni, hogy
csak jó, építészeti szempontból is legalább elfogadható színvonalú épület legyen értékesíthető.
— Sokat olvasni mostanában a világszerte hullámzó posztmodern törekvésekről. Ezek az
új építészeti szándékok egy valamit mindenképpen jeleznek: véleményem szerint azt, hogy
száz-százötven év után ismét jelentkezik egy új szintézisigény, építészet és társművészetek kapcsolatának, együttműködésének
szándéka. Érdemes ezt fölvetni egy olyan építésznek, akinek
szinte minden fontos alkotásához szervesen kapcsolódik képzőművészeti
műalkotás.
— A posztmodern irányzatok megjelenésében én inkább olyan földlökéseket látok, amelyek epicentruma valahol Észak-Amerikában van. Tehát egy olyan országban, amelynek semmiképpen nincsenek olyan valódi építészeti hagyományai, mint Európának. Másrészt a gazdasági válság kihat az építőiparra, sőt a tervezésre is. Ilyen helyzetben eladni csak némi csinnadrattával lehet. így indult a posztmodern irányzat, ami persze nem is irányzat voltaképpen, hanem számos, egymással is perlekedő áramlat. Az is igaz, hogy a modernizmus számos tanítása
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dogmává merevült, mások felett eljárt az idő, és nem kevésről egyértelműen kiderült, hog>
utópia. Meg aztán az egész világon bosszantóan sok modernista épület született — valószínűleg sokkal több, mint bármely másik korábbi korszakban — és ezeknek az épületeknek igen
nagy hányada szükségszerűen gyenge szintű, epigonok műve. De változtak a gazdasági körülmények is. A modernista építészet maga is kitermelte a nonfiguratív képzőművészetnek megfelelő válfaját, amikor fokozatosan eltüntette az ajtókat, ablakokat, párkányokat, mint az évszázadok alatt kikristályosodott építészeti nyelv elemeit, és helyébe síkokat, üvegfelületeket,
„térplasztikákat" stb. hozott. Csakhogy a „csupaüvegház" fölött az energiaválság meghúzta
a lélekharangot. Ismét barátkozni kell azzal, hogy a háznak falai és ablakai vannak, azaz az
energia mindinkább beleszól az építészetbe, a hatás legalább olyan mélyreható lesz, mint az
építés iparosításáé volt. A szemléletváltás szükségessége érvényes a városépítésre, településtervezésre is. A modernisták nagyon erősen hittek abban, hogy a jövő városa hatalmas, összefüggő parkokban szétszórt magas házak halmaza lesz. Szembe kell azonban nézni azzal a
ténnyel, hogy ilyen városokat építeni szinte sehol sem sikerült, s egyre inkább nem is kívánatos. Ami pedig a városiasságot illeti? Csak itt, alattunk, ezen a kis Klauzál téren vagy
100—120-féle városi tevékenység folyik, s még ezek is dinamikusan változnak az évszakok, sőt
napszakok szerint is. (Télen parkoló, nyáron színes terasz stb.) Ezzel a lakótelep, ahol csupán
néhány, igaz hogy lényegi funkció számára nyílik tér, képtelen versenyezni. A városiasság:
összetettség és intenzitás!
— A Magyar Építőművészek Szövetségének milyen tervei, lehetőségei és esélyei vannak e
gondok föltárására, ütköztetésére, megoldására, feloldásuk elősegítésére ?
— A Magyar Építőművészek Szövetsége — vagy ahogyan mi nevezzük, a MÉSZ — a hazai építészek és a magyar építészet egyetlen társadalmi szervezete. Nem tömegszervezet, mert a
tagfelvételt színvonalas szakmai tevékenység feltételéhez kötik. így aztán a hazánkban dolgozó
mintegy ötezer építészmérnökből csupán 1200 tagja a szövetségnek. Igaz viszont, ha a tervezőépítészek mintegy kétezer fős létszámát tekintjük, kitűnik, hogy majd minden második építész
tagja szervezetünknek. A MÉSZ sokirányú szakmai munkát végez, részben a szakbizottságok,
részben a vidéken működő helyi csoportok keretein belül. Az idők folyamán szoros szakmai
együttműködést épített ki számos külföldi társszervezettel, nem utolsósorban az építészek
nagy nemzetközi szervezetével, az UIA-val. Megjegyzem, ez utóbbi létrehozása a magyar származású építész, Pierre Vágó érdeme.
A MÉSZ 1982 májusában megtartott közgyűlésén sok fölszólaló bírálta az előzőekben
vázolt visszahúzó tényezőket. Szükség van az építészképzés reformjára, mert a jelenlegi gyakorlat már-már az utánpótlást veszélyezteti. Módot kell találni, hogy a mind nagyobb számban nyugdíjba vonuló, de még alkotóképes építészek tudása közkinccsé válhasson. A szövetség, mint társadalmi szervezet természetesen nem vállalhatja magára, hogy egymaga szüntesse
meg az említett gondokat, de javaslataival, alkotó támogatásával, aktív közreműködése révén
sokat tehet a kérdések megoldása érdekében. A változó gazdasági környezet például elkerülhetetlenné teszi a tervezés intézményrendszerének korszerűsítését, éppen a társadalom érdekeinek erőteljes védelmében. Szükségessé vált, hogy a tervezési jogosultság — a járművezetéshez hasonlóan — személyre szóló legyen, egységes szempontok szerint országos intézmény a d j a
ki, illetve vonja vissza. Szükség van a tervezők közötti versenyre, de ennek tisztasága, etikussága fölött tényleges hatalomnak kell őrködnie. Biztosítani kell a tervezőt megillető jogok —
nem utolsósorban a szerzői jog — érvényre jutását nemcsak a szerzők, de az alkotások tekintetében is. Ilyen szervezetet a MÉSZ nem hozhat létre. De javasolhatja — és ezt meg is tette
—, hogy fölkészíti, továbbképzi a szakembereket. Javaslatunk fogadtatása bizakodásra ad
okot. Végtére is a szövetségnek nem lehet fontosabb feladata, mint hogy segítse az építészeket
abban, hogy jó épületek szülessenek, és szorgalmazza azon körülmények megteremtését, amelyek ehhez szükségesek. Ez hosszú, távoli és állandó cél, amely mindenkor meghatározza a
részletes és e helyütt nyilván nem részletezhető rövid távú célok és feladatok sokaságát.
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— Szegeden él, Dél-Magyarországhoz köti munkája, új megbízatása országos horizontokat jelöl. A képzőművészet
világához kapcsolja, hogy felesége, Szathmáry Gyöngyi
Munkácsy-díjas szobrászművész. Miként tudja szerteágazó tevékenységét összeegyeztetni,
szintetizálni ?
— Hogy lehetséges, azt talán nem kell bizonygassam, hiszen valóban itt élek, itt dolgozom, pontosabban itt dolgozom pénzért, mivel az elnöki funkció társadalmi megbízatás.
Emellett férj vagyok, két lányom van. Mindemellett számos olyan külső kötelezettség hárul az
emberre, ami elől nem lehet kitérni, és persze olyan belső igények is akadnak, amely elől nem
szabad. Unatkozni sosem volt időm, úgy látom a következőkben sem lesz. Tervezőnek készültem, valamikor az is voltam egy ideig, aztán úgy alakult, hogy vezető állásba kerültem és sehogyan sem tudtam megoldani, hogy egyidejűleg tervezőként is dolgozzak. Hozzá kell tennem,
hogy a MÉSZ-ben is régóta ténykedem, több mint másfél évtizede vagyok tagja a szövetség
vezető testületeinek. Hazudnék ha azt mondanám, hogy nem érzem néha fárasztónak a sok
mindennel való foglalkozást, de az alkotást talán soha, az értelmes cél nélküli erőkifejtést, a
kicsinyes értetlenség elleni hadakozást találtam csupán kimerítőnek. Meg az utazást! Abból a
26 évből, amit eddig névlegesen Szegeden töltöttem, több mint másfél vonaton telt el. Ténylegesen. Az, hogy feleségem szobrász, úgy érzem, nagy szerencse. Jó dolog, hogy olyasmit csinál, amit szeretek, de amihez nem értek, mert nem az én mesterségem. Sokszor egy kicsit irigylem, hogy ott előtte másfél tonna agyag: azt csinál belőle, amit akar. Bezzeg az építész? Persze, amikor látom a vergődést, amíg a semmiből valami kialakul, az a valami, ami nem is lehet
más, csak pontosan az, akkor rádöbbenek, hogy minden szélesre tárt lehetősége majdnem
olyan gyötrő, mint a szűkösség meredek sziklaösvénye. Hogy miként lehet mindezt szintetizálni? Ahogy a téglát téglára teszik, úgy kell kapcsolódni a dolgoknak. Persze ahány kapcsolat,
annyi konfliktuslehetőség, és ahány konfliktus, annyi lehetséges kudarc. Mégis az az egy személyiség mindezt szintetizálni kényszerül, különösen túl az ötvenen mi mást tehetne, makacsul hisz abban, hogy a sok apró dolog céltudatos egymáshoz illesztése olyan eredőt ad, amely
valóságos és egyszer talán kitűnhet az is: mérhető.
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